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Nu acum
Fișa 4

 În Sfintele Evanghelii există trei episoade în care Mântuitorul Iisus Hristos refuză să împli-
nească cererile care Îi sunt adresate. Situațiile, motivațiile și implicațiile sunt diferite. Reflectați 
asupra acestora în cadrul unui dialog critic cu colegii. Apoi notați observațiile voastre în spațiile 
special destinate. 

1.

Matei 15,22-28 Matei 20,20-23 Ioan 2,1-5
Şi iată o femeie cananeiancă, 
din acele ţinuturi, ieşind striga, 
zicând: Miluieşte-mă, Doamne, 
Fiul lui David! Fiica mea este rău 
chinuită de demon. El însă nu i-a 
răspuns nici un cuvânt; şi apro-
piindu-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, răspunzând, i-a 
zis: Nu este bine să iei pâinea copi-
ilor şi s-o arunci câinilor.
Dar ea a zis: Da, Doamne, 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 tă-
măduit fiica ei în ceasul acela. 

Atunci a venit la El mama fiilor 
lui Zevedeu, împreună cu fiii ei, 
închinându-se şi cerând ceva de 
la El. Iar El a zis ei: Ce voieşti? 
Ea a zis Lui: Zi ca să şadă aceşti 
doi fii ai mei, unul de-a dreapta 
şi altul de-a stânga Ta, întru îm-
părăţia Ta.
Dar Iisus, răspunzând, a zis: Nu 
ştiţi ce cereţi. Puteţi, oare, să 
beţi paharul pe care-l voi bea 
Eu şi cu botezul cu care Eu Mă 
botez să vă botezaţi? Ei I-au zis: 
Putem.
Şi El a zis lor: Paharul Meu veţi 
bea şi cu botezul cu care Eu Mă 
botez vă veţi boteza, dar a şedea 
de-a dreapta şi de-a stânga Mea 
nu este al Meu a da, ci se va da 
celor pentru care s-a pregătit de 
către Tatăl Meu. 

Şi a treia zi s-a făcut nuntă în 
Cana Galileii şi era şi mama lui 
Iisus acolo. Şi a fost chemat şi 
Iisus şi ucenicii Săi la nuntă.
Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama 
lui Iisus către El: Nu mai au vin.
A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe 
mine şi pe tine, femeie? Încă n-a 
venit ceasul Meu.
Mama Lui a zis celor ce slujeau: 
Faceţi orice vă va spune.

Observații: Observații: Observații:



2

 În lumina exercițiilor parcurse anterior, discutați pe marginea următoarelor interogații:4.

a) Cum putem înțelege cele trei episoade scripturistice în funcție de experiența noastră de 
viață?

b) De ce credeți că Dumnezeu aparent ignoră sau uneori chiar refuză cererile noastre?

c) Prin ce acte/fapte putem răspunde noi astăzi chemării lui Dumnezeu cu una din următoarele 
variante:

• Nu, nu acum!
• Da, acum!

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)


