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Doamne ajută!
Fișă teologică

 Sfântul Apostol și Evanghelist Matei relatează un episod în care Mântuitorul Iisus Hristos 
este rugat de o femeie cananeiancă să îi vindece fiica. Adresându-se Lui, femeia folosește expresia 
„Doamne ajută”. Lecturează episodul evanghelic și compară-l cu cele trei ipostaze din materialul 
video. Notează-ți observațiile în spațiile special alocate. 

1.

Matei 15,22-28 Ipostaza 1 Ipostaza 2 Ipostaza 3

Şi iată o femeie 
cananeiancă, din acele 
ţinuturi, ieşind striga, 
zicând: Miluieşte-mă, 
Doamne, Fiul lui David! 
Fiica mea este rău chi-
nuită de demon. El însă 
nu i-a răspuns nici un 
cuvânt; şi apropiindu-se, 
ucenicii Lui Îl rugau, 
zicând: Slobozeşte-o, că 
strigă în urma noastră.

Iar El, răspunzând, a 
zis: Nu sunt trimis decât 
către oile cele pierdute 
ale casei lui Israel. Iar 
ea, venind, s-a închinat 
Lui, zicând: Doamne, 
ajută-mă. El însă, răs-
punzând, i-a zis: Nu este 
bine să iei pâinea copii-
lor şi s-o arunci câinilor.

Dar ea a zis: Da, Doam-
ne, dar şi câinii mănâncă 
din fărâmiturile care cad 
de la masa stăpânilor lor.

Atunci, răspunzând, 
Iisus i-a zis: O, femeie, 
mare este credinţa ta; fie 
ţie după cum voieşti. Şi 
s-a tămăduit fiica ei în 
ceasul acela.
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 În cadrul celor zece porunci primite de Moise pe muntele Sinai se găsește și această poruncă: 
„Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert.” (Ieșire 20,7). La ce se referă ea și cum 
suntem chemați să o împlinim și noi astăzi?

2.

 Dintr-o teamă/evlavie excesivă, evreii interziceau rostirea numelui lui Dumnezeu. Singurul 
care avea voie să rostească acest nume sfânt era Marele Preot, o dată pe an, în Ziua Ispășirii, atunci 
când intra în Sfânta Sfintelor. Care este opinia ta cu privire la această practică?

3.

 Lecturează cu atenție textul de mai jos în care Mântuitorul Iisus Hristos accentua faptul că 
este esențial ca un creștin să caute să împlinească voia lui Dumnezeu. În lumina acestui text, reflec-
tează asupra posibilității de a rosti cuvântul „Doamne” într-un mod necuvenit sau ca adevărată 
rugăciune. 

5.

 În vorbirea curentă, există de multe ori posibilitatea ca noi să bagatelizăm anumite cuvinte 
sau expresii, fie prin prea multa folosire a acestora, fie prin neatenția la ceea ce ele înseamnă de fapt. 
Cu atât mai mult, atunci când este vorba de numele lui Dumnezeu, este de dorit să îl rostim cu toată 
atenția, conștientizând că Dumnezeu Însuși este de față. Cum crezi că este bine să folosești expresii 
ca „Doamne ajută”, „Doamne ferește”, „Doamne miluiește”? 

4.

 Spiritualitatea ortodoxă promovează o rugăciune specială, practicată mai ales în mediul 
monahal, este vorba de rugăciunea inimii sau a Numelui: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum-
nezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această rugăciune are la bază ideea că rostirea Numelui lui 
Dumnezeu este o formă de a intra în relație cu Dumnezeu, de a te face pe tine prezent înaintea Lui. 
Scrie un eseu pe această temă pornind de la ideea că orice rostire a numelui lui Dumnezeu ne poate 
pune în relație directă cu El.

6.

„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor,
ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.” (Matei 7,21)


