
      Giurgiu ,sept.9,2012 
Isus caută oameni care vor să fie ca El! 
            Luca 19.1-10 

Ierihonul era un oraş închis, dar nu şi pentru Împ.Împăraţilor. Iosua 6 (Psalm 24.7) Când 
Christopher Columb a plecat în călătoria de explorare a lumii noi în jurul anilor 1492 avea 2 
jurnale de bord.Unul era real celălalt era fals.El ţinea la îndemâna echipajului jurnalul fals 
pentru că voia ca ei să creadă că sunt pe drumul cel bun spre tărâmul făgăduinţei.Aparent 
Columb a simţit că moralul echipajului era mai important decât integritatea căpitanului. 
 

Isus călătorea spre Jerusalim.18:31-34.El le spunea oamenilor adevărul,iar ei nu-l 
credeau, şi îl urmau îngroziţi.Gândurile lor nu se prea potriveau cu cele ale Mântuitorului.Unii 
credeau că Isus va merge la Jerusalim şi-i va elibera de jugul roman, alţii îl urmau să vadă 
minunile.Fiecare avea interesul lui. 
 

Aici şi mereu Isus este clar în acţiunile Sale.El spune în cap.19 pentru ce a venit pe 
Pământ. 
-19.1-10 Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cei ce sunt pierduţi. 

-19.11-27 Fiul Omului a venit să răsplătească pe slujitorul credincios 

-19.28-48 Fiul Omului a venit să ofere pacea 

Zacheu = cel drept.Un om care ca mulţi de astăzi, nu-şi merită numele de botez.Zacheu nu era 
iubit de comunitatea în care trăia, dar deşi cei din Ierihon nu-l iubeau, era cineva care-l iubea  
şi-l căuta aşa păcătos cum era. Este uimitor ce schimbare a făcut Domnul Isus în Zacheu. 
 

Schiţa : 
 

A.Un om adult se smereşte ca un copilaş.Luca 18.17.În Est era neobişnuit ca un bătrân mai ales 
un oficial al guvernului să alerge.(vezi si Luca 15.20).Dar Zacheu aleargă ca un copil să vadă 
parada, ba mai mult el se urcă într-un smochin. Curiozitatea este specifică copiilor. Jean Calvin 
:’’ Curiozitatea şi simplitatea sunt premergătoare credinţei’’.  Zacheu era curios de ce se adună 
acolo atâţia oameni, cine este acest Isus, nu voia să piardă ceva interesant. Mândria îi ţine şi azi 
pe mulţi oameni departe de mântuire.Pe tine ce/cine te ţine departe ? 
 

B.Cel căutat este găsit.v.5 Zacheu credea că-l caută pe Isus.v.3.El îl căuta cu privirea.Ştiţi ceva? 
Isus semăna cu ucenicii la exterior cel puţin pentru moment, pentru că mai tarziu aveau să fie 
ca El şi în inimile lor.Zacheu nu ştia care dintre ei este Isus. Tu semeni cu Isus ? Cei ce se iubesc 
seamană între ei.Păstorul seamănă cu oile. Oile seamană între ele. Noi suntem copiii aceluiaş 
Tată.  
                             Poezie 
’’Când sunt copiii noştri mici, Noi pentru ei suntem Tătici. 

Ce gingaş e şi sună bine, Tăticule mi-e dor de tine! 
 
Dar anii trec şi deodată, Tu nu mai eşti Tătic, ci Tată! 

Chiar şi asta tot sună bine, Tată îmi este dor de tine! 
 



Ei cresc,  nu le mai eşti pe plac, Din Tată tu devii Babac, 
Şi vorba sună trist şi gol, Babacule mai dă-mi un pol! 
 
Dar viaţa e un foc de paie, Şi vrei nu vrei, ajungi Tataie, 

Iar vorba ta în râs e luată, Tataie: i-a mai las-o baltă ! 
 
Şi-n anii care mai rămân, Te vor numi doar : ăl bătrân 
Iar vorba lor te năuceşte : Bătrâne ce-ţi mai trebuieşte? 
 
Copile tu să ai ştiinţă, Am fost un tată cu credinţă ! 
Şi din puţin de-a fost să fie, Eu am răbdat şi ţi-am dat ţie ! 
 
Să-mi faci te rog o bucurie, Şi să-mi zici ca-n copilărie,  
La cimitir când vii la mine: Tăticule mi-e dor de tine ! 
    Maleahi 4:6 
 
Prin natura sa omul nu-l caută pe Dumnezeu. Romani 3.11. Când Adam şi Eva au păcătuit, ei     
s-au ascuns,nu l-au căutat pe Dumnezeu. Dumnezeu S-a dus să-i caute. Isus a căutat oamenii cât 
a trăit pe ământ.Duhul Lui caută şi azi ,iar noi copiii Lui căutăm pe oamenii pierduţi. Există şi 
oameni care-L caută.Cum lucrează Dumnezeu nu ştim de cele mai multe ori. 
Nu ştim cum o fi lucrat Dumnezeu în viaţa lui Zacheu ca să-l pregătească pentru această 
întâlnire.Să fi fost Levi (Luca 5.27-39) unul dintre prietenii lui Zacheu? Nu ştim.Deşi bogat, 
Zacheu tânjea după ceva ce nu-l împlinea bogăţiile sale? Se poate. Era singur poate,ştim că 
oamenii îl urau,dar aici vedem un bogat care se pocăieşte din toată inima.Nu este imposibil. 
Contrastul cu tânărul bogat de mai devreme.18.18 
Un nou început în viaţa lui Zacheu! 
 

C.Un om scund ajunge înalt.v.7,8.Zacheu nu putea face nimic cu statura lui.Însă el a lăsat la o 
parte demnitatea lui şi s-a căţărat într-un pom.În sens spiritual noi toţi suntem scunzi de 
statură,mici, pentru că toţi au păcătuit. Rom. 3.23. Nimeni nu se poate măsura cu standardele 
Lui Dumnezeu. Suntem prea mici ca să putem ajunge la cer fără ajutor.Tragedia este că mulţi 
oameni cred că sunt mari.Ei se măsoară pe ei înşişi pe baza standardelor umane : bani,poziţie 
socială, autoritate, popularitate,iar acestea sunt o urâciune în ochii Domnului. Luca 16.15. Ei 
cred că au ceva,sunt cineva,dar în realitate nu sunt nimic.Apoc.3.17.Zacheu s-a încrezut în 
Domnul şi a devenit un fiu al credinţei.Galateni 3.7, Ioan 1.12 – cel mai înalt rang pe care-l 
poate primi un om. 
 

D.Un om sărac devine bogat.v.9,10.Oameni-l vedeau pe Zacheu bogat şi râvneau să fie ca el,dar 
de fapt în sinea lui el era falimentar,ca orice om fără Dumnezeu.Niciodată să nu ne dorim 
ceva,orice ar fi, dacă acel ceva este fără Dumnezeu. 
Luca 19.5 este singura dată când Isus S-a invitat singur în casa cuiva! Apoc.3.20, Isaia 65.1 
Credinţa lui Zacheu nu stă doar în vobe pioase, ci în el are loc o transformare a întregii fiinţe.El 
din prima secundă începe să fie ca Isus. 



Sub legea mozaică dacă un hoţ îşi recunoştea fapta şi ducea lucrul furat înapoi, trebuia să 
adauge 1/5 din valoarea lucrului furat, după care aducea Domnului o jertfă.Leviticul 6.1,7.Dacă 
fura ceva însă şi nu-l mai putea restitui, trebuia să dea de 4 ori înapoi.Exod 22.1,4 
Zacheu din start a acceptat că a comis cea mai gravă faptă.Zacheu ştia că ce face este rău dar 
fără Isus el continua să trăiască în acele păcate...Acum ceva s-a schimbat cu 180 de grade. A dat 
400% celor ce i-a năpăstuit, plus jumătate din averea lui săracilor.Ce-o fi zis soţia lui,copiii, 
soacra?!  
 
E.Gazda devine oaspete.v.6 L-a primit cu bucurie.Bucuria este o temă importantă în ev.după 
Luca.Apare de 20 de ori. 
Experienţa mântuirii trebuie să producă bucurie în viaţa credinciosului. Isus devine Stăpân la 
Zacheu în casă. Isus poruncea, iar Zacheu împlinea. 
Luca 5:27-32.v.30 ’’ cârteau şi ziceau’’-oh câţi cărtesc şi azi ! 
Niciodată nu ştii cum se va sfârşi ziua ! Pentru Zacheu s-a sfârşit cu o mare bucurie.Şi azi Duhul 
Domnului caută să mântuiască.Te-a găsit el şi pe tine? 
Prezenţa lui Isus în casa lui Zacheu impune schimbarea.Simpla Sa prezenţă impune pocăinţa, 
credinţa pentru mântuire. 
 
Concluzia 

1.Nu lăsa norodul, apropiaţii, familia să te împiedice să-l vezi pe Isus, să-l cunoşti, să-l primeşti 
în casa ta. 
2.Zacheu l-a căutat pe drumul pe care avea El să treacă.Zacheu ştia că poate fi un loc al 
întâlnirii.Acolo s-a dus. Nu ştia nici el de ce s-a dus,dar s-a dus.Zacheu credea că doar se duce 
să-l vadă. 
3.În jurul Lui Isus roiesc tot felul de oameni, dar El ştie pe cel ce-l caută,şi pentru acela Se lasă 
găsit.Îl cauţi şi tu,căci şi El te caută?! 
4.Isus îl cheamă pe nume.Isus îl ştia.Isus nu-l căuta pe şeful vămii, ci pe omul Zacheu.7.40 
5.........dă-te jos.Dacă te dai, Isus continuă programul Lui de mântuire.Dacă rămâi acolo sus în 
inima ta Isus va trece pe lângă tine. 
6.Crezi tu în acest Isus? Vrei tu să-l primeşti în casa ta,în inima ta ca Zacheu ? 
 
 
 
 
 
 


