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جلسه سوم

زکای خراجگیر
هدف :

ما انتخاب شده ایم تا با شادی او را بپذیریم و 

از او پیروی کنیم.  

رده سنی :

۴  تا  ۸ سال 

آیه حفظی:

مزمور 16 : 11  

تو راه حیات را به من خواهی آموخت؛ 

در حضور تو کمال شادی است، و به 

دست راست تو لذتها تا ابداآلباد.

                                          



  سخنی با مربی 
کودکان در این درسنامه با زکای خراجگیر آشنا می شوند که محبت عیسی را دید و با شادی اموالش 

را تقسیم کرد.

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
وسایل مورد نیاز: چند عدد استیکر )خنده،گریه ،عصبانی،ناراحت و....(

از کودکان بخواهید با  برای این بازی نیاز است که جمالت خنده دار و کوتاه را روی کاغذ نوشته و 
اجرا کنند)مثال جمله من خیلی خوشحالم که  آن جمالت را  آنها می دهند  استیکری که به  توجه به 

می خوام برم پارک را با استیکر ناراحتی ویا بالعکس (

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه

مطالعه کالم لوقا 19 : 1 - 10
امروز با زکای خراجگیر آشنا می شویم، شخصی که عیسی او را دید و به خانه اش رفت.

زکا مردی ثروتمند بود، کار او خراجگیری بود) خراجگیری در آن زمان شغلی بود که پادشاه از یک نفر 
می خواست که از مردم شهر روزی یک سکه بگیرد( ولی زکا به جای روزی یک سکه، روزی دو تا سکه 
می گرفت یکی برای پادشاه، یکی برای خودش، مردم شهر از این کار زکا خیلی ناراحت بودند چرا که 
او پول بیشتری از آنها می گرفت. یک روز که عیسی در حال گذر از مسیری بود، زکا دید که همه در 

حال رفتن برای دیدن عیسی هستند یکم فکر کرد و گفت بهتر است من هم بروم عیسی را ببینم.
زکا وقتی به آن محل رسید با جمعیت زیادی رو به رو شد سعی کرد که به جلو برود ولی نتوانست 
چون زکا خیلی قد کوتاهی داشت، پس شروع کرد به باال و پایین پریدن برای اینکه عیسی را ببیند 
از درخت باال  افتاد تصمیم گرفت  ولی نتوانست و خسته شد که یکدفعه چشمش به یک درخت 

برود تا عیسی را ببیند.
همینطور که از باالی درخت به عیسی و جمعیت نگاه می کرد عیسی او را دید و گفت :زکا، زکا!! به 
پایین بیا من می خواهم به خانه تو بیایم. زکا خوشحال شد و به سرعت پایین آمد و با عیسی به 

خانه رفتند.
زکا وقتی محبت و مهربانی عیسی را نسبت به خود دید یک تصمیم مهم گرفت.

او گفت: که می خواهد نصف ثروتش را به افراد فقیر ببخشد و با شادی این کار را انجام داد. عیسی  
با همان مهربانی به زکا گفت: امروز تو تصمیم مهمی گرفتی خوشحال باش که از من پیروی کردی.



  نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
ما هم می توانیم مثل زکا وقتی عیسی ما را صدا می زند به سرعت نزد او برویم و با خوشحالی از او 
انتخاب کرد. برای عیسی کار  انجام می داد،  اشتباهی که  پیروی کنیم. عیسی زکا را با توجه به کار 
او مهم نبود بلکه قلب  مشتاق او برای عیسی با ارزش بود. زکا هم بعد از پذیرفتن عیسی دیگر کار 

اشتباهش را تکرار نکرد و از آن به بعد با پیروی کردن از عیسی با شادی مردم را محبت کرد. 

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه
کار دستی " زکای خراجگیر " را در کالس درست کنید.

  آیه حفظی : 
مزمور 16 : 11  

تو راه حیات را به من خواهی آموخت؛ در حضور تو کمال 
شادی است، و به دست راست تو لذتها تا ابداآلباد.

ساده شده برای کودکان

تو راه زندگی را به من می آموزی؛ در کنار تو همیشه شادی است.

https://www.kalameh.com/programepisode/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B2%DA%A9%D8%A7


"تو راه حیات را به من خواهی آموخت؛ 
در حضور تو کمال شادي است،

 و به دست راست تو لذتها تا ابدالآباد."

مزمور 16 : 11 


