
 

Luca (5, 1 - 11)  Pescuirea minunata 

1. Pe cand multimea Il imbulzea, ca sa asculte cuvantul lui Dumnezeu, si El sedea langa 

lacul Ghenizaret, 

2. A vazut doua corabii oprite langa tarm, iar pescarii, coborand din ele, spalau mrejele. 

3. Si urcandu-Se intr-una din corabii care era a lui Simon, l-a rugat s-o departeze putin de 

la uscat. Si sezand in corabie, invata, din ea, multimile. 

4. Iar cand a incetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mana la adanc, si lasati in jos mrejele 

voastre, ca sa pescuiti. 

5. Si, raspunzand, Simon a zis: Invatatorule, toata noaptea ne-am trudit si nimic nu am 

prins, dar, dupa cuvantul Tau, voi arunca mrejele. 

6. Si facand ei aceasta, au prins multime mare de peste, ca li se rupeau mrejele. 

7. Si au facut semn celor care erau in cealalta corabie, sa vina sa le ajute. Si au venit si au 

umplut amandoua corabiile, incat erau gata sa se afunde, 

8. Iar Simon Petru, vazand aceasta, a cazut la genunchii lui Iisus, zicand: Iesi de la mine, 

Doamne, ca sunt om pacatos. 

9. Caci spaima il cuprinsese pe el si pe toti cei ce erau cu el, pentru pescuitul pestilor pe 

care ii prinsesera. 

10. Tot asa si pe Iacov si pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau impreuna cu Simon. Si a zis 

Iisus catre Simon: Nu te teme; de acum inainte vei fi pescar de oameni. 

11. Si tragand corabiile la tarm, au lasat totul si au mers dupa El. 

Biserica din inima mea 

Ştiţi voi, copii, ce este inima noastră? Sfânta Scriptură ne spune că este organul cu care 

iubim, cu care iertăm, cu care simţim, cu care vedem frumosul, cu care dorim ceva. 

Anume o inimă curată şi nu raţiunea, simte prezenţa harului lui Dumnezeu, aşa cum ne-a 

spus Mântuitorul: “Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceea vor vedea pe Dumnezeu“. Iar 

Sfinţii Părinţi ne mai spun că, inima îndrăgostită de Dumnezeu, se îndreaptă către El şi cu 

cât mai curată devine, cu atât mai bine înţelege profunzimea tainelor dumnezeieşti. Iată 

de ce Sf. Proroc David cerea de la Dumnezeu în rugăciunile sale “Inimă curată zideşte 

întru mine, Dumnezeule, şi duh drep înnoieşte întru cele dinăuntrul meu“ (Ps. 50). Aşadar 

inima trebuie să ne fie cel mai pur loc din sufletul nostru, o biserică, unde să vină 

Dumnezeu să se întâlnească cu noi şi să ne mângâie atunci când ne rugăm.  



 

 

 

 


