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Zaheu era un om bogat însă era singur. Avea tot ceea ce dorea însă nu era 

fericit. Se afla deja în vârful meseriei lui însă era disprețuit de toți concetățeni 
lui.

Părinți lui Zaheu l-au numit Zaheu, iar numele la evrei avea o semnificație 
ce corespundea cu personalitatea acelei persoane. După cum și noi dăm nume 
copiilor noștri, de exemplu Gabriel omul lui Dumnezeu, sau Dominic care 
aparține Domnului, Irina care înseamnă pace, Ana, care înseamnă har. Tot la 
fel și numele de Zaheu care înseamnă drept sau curat. Și totuși, când oameni 
din Ierihon au auzit numele Zaheu, ei nu s-au gândit la un om drept sau la 
un bărbat curat ci la un om detestabil și la un om neonest. Iar asta fiindcă 
vameși erau disprețuiți și tratați ca cei respinși și excomunicați din comunitate. 
Motivul îl știm deja cu toți, fiindcă au acumulat averi mari pe spatele celorlalți. 
Zaheu era șeful vameșilor ceea ce făcea ca el să fie și mai urât de către toți. Ce 
era peste ori sub reprezenta partea sa din ceea ce se trimitea statului, bani care 
erau sustrași de la cei săraci, bani ce intrau în buzunarul lui. Șansa ca Zaheu 
să intre în Împărăția lui Dumnezeu era una extrem de mică. Nici un evreu care 
se respecta pe sine nu avea să îi susțină cererea sa. Până și Isus Cristos a scos 
în evidență faptul că unei astfel de persoane îi va fi extrem de dificil să intre 
în Împărăție. Tânărul om bogat, care de fapt dusese o viață extrem de curată, 
nu era dispus, liber să îl urmeze. Cu atât mai mult în cazul lui Zaheu care își 
vânduse sufletul banilor.

Și totuși, Isus în textul evangheliei de astăzi îl scoate în evidență pe Zaheu 
prin onoarea de a sta în casa lui. Isus i-a spus lui Zaheu, Zaheu, coboară în 
grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!” (v. 5). Imaginați-vă că Isus 
v-ar spune vouă aceasta, Trebuie să stau în casa ta astăzi. Cum am reacționa 
noi la o astfel de invitație? Am fi entuziasmați sau ne-am simți rușinați? Ar fi 
casa noastră pregătită? Tu ai fi pregătit pentru al primi pe Isus în casa ta?

De ce Isus l-a scos în evidență pe Zaheu? Fiindcă Zaheu avea nevoie de 
iubirea și iertarea milostivă a lui Dumnezeu iar în întâlnirea sa cu Isus acesta a 
găsit mult mai mult decât și-ar fi putut imagina vreodată. El a dat dovadă de o 
căință profundă prin a decide să dăruiască jumătate din bunuri celor săraci și să 
folosească cealaltă jumătate pentru a face reparație pentru fraudă. Acest fapt ne 
arată cât de radicală era convertirea sa din moment ce includea și compensația, 
restituirea.  Asemenea sacramentului reconcilierii, după ce ne mărturisim 
păcatele preotului, preotul ne dă unele sfaturi de a restitui ceea ce am luat de 
la alți, de a restaura demnitatea persoanelor cărora am distrus-o și multe altele 
asemenea.  Apoi dă pocăința, acele sarcini prin care să restaurăm ceea ce am 
distrus.

  Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 31-a de peste an
    30 octombrie 2022
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Ant. la intrare        Cf. Ps 104,3-4
Să se bucure inima celor care îl 

caută pe Domnul! Alergaţi laDom-
nul şi veţi fi întăriţi, căutaţi întot-
deauna faţa lui! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, te rugăm, fă să crească în noi 
credinţa, speranţa şi iubirea şi, ca să 
ne învrednicim a dobândi ceea ce 
ne făgăduieşti, fă-ne să iubim ceea 
ce ne porunceşti. Prin Domnul nos-
tru Isus Cristos.

Lectura I
Tu te înduri de toate, căci tu 

iubeşti tot ce există.
Citire din cartea Înţelepciunii                                                         

11,22-12,2
Doamne, întregul univers este 

înaintea ta ca un fir de praf pe 
balanţă şi ca o picătură de rouă care 
cade dimineaţa pe pământ. 23 Tu te 
înduri de toate, pentru că toate le 
poţi, treci cu vederea peste păcatele 
oamenilor, spre convertire. 24 Tu 
iubeşti toate cele care sunt şi nu 
dispreţuieşti nimic din ceea ce ai 
făcut; căci dacă ai fi urât ceva, 
l-ai fi format? 25 Cum ar putea să 
rămână, dacă tu nu ai vrea, sau să 
se păstreze ceea ce nu este chemat 
de tine? 26 Tu cruţi toate, căci 
ale tale sunt, stăpâne, iubitorule 
al vieţii! 12,1 Căci Duhul tău 
incoruptibil este în toţi. 2 De aceea, 
îi mustri câte puţin pe cei care cad 
şi îi dojeneşti amintindu-le prin ce 
au păcătuit, pentru ca, abandonând 
răutatea, să creadă în tine, Doamne.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 144(145),1-2.8-9.10-11.13cd-14 
(R.: cf. 1) 
R.: Vom preamări numele tău în 
veci, 
      Dumnezeul şi regele nostru.

1 O, Dumnezeule, regele meu,   
 vreau să te preamăresc 
şi să binecuvântez numele tău în   
 veac şi pentru totdeauna! 
2 Te voi binecuvânta în toate zilele 
şi voi lăuda numele tău în veac şi   
 pentru totdeauna. R.

8 Domnul este îndurător şi plin de   
 dragoste, 
el este îndelung răbdător şi plin de  
 îndurare; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
el îşi arată dragostea faţă de orice   
 făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne,   
 toate lucrările tale 
şi credincioşii tăi să te    
 binecuvânteze; 
11 să facă cunoscută gloria domniei  
 tale 
şi să-ţi vorbească despre puterea   
 ta. R.

13cd Domnul este fidel în toate   
 cuvintele sale 
şi sfânt în toate lucrările sale. 
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei   
 care dau să cadă 
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi. R.

 
Lectura a II-a

Citire din Scrisoarea a doua 
a sfântului apostol Paul către 
Timotei                               1,11-2,2



acolo. 5 Când a ajuns în acel loc, Isus, 
ridicându-şi ochii, i-a spus: „Zaheu, 
coboară în grabă, pentru că astăzi 
trebuie să rămân în casa ta!” 6 El 
a coborât în grabă şi l-a primit cu 
bucurie. 7 Toţi cei care au văzut 
murmurau spunând: „A intrat să fie 
găzduit la un om păcătos”. 8 Dar 
Zaheu, stând în picioare, i-a spus 
Domnului: „Iată, Doamne, jumătate 
din ceea ce am o dau săracilor şi, 
dacă am nedreptăţit pe cineva, îi 
dau înapoi împătrit!” 9 Atunci Isus 
i-a spus: „Astăzi s-a făcut mântuire 
pentru această casă, întrucât şi el 
este fiul lui Abraham. 10 Pentru că 
Fiul Omului a venit să caute şi să 
mântuiască ceea ce era pierdut”.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Isus a intrat în casa lui Zaheu 

păcătosul și a adus mântuirea 
casei sale. El oferă același dar 
fiecăruia dintre noi de fiecare dată 
când intră în inimile noastre. Cu 
aceiași încredere să spunem și noi 
acum împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică dar 
mai ales pentru comunitatea 
noastră parohială, ca noi să 
fim martori vii ai prezenței lui 
Cristos în mijlocul nostru. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne 
facă vrednici de viața la care 
ne-a chemat să o trăim, ca ea să 
fie exprimată prin iubirea și grija 
pe care o arătăm față de cei care 
ne ies zi de zi în cale. R.

Fraţilor, ne rugăm neîncetat 
pentru voi, ca Dumnezeul nostru 
să vă facă vrednici de chemarea 
lui şi să împlinească cu putere 
orice dorinţă de bunătate şi orice 
lucrare a credinţei, 12 aşa încât să fie 
glorificat în voi numele Domnului 
nostru Isus, şi voi în el, după harul 
Dumnezeului nostru şi al Domnului 
Isus Cristos. 2,1 Referitor la venirea 
Domnului nostru Isus Cristos şi 
la adunarea noastră împreună cu 
el, vă rugăm, fraţilor, 2 să nu vă 
lăsaţi tulburaţi repede la minte sau 
înspăimântaţi nici de vreun duh, 
nici de vreun cuvânt, nici de vreo 
scrisoare ce pare a fi de la noi, cum 
că ziua Domnului ar fi aproape!

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
In 3,16

(Aleluia) Atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe 
Fiul său, unul născut, ca oricine 
crede în el să aibă viaţa veşnică. 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Pentru că Fiul Omului a venit 

să caute şi să mântuiască ceea ce 
era pierdut.     

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca               19,1-10
În acel timp, Isus a intrat şi a 

traversat Ierihonul. Şi, iată, un 
bărbat numit Zaheu, care era şeful 
vameşilor şi era bogat, 3 căuta să 
vadă cine este Isus, dar nu putea 
din cauza mulţimii, întrucât era mic 
de statură! 4 Atunci a alergat înainte 
şi s-a suit într-un sicomor, ca să-l 
vadă, căci Isus avea să treacă pe 



- Ne rugăm ca noi să privim la 
viețile noastre și să avem curajul 
de a urma exemplul lui Zaheu 
de a face reparație celor pe care 
i-am rănit. R.

- Ne rugăm și pentru cei care au 
nevoie de rugăciunile noastre, 
cei bolnavi, singuri, săraci și cei 
care și-au pierdut calea. Ca ei să 
fie deschiși în a ne permite să îi 
ajutăm cum putem. R.

- Ne rugăm pentru pace în lume 
și ca popoarele lumii să fie 
împăcate una cu cealaltă. R.

- Ne rugăm și pentru răposați 
noștri, ca Domnul să îi ducă în 
casa sa cerească. R.

Tată ceresc, reînnoiește te rugăm 
din nou inimile credincioșilor tăi 
acum când intră din nou în casa 
ta. Fă ca locuințele lor să fie locuri 
ferite de conflicte și pline de pace 

și bucurie pe care doar tu o 
poți oferi. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Priveşte cu bunăvoinţă, 

Doamne, la darurile pe care le 
aducem maiestăţii tale, pentru ca 
ceea ce se săvârşeşte prin slujirea 
noastră să fie, înainte de toate, spre 
mărirea ta. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie            Ef 5,2
Cristos ne-a iubit şi s-a dat pe 

sine însuşi pentru noi, jertfă lui 
Dumnezeu cu bună mireasmă.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca tainele 

tale să-şi împlinească în noi 
menirea sfântă, pentru ca realităţile 
veşnice, pe care le celebrăm acum 
în mod tainic, să se dezvăluie odată 
privirilor noastre. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

PovestioarăPovestioară

Un pescar care avea parte de un succes imens. În fiecare dimineață 
mergea pe lac într-o barcă micuță și se întorcea câteva ore mai târziu cu 
barca plină cu pești. Niciodată nu eșua ci mereu se întorcea la fel cu 
barca plină de pești. Oameni se întrebau cum de reușește aceasta, mai ales cei care 

nu reușeau să prindă absolut nimic. Însă el mereu se întorcea cu barca arhi-plină de 
pești.

Într-o dimineață a apărut un străin cu plasa sa de pescuit și i-a spus, Te superi dacă 
vin cu tine la pescuit în această dimineață? Nu, a răspuns pescarul. Sări în barcă și vom 
merge în acel loc unde mereu am atâta noroc la pescuit.

Străinul imediat a sărit în barcă și au pornit pe lac până au ajuns într-o mică peșteră. 
Bătrânul pescar a oprit barca și a închis motorul. După care s-a dus la o cutie din barcă 
și a scos o bucată de dinamită din ea. A aprins fitilul și l-a ținut pentru un moment în 
mână în timp ce fitilul ardea. Apoi în ultima clipă l-a aruncat în apă unde a avut loc 
o imensă explozie. Pești se aflau peste tot deasupra apei. A luat plasa de pescuit și i-a 
cules pe toți.

După ce a privit aceasta, străinul și-a dus mâna la buzunar, și și-a scos portofelul, de 
unde și-a arătat insigna, și i-a spus pescarului, Sunt polițist iar tu ești arestat. Bătrânul 
pescar s-a aplecat iarăși și a scos o altă bucată de dinamită din cutia lui. A aprins-o și pe 
aceasta și a ținut-o până când a ars fitilul. Apoi i l-a dat polițistului și i-a spus Te apuci 
odată de pescuit sau doar ai de gând să stai acolo?
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