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Bir gün İsa Eriha’dan 
 geçiyordu.  Bu kent 

 uzun zaman 
 önce Yeşu 

 tarafından 
 yıkılmıştı. 

  Yeniden inşa 
 edildi ve orada 

 birçok insan 
 yaşadı.  Bu 
 insanların 

 arasında Zakkay 
adında biri vardı.  



Belki de Eriha’daki diğer insanlar Zakkay’ı 
fazla sevmiyorlardı çünkü onlardan vergi 
parası topluyordu.  Zakkay paranın birazını 
devlete verip çoğunu kendine saklardı. 



Vergi görevlisi olmak Zakkay’ı zengin etmişti.  Evi 
diğer evlerin en iyisi ve en büyüğü olmalıydı. 



Ama çok kısaydı-para 
değil boy olarak.  
Zakkay asla diğer  
uzun boylu insanlar  
gibi büyümedi. 



      Zakkay İsa’nın Eriha’da olduğunu duyduğunda,  
   küçük vergi görevlisi Nasıralı Adamı görmek 
istedi.  Kim Tanrı Oğlu olduğunu iddia eder.   
Ama çok yoğun bir kalabalık vardı. 



Zakkay’ın bir fikri vardı.  
Kalabalığın önüne geçebilse 

... bir ağaca tırmanıp yola  
   sarksa ... İsa’yı  
   görebilir miydi? 



Zakkay bir çınar ağacına tırmanıp 
dalları arasında rahat bir dal 

 buldu ve İsa’yı beklemek 
 için oturdu.  “İyi bir 

 manzara olacak”, diye 
 düşünmüş olabilir. 

  “Görünmeden O’nu 
 göreceğim.”  



“Zakkay, çabuk aşağı 
in”.  Küçük vergi 
görevlisi kulaklarına 
inanamadı.  İsa ağacın 
altında duruyordu.   
İsa ona bakıyordu.   
İsa onu  
çağırıyordu! 



Eğer İsa’nın onu 
çağırdığını duymak 

 onu şaşırttıysa, “Bugün 
 senin evinde kalacağım”, 

dediğinde hayrete 
düşmüş olmalıydı. 

  Zakkay hızla aşağı 
            indi, düşmek  
            üzereydi. 



İsa evini ziyaret edeceği için Zakkay 
çok heyecanlıydı.  Ama insanlar bundan 
hoşlanmadılar.  İnsanlar söylendiler 
çünkü İsa, Zakkay gibi günahkâr  
                           insanları ziyaret  
                               etmemeliydi. 



İsa, Zakkay’a 
tamamen yeni bir 

yaşam verdi. 
  Zakkay İsa’ya 

 “Rab malımın 
 yarısını yoksullara 
 vereceğim.  Eğer 

birine haksızlık 
ettiysem 

 dört katı geri 
 ödeyeceğim”, 

 dedi. 



İsa Zakkay’ın yeni 
hayatından hoşnuttu.  
İnsanların 
günahlarından  
dönüp doğru olanı 
yapmasından  
hoşlanırdı.  İsa 
“İnsanoğlu kayıp 
olanları arayıp 
kurtarmaya  
geldi”, dedi.   
Eriha’da bugün  
İsa Zakkay’ı  
buldu. 



“İsa ve Zakkay” 
 

 Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir  
hikaye 

 
 Luka 19 

 
 
 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



53 60 

Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 
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