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Cum Isus schimbă total viaţa unui om 

Luca 19.1-10 

 
„Şi iată un om chemat cu numele Zacheu: şi el era şef al vameşilor, şi era bogat. Şi căuta 

să-L vadă pe Isus, cine este” (Luca 19). 
 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu 
Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de lăcomie! 

 

Costumul bărbătesc cu dungi subţiri bine îngrijit, servieta pentru acte obligatorie şi iPhone la 
urechi îl trădează ca manager stresat. Cu pas grăbit se opreşte direct înaintea mea. Întrebător 
priveşte în jur, ca să înţeleagă situaţia: pe piaţa oraşului, pe care tocmai voia s-o traverseze, 
noi am pus scaune şi mese înaintea microbuzului de misiune. Unii din conlucrătorii noştri 
sunt cufundaţi în discuţii interesante. „Ce faceţi dumneavoastră aici? Cine sunteţi şi ce vreţi?”, 
vrea el să ştie imediat. „Noi vrem să discutăm cu oameni ca dumneavoastră”, este răspunsul 
meu la fel de scurt. – „Despre ce?” – „Ştiţi dumneavoastră cum puteţi veni într-o legătură 
adevărată cu Dumnezeu?” – El rămâne uimit, mă priveşte scurt şi privirea lui se pierde 
undeva în depărtare. „Ah, da, este mult de atunci”, suspină el, „ca tânăr am fost activ în 
CVJM (n.tr.: asociaţia tinerilor creştini). Cunosc toate istorisirile despre Isus. Dar după aceea 
a venit cariera şi eu nu am mai avut timp pentru credinţa copilăriei mele. Spuneţi-mi: Cum pot 
reveni? Dar grăbiţi-vă, în 10 minute trenul meu pleacă la următorul termin …” 
 
Omul de afaceri din Ierihon 

 
Ai auzit tu vreodată o predică despre setea de câştig? Eu am impresia că aceasta este o temă 
tabu în bisericile noastre. Setea de câştig este cunoscută astăzi mai degrabă ca spirit de 
economie şi speculaţie cu bani. Însă în timpuri în care zgârcenia este considerată a fi „geil” 
(n.tr.: aproximativ aşa – zgârcenia te face fericit), răul biblic, iubirea de bani, a devenit ceva 
de bun simţ şi un ţel demn de a fi de dorit. Unde încetează economicitatea şi unde începe 
zgârcenia şi iubirea de bani? Unde ar fi potrivit să se vorbească cu un om despre aceasta, cam 
aşa cum Domnul Isus a făcut cu tânărul bogat din Marcu 10? 
 
Pavel atenţionează în 1 Timotei 6.10: „Pentru că iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de 

rele; după care unii, umblând, s-au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns pe ei înşişi cu multe 

dureri.”  

 
Dar să vedem cum procedează Domnul nostru cu Zacheu, care evident căzuse în cursa acestei 
patimi. 
 
Întâmplarea, pe care Luca ne-o relatează în evanghelia sa, se alătură direct istorisirii despre 
Bartimeu. În timp ce Domnul Isus trecea prin Ierihon, mulţimea Îl însoţea. Oamenii sunt 
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deosebit de impresionaţi de minunea pe care tocmai au trăit-o. Însă gândurile Domnului 
nostru sunt deja orientate spre evenimentele care tocmai aveau să se petreacă în Ierusalim. Cât 
de mult trebuie aceasta să-L fi mişcat lăuntric! Şi totodată El constată că niciunul din ucenicii 
Lui, şi nimeni din popor nu simţea simţămintele Lui. Fiecare este preocupat cu sine însuşi – şi 
El stă înaintea celui mai mare eveniment din istoria lumii. Cât de singuratic trebuie să fi fost 
deseori Domnul nostru. Este de înţeles că deseori se relatează despre El că El a mers în 
rugăciune înaintea Tatălui Său ceresc. 
 
Ierihon, cetatea de graniţă între districtele administrative Pereea şi Iudeea, găzduieşte o 
staţiune vamală romană lucrativă, al cărei cel mai mare şef este Zacheu. După cum se vede, el 
trăia foarte bine din aceasta, căci aici se transbordau multe mărfuri.  
 
În acest punct de legătură mult frecventat se primesc multe ştiri importante. Aşa află el că Isus 
din Galileea este în călătorie spre acest loc însoţit de o mare mulţime. Se pare că el a auzit 
unele lucruri despre acest Predicator ambulant, probabil de la fostul lui coleg Levi (Matei) din 
Capernaum. Acesta a renunţat în urmă cu trei ani la locul lui de muncă de aici şi l-a însoţit pe 
acest Isus. La terminarea carierei lui profesionale acesta a organizat o sărbătoare mare în 
branşă, la care a fost prezent şi Isus. Aceasta era discuţia la ordinea zilei între funcţionarii de 
graniţă (Matei 9.10). Începând de atunci Levi s-a schimbat foarte mult, aşa se spune. Cine este 
acest Isus? 
 
Mie mi se pare că este ca şi cum Zacheu s-a uitat în oglindă şi şi-a zis: Eu sunt bogat, acest 
Isus este sărac. Eu sunt expert în finanţe, El este un simplu meseriaş. Eu fac parte din 
societatea înaltă şi posed o casă confortabilă, despre El se spune că El nu ştie astăzi unde va 
dormi mâine. Eu sunt corupt şi nu o iau aşa în serios cu corectitudinea, El este absolut corect. 
Eu sunt dispreţuit de populaţie, deoarece am făcut pact cu romanii, El atrage mulţimile de 
popor. Eu nu o iau aşa în serios cu posesiunea altora, El nu posedă absolut nimic. – 
 
Zacheu meditează: trebuie neapărat să-L cunosc! Omul acesta mă fascinează! Este şi o altă 
viaţă dincolo de bani şi carieră? Banul nu face fericit, dar te face singuratic. Fericirea şi 
mulţumirea nu se pot cumpăra, aceasta o ştie şi Zacheu … 
 
El încearcă să se apropie de popor, însă deoarece este mic de statură nu poate vedea. El 
aleargă înainte şi se caţără într-un pom. De aici poate vedea, fără să fie văzut! Astfel nimeni 
nu poate cere de la el consecinţe sau decizii … 
 
Cum procedează Domnul Isus, cum câştigă El inima? 

 
Ce bine este că noi nu ne putem ascunde de Domnul Isus şi nici nu trebuie să ne ascundem. El 
ne cunoaşte, chiar dacă noi încă nu-L cunoaştem. Şi Domnul nostru îl cunoaşte şi pe Zacheu. 
El îi cunoaşte gândurile şi planurile. Ca să-l ajute, El îl scoate din anonimitatea lui! Altfel 
decât la Nicodim, Zacheu trebuie să ia o decizie publică. Domnul Isus se opreşte exact sub 
pomul în care se căţărase Zacheu. Mulţimea poporului se opreşte, ea urmăreşte privirea 
Domnului nostru, care se uita spre coroana pomului. El îl vede acolo pe Zacheu şi îi zice: 
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„Zachee, grăbeşte-te şi coboară, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!” (Luca 
19.5). 

 
Mă impresionează cum Fiul lui Dumnezeu câştigă inimile oamenilor! El nu ţine sub pom o 
predică despre zgârcenie şi despre iubire de bani, El nu înfierează lipsa de armonie a 
vameşilor şi păcătoşilor. El Se invită simplu la ei acasă. După concepţia noastră aceasta ar fi 
probabil nepoliticos (noi ne lăsăm mai degrabă invitaţi, decât să ne invităm singuri la cineva), 
dar Domnul Isus nu are o locuinţă proprie. El nici nu îl invită la o băutură în ospătăria cea mai 
apropiată, ci duce imediat la bun sfârşit ce a început: „Zacheu, Eu trebuie să rămân astăzi la 
tine. Ai tu pentru Mine posibilitatea de înnoptare? Mâine dimineaţă voi pleca mai departe. În 
felul acesta avem mult timp să discutăm despre întrebările tale.” 
 
Să observăm: asemănător ca la femeia de la fântâna lui Iacov, Domnul nostru începe cu o 
rugăminte, nu cu o predică morală! Aici la Zacheu, Domnul Isus merge un pas mai departe: în 
proprii săi patru pereţi omul este mai sigur – şi mai deschis. Aici înveţi să-l cunoşti cel mai 
bine. Aici vezi mediul său înconjurător, cum trăieşte, cum sunt aparţinătorii familiei sale. Ce 
bine, că Domnul Isus nu avea un birou unde ţinea audienţe. El întâmpină pe oameni de la om 
la om la nivelul lor. 
 
Cum rezolvă Domnul Isus „cazul” lui Zacheu? 

 
Şi cum reacţionează Zacheu atunci când a fost „prins” de Domnul Isus? Cum reacţionează el, 
că El îl apelează public pe nume, că îl descoperă? 
 

„Şi el, grăbindu-se, a coborât şi L-a primit cu bucurie.” (Luca 19.6). 
 
Omul „mare” devine mic şi smerit înaintea Fiului lui Dumnezeu. Şi el se bucură! Şi-a dorit el 
aceasta pe ascuns şi nu a ştiut cum să se comporte, că Domnul vine în casa lui? 
 
Mă gândesc la o cărticică a învăţătorului biblic William MacDonald cu titlul „Când Isus a 
venit în casa mea”. Autorul descrie în aceasta cum el visează că Domnul Isus a stat pe 
neaşteptate înaintea uşii casei sale şi l-a vizitat. El îşi imaginează cum Domnul lui merge prin 
camerele locuinţei sale şi el, William – fără ca Isus să spună ceva – se derutează, deoarece 
remarcă deodată ceea ce nu se potriveşte în prezenţa lui Isus. 
 
Ţi-ai imaginat vreodată plastic aşa ceva? Ce s-ar întâmpla dacă Domnul nostru ar veni pe 
neaşteptate în vizită la tine? Care sunt lucrurile, despre care şti că tu de fapt ar trebui să le 
corectezi? 
 
La Zacheu este asemănător. Pe de o parte nu-l deranjează absolut nimic că oamenii spun: „S-a 

întors ca să înnopteze la un om păcătos!” Nu, el ştie deja de mult că este un păcătos! Şi el 
mai ştie ce trebuie să se schimbe în viaţa sa! Şi el spune solemn aceasta Domnului Isus, fără 
ca acesta să-l fi atenţionat cu privire la ceva. Isus nu a cerut să I se arate lista cu declararea 
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impozitului, El nu a întrebat de conturile negre! Cu toate acestea Zacheu ştie imediat ce 
trebuie să corecteze în viaţa lui. Astfel Domnul Isus îi poate mărturisi: 
 

„Astăzi a venit mântuirea în casa aceasta, pentru că şi el este un fiu al lui Avraam. 

Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce este pierdut” (Luca 19.9-10). 
 
Da, chiar şi numai prezenţa lui Isus în casa mea schimbă total viaţa mea. Sub premisa că eu 
permit ca El „să rămână în casa mea” şi nu să facă numai o vizită scurtă! 
 
Ce pot eu învăţa din aceasta pentru consilierea spirituală? 

 
1. Fă-ţi timp pentru cei care caută! Deseori ne preocupăm de oameni care nicidecum nu-

L caută pe Domnul Isus. Roagă-L pe Domnul, ca El să-ţi arate pe cei care Îl caută, 
care îşi dau seama că viaţa lor este nesatisfăcătoare. „Cine caută, găseşte”, spune 
Domnul Isus. Sunt încă mulţi care caută şi niciodată încă nu au auzit ceva despre 
Domnul nostru. 

2. Interesează-te de oamenii din jurul tău. Sunt mulţi care trăiesc anonim şi singuratici. 
Pentru mulţi oameni este important să fie scoşi din anonimitate şi să iese la vedere. 

3. Vizitează pe oameni în mediul lor de viaţă, în casa lor. Acolo îi vei cunoaşte. Acolo ei 
nu trebuie să poarte o mască. Aici în mediul lor obişnuit sunt mai accesibili, deoarece 
se simt siguri. 

4. Identifică-te cu altul. Nu te aşeza mai presus de el, nu face pe judecătorul. Roagă-l să-
ţi împlinească o dorinţă. 

5. Adu-l pe om în prezenţa lui Isus. Povesteşte-i despre Isus, cum El a procedat cu 
oamenii, cum i-a preţuit şi i-a iubit. 

6. Prezenţa dragostei şi sfinţeniei lui Isus va schimba pe oameni. La Zacheu Domnul Isus 
nu a ţinut nici o predică. Numai prezenţa Lui l-a condus la pocăinţă şi întoarcere, aşa 
că Domnul Isus poate spune: „Astăzi a venit mântuirea în casa aceasta.” 

 
Reţine: Când Isus vine într-o casă şi rămâne acolo, viaţa se schimbă total! 
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