
 شود ...  یم دهید یسیتوسط ع

 یسیگفتگو با ع در 

 یسیع ی خانه با  زندگ در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۰ـ    ۱،   ۱۹لوقا 

خواست ببیند عیسی او می 3 .در آنجا توانگری بود، َزّکا نام، رئیس َخراجگیران2 .گذشتعیسی به اَریحا درآمد و از میان شهر می

از این رو، پیش دوید و از درخت چناری باال رفت تا او را ببیند،  4 .توانستا از کوتاهی قامت و ازدحام جمعیت نمی کیست، امّ 

چون عیسی به آن مکان رسید، باال نگریست و به او گفت: »َزّکا، بشتاب و پایین بیا که امروز  5 .گذشتزیرا عیسی از آن راه می 

ین را دیدند، همگی لب به شکایت گشودند  چون امردم 7 .درنگ پایین آمد و با شادی او را پذیرفتَزّکا بی 6 «.باید در خانۀ تو بمانم 

سرور من، اینک نصف اموال  اّما َزّکا از جا برخاست و به خداوند گفت: »  و8 «.که: »به خانۀ گناهکاری به میهمانی رفته است

: »امروز  فرمودعیسی 9 «.گردانم او بازمی باشم، چهار برابر به بخشم، و اگر چیزی به ناحق از کسی گرفتهرا به فقرا می  خود

زیرا پسر انسان آمده تا گمشده را بجوید و نجات  10 .نجات به این خانه آمده است، چرا که این مرد نیز فرزند ابراهیم است

 «.بخشد

 دوار یاو ام  نیوالد  دیبزرگ خانواده او بود. شا دی اسم "مرد عادالنه" است! َزّکا  احتماالً ام  نیا یبه نام َزّکا  بود. معن یمرد او

رقم   یگر یتوانستند از رفتار او   افتخار کنند. طور د یم  نش یوالد که   یباشد. کس گرانید  یبرا یخوب یبودند که پسرشان الگو

عادت   کیبه  لیبعداً تبد یبا دروغها و گناهان کوچِک جوان  ز یدوست داشت دزد باشد و سپس او ن ی بچگ زمانخورد. َزّکا    از 

نامزد کند. با پشتوانه قدرت دولت روم ، او   ر یتوانست در دفتر خراج گ یجوان م یقدم کوچک بود که َزّکا کیشد. سپس فقط با 

کالهبردار   ق،یطر  نیخواست را انجام داد. از ا یکه او م  یز ی...  هر چ دانسان را  سرکوب کن  ب،یتوانست با دروغ  و فر  یم

خواست به َزّکا   ینم یکس چیبود. اما ه رانیخرجگ سیرئ ی. حت  رگذار یثروتمند و تأث یلی. او ثروتمند شد. خدیکوچک به اوج  رس

طرف ، او گرفتار  کیشد. در سکوت ، قلب  َزّکا مانند طوفان بود. از  یمنزو گر یاو از افراد د لیدل  نیباشد. و به هم کینزد

... به  گر یوحشتناک با خدا و احساس رها شدن توسط افراد د ی، فاصله   گر یبود که انجام داده بود. از طرف د یوحشتناک یکارها

 بزرگتر   کیدر اتاق تار  گران یکند. شرارت خود شخص و د ت یوجدان شکا یکه قلب انسان تنها بماند! تنها ستینظر من خوب ن

دارد تا    اجیاحت  یکیقلب را آرام کنند. به نظر من گناه به تار  نیتوانند ا یجهان هرگز نم یشود.  و همهٔ ثروتها یو بزرگتر م

بزرگتر و بزرگتر   ز یتواند شر را در قلب کنترل کند. همان چ یاست. انسان فقط نم یکی.  قلب انسان مکان تار دیایب رونیواقعاً ب

شود و   یاز مورچه شروع م  یطانیفکر ش کی، شاعر نوشت: " یِ روم یخطرناک است. موالنا ار یبس ز یچ کی نیشود. ا یم

اتفاق افتاده بود. پس از گناهان آنها مجبور بودند   نگونهیشود."   از قبل با آدم و حوا ا  یم لیدشود به اژدها تب یبزرگ م یوقت

اجازه داد حسادت در قلب او رشد کند ، که بعدا منجر به قتل شد...  َزّکا   لیپنهان کنند و پسرشان قاب ر یبرگ انج ک یگناهان را با 

  نیرا به شما بزند. و ا یحرف بد یشخص نکهی.مثل امیشناس  یجنگ در قلب را م ینمونه از همهٔ ماست.  همهٔ ما تجربه کیفقط 

اگر نفرت احساس   ی.حتدیکن ت یعصبان و بی. و احساس آسدیاز شر آن خالص شو  دیتوان یماند. شما نم یکلمه در قلب شما م

رها   ی قلب یجنگ ها نیما را از چن یسیع است  چگونه یبه همراه ندارد. داستان  َزّکا داستان  یخوب ی وهیاحساس م نی..و ادیدار 

  ز کار را ا نیخودش ا یسیدهد. ع ی افراد گمشده را جستجو کرده و آنها را نجات م یسیاست که چگونه ع  یداستان  نیکرد. ا

 دهد:    ی سه راه انجام م نیا قیطر 

 .  ندیبی م یکیدر تار   یقلب را حت قیبه عم او

 کند  یبا ما صحبت م او

 کند  ی م یبا ما زندگ او



  یدر حال  عبور بود و نم  یسیکرد ... در واقع ، ع ر یی ،  زکا تغ دی او را د یسیکه ع یابود که، لحظه  ی َزّکا به شکل داستان 

  ندیخود بب گاهیتوانست َزّکا  کوچک را در مخف یم یسیحال ع نیدر اطراف او بودند. با ا یادیز  تیخواهد در آن شهر بماند. جمع

  یسی. عدی را د یسی. و َزّکا عد یَزّکا را د یسیکند. ع یکار  نیتواند چن ینم یسیبه جز ع یکس چیدهد. ه  صیقلبش را تشخ یو حت

خدا   یوجود دارد! وقت یتر  قیعم ی"معندنی"دیکلمه  نینگاه كرد. و َزّکا را همانطور كه بود شناخت.در ا قیعم ار یبه قلب َزّکا بس

!  دی َزّکا را به عنوان  خالق د نیا یسی! خوب است! «عنیدوباره گفت ، "بب ا !" و سپس خددیشود ، "خدا د ی، گفته م  دیجهان را آفر 

  د یگناهكار د كینه تنها َزّکا را به عنوان  یسی. عندیَزّکا در قلب او ساخته بود ، بب را که ییوارهایتوانست تمام د یم یسیچشمان ع

  یم ز ی، بلکه کودک گم شده را ن  ندیتوانست شرارت را بب یم  انه تنه یسیکه انسان را دوست دارد.ع دی، بلكه او را با نگاه خالق د

  یم ا یمرد عادالنه! َزّکا! آ کیکه به آن افتخار کند.  ی. کودک  خواستیرا که خدا م یخدا باشد. کودک یمثل بچه دیکه با ی! کودکدید

احساس    یبد ار یبس اتیافکار و تجرب  ای د؟ی بزرگ جهان گم شده ا خیکه در تار  دی کن یاحساس م  ایآ  د؟یشو دهی توسط خدا د دیخواه

که   دیشما هم   اجازه داده باش د یشا د؟یشر خالص شو  نیاز  ا  دیتوان یما نماند و شکرده یمردم با شما بد رفتار  ایآ د؟یکن یم

است   نیشده است. اگر چن لیبدجنس به بادبادک تبد یکند و... حاال مورچه  جادیدر قلب شما ا یکوچک "نفرت" النه ا یمورچه 

 . یا: "خداوندا، تو مرا آزموده و شناختهدیدعا کن د یتوان یم 139. با مزمور ندیب یکه خدا شما را م دیبدان دی توان ی، م

  م یراهها ۀبا هم و ،یاده یرا سنج دنمیتو راه رفتن و آرام3  .ی دانیرا از دور م میهاشه یاند  و ،ی تو از نشستن و برخواستنم آگاه2

مال با شماست و او نه تنها شما را  . "خدا کایاز آن آگاه یخداوند،  به تمام یا  تو، د یبر زبانم آ یاز آنکه سخن شیپ یحت4 .ییآشنا

، نه تنها او را   دیبه درخت توت که َزّکا نشسته بود رس یسی ع ی. وقتداردی ، بلکه شما را هم دوست م ندیب یم د یهمانطور که هست

  یلیخ ز یبعد همه چ و !ایب نییبشتاب و پا َزّکا،  . و گفت:دادرا پشت سر گذاشت و تمام توجهش را به َزّکا   ز ی، بلکه همه چ  دید

ً یشد ، ناگهان ظاهر شد و دق یاز قبل در درخت پنهان م د یاتفاق افتاد. َزّکا ، که با عیسر    نی. استادیبود ا یسیکه ع ییهمان جا قا

  تکار یَزّکا  جنا گر یمرتکب نشده بود و در طرف د یبود ، که هرگز گناه ستادهیا یسیطرف ع  کیاست!! در  ز یاتفاق شگفت انگ

نتوانستند تحمل کنند و مجبور شدند او را بترسانند. "نگاه کن او با گناهکاران   یار یاست که بس یر یتصو نیبود! ا ستادهیامعروف 

بود مسخره  ختهیآو  بیرا که در کنار قاتل به صل یسیگفتند. آنها بعداً ع انیسیفر  نیخورد! "بنابرا ینشسته و غذا م رانیو باجگ

به آنها بود. او به دنبال آنها بود   کیکرد. بلکه او به دنبال آنها بود و نزد یاز گناهکاران اجتناب نم ز هرگ  یسی! عقایکردند. بله دق

کند ،   یامروز هم با ما انسانها صحبت م یسیاو به سراغ ما انسانها آمد. اگر ع لیدل نیخواست آنها را نجات دهد. به هم یم رایز 

 یاز یهرگز ن نیخدا و انسان برقرار کند. بنابرا نیخواهد مشارکت را ب ی. او مدهد خواهد انجام   یکار را م نیفقط ا شهیهم پس

. بر عکس! به خصوص  میشو یمخف یسیکه از  ع ستین یاز یهرگز ن نی. ما همچنمیشرمسار شو یسیکه  در کنار ع ستین

کند ... هر   یو از ما استقبال م رد یگ ی، او ما را در آغوش م میر یگ یکه با تمام ضعف ها و گناهان در مقابل او قرار م یهنگام

انجام دهد. اما  آن   ز یکار را ن نیتواند ا یپنهان شود ، م یگر ید ز یهر چ   ای خواهد   در پشت درخت خودشان   یکه م یکس

  کنونکه هم ا یکند! عجله کن! از درخت یَزّکا را صدا م یسیع لیدل  نیماند ... به هم یماند و با گناه خود م یشخص با خودش م

  یلی، که شما را خ  دیباش یسیبا ع د یتوان ی کار را انجام دهد!بلکه م نیا  دیتوان ی. شما نه تنها مدییایب نییپا د یشده ا یدر آن مخف

  نیی، پا  میشده ا یهمهٔ ما از درختان مختلف خود که در آن مخف خواهد ی م یسیتواند شما را شفا دهد! ع یکند و م یخوب درک م

آمد ،    نییکه َزّکا از درخت خود پا ی!    روز ستیدور ن یلیآن  کار هرگز خ  یبرا یراه چیدنبال ما است! ه به یسی. و عمییایب

، َزّکا    یسیع قیكرد. از طر  یا صحبت كرد ، بلكه   به خانهٔ او رفت و با او زندگنه تنها با َزکّ  یسیکرد. ع ر ییاو کامالً تغ یزندگ

  یو آزادانه صحبت کند. او م حیتوانست در مورد همهٔ مشکالتش صر  یرا گشود. او م ودناگهان اعتماد به نفس داشت و قلب خ

را كه اشتباه انجام   یکار. َزّکا هر كار  نینه تنها اصحبت کند.  گرانیکه انجام داده بود با د یستیناشا یتوانست در مورد کارها

سخنان   ز یچ نیکرد.اما بهتر  یاجبار گرفته بود، پس داد و تالف بهرا که از مردم  یز یکرد و چند برابر، چ لیتبد یداده بود  به خوب

خدا   یعنی قلب آزاد شد!  یعنیاست!  دهیبدان معناست که صلح فرا رس نیخانه بازگشت" ا نیپروردگار ما بود: "امروز نجات به ا

! آه چقدر فوراً به  میدار  اج یاحت یآزاد نی. اوه ، چقدر به اد یاز آن لذت را از داستان  َزّکا شن یتوان کم یوارد خانه شده است. م

  تانیعقل است، دلها و ذهنها یکه، آرامش خدا فراتر از تمام گونهن ی! بدمیازمنین یسیع به ی! اوه ما چقدر فور میدار  اج یصلح احت

    نیمحفوظ نگاه خواهد داشت.   آم یسیع حیسرا در م


