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Abstract In the eyes of God, nobody is without importance, indifferent, 
petty, or less valuable. Each person has his/her own worth. God is counting 
on us, not on our would-be possessions, but on who we are. God brings forth 
His love for us as One Who has planted the seed of love in us, ever since He 
has created us. Each human person is the fruit of the love of God. Would God 
renounce His love for the human beings? Never, regardless of the depth of our 
fall. The Hands that Jesus lent to Zacchaeus do not judge and do not condemn. 
They do nothing but bless, giving everything and expecting nothing in return. 
The love of Christ is not forced upon the loved one; His love and His forgiveness 
are boundless and unconditional. The love of God does not depend on our 
redemption, or on the changes in our lives. God is the same, always present, 
always ready to give and forgive, no matter what our reaction is.
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„Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.” 
(Luca 19, 5)

Iubiți credincioși,
Ne aflăm în duminica ce ni-l așează în fața ochilor pe vameșul Zaheu din 

Ierihon. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, însoțit de apostolii Săi, se aflau în 
drum spre Betania, respectiv Ierusalim, cu câteva zile înainte de jertfa Lui de 
pe Sfânta Cruce. Era ultimul drum pe care El și ucenicii îl făceau din Galileea 
către Ierusalim. 

 Pentru început, vă propun să dăm timpul înapoi, cu o săptămână în urmă, 
când ne aflam tot în Ierihon, o cetate biblică frumoasă, des amintită, cel mai 
vechi oraș din lume. Vechimea Ierihonului ne trimite în cele mai îndepărtate 
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timpuri, nu mai puțin de 12.000 de ani de istorie. Primul oraș înconjurat cu 
ziduri de apărare. Orașul palmierilor. Primul oraș pe care Iosua Navi îl va 
cuceri odată cu revenirea fiilor lui Israel în Canaan, după peregrinarea timp 
de 40 de ani în pustiu. Ierihonul este o cetate vizitată astăzi, situată la aproximativ 
25 km de Ierusalim, la 7 km de Râul Iordan, pe același platou cu Marea Moartă, 
o localitate aflată sub nivelul Mării Mediteraniene, aproximativ 250 metri.

Duminica trecută aflam despre o minune, o vindecare, despre vindecarea 
orbului din Ierihon. La întrebarea Mântuitorului: Ce voiești să-ți fac? el a 
răspuns: Doamne, să văd! (Lc. 18, 41). Am reținut cu toții minunea săvârșită 
de Mântuitorul Iisus Hristos și dorința celui în cauză de a vedea.

Astăzi, ne întâlnim cu vameșul Zaheu, mai marele vameșilor din Ierihon, 
care, prin acțiunile sale, își exprimă acceași dorință a vederii, urcându-se într-un 
sicomor ca să-L vadă pe Iisus Hristos. Ca de obicei, vom încerca să desprindem 
mai multe repere omiletice, căci evanghelia zilei este foarte bogată. Ea prezintă 
o altă vindecare, o altă minune, nu o vindecare în sensul celor cunoscute de 
noi, cum ar fi vindecarea unui slăbanog, paralitic, orb, demonizat. Nu relatează 
vreo înviere așa cum Mântuitorul le-a săvârșit în partea de nord a Țării Sfinte, 
consemnate până în acel moment: învierea fiicei lui Iair și învierea tânărului 
din Nain.

Dreptmăritori creștini,
Evanghelistul Luca ține să precizeză că mulțimea îl împresura pe Mântuitorul, 

așa cum de altfel ne-am obișnuit, așa cum am observat și din vindecarea 
istorisită duminica trecută. De data aceasta, un al om al Ierihonului, Zaheu, 
care era mai marele vameșilor și era bogat, căuta să vadă cine este Iisus. 

Aș dori să mă opresc doar puțin asupra numelui vameșului Zaheu, Era un 
nume tare frumos. În limba ebraică și în cea aramaică găsim etimologia numelui 
Zakkai, care înseamnă cel curat, pur, cast. Ulterior, Mântuitorul va spune că și 
el este fiul lui Avraam. Adică, fiul al credinței, cel care respectă legea mozaică, 
care condamnă, paradoxal, tocmai asuprirea semenilor. Cu toate acestea, se pare 
că Zaheu s-a îndepărtat de legea Vechiului Testament, lege pe care el ar fi trebuit 
să o cunoască, și avea să devină vameș. Și aici s-ar putea impune câteva explicații 
prin prisma faptului că Țara Sfântă era sub stăpânirea Imperiului Roman. 
Colectarea texelor, vămuirea era foarte importantă pentru romani, chiar dacă 
vorbim despre o provincie aflată la marginea imperiului. Cu toate acestea, 
documentele vremii ne spun că încă din anul 212 î.d. Hr în Imperiul Roman era 
un sistem de servicii de colectare a taxelor și impozitelor externalizate. Vameșii 
încheiau un contract pe o perioadă de până la 5 ani cu autoritățile romane. Prin 
document își luam angajamentul că în fiecare an vor vărsa în visteria imperiului 
suma cuvenită, având libertatea de a le colecta. Așa se face că nu o dată, ci de 
multe ori, modalitatea lor liberă de a colecta taxele le conferea un privilegiu, 
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adică luam mai mult decât li se cuvenea. Prin urmare, ne dăm seama că această 
meserie nu era tocmai îndrăgită. Ba era una urâtă, fiindcă cei în cauză, asemenea 
lui Zaheu, s-au pus în slujba imperiului cotropitor, al autorităților străine, și pe 
lângă faptul că făceau serviciul în favoarea acestuia, îi jegmăneau pe conaționali. 
Așa se explică de ce vameșii erau urâți, erau disprețuiți, iar folosirea deasă a 
cuvintelor vameș și păcătos avea să determine o sinonimie, vameș egal păcătos. 
Adică, a fi vameș însemna a fi păcătos. Deși poate realitățile nu stăteau întocmai 
așa, însă datorită faptului că se înregistrau multe nedreptăți, conaționalii nu mai 
erau dispuși să manifeste vreo atitudine prietenoasă și iubitoare față de ei. Mai 
mult decât atăt, filozoful, politicianul, retorul și juristul Cicero, referindu-se la 
această meserie, avea să spună că este una vulgară, ca urmare a faptului că stârnea 
multă nemulțunire (De oficiis, I, 42, 150). În asemenea condiții se aflau mulți, 
printre care și Zaheu, care, mai mult decât atât, era și șeful vameșilor din Ierihon. 
Era mai marele vameșilor, cel care binecuvânta aceste nedreptăți, ca unul ce 
avea această putere. Nu toți, în adâncul sufletelor lor, se împăcau cu această 
situație ingrată. Evangheliile ne prezintă cazuri de vameși care s-au pocăit (pilda 
vameșului și a fariseului, Lc. 18, 10-14; vameșul Levi, devenit apostolul și 
evanghelistul Matei, Mt. 10, 3) sau care cereau sfat de la Ioan Botezătorul (cf. 
Lc. 3, 12-13).

Poate nu întâmplător, atunci când Mântuitorul trece prin apropierea (casei) 
lui, acesta, fiind și mic de statură, nu reușea să se plaseze în fața mulțimii. Cu 
toate că demnitatea sa, am putea intui, l-ar fi recomandat să aibă o trecere în 
fața conaționalilor, mulțimea nu-i oferă nicio șansă, nicio urmă de apreciere. 
Nimeni nu se dă la o parte, nimeni nu-i face loc, așa încât, fiind o fire practică, 
căci altfel nu se explică cum a ajuns bogat și cum deținea această funcție, 
trecând și peste rușinea față de cei care erau în breasla lui, sau fără a ține cont 
că și-ar pierde din reputația lui, se urcă într-un sicomor, un arbore specific 
zonei. Autorul evangheliei, la versetul 4, precizează că Zaheu știa că Mântuitorul 
pe acolo avea să treacă. 

Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, 
coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân (v. 5). Iată, o 
autoinvitație a Mântuitorului. Înainte de al vedea Zaheu pe Iisus, Iisus îl vede 
pe Zaheu. Înainte de a se adresa Zaheu lui Iisus, Iisus îi face această bucurie 
(autoinvitație), de a poposi în casa lui. De ce oare Mântuitorul se adresează în 
forma aceasta, directă, fără ca măcar să aștepte o manifestare exterioară 
(vizibilă) a lui Zaheu? Mântuitorul îl știa dinainte. Îl cunoștea. Îi știa căutarea 
lui interioară, frământarea lui, dorința lui de a-L vedea pe Iisus, dorința lui de 
a ieși din starea în care se află. Căci și această urcare în sicomor, simbolic, 
reprezintă ieșirea dintr-o stare de păcat sau dorința de a te debarasa de un păcat. 
Era bogat. Ceea ce înseamnă că cusurul lui Zaheu era tocmai iubirea de avere, 
arghirofilia. Cu toate acestea, iată, Mântuitorul se adresează într-un mod 
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neașteptat: trebuie să rămân în casa ta. Printre puținii trebuie pe care Iisus 
Hristos îi folosește în cuvântul Lui, în misiunea Lui. Această obligație nu îl 
privește pe Zaheu. Îl privește tocmai pe Iisus. Obligație pe care Mântuitorul 
și-o atribuie. Eu trebuie să rămân în casa ta. Nu tu, ci Eu. Este important acest 
aspect, fiindcă deseori punem sarcini și obligații multiple pe ceilalți, fără ca 
noi să le avem în vedere, să le îndeplinim, sau să le purtăm. 

Și a coborât degrabă și L-a primit, bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, 
zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos (V. 6 - 7), ne spune același 
evanghelist. Așa este, Zaheu era un om păcătos. Și cine nu este păcătos? Toți 
murmurau, iubiți creștini, poate cu excepția apostolilor. Mulțimea era dornică 
să-L vadă pe Iisus, să-L asculte, să beneficieze de binecuvântarea Lui. Însă 
Iisus, ca de altfel Dumnezeu, nu judecă după opinia publică. Nu asta e măsura 
Domnului de a privi lumea. Nu asta e măsura lui Hristos de a-și desfășura 
activitatea mesianică. Niciodată Iisus nu s-a luat după opinia publică. Ceea ce 
iarăși ne dă de gândit. Să nu ne grăbim în a judeca. Însuși Mântuitorul precizează 
că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut (v. 10). În fața 
lui Dumnezeu nimeni nu este neînsemnat, indiferent, nesemnificativ, inferior 
sau mai puțin valoros. Fiecare om își are propria sa valoare. Dumnezeu se 
bazează pe noi, nu pentru ceea ce am avea, ci pentru ceea ce suntem. Atenție! 
Dumnezeu își pune dragostea pentru noi, ca Unul ce a sădit în noi dragoste 
încă de când ne-a creat, întrucât fiecare făptură umană este rodul iubirii lui 
Dumnezeu. Oare Dumnezeu ar putea renunța la iubirea Lui față de om? 
Nicicând, îndiferent cât de adângă este căderea noastră. Oare cărui părinte 
nu-i plânge sufletul când își vede pruncul sau pruncii îndepărtați, pierduți, 
greu de recuperat? Cu atât mai mult lui Dumnezeu, care a sădit iubirea, El 
Însuși fiind iubire. Nu L-am vedea pe Dumnezeu să-și desconsidere propria 
creație, adică pe om. De aici înțelegem că iubirea lui Dumnezeu este 
înaintemergătoare. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Zaheu. Înainte ca Zaheu 
să poată spune ceva, Mântuitorul i-o ia înainte. Și așa face întotdeauna în 
relația Lui cu oamenii. 

Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, 
Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc 
împătrit (v. 8). Prin aceste cuvinte ne dăm seama că Zaheu întră într-un proces 
de schimbare. Zaheu, cel care a plecat de acasă, nu mai este același cu cel 
reîntors acasă. Când a plecat de acasă era mai mult singur și fără prieteni. 
Slujba lui, deși importantă din punct de vedere social, nu i-a asigurat vreo 
autoritate în fața conaționalilor. Este un alt Zaheu. Ceva s-a produs, s-a petrecut 
în el. Pocăința lui, vom vedea, este una completă. Chiar dacă cuvintele sunt 
puține, însă ceea ce s-a întâmplat în sufletul lui doar Hristos știe, și a știut, 
fiindcă El l-a atins cu harul Său. I-a atins sufletul, l-a mângâiat, l-a copleșit 
cu bunătate, cu iubire și cu iertare. 
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Care era greutatea lui Zaheu? Era bogația. În acest mod se explică de ce 
prima măsură pe care o ia pentru vindecarea lui este tocmai hotărârea de a se 
elibera de bogație. Care dintre noi oferă jumătate din avere săracilor? Nimeni! 
Referitor la anumite măsuri recompensatorii, legea mozaică (Ieș. 22, 1-7) 
preciza ca bunul furat și deteriorat să fie plătit împătrit, adică de patru ori mai 
mult. Dacă acel bun nu era deteriorat, obligația furului era să plătească îndoit 
valoarea lui. În cazul în care el recunoștea și mărturisea furtul și îl restituia de 
bunăvoie, asemenea lui Zaheu, datoria era să mai ofere o cincime păgubașului, 
adică 1/5 sau 20% din valoarea prejudiciului (Lev. 6, 5). Toate aceste valori 
indicate de legea veche, evident, reprezentau mai puțin decât el și-a propus să 
dăruiască, împătrit, de patru ori mai mult. Observăm că schimbarea lui este 
una interioară, dar și exterioară. Își mărturisește păcatul prin căință, își asumă 
acest canon de pocăință, fără să fie dat de cineva. Canonul este asumat în mod 
personal pentru care schimbarea lui devine observabilă în simțire, în atitudine 
și, mai ales, în făptuire. 

Răspunsul Mântuitorului este promt: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, 
căci și el este fiu al lui Avraam (v. 9). Zaheu este recuperat, de acum este fiul 
credinței. Prin această subliniere, astăzi, vedem că Mântuitorul nu amănă decizia 
de iertare. La fel va face și cu tâlharul din dreapta de pe Sfânta Cruce: Astăzi vei 
merge cu Mine în Rai. Schimbarea lui Zaheu a fost una minunată, una profundă. 
Nu puțini sunt interpreții sfintei scripturi care sunt de părere că această minune 
întâmplată cu Zaheu este mai importantă decât cea relatată cu o săptămână 
înainte, tot în Ierihon. Era mai facil Mântuitorului să înmulțească pâinile și pești, 
să prefacă apa în vin, să potolească furtuna, să meargă pe apă, să vindece pe cei 
bolnavi indiferent de infirmitatea fizică, să readucă la viață pe cel decedat, decât 
să transforme lăuntric pe cineva. De data aceasta, era nevoie de acceptul propriu, 
de mișcare liberă, interioară a lui Zaheu. Am ales să utilizez termenul de minune 
întrucât, deși Zaheu era viu din punct de vedere biologic, totuși Iisus l-a înviat. 
Intuim aici dorința Mântuitorul de a nu evita aceste lucrări, adevărate învieri a 
celor considerați vii. 

Dragi credincioși,
E minunată această redresare, reașezare sau recalibrare a vieții lui Zaheu. 

Cât de bucuros o fi fost Zaheu la auzirea cuvintelor Mântuitorului, astăzi s-a 
făcut mântuire casei acesteia, la faptul că și-a redescoperit semenii, și-a regăsit 
iubirea pierdută față de ei. Zaheu a devenit alt om, asemenea lui Saul pe drumul 
Damascului. Comunicarea și comuniunea lui cu conaționalii din Ierihon avea 
să fie una pe măsura așteptării lui Hristos. Următorii pași ai lui Zaheu aveau 
să fie călăuziți în această direcție, a asumării prezenței lui Hristos în viața lui. 
Potrivit unei tradiții, el avea să-l însoțească pe Sfântul Apostol Petru în lucrarea 
sa de propovăduire exercitată prin intermediul călătoriile misionare, pentru 
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ca, ulterior, să fie așezat episcop în Cezareea Palestinei. Cine ar fi crezut că 
Zaheu, mai marele vameșilor din Ierihon, va ajunge la slujirea de episcop, 
dându-și viața pentru Evanghelia lui Hristos (Constituțiile Apostolice VII, 46). 
Nu lipsită de importanță este și precizarea sinaxarului pentru data de 20 aprilie, 
unde, printre sfinții enumerați, îl găsim cu bucurie pe Sfântul Apostol Zaheu, 
cel pomenit astăzi în evanghelie. 

Cu siguranță, acum putem spune că l-am văzut pe Zaheu înainte de întâlnirea 
cu Hristos și cu Evanhelia Lui, și după întâlnirea cu Hristos. În această a doua 
etapă ne situăm și noi. Suntem creștini. Suntem așezați în Biserica lui Hristos 
prin botez și celelalte sfinte taine, și ne aflăm în situația lui Zaheu de a viețui 
după întâlnirea cu Hristos. Cât de bine ar fi ca shimbarea sau înnoirea noastră 
să se producă din timp și din proprie inițiativă. Nu este tocmai indicat să 
așteptăm ca peste viața noastră să fim loviți de tot felul de boli, de încercări, 
de suferințe ca în acele momente să-L (re)descoperim pe Hristos. Nici atunci 
nu ar fi rău sau târziu, dar cu cât mai bine este când această metanoie, această 
schimbare a minții și a felului de a exista, se produce înainte. Cât de bine ar 
fi să putem valorifica iubirea lui Hristos. Să întrupăm iubirea lui Iisus în viața 
noastră pentru ca Evanghelia Lui să aibă ecou în felul nostru de a fi. Eu cred 
că Hristos nu s-ar supăra dacă L-am obliga - cu trebuie - să vină și în casa 
noastră. Cu siguranță s-ar bucura să-i oferim șansa de a poposi în casa sufletului 
nostru.

De asemenea, sunt încredințat că ne-am aflat în fața unui fragment biblic 
mai cunoscut. Este o evanghelie care se citește la Taina Sfântului Maslu (a 
doua pericopă), dar și la sfințirea casei noi. În primul caz, ea face trimitere 
către vindecarea sufletească, căci la sfârșitul tainei spunem: Dumnezeu să te 
ierte, să te binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească să îți dăruiască. 
În al doilea caz, observăm intenția celui care apelează la sfeștanie de a-L primi 
pe Hristos în locuință și în propria viață, căci Fiul Omului a venit să caute și 
să mântuiască pe cel pierdut (v. 10).

Aș încheia cuvântul de astăzi cu acceași invitația a Domnului nostru Iisus 
Hristos: Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide 
ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine (Apocalisa 3, 21). Amin.


