
 

 

 

 

Duminica a optsprezecea după pogorârea Sfântului Duh 

(pescuirea minunată) 

Evanghelia de la Luca (5,1-11) 

„În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul Ghenizaretului şi a 

văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, 

spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui 

Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând în corabie, 

învăţa, din ea, mulţimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui 

Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. 

Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit 

şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi 

făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau 

mrejele. Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină 

să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau 

gata să se afunde, iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la 

genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om 

păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, 

pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi 

pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus 

către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi 

trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El”.  

Domnul Hristos a săvârşit foarte multe minuni. Evanghelia 

care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie ne înfăţişează una dintre 

primele minuni ale Mântuitorului, şi anume pescuirea minunată. În 

general, Mântuitorul săvârşea minuni pentru a-Şi dovedi dumnezeirea 

înaintea Apostolilor sau a altor persoane, dar şi pentru a alina 

suferinţele bolnavilor care cereau de la El tămăduire. Minunea de 

astăzi are alt scop, şi anume acela de a-i determina pe nişte pescari să-I 

urmeze lui Hristos şi să devină astfel primii Apostoli.  

„În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul Ghenizaretului şi a 

văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, 

spălau mrejele”.  



 

 

În vremea Mântuitorului evreii se ocupau în general cu agricultura, 

păstoritul şi pescuitul. Existau şi unele meşteşuguri, dar puţine şi 

rudimentare.  

Marea Galileii, pomenită aici de Evanghelistul Luca sub numele de 

Lacul Ghenizaret, nu este propriu zis o mare, ci un lac de apă dulce, lung de 

21 de kilometri şi lat de până la 11 kilometri. Acest lac împreună cu râul 

Iordan, au fost întotdeauna principala sursă de apă potabilă în regiune. 

Întrucât în Ţara Sfântă nu sunt prea multe ape curgătoare, iar unele zone sunt 

deşertice, apa este rară, de aceea evreii din vechime adunau apa de ploaie în 

nişte rezervoare mari, iar apoi o utilizau pentru irigaţii, spălat, sau la diverse 

alte întrebuinţări. Lacul Ghenizaret pe lângă faptul că furniza evreilor apă de 

băut, era şi o importantă sursă de hrană pentru ei, aceştia pescuind din el. 

„Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugat s-

o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, 

mulţimile”.  

Deşi era doar la începutul activităţii Sale publice, Domnul Hristos 

avea atâţia ascultători dornici să-I afle învăţătura, încât a trebuit să se suie 

într-o corabie şi să o îndepărteze puţin de la ţărm, pentru a putea fi auzit de 

către toţi. 

„Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi 

lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: 

Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după 

cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime 

mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Şi au făcut semn celor care erau în 

cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă 

corăbiile, încât erau gata să se afunde”.  

Deşi pescarii care îşi spălau mrejele se osteniseră să pescuiască 

întreaga noapte, nu prinseseră nimic. Cu toate acestea, când Mântuitorul le-

a spus să arunce încă o dată mrejele, ei L-au ascultat şi au prins mulţime 

mare de peşti, încât li se rupeau mrejele şi i-au chemat în ajutor pe pescarii 

din cealaltă corabie, pentru a putea aduce la mal toţi peştii. Pescarii nu Îl 

cunoşteau pe Domnul Hristos, nu ştiau că El este Fiul lui Dumnezeu şi 

Mântuitorul lumii, dar cuvintele Lui, care adunaseră mulţimile, erau cu 

putere multă, încât s-au supus voii Sale.  



 

 

„Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui 

Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci 

spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul 

peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui 

Zevedeu, care erau împreună cu Simon”. 

După ce o noapte întreagă s-au străduit să prindă peşte, fără să 

reuşească, pescarii au aruncat încă o dată năvodul la cuvântul lui Iisus 

şi au prins atâta peşte, încât li se rupeau mrejele. Văzând aceasta, şi-au 

dat seama că omul din faţa lor era un sfânt, s-au spăimântat şi L-au 

rugat să plece de la ei, pentru că sunt nişte păcătoşi. 

„Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi 

pescar de oameni. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au 

mers după El”. 

Mântuitorul nu i-a mustrat pe pescari pentru păcatele lor, nici 

măcar nu a amintit despre ele, ci i-a zis lui Simon să nu se teamă, 

pentru că îl va face pescar de oameni. Pescarii au fost cuceriţi pe loc 

de Mântuitorul şi uitând de efortul depus toată noaptea, de mulţimea 

de peşti prinsă, de familiile şi de toate grijile lor, şi-au părăsit imediat 

corăbiile şi mrejele, care erau singurele lor mijloace de trai şi au urmat 

lui Iisus. În acest mod Mântuitorul a chemat nişte pescari să-I urmeze, 

pentru a-i face primii Lui Apostoli. 

Istorisind şi el chemarea celor dintâi Apostoli, Evanghelistul 

Matei relatează: „Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe 

doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care 

aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după 

Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au 

mers după El. Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, 

pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, 

tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând 

corabia şi pe tatăl lor, au mers după El” (Matei 4,18-22). 

Sfântul Evanghelist Marcu ne prezintă momentul în care 

Domnul Hristos i-a ales pe toţi cei doisprezece Apostoli: „Şi S-a suit 

Domnul pe munte şi a chemat la Sine pe câţi a voit, şi au venit la El. 

Şi a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli, ca să fie cu 

El şi să-i trimită să propovăduiască: pe Simon, căruia i-a pus numele 



 

 

Petru; pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui Iacov, şi le-a pus lor 

numele Boanerghes, adică Fiii Tunetului. Şi pe Andrei, şi pe Filip, şi pe 

Bartolomeu, pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu, şi pe Tadeu, şi 

pe Simon Cananeul şi pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a şi vândut” 

(Marcu 3, 13-14 şi 16-19). 

În timpul celor trei ani şi jumătate petrecuţi împreună, Domnul 

Hristos le-a spus Apostolilor: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am 

ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi” (Ioan 15,16), 

„pentru că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-i este dat de la Tatăl” 

(Ioan 6,65). Sfântul Apostol Pavel mărturiseşte şi el că la slujirea lui 

Dumnezeu se ajunge numai prin chemare de sus, „pentru că nimeni nu-şi 

ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, precum şi 

Aaron” (Evrei 5,4). Referindu-se la propria persoană, Sfântul Pavel 

afirmă: „Dumnezeu m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat 

prin harul Său” (Gal. 1,15), iar proorocul Ieremia spune în acest sens: 

„Fost-a cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: «Înainte de a te fi 

zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am 

sfinţit şi te-am rânduit prooroc pentru popoare»” (Ieremia 1,4-5). 

Mântuitorul nu şi-a ales Apostolii la voia întâmplării. Apostolul 

neamurilor spune că „pe cei pe care i-a cunoscut Dumnezeu mai înainte, 

i-a şi hotărât mai înainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Iar pe care 

i-a hotărât mai înainte, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe care i-a chemat, pe 

aceştia i-a şi îndreptat; iar pe care i-a îndreptat, pe aceştia i-a şi mărit” 

(Rom. 8,29-30). Dumnezeu în atotştiinţa Lui cunoaşte viitorul, deci ştie şi 

faptele pe care oamenii nu le-au săvârşit încă. De aceea Hristos Însuşi şi-a 

ales Apostolii, ca pe unii ce vor împlini misiunea încredinţată lor.  

Cu toate că Dumnezeu cheamă la slujire, El nu forţează pe nimeni 

să o împlinească, pentru că respectă libertatea omului. În acest sens avem 

exemplul profetului Iona, care a primit poruncă de la Dumnezeu să 

meargă în cetatea Ninive, să vestească pieirea ei, dar profetul a fugit de 

această misiune. Avem de asemenea exemplul Apostolului Iuda, care L-a 

vândut pe Hristos. Deci pentru a sluji lui Dumnezeu e nevoie de chemare 

de sus, dar aceasta trebuie dublată de dorinţa şi efortul de a urma lui 

Dumnezeu.  



 

 

Episcopii, preoţii şi diaconii formează ierarhia Bisericii, şi 

asemenea proorocilor şi Apostolilor, au şi ei nevoie de chemarea lui 

Dumnezeu în slujirea lor. Episcopii sunt urmaşii celor doisprezece 

Apostoli, preoţii ai celor şaptezeci de ucenici, iar diaconii ai celor 

şapte diaconi din Noul Testament. Prin hirotonie, harul lui Dumnezeu 

se transmite slujitorilor Bisericii în mod neîntrerupt, de la Sfinţii 

Apostoli până astăzi. Această transmitere neîntreruptă a harului în 

Biserică se numeşte succesiune apostolică şi toţi episcopii, preoţii şi 

diaconii ortodocşi se bucură de ea. 

Pe lângă slujitorii Bisericii hirotoniţi în cele trei trepte 

amintite, fiecare creştin este purtător al preoţiei universale a lui 

Hristos, conform celor spuse de Sfântul Petru: „Iar voi sunteţi seminţie 

aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, 

ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la 

lumina Sa cea minunată” (I Petru 2,9). Dacă simpli credincioşi nu 

primesc harul preoţiei sacramentale, ei au parte de harul pe care îl 

primesc în Biserică prin celelalte Sfinte Taine ale ei. 

În Biserică nu poziţia sau rangul contează, ci modul în care ne 

îndeplinim datoriile pe care le avem, pentru că toţi suntem fraţi în 

Hristos. Mântuitorul a spus: „Ocârmuitorii neamurilor domnesc peste 

ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi 

va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru” (Mat. 20,25-26). De aceea

 să  dovedim  prin  fapte  că  suntem  cu  toţii  fraţi,  purtându-ne 

sarcinile  unii  altora (Gal.  6,2),  iar  Dumnezeu văzând  dragostea 

noastră, cu siguranţă ne va găti loc în împărăţia Lui. 

P.S. Petroniu - Cuvintele Domnului

Toţi cei botezaţi sunt mădulare ale trupului tainic al lui Hristos, 

adică ale Bisericii, de aceea mirenii nu trebuie să creadă că numai 

clerul alcătuieşte Biserica, aşa cum din nefericire se întâmplă de prea 

multe ori, ci clerul şi credincioşii împreună formează trupul lui 

Hristos, „căci precum într-un singur trup avem multe mădulare şi 

mădularele nu au toate aceeaşi lucrare, aşa şi noi, cei mulţi, un trup 

suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora; dar avem 

felurite daruri, după harul ce ni s-a dat” (Rom. 1,4-6). 


