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Nu există câini, decât oi și capre 

 

Yeshua a umblat literalmente în țara Israel. Cu toate acestea, o dată s-a îndepărtat de zona Galileii 

pentru a umbla în zona lui Tir și Sidon. Motivul pentru care El a vizitat aceste locuri este pentru că erau 

comunități de evrei acolo. După ce Yeshua a ajuns acolo, iată, o femeie canaanită a ieșit din același loc 

pentru a vorbi cu El. Femeia a strigat la El spunând, „Ai milă de mine Doamne, Fiul lui David, fiica 

mea este greu încercată de un demon.” 

 

Răspunsul lui Yeshua pare pentru majoritatea oamenilor a fi ciudat. Marea majoritate a timpului Yeshua 

a ajutat oamenii în nevoile lor. De data aceasta, ”El nu i-a răspuns femeii”. Chiar dacă Yeshua nu i-a 

răspuns, ea a continuat să strige, și într-un final Yeshua a spus, „Am fost trimis doar la oile pierdute ale 

Casei lui Israel”. După ce a auzit cuvintele lui Yeshua, s-a apropiat și s-a aplecat înaintea lui și a spus 

din nou, ”O Doamne, ajută-mă.” Yeshua i-a răspuns și i-a zis, „Nu este potrivit să iei pâinea copiilor și 

să o arunci la câini.” 

 

Majoritatea comentatorilor sunt surprinși de cuvintele lui Yeshua. Interpretarea lor arată că majoritatea 

dintre ei nu înțeleg scopul poporului evreu. Acești comentatori cred că evreii erau poporul lui 

Dumnezeu, dar acum Dumnezeu l-a uitat pe Israel și l-a înlocuit, dând chemarea sa altcuiva. Acest 

lucru este pur și simplu incorect. În primul și primul rând, Dumnezeu iubește toți oamenii cu aceeași 

dragoste. Când luăm în considerare aspectul dragostei Sale, nu contează dacă cineva este evreu sau 

dintre neamuri, Dumnezeu îi iubește pe fiecare în același mod. 

 

Este important să cunoaștem motivul pentru care poporul evreu există. Acest motiv este pentru a 

binecuvânta națiunile lumii. Acest lucru este scris în Tora, de la Geneza 12:3, „...și toate familiile 

pământului vor fi binecuvântate în tine.” Acest lucru înseamnă că Dumnezeu are o ordine de a 

binecuvânta toate națiunile. Care este această ordine? Dumnezeu, potrivit suveranității voii Sale, a ales 

poporul evreu să îndeplinească această sarcină. Din păcate astăzi, majoritatea creștinilor uită acest 

lucru. 

 



Yeshua a spus următoarea propoziție, ”Eu am fost trimis doar la oile pierdute ale Casei lui Israel”, 

deoarece El cunoștea motivul pentru care a fost trimis în lume. Acest motiv este pentru a întoarce evreii 

la chemarea lor. Din acest motiv i-a răspuns femeii canaanite în modul în care a făcut-o. Este foarte 

important să înțelegem semnificația răspunsului ei (Ea s-a apropiat și s-a închinat înaintea lui Yeshua și 

a spus, ”Doamne, ajută-mă”). Cu alte cuvinte, Doamne ceea ce tocmai ai spus nu mă supără, acum te 

rog îmi ajuți fiica? 

 

Yeshua a răspuns cu o propoziție foarte semnificativă pentru a verifica dacă femeia canaanită chiar a 

înțeles ceea ce a vrut să spună. El i-a spus, „Nu se cuvine să iei pâinea copiilor și să o arunci la câini.” 

Este aceasta încercarea lui Yeshua de a numi neamurile câini? Absolut nu! Yeshua a folosit doar o 

analogie pentru a arăta ordinea pe care Dumnezeu o va urma ca să îndeplinească dorința Sa de a 

binecuvânta toate națiunile. Esența acestei analogii este aceea că Dumnezeu nu va binecuvânta 

neamurile într-un mod direct, ci mai degrabă prin evrei. Apostolul Pavel spune, „Iată, darurile și 

chemările lui Dumnezeu sunt irevocabile.” - Romani 11:29 

 

Bineînțeles că Yeshua a știut chemarea Sa de a proclama Casei lui Israel și după aceea evreii vor 

proclama Evanghelia neamurilor. Este bine să ne amintim că toți apostolii la început au fost evreu, și 

toți autorii Bibliei, inclusiv Luca, au fost, de asemenea, evrei. Prin acești evrei, este scris în cartea 

Fapte, „Oamenii aceștia care au răscolit lumea…” (vezi Fapte 17:6) 

 

Deja am spus că Yeshua a venit în această zonă pentru a proclama oilor pierdute ale Casei lui Israel, 

astfel El a răspuns femeii canaanite în acest fel pentru a sublinia acest scop. Cu toate acestea, când 

această femeie a auzit toate cuvintele Sale și a spus, ”Da Doamne, dar și câini mănâncă din fărâmiturile 

care cad de la masa stăpânului lor”, El i-a răspuns și a zis, ”Femeie, mare îți este credința. Se va face 

conform dorinței tale”, și Yeshua i-a vindecat fiica imediat. 

 

Acest eveniment învață fundația pentru o credință adevărată. Din păcate, majoritatea comentatorilor 

eșuează să înțeleagă acest punct. Un binecunoscut autor creștin, Herbert Lockyer spune, „Evreii i-au 

văzut pe cei dintre neamuri ca și câini”. Domnul Lockyer nu reușește să vadă că evreii nu au făcut 

această afirmație, ci Yeshua, Fiul lui Dumnezeu. A fost intenția Lui să-i numească neamurile „câini”? 

Nicidecum! 

 

Duhul Sfânt a inspirat autorii Noului Legământ să scrie în greacă. În această limbă sunt două cuvinte 

care este posibil să fie tradus ca și câine. Primul cuvânt are însemnătatea unui câine sălbatic și 

periculos. Yeshua nu a folosit acest cuvânt. Al doilea are semnificația de un câine, ca și un animal de 



companie, un câine care este iubitor și este considerat parte din familie. Acesta este cuvântul folosit de 

Yeshua. 

 

Domnului Lockyer îi scapă acest punct. El continuă să spună, „...dar datorită lipsei de credință, ei 

(evreii) încetează să fie adevăratul Israel și devin câini”. Pentru a susține interpretarea sa, el citează din 

profetul Isaia 56:10-11. Domnul Lockyer greșește deoarece profetul Isaia nu vorbește despre poporul 

Israel la general, ci de liderii lui Israel și doar acei lideri imediat înainte de distrugerea primului templu. 

Acești lideri au păstrat tăcerea în timp ce injustiția avea loc și astfel Isaia a folosit această analogie. 

Așadar, este o mare greșeală să numești poporul evreu câini. Din nefericire, domnul Lockyer este ca și 

un mare procent de creștini care cred că Dumnezeu a îndepărtat poporul evreu, în loc să înțeleagă că 

Yeshua doar folosește o analogie care subliniază ordinea prin care binecuvântările lui Dumnezeu vor fi 

primite (în primul rând Israel și apoi restul națiunilor) și sarcina pe care o are Israel pentru a 

binecuvânta națiunile. Această perspectivă este susținută de Romani 1:16 care spune, „... la evrei în 

primul rând și apoi și grecii (neamurile)”. 

 

*Afirmația domnului Lockyer poate fi citită în întregime în cartea sa „All about God in Christ” (Totul 

despre Dumnezeu în Cristos), pagina 114, Hendrickson Publishers 1995. 

 

 


