
 1 

a4ro03c2                                                                                                                    © „Cu >Evanghelia pe drum“  de Manfred Folk  

 

Curiositatea binecuvântată a lui Zacheu 
Textul de bază: Luca 19: 1 - 10 

 

Întroducere: 
 

Cum era situația în acest timp? 
 

• Zacheu era mai marele vameșilor, un om foarte bogat 
• El a avut de toate, bunăstarea, averea, și toată lumea avea frică de el 
• El a auzit de Isus dar încă nu L-a văzut, devine curios 
• Și acum i se arată posibilitatea de-a vedea pe acest Isus 

 

Și în timpul nostru de azi: 
 

• Bunăstarea, averea, pace, sunt bazele noastre sociale de astăzi 
• Mulți din această lume au mai mult decît le este necesar 
• Mulți au și auzit de acest Isus: poate la crăciun, la paști, la un botez sau la 

o mormântare 
• Unii se și ocupă cu acest Isus, ca să-i contrazică, sau din curiozitate 
• Cine era Isus, sau pentru ce a venit pe pământ, nu îi interesează 
 

Versetul 3: „ . . . căuta să vadă care este Isus“ 
 

Înainte de a-L putea căuta, Zacheu trebuia să audă de El 
 

• Întrebarea este: Cum, și dela cine a putut auzi de acest Isus? 
• Zacheu nu era curios cum este Isus sau ce face, ci care este Isus 
• În momentul actual nu-l interesa misiunea lui Isus 
• Poate că auzi-se, că acest Isus pretinde, că e Christosul mult așteptat, dar 

cine a crezut lucrul acesta în Ierusalim?  
 

De la cine aude lumea, că acest Isus mai trăiește și azi? 
 

• Suntem noi acei, care facem oamenii necrezători „curioși“ 
• Cunoaștem această lozincă: „Dacă Dumnezeul tău e mort, ia-L pe al meu: 

Isus e viu!“ 
• Sau suntem și noi indiferenți față de indiferența celor fără credință? 
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Versetul 3b: „ dar nu putea din pricina norodului“ 
 

Cine erau acei, care-i opreau privirea spre Isus? 
 

• Cine au fost acei, care L-au înconjurat pe Isus? 
• Ucenicii Lui, cercul cel mai strîns a Lui Isus 
• Adepții, care se țineau de El, sau mulțimea înconjurătoare, care este 

întotdeauna prezentă, dacă se întîmplă ceva extraordinar  
• Întrebarea: Oare nu a observat nimeni, că și Zacheu a vrut să vadă pe 

Isus? 
 

Sunt și în jurul nostru unii, care vor să vadă pe Isus? 
 

• Oprim și noi cu umerii noștrii prea lați privirea celor, care vor să-L vadă 
pe Isus? 

• Dacă ne vede cineva pe noi, vede el pe Isus? 
• Viața noastră de toate zilele, este ea așa de transparentă încît cei din jurul 

nostru î-l văd pe Isus? 
• Sau vede numai convingerile noastre religioase, poate tradiția bisericii 

noastre sau teologia pe care o susținem și apărăm cu orice preț? 
• Care este în realitate baza credinței noastre, sau nu dăm voie nimănui să 

vadă în inima noastră? 
• Ce a făcut Zacheu în această situație dificilă? 

 

Pentru a putea vedea pe Isus, Zacheu trebuia să se 
îndepărteze de cei din jurul Lui Isus 
 

Versetul 4:  

„A alergat înainte, și s-a suit într-un dud ca să-L vadă“ 
 

El a făcut un lucru neobijnuit pentru unul, care caută pe Isus: a 
întrebuințat mintea și experiența lui de viață 

 

• Pentru a putea vedea pe Isus, Zacheu trebuia să găsească o altă cale 
• Zacheu nu s-a mulțumit să se atașeze pâlcului de oameni 
• Nici nu s-a mulțumit să fie în apropierea Lui Isus 
• Pe Zacheu nu-l deranjau nici limbile ascuțite celor din jurul lui: „ia uite la 

Zacheu, nu se mulțumește cu ce poate, vrea mai mult!“ 
• Cum acționăm noi, dacă cineva caută pe Isus, dar nu în mijlocul nostru ci 



 3 

a4ro03c2                                                                                                                    © „Cu >Evanghelia pe drum“  de Manfred Folk  

cu alte mijloace pentru noi neobișnuite? 
• E greșit dacă întrebuințează posibilitățiile, pe care le cunoaște din trecut? 
• Nu suntem noi acei, care „aruncăm cu piatră“, și spunem: „Ia utitâte la el. 

Nu poate să se poarte ca noi. Trebuie să fie excepție!“ 
 

Dar Zacheu nu știa, că Isus cunoaște inima lui 
 

Versetul 5: 

„Isus, cînd a ajuns la locul acela, Și-a ridicat ochii în sus, și i-a zis: 

„Zachee,dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.“ 

 

Și deodată, lui Zacheu i se deschide o perspectivă nouă  
 
• țelul lui a fost ajuns. Acum îl vede pe acest Isus de care auzi-se. 
• Acuma știe cum arată, vede cum se compoartă și cum umblă 
• Acuma poate să ia și el parte la discuții cînd se vorbește de acest Isus 
• De acuma înainte se poate mândri și el, că a văzut pe acest Isus 

 
Deodată planul lui Zacheu primește o nouă prioritate: Isus vrea să aibă 
părtășie cu el 

 
• Pentru aceasta trebuiau îndeplinite două condiții: 
• Prima condiție: Isus a cerut, ca Zacheu să vină jos de pe pom 
• A doua condiție: Zacheu a trebuit să răspundă chemării 
• Isus a cerut ca Zacheu să părăsească locul lui din pom în care, de fapt s-a 

simțit foarte sigur 
• Pentru ce nu a zis Isus lui Zacheu: „Stai acolo că vin și eu sus. Mulțimea 

asta mă mai omoară. Acolo sus e mai liniștit! “ 
• Din cauza, că Zacheu a părăsit pomul, Isus a putut spune aceste cuvinte 

de mare binecuvântare pentru casa lui:  
Luca 19: 9 

„Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta . . .“ 

 

Întălnirea cu Isus nu se desfășoară undeva în nori, cu ocazia unui zbor 
spiritual, cu niște emoții sentimentale. 

• Isus vrea să te întălnească aici, aici unde trăiești, unde locuești. În casa și 
familia ta. Și toată lumea să știe lucrul acesta. 

• Baza binecuvântării era: ascultarea și răspunsul chemării 
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• Recunoaștem noi linia Domnului nostru Isus în viața noastră: Dacă 
urmezi chemării Lui Isus, binecuvântarea Lui cade peste toată casa ta. 

 

Isus cere să faci ordine nu numai în viața ta de azi, ci 
și în trecutul tău 
 

Versetul 8: 

„Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor; și dacă am 

năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi înpătrit.“ 

 
• Zacheu a înțeles, că pe această bază socială și pe o astfel de viață trăită ca 

până în prezent, nu poate să urmeze pe Isus 
• Ucenicia lui a început cu punerea în ordine a trecutului său 
• Unii, chiar din cercul de prieteni, l-au batjocorit pentru atitudinea lui 
• Dar pentru el, părtășia și viitorul cu Isus Christos era mai de preț. 

 
Lumea înconjurătoare are voie să știe, că trecutul tău a fost greșit 

 
• Dar trebuie să și știe, că de acuma ești un Copil a Lui Dumnezeu 
• De acum înainte „Tu și casa ta vor să-L slujească“. 
• Isus nu cere minuni în viața ta, dar cere să-I dai voie să preia conducerea 

în viața ta 
• Și această decizie are și consecințe: 

Faptele Apostolilor 16: 31 

„Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta!“ 

 

• Dar condiția următoare trebuie îndeplinită: 
Faptele Apostolilor 16: 32 

„Și au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa 

lui.“ 

 

Binecuvântat este acela, care vestește 
Cuvântul Domnului nostru Isus Christor și în casa lui. 

 

A m i n 


