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Lukas 19,1-10: 

 خراجگیران  رئیس   َزّکا،  نام   به   مردی  آنجا  در  ۲ .داد  ادامه  خود   راه   به   شهر،  میان  از  و   شد  وارد   اَریحا  به  عیسی
 قدش،   کوتاهی  و  جمعیت  ازدحام   دلیل  به  اما  کیست،  یسیع  که  ببیند  بود  مشتاق  او  ۳ .داشت   بسیار   ثروت   که  بود

 بال * چنار  درخت  یک  از  و  دوید  جلوتر  کرد،می  عبور  آن  از  عیسی  که  راهی  در  َزّکا  پس  ۴ .ببیند   را  او  توانستنمی
  چون   بیا،  پایین  و  کن   عجله  َزّکا»  :گفت  او  به  و  کرد   نگاه   را   بال  رسید،  آنجا  به  عیسی   وقتی  ۵ .ببیند  را   او  تا  رفت

  وقتی   ۷ .پذیرفت مهمان عنوان به  را عیسی خوشحالی با و  آمد  پایین عجله با َزّکا  ۶» .بمانم تو خانه   در  باید امروز
 مهمانی  به  گناهکار  مردی  خانه    به  او»  :گفتند می  زیرلب  و  کردند   گرفتن  ایراد  به  شروع  همگی  دیدند،  را  این  مردم 
  از   آنچه  هر  و  دهم می  فقرا  به  را  خود  دارایی  از  نیمی  َسرور،  ای »  :گفت   َسرور  به  و  برخاست   َزّکا  ۸» .است  رفته
 نیز   او   چون   است،  آمده  خانه   این  به  نجات   امروز»  :گفت  عیسی  ۹» .گردانمبرمی  برابر   چهار* ام،کرده   اخاذی   کسی
 «.دهد   نجات و بیابد  را گمشدگان تا ت اس  آمده   انسان پسر زیرا   ۱۰ است؛ ابراهیم  پسر

 ، یگرام یاعضا

آل آلمان نشستن   ده یسرنوشت آلمان است.  و ا  شخوانیپ  کی در مقابل    ستادنیبار گفت که ا  کی  یکورت توچولسک 

است. در هر صورت، زکئوس    یآل آلمان  ده یا   ن یتا چه اندازه ا  م ی نیو بب   م ی آن را باز کن  لم ی است. من ما  شخوانی پشت پ

بود به نام زکئوس ، که   یرسانده بود. شخص  یخاص  لرا به کما  شخوانی آل" نشستن پشت پ  ده ی"ا   نیبود که ا  یمرد

 ثروتمند بود!  ن یبود. او همچن  اتیمال سیرئ

حضور   یسیع   دنید   ی برا  ابانیدر خ  یادیتماشاگران ز  یمردم نداشت.  وقت   ن یب  یتیمرد ثروتمند بود و محبوب  نیا 

مرد کوتاه قد پشت   نیکنند تا ا  ی تنگ م  یلی را خ  ریکه مس  دید   شودیم  یواقع  یاو رد شود و به معنا  گذاشتندیداشتند ، نم

موضوع   نیپشت ا   دنید   یشود و شما برا  ی م  انیکامل نما  درام  کیبرجسته    یژگیحالت چند و  نیسرشان بماند . در ا 

 . دی ببر یپ یتراژد نیتا به ا   دیندار  اجیاحت یاد یز  یزکئوس ،به دانش روانشناس یو کشف فاجعه زندگ

که او چگونه   دیتصور کن   دیتوان   یشما م  نیمانده بود و بنابرا   یباق  نیریمرد به مراتب کوچکتر از سا   کیاو بعنوان   

به او  یدار  یمعن  ینگاه ها  نشیوالد  یبا جامعه و مشکالتش بجنگد ، همانطور که گاه  نیی پا  ن یمجبور بود از همان سن

کرد، را    ر یزن، او را تحق  نیاول   کهیزمان  ای  زدند،یسرش م  تکه پش  ییمدرسه حرف ها  اطیدر ح   نکهی ا  ای  کردند یم

نقص    یه باشد که به نوعدر او بوجود آمد   یآرزو در او بگونه ا  نیممکن است ا   ن یحس کرد. و بنابرا  یبخوب  شود یم

  ی نشان دهد ، به آنها اجازه دهد احساس کنند که شما نم  گرانی، آن را به د  گرید   یاو را جبران کند ، به نوع  یجسم

رشد كند.  و از  یگرفت به نوع م ی زكئوس تصم ن ی.  و بنابرادی عبور کن یاز کنار او، آن زکئوس کوچک براحت  دیتوان 

را انتخاب کند که در آن    یمنظور، راه  ن یا  ی توانست برا  یفرد کنار گذاشته شده بود ، م  کیآنجا که او به هر حال  

 بود.   ندیناخوشا انیهود یزمان از لحاظ 

 

 ان یروم  یو عوارض برا   اتی مال   یتنفر شروع به کار و جمع آور  یرویداشت. او با ن   یهمکار  ان یزكئوس با روم 

بپردازد و هرچه از آن درآمد کسب   انیرا به روم  یمجبور بود سال به سال مبلغ مشخص  یاتیمأمور مال  نیکرد. چن  یم

بود که شما   نگونهیبه تعرفه ها اضافه کند ، و ا گریدرصد د  200-100توانست    یگرفت. او م  یکرد به او تعلق م  یم

  ان یروم  ت یتحت حما  اتیمأموران مال  رایتوان کرد ، ز  ینم  یاو کار  هی.  عل دیثروتمند شو   ریکشور فق   کیدر    د یتوانست یم

مسخره    زا  دی .  مردم باكردیبودند.  و زكئوس همانند همه جمع كنندگان مالیات آن زمان از این قدرت، كامالً استفاده م

فراموش   ی امضا  کی  لیکه به دل  یتوان با کارمندان  یاوقات م  یکه گاه  ی زیباشند.  چ  مان یکردن او بخاطر قدش پش

https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019002
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019002
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019002
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https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019007
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019007
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019008
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https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#fn152781483
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019009
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019009
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019009
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019010
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019010
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7/19/#v42019010


که او   ییانجام داد.  بها  یبزرگتر  اس یو زکئوس آنرا در مق  نندی نشی خود م  ی زهایسلطان در پشت م  ک یشده، همانند  

  ن یچن  ت یکه در مرز آلمان سابق مورد آزار و اذ  ی.  هرکسیاجتماع  لکام  ی انزوا یعنیآن بپردازد باال بود،   یبرا  د یبا

از چه   یسیافسر ارشد گمرک در زمان ع  کی  یحت  ایافسر گمرک    کیداند که    یقرار گرفته باشد ، م  یافسر گمرک

 زکئوس گذاشتند    یکرده بود که نم  جادی ا  یاحساس بد را در مردم  به صورت  نیبرخوردار بوده است و ا  یتی درجه محبوب

 بودند.  یسی بودند و منتظر ع ستاده یکه کنار جاده ا یعبور کند در حال

که    م ی ده  ح یتوض  میتوان   یم  یکند.  به خوب   یبه ما کمک نم   یروانشناس  گریرسد که در آن د   یفرا م  یاما اکنون زمان 

 ار یرا شفا داده بود که در شهر بس  یینایمرد ناب  یسی در آن زمان پر بود.  چند ساعت قبل ، ع کویجر یها ابانیچرا خ 

ها را پر کرده    ابانیبه آن خ  هیشب   یزی، چ  ابدی  یگسترش م  یزبه آن ، چگونه آتش سو  هیشب   ی زیصدا کرده بود.  چ

آمده است: "او   نجایزکئوس را به حرکت درآورد. در ا   یزی است چه چ  نی، ا   م یده   حیتوض  م ی توان  یبود.  آنچه ما نم

او   ،بودند    ستاده یاز مردم که کنار راه ا   یاری".  برخالف بس ستیكه او ك  ندیرا بب   یسی)زاكئوس( آرزو داشت كه ع

 یمعجزه گر چه کارها   نیا  ندیخواست بب   ینه.  او نم  ای  فتدیممکن است اتفاق ب   گهیمعجزه د   هی  ایکه آ  ندی بب  خواستینم

 نداشت.    یعالقه ا نهای کدام از ا  چیبه ه  م ییبگو م ی توان یراحت م یلی.  خ دیگویم ای انجام دهد و   تواندیم یگرید

ک  یسیکه ع  ندیخواست بب   یم  زکئوس که او را   ستی به احساس ن  اقی اشت  ای  یسطح  یکنجکاو  کی   نی.  استیواقعاً 

 ؟ی هست  یتو چه کس  یسی است: ع  نیاو ا  یبرا   یاو مهم است و سوال اصل  یسوال برا   کی  شتر یکند ، بلکه ب   یم  ک یتحر

 ی سی دانم: "ع  یم  یهبود زکئوس به شدت زخمب  یقدم برا  نیرا اول   یسی، من سوال پرشور از شخص ع  یگرام  یاعضا 

   ؟ ی ستیتو ک

کردن خودتان ، بدون    ریبدون درگ  دی توان  ی.  شما نمشودیاز جنس نقره سرو نم  ینیس  کی   یسوال برو  نیجواب ا   خب،

سوال را مطرح   ی.  زكئوس با عالقه ادی سال پاسخ ده  نیبه ا  گرانیو قرار گرفتن در معرض نگاه د   یریپذ   سکیر

 رد. یمورد تمسخر قرار گ گرانیحاضر است در مقابل د یكند كه حت یم

پرشور خود به   ی زکئوس با مرحله اول مرتبط  هست .زکئوس  در جستجو  یمرحله دوم در بهبود  لیدل   نیو به هم 

 یتی او اهم  یلحظه ا  یکوچک.  برا  ی عنی  ست، ی که او واقعا ک  دهد یاندازد و نشان م  یماسک خود را م  ،یسی دنبال ع

 رود.  یهمان لحظه زکئوس از درخت باال م در. شتریکردن او باشد ، بلکه ب   ریتحق  یبه معنا  نیدهد که ا ینم

را تماشا کند که   ی باال رود تا بتواند مراسم پرستش  ی که شهردار ما از درخت  د یمنظره شرم آور. فقط تصور کن   کی 

خواهم مطبوعات روز بعد را بخوانم.  در آن لحظه ، زکئوس هنوز  ی!  من نمدهندی و را نممردم اجازه جلو رفتن به ا

امر فوق  نیکنم که ا یکنند! من فکر م  ی نم یگر به او توجهیهستند و د یسیهمه به دنبال ع هیخوش شانس است که بق

 العاده مهم است ،  

و به خودمان   م ی ریرا بگ  اهویه  ی و جلو  میاگر از ماسک خود بردار   میرا بشناس   ی سیع   م ی توان  ی: ما فقط م  زیعز  ی اعضا

.  نند یب یم رونی، اما آنها فقط او را از ب نندیب یم زیرا ن یسی.  افراد در صف اول عم ی که واقعاً چگونه هست م ی نشان ده

اول باشد   ف یاگر در رد  ی کنند.  آن کس، حت  یو اصالً آن را درک نم  نندی ب یکند را م  یو م   د یگو  یآنها فقط آنچه او م

نکنند    ریپذ   بیکه خود را آس  یباشد ، شخصاً با او مالقات نخواهد کرد.  کسان  یسیکار خاص از ع  هیو فقط به دنبال  

 . ستیک یسی بفهمند که ع توانندیخود اعتراف نکنند، نم یدگی د  بیو آس  ی ریپذ بی و به آس

 شود.  یظاهر م ابانیخ  یدر انتها یسی بالخره ع 

شده    ره یخ  یسیشده بود ، مشتاقانه به طرف ع  ریو تحق  یزخم  گرانیكه به شدت از طرف د   نیبا چشمان آتش   زکئوس

.  ستین   یسی حال منظور آنها واقعاً ع  ن یکنند ، و با ا  یم  قیشود ، مردم او را تشو   یم  کتریو نزد   کترینزد   ی سیبود.  ع

  ی زیچ  کیآماده باشد.  آنها ممکن است حس کنند که    گرید  خاص   کباری  ایمعجزه دوم  و    ی برا  یسیکه ع  دوارندی آنها ام

 . رندیگینم  یرا جد یسیدر هوا وجود دارد ، اما خود ع

تر    قی، اما عم  ندی ب  یرا م  نندیب  یم  گرانی.  او آنچه که دندیبیکلمه را در او م  یواقع  یبر خالف زکئوس، او به معنا 

شود و به باال   یدر راه خود ناگهان متوقف م  را یاحساس را داشته باشد ، ز   ن یا  دی با  یسی ع  ینگاه.  و به نوع  ک یاز  

را   نیآن چشمان پرشور او را محکم گرفته اند.  من ا  یی، گو  کندیمرد را احساس م  نیا   اقیاشت   ییکند.  گو  ینگاه م

که هر دو  ییافتد ، جا یم یگریبه نگاه د یکیکه نگاه  یی، جا یگرام ی.اعضا دانم یداستان م  نیلحظه درا نیکترینزد



 تیجمع یسکوت ، حت یها هی چسبد.  ثان  یبه درخت م یگریو د  ستدیا یم   یکیفقط  ای،  رندیگ یهم قرار م یروبرو

 کند.  یدهد. او زکئوس را با نام صدا م یانجام م جیمه یکار یسی کننده ساکت شدند.  و سپس ع قیتشو

دانشجو بودم و به   نگنیکه من در توب   یزمان  دی آ  یم  ادم یزکئوس بود.     یبرا  یلحظه خاص  نیمن اعتقاد دارم ، که ا 

گسترده بود ،    اری.  از آنجا که گروه بسکردم یگوش م  یهمکالس  200با حدود    د یدانشمند مشهور عهد جد   کی  ناریسم

 ی در گروه ها  یبا استاد وجود نداشت ؛ کار اصل  یتماس  چیهشد.  اساساً    یبرگزار م  یدر سالن سخنران  شهیهم  ناریسم

  شرفته یپ   ناری خواهم در سم  یم   ایآ  دی ترم استاد ناگهان مرا به نام من صدا زد و پرس  انیشد.  اما در پا  یانجام م  یکار

دانستم که آن مرد چه   یزده شدم  من نم  جانی ود.  من هدکترا ب  انیدانشجو  یبرا   ناریسم  ک ی.  در واقع  میاینزد او ب 

شناسد    یاو اسم من را بداند. و حاال، ناگهان مشخص شد که او من را م  نکهی متوجه من شده است ، چه رسد به ا  یزمان

 بود.   یاحساس عال کی ن یو به من عالقه مند است.  ا 

به آن را احساس كرد.   هیشب   یزیچشم همه او را به نام او خطاب كرد ، چ   یجلو  یسیع  یکنم زكئوس وقت   یمن فکر م 

عالمت بزرگ در گردن خود دارد: »بله ،   ک یکه  ییدرخت معطوف شد.  گو  یناگهان چشم همه به مرد كوچك  رو

 کند بخندد.  یکس جرات نم چیه ما، مسخره است! «ا  تیمن کوچک هستم!  بله خجالت آور است!  بله ، وضع

 .   ی." تو به آنجا تعلق ندارنجایا  ای، "زكئوس ، ب  دیگو یم یسیع 

تو   نکهی گفتن وجود دارد تا ا یهم برا  یگرید  یزهای، اما در مورد خودت واقعاً چ ی خوب است که تو صادق شد  نیا 

و   یدرون  ازین   ک ی  ن یدر خانه تو متوقف شوم.  من مجبورم، ا  د یعجله کن.  امروز با   ن، ییپا   ای. ب یفقط کوچک هست

شوند ، مجبور   یم  رهیبه من خ  اقیبا اشت  یکه چشم  ییتوانم انجام دهم.  جا  ینم  یگریمن است.  من کار د  ی برا  قیعم

 شوم نزد او بسر ببرم.  یم

 ک یرا قبول کنم.  و تحر   حیمس  یسی ع  کیتحر   نیمن است که ا   یبرا یمرحله شفابخش  نی ، سوم  یگرام  ی، اعضا نیا 

را  یاقیاشت  چ ینزد تو ساکن شوم.  من ه د ی." من با ریاست: "مرا بپذ   کسانیهمه مردم در هر زمان   ی برا  حیمس  یسیع

خواهم   یکنم.  من م  یخواهم با شما زندگ  ی.  من مد یکن   م ی سخود را با من به تق  یدانم که شما زندگ  ینم  نیتر از ا   قیعم

 ندیگو  ی، مردم چه م  ست ی شما چ  خچهیکه تار  ستیخواهم در قلب شما در خانه باشم.  مهم ن   یدر شما ساکن شوم ، م

 . دی با من همراه شو

، همه غر زدند و گفتند: او   دندی را د ن یمردم ا یاز او استقبال كرد.  وقت یآمد و با خوشحال  نیی"و زكئوس با عجله پا 

هستند: »با او؟    یشوند کامالً عصبان  یموضوع م  نیو متوجه ا  ستندیا  یکه اطراف م  هی.  بق   رودیگناهکار م  کینزد  

 خائن برود؟"  نیجالد، ا  نی، ا  ارگناهک نینزد ا  دی نزد زاكئوس؟ از قضا ، او با

 یبه راحت  .  اوشدیساکن نم  سای رهبر کل   ک ی  ا ی  سای کل  یآمد و نزد روسا  یمثال امروز به کلن م   یسیاگر ع   دی تصور کن 

  دی درک کن   دی توان  یم  ای.  آستادی ا  یشخص  معروف شهر م  نیگذشت و در کنار شرورتر   یم   گریاز کنار بزرگان د

 شوند؟ یم  یعصبان نقدری که چرا مردم ا

 ر ییدرباره تغ   یکلمه ا  یسیکند چه؟  پس من احتماالً تحمل خواهم کرد. «اما ع  رییتغ  ن ی: "بله ، اما اگر اد ییگو  یشما م 

  چ ی، ه  گذاردینم  یشرط  چیزكئوس ه  یبرا   ی سی.  عابدی  یم   انیدانند که داستان چگونه پا   ی!  مردم هنوز نمدیگو  ینم

كه او   دی تصور كن دیتوان   یراحت م  الیبا خ  نیكند ، بنابرا   یصدا م   نامكند!  او زكئوس را به    ینم  لیبه او تحم  یشرط

زکئوس  ینوع از سبک زندگ ن یکه او ا دیگوینم  چیه یكند.  اما حت یمرد از کجا امرار معاش م ن یداند ا یم نیهمچن

 باشد!   نگونه یا   د یاست.  با  یمن کامالً ضرور  ی : توقف در خانه شما برادیگو  یم  ی .  او به سادگریخ  ایکند    یم  دیی را تأ 

اتفاق    نیو ا   د یهست   دی جد  یشفابخش  کی بودند و هم اکنون اتفاق افتاد!  شما منتظر    حیخاص از مس  یکارهامردم منتظر   

، همه غر زدند. اما زكئوس   دندی را د  نیآنها ا   ی.  وقتدیشو  یافتد ، اما متوجه آن نم  یدر مقابل چشمان شما اتفاق م

تفاوت باشد.   یب  ند یگو  یو م  شندی اند  یخود نسبت به آنچه مردم م  یزندگبار در    ن یاول  یاو برا   دی دهد.  شا  ینم  یتیاهم

 افتد:  یاو اتفاق م یبزرگ در زندگ  رییتغ  نیو بنابرا

دهم ، و اگر  یم ریدارم به فق ار یاز آنچه در اخت یمیپروردگارا ، ن  نكیو گفت: ا  ستادی "اما زكئوس در برابر خداوند ا 

زکئوس به انتقال   ازیدر ن  یمرحله شفابخش  نیچهارم  نجایدهم" .  در ا  یرا گول زده باشم ، آن را چهار بار پس م  یكس

 شود.  یکامل م یمرحله، بهبود نی.  فقط با ا گردد یکرده است آشکار م افتیدر  یسیآنچه از ع 



 ی که درجه جراحت داخل  ل یدل  نیبه ا  دی كند.  شا  یم  جاد ی ا  یدر زندگ  یبا زكئوس، انقالب  یسی ساده مالقات ع  تیواقع 

و جماعت دورتر   مانیکه قبالً از خدا ، ا   یتجربه را داشته ام که کسان  نیاز  ما بوده است.  من ا  شتریب   یلیزکئوس خ

تا : "من آمده ام  دیگو  ی( م10)نسخه    یسی آنها بودند.  ع  نی تعهدترآوردند و م  یم  یبه آنها رو  یشتریبودند با شدت ب 

 آنچه را از دست داده ام جستجو كنم و نجات دهم". 

 ی مذهب   ندگانیکفش ندارند.  آنها کمبود دارند  اگرچه ممکن است آنها خود را جو   نیا   دنی به پوش  ل یاز افراد تما  یاریبس  

ار خود و ک  نیاست که نقاب خود را بردارند ، با ا  نیا   نامم یم  یکه من آن را مرحله دوم شفابخش  یزیبنامند، اما چ 

رسد ، من احساس   یبد به نظر نم  یلیمن خ   ی: "براندیگو  ی.  آنها مدکنن  یخود پنهان م  طیرا در مورد شرا  گرانید

.  اما زكئوس متفاوت است،  ستند یخود صادق ن   یدر زندگ  یاساس  راتییاساس آنها در برابر تغ  نیدارم و بر ا  یخوب

 ت ی آورد و به او كمك كرد تا خود را از شر هو  یبه او رو  یسی ع  نكهیبود كه صرف ا   اد یز  یزكئوس به حد   ی انزوا

 ضربه نجات دهد.  كیخود ساخته بود را با   یسالها برا  نیكه در طول ا یمصنوع

کننده انسانها    ریکند و آن تحق  یرا تجربه م  یگریکامال د  یاو چهره ا   یو زندگ  ردیپذ  یرا م   یسیع   کیزکئوس تحر 

  یشود که طلب بخشش م  یم  لیتبد   یداده به شخص  بیرا فر  گرانیکه د  یشود.  کس  یم   لیدوست انسانها تبد  کیبه  

 یکند و پول را به طور اصرافگرانه ا   یم  ع یرا توز  لشود که  پو  یم  یبه کس  لیکه به دنبال پول بود تبد   یکند.  کس

 دهد.  یم هیهد

 یاز آنچه در حد معقول که از او خواسته م  شیب  ی، او كاردهد    یاز جبران خسارت انجام م  شیب  ییزكئوس كارها 

 یکه شکرگذار   ییهرگز از او نخواسته است.  در جا   یسیدهد كه ع  یرا انجام م  ییدهد.  زكئوس كارها  یشود انجام م

کند    یکه فقط ده فرمان را حفظ م  ستین   یآن کس  یحیمس  کی   لیدل   نی.  به همستیبه دستورات ن   یازیما را سوق دهد ن 

 کند.  یم  یاست که شکرگذار یکس ی حیشود ، اما مس ی، همانطور که اغلب به اشتباه تصور م

کرده بودند   غ یخود،  انسانها از او در  یبود آنچه در طول زندگ  افتهیكه در پسر خدا    یبه سپاس و شاد  لیزكئوس  م 

و شرط   د یامر بدون ق   نیا   شهی، هم دی آ  یم  یسراغ شخص  یس ی ع  یط.  وقتو شر  دی ق  یو محبت ب  رش یبود .  پذ افتهیرا  

 ماند.  ینم یافتد ، اما هرگز بدون عواقب باق یاتفاق م

خانه است" نه تنها زاكئوس ، بلكه مردم اطراف او   نیدارد: "امروز ا  یجمله اظهار م نی با ا  عیوقا نیدرباره ا   یسیع 

 یکه از کودک  یکرد.  زخم  افتیبرند  "نجات اتفاق افتاد" .  زکئوس  شفا و درمان را  در  یواقعه سود م  نیاز ا   زین

 . افتی امیبه همراه داشت نجات و الت

زاكئوس   یگام دوم در بهبود  ؟ ی تسی ، تو ک  یسیبود: ع  یسی سوال پرشور  از شخص ع  دن یپرس   یقدم در بهبود نیاول 

نشان داد.  مرحله  یسی كوچك و "گمشده" به ع یعنیبود كه ماسك خود را رها كرده و خود را همانگونه كه بود ،    نیا

در   یاو بود.  و سرانجام ، مرحله چهارم بهبود یو راه دادن او به زندگ حیمس یسیع کی تحر  رشیپذ یسوم در بهبود

 منتقل كند.  گرانیآموخته بود به د یسیبود كه زاكئوس آنچه را كه به پاس تشكر و قبول از ع  نیا

  ی در زکئوس نبود؟  هر کس از ما م  یتجربه خاص  نهایاز ا  کی  چیکه ه  م ی بگو  م ی توانیواقعاً م  ای، آ   یگرام  یاعضا 

اول    فی اگر در رد  ینماند، حت  یو شرط خدا را داشته باشد اگر او در نقش تماشاگر باق  دی ق  یب رفتنیتجربه پذ  نیتواند ا

 کند.  یسوم را دنبال م ییابد  مراحل شفا چهارم به تنهایچهار مرحله راه   نی باشد  اما در عوض به او و ا

 یمنطق یازهاین  ش یپ  هیشب یز ی، بلکه چ می کن آنها را برآورده  دی که ابتدا با ستند ی ن  یاخالق  ی ازهاین  شیسه مرحله پ  ن یا 

خواهم    یکنم.  اگر من واقعاً م  ی داور  شیاو را پ   دی را مورد توجه قرار دهد ، نبا  یسیخواهم ع  یهستند: اگر من واقعاً م

او باشد و اگر قرار است رابطه برقرار   دیدراز کنم.   او واقعاً با  ماریب  یپا  یسالم را به جا  یپا  دیدرمان شوم ، نبا 

است که   لیدل نی.  به همم یشو کی واقعاً  به هم نزد  م ی توان یاست که م یتنها راه نیواقعاً من باشم.  ا  دی شود  من هم با

روبرو شوم که در مورد خودش     یباشد تا  با مرد   دیبه صداقت ، صراحت و در مجموع شجاعت از جانب من با  ازین

 آمده ام تا گمشده را جستجو و برکت دهم."  گفت: "من 

 ن یآم 


