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Одного дня Ісус 
проходив 
Єрихоном. 
Місто колись 
давно було 
знищене 
Єгошуєю. Тепер 
воно було 
відбудоване і 
там мешкало 
багато людей. 
Серед них був 
чоловік на ім’я 
Закхей.  
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Залізши на фіґове 
дерево, Закхей знайшов 
зручну розвилину у 
гілках і засів, чекаючи 
на Ісуса. “Я матиму 
добрий огляд”, - мабуть 
думав він, - “Я 
бачитиму його, а мене 
  не побачать.” 

Коли Закхей почув, що Ісус був у Єрихоні, малий 
збирач податків захотів побачити Людину з Назарету, 
яка заявляла, що Вона є Сином Божим. Але натовп 
був щільний,.. а люди високі. 

Бувши збирачем податків, Закхей був дуже багатий. 
Його дім був, напевно, НАЙБІЛЬШИЙ та 
НАЙКРАЩИЙ на цілу округу.  

До Закхея прийшла добра 
ідея! От якби він міг зайти 
поперед натовпу,.. залізти 
на дерево, що нависало над 
дорогою,.. то він зміг би 
побачити Ісуса.

Але він також був дуже 
малий, - не грошима, а 
на зріст. Закхей не 
виріс такий великий, як 
інші люди.  

Можливо, інші люди у Єрихоні не дуже 
любили Закхея, тому що він збирав з них 
податки. Закхей посилав гроші до уряду, але 
багато лишав і собі.  
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Ісус і Закхей

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Євангелії від Луки, 19-ій голові

“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Ісус змінив усе 
життя Закхея. 
Закхей сказав: 
“Господи, 
половину маєтку 
свого я віддам ось 
убогим, а коли 
кого скривдив був 
чим, - верну 
вчетверо.” 

Якщо Закхей був 
здивований, що Ісус 
його кликав, то він, 
мабуть, був ще більше 
здивований, коли Ісус 
сказав: “Сьогодні 
потрібно Мені бути в 
домі твоїм!” Закхей 
зліз так швидко, що 
майже впав.

Ісус був 
задоволений новим 
життям Закхея. Він 
любить бачити, як 
люди навертаються 
він гріха до правди. 
Ісус сказав: “Син бо 
Людський прийшов, 
щоб знайти та 
спасти, що 
загинуло!” Того дня 
у Єрихоні Ісус 
знайшов Закхея!

Закхей був у захваті, що Ісус відвідає 
його дім. Але людям це не сподобалось. 
Вони дорікали, що Ісус не повинен 
відвідувати дім такого грішника, як 

Закхей. 

“Закхею, - зійди зараз 
додолу...” Малий збирач 
податків не міг 
повірити своїм очам. 
Ісус стояв під деревом. 
Ісус дивився на нього. 
Ісус кликав його.
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:1653 60 

Кінець!  
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