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Един ден, Исус
минавал през
Ерихон. Този
град бил
унищожен от
Исус Навин
много години
преди това. Сега
обаче, той бил
построен отново
и много хора
живеели там. 
Всред тях бил и
един мъж на име
Закхей.



Най-вероятно, никой човек в Ерихон не
обичал Закхей, понеже той бил бирник. 
Освен това, Закхей задържал част от парите
за себе си.



Закхей бил много богат. Може би, неговата къща
била най-голямата и най-красивата.



Той обаче бил много нисък. 
Закхей не успял да порастне на
ръст, както останалите хора.



Един ден, Закхей чул, че Исус бил в Ерихон. 
Ниският бирник много искал да види човека от
Назарет, Който твърдял, че е Божият Син. Но около
Исус имало огромна тълпа... все от високи хора.



На Закхей му хрумнала
една идея. Ако той можел
да изпревари тълпата... и
да се качи на едно дърво, 
което да е край пътя... той
щял да успее да види Исус.



Закхей намерил едно дърво, качил се
и зачакал Исус да мине. Може би си е

помислил: “От тук
виждам много добре. 
Ще успея да видя
Исус, без никой да
види мене”.



“Закхей, слез долу
бързо”. Ниският
бирник не можел да
повярва на ушите си. 
Исус стоял под
дървото и гледал към
него. Исус го викал!



Ако Закхей бил
изненадан когато Исус
го повикал, той със
сигурност е бил
напълно удивен, когато
Исус му казал: “Днес
трябва да остана в твоя
дом”. Закхей слязъл
толкова бързо, че почти
щял да падне на
земята.



Закхей бил много развълнуван за
това, че Исус щял да посети дома му. 
На хората обаче, това не се харесало. 
Те мърморели и казвали, че Исус не

трябвало да ходи при
грешници като

Закхей. 



Исус донесъл съвсем
нов живот в Закхей. 
Закхей казал: 
“Господи, ще раздам
половината си
богатство на
бедните. А ако съм
измамил някого, 
ще му върна 4 пъти
повече от колкото
съм му взел”.



Новият живот на
Закхей бил угоден
на Исус. Той обича
да вижда хората да
обръщат гръб на
греха и да вършат
добро. Исус казал: 
“Човешкият Син
доиде да потърси и
спаси тези, които
са изгубени”. В
онзи ден в Ерихон, 
Исус намерил
Закхей!



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

Исус и Закхей

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Лука 19



Край!


