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Bir gün úsa Eriha’dan
geçiyordu. Bu kent
uzun zaman
önce Yeüu
tarafından
yıkılmıütı.
Yeniden inüa
edildi ve orada
birçok insan
yaüadı. Bu
insanların
arasında Zakkay
adında biri vardı.
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Belki de Eriha’daki diùer insanlar Zakkay’ı
fazla sevmiyorlardı çünkü onlardan vergi
parası topluyordu. Zakkay paranın birazını
devlete verip çoùunu kendine saklardı.
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Ama çok kısaydı-para
deùil boy olarak.
Zakkay asla diùer
uzun boylu insanlar
gibi büyümedi.

Vergi görevlisi olmak Zakkay’ı zengin etmiüti. Evi
diùer evlerin en iyisi ve en büyüùü olmalıydı.

Zakkay úsa’nın Eriha’da olduùunu duyduùunda,
küçük vergi görevlisi Nasıralı Adamı görmek
istedi. Kim Tanrı Oùlu olduùunu iddia eder.
Ama çok yoùun bir kalabalık vardı.
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Zakkay’ın bir fikri vardı.
Kalabalıùın önüne geçebilse
... bir aùaca tırmanıp yola
sarksa ... úsa’yı
görebilir miydi?
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Zakkay bir çınar aùacına tırmanıp
dalları arasında rahat bir dal
buldu ve úsa’yı beklemek
için oturdu. “úyi bir
manzara olacak”, diye
düüünmüü olabilir.
“Görünmeden O’nu
göreceùim.”
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“Zakkay, çabuk aüaùı
in”. Küçük vergi
görevlisi kulaklarına
inanamadı. úsa aùacın
altında duruyordu.
úsa ona bakıyordu.
úsa onu
çaùırıyordu!
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úsa evini ziyaret edeceùi için Zakkay
çok heyecanlıydı. Ama insanlar bundan
hoülanmadılar. únsanlar söylendiler
çünkü úsa, Zakkay gibi günahkâr
insanları ziyaret
etmemeliydi.

Eùer úsa’nın onu
çaùırdıùını duymak onu
üaüırttıysa, “Bugün
senin evinde kalacaùım”,
dediùinde hayrete
düümüü olmalıydı.
Zakkay hızla aüaùı
indi, düümek
üzereydi.
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úsa, Zakkay’a
tamamen yeni bir
yaüam verdi.
Zakkay úsa’ya
“Rab malımın
yarısını yoksullara
vereceùim. Eùer
birine haksızlık
ettiysem dört
katı geri
ödeyeceùim”,
dedi.
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úsa Zakkay’ın yeni
hayatından hoünuttu.
únsanların
günahlarından
dönüp doùru olanı
yapmasından
hoülanırdı. úsa
“únsanoùlu kayıp
olanları arayıp
kurtarmaya
geldi”, dedi.
Eriha’da bugün
úsa Zakkay’ı
buldu.
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11
“úsa ve Zakkay”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Luka 19

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

