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Nu acum
Fișa 3

 Propuneți un mod de rezolvare a situației dintre tânăr și părinții săi. Reprezentați grafic 
această soluție.

1.

 Imaginează-ți că un prieten foarte bun refuză să îți împlinească o rugăminte. Cum reacționezi?2.

a. Accepți cu resemnare

b. Insiști amintindu-i câte ai făcut tu pentru el altădată

c. Insiști fără argumente

d. Insiști în virtutea prieteniei care vă leagă

e. Accepți, dar te superi

f. Altă variantă

Alege una din variante în care te recunoști cel mai bine și motivează de ce ai proceda așa.
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 Lecturați următoarele texte din Evanghelia după Ioan și discutați semnificația cuvântului 
„acum” pe care îl folosește Mântuitorul Iisus Hristos. 

3.

 În episodul răstignirii pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, tâlharul cel bun Îi adresează o 
rugăminte importantă căreia Mântuitorul îi răspunde imediat. Deși nu folosește cuvântul „acum”, 
aici apare un alt cuvânt apropiat ca sens, „astăzi”. Cum înțelegeți acest răspuns din perspectiva relației 
omului cu Dumnezeu în general? 

3.

Temă de reflectie: 
Ce înseamnă „ACUM” din perspectivă spirituală?

,

„Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh
şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte.” (Ioan 4,23)

„Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui 
Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia.” (Ioan 5,25) 

Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi, Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul?
Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. Şi celălalt, răspunzând, îl certa, zicând:

Nu te temi tu de Dumnezeu, că eşti în aceeaşi osândă? Şi noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite 
după faptele noastre; Acesta însă n-a făcut nici un rău. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne, când 
vei veni în împărăţia Ta. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai.  (Luca 39-43)


