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Într-o zi, 
Isus trecea 
prin Ierihon.  
Orașul a fost 
distrus de 
Iosua cu mult 
timp în urmă.  
Acum era 
reconstruit și 
mulți oameni 
locuiau acolo.  
Între ei era un 
om cu numele 
Zacheu.
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Suindu-se într-un dud, Zacheu a 
aflat o creangă pe care să stea și 

să aștepte pe Isus să
treacă. „Voi avea o
vedere bună” s-a gândit
el.  „Îl voi putea vedea
pe Isus fără ca 
mulțimea să mă vadă

pe mine.”

Când Zacheu a 
auzit că Isus venea în Ierihon, omul acesta scund și 
strângător de impozite a vrut să-L vadă pe Omul din 
Nazaret care spunea că este Fiul lui Dumnezeu.  
Dar mulțimea era mare cu oameni înalți.

Așa a devenit el foarte bogat, prin serviciul lui de a 
colecta impozitele.  Poate casa lui era CEA MAI 
MARE și CEA MAI FRUMOASĂ din oraș.

Zacheu a avut o idee!  Dacă 
el ar putea să meargă în 
fruntea poporului...să se 
suie într-un copac aproape 
de drum...el Îl va 
putea vedea pe Isus.

Dar el era și foarte 
scund – nu era scund 
la bani, dar scund la 
înălțime.  Zacheu nu a 
crescut atât de înalt 
ca alți oameni.

Probabil cei din Ierihon nu au fost 
mulțumiți de Zacheu fiind-că el strângea 

impozitele (taxele) dela ei.  Zacheu 
trimitea o parte din bani la guvern și o 

parte o oprea pentru el.
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Isus și Zacheu

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Luca 19

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130

Isus a adus o nouă 
viață lui Zacheu.  
Zacheu a zis, 
„Doamne, eu voi 
da jumătate din 
averea mea 
săracilor.  Și dacă 
am nedreptățit pe 
cineva, îi voi da 
înapoi de patru 
ori mai mult.”

Dacă Zacheu era 
surprins să audă că 
Isus îl cheamă pe 
nume, el a fost și mai 
surprins când Isus i-a 
spus, „Astăzi voi sta 
în casa ta.” Zacheu 
s-a dat jos repede 
aproape că a 
căzut din dud.

Isus era bucuros 
că Zacheu și-a 
schimbat viața.  
Isus iubește pe 
oamenii care se 
întorc dela păcat 
și fac ce este bine.  
Isus a spus, „Fiul 
Omului a venit să 
găsească ce era 
pierdut”. În acea zi 
în Ierihon, Isus l-a 
găsit pe Zacheu!

Zacheu era foarte bucuros că Isus 
avea să-l viziteze acasă.  Dar la 
mulțime nu i-a plăcut.  Ei ziceau că 
Isus nu ar trebui să viziteze un om 

păcătos ca Zacheu.

„Zacheu, grăbește-te 
jos.” Acest om scund 
nu putea să creadă. 
Isus era sub dud. Isus 
s-a uitat sus la el. Isus 
l-a chemat pe nume!
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Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:1653 60
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