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  Pescuirea minunata: sa nu ne straduim in desert, bizuindu-ne doar pe puterile noastre 

„În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret 

şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar 

pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Atunci 

El, 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 să vorbească, i-a zis lui Simon: 

Îndepărteaz-o la adânc şi lăsaţi în jos mrejele 

voastre ca să pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: 

Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic    

n-am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca 

mrejele. Şi, făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. De aceea, au 

făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă 

corăbiile, încât erau gata să se scufunde. Iar Simon-Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi, 

înaintea lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos! Căci spaimă îi cuprinsese, pe 

el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuirea atâtor peşti. 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.“ (Luca V, 1-11) 

 

 “O noapte întreagă s-au ostenit pescarii şi nu au prins nimic; însă când Domnul a intrat în 

luntrea lor şi, după ce a propovăduit, le-a poruncit să arunce mrejele, au prins atâta peşte, că 

nu puteau să-l scoată şi li se rupeau mrejele. Aici avem o comparaţie între munca de orice fel 

lipsită de ajutorul lui Dumnezeu şi munca la care ajută Dumnezeu. Atâta vreme cât omul se 

osteneşte de unul singur şi vrea să dobândească ceva numai prin propriile-i puteri, totul îi 

scapă din mâini; atunci când se apropie de el Domnul, curg bunătăţi după bunătăţi. In privinţa 

moral-duhovnicească, faptul că reuşita nu este cu putinţă fără Domnul este limpede: „Fără de 

Mine nimic nu veţi putea face“, a grăit Domnul. Şi această lege lucrează în oricine. 
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Precum ramura ruptă de trunchi nu numai că nu face roade, dar se usucă şi îşi pierde 
puterea de viaţă, aşa şi oamenii, dacă nu rămân în părtăşie vie cu Domnul, nu pot 
aduce roadele dreptăţii, atât de preţioase pentru viaţa veşnică. Vreun lucru bun tot 
mai poate să fie în ei, dar bun numai la arătare, însă de fapt lipsit de preţ, aşa cum 
mărul pădureţ poate fi frumos la înfăţişare, dar dacă-l iei şi-l guşti, e acru. Şi în privinţa 
celor din afară, a celor lumeşti, legea asta se poate proba pe viu: se zbate câte unul, se 
zbate şi nimic nu-i iese; însă când se pogoară binecuvântarea lui Dumnezeu, roadele încep să 
apară. Cei ce iau aminte la sine şi la căile vieţii cunosc din experienţă acest adevăr.” 

(Sf. Teofan Zavoratul, Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an, Ed. Sophia) 

 

“Crimele” lui Dumnezeu din Vechiul Testament 

Daca citim episoadele din Vechiul Testament unde Dumnezeu se manie, se razbuna, ucide direct sau 

prin interpusi ceresti sau umani, nu se poate sa nu ne intrebam: ce Dumnezeu e Acesta? De ce se 

spune despre Dumnezeu ca este iubire daca se manifesta cu-atata cruzime?   Pentru a intelege 

raspunsul la aceasta intrebare avem nevoie sa luam in calcul cateva aspecte.                                        

Primul este acela ca Dumnezeu este Datatorul Vietii. Ca Datator al vietii, El are puterea si dreptul de a 

lua viata, iar noi, la drept vorbind, nu avem motiv sa ne plangem ca ni s-a luat ceva, ce pana la urma, 

nu e de la noi. Iar omul, desi nu poate crea viata, este intrucatva asemenea Creatorului pentru ca a  

primit de la El drept de control al vietii tuturor fapturilor de pe pamant.                                                                                                                       

Apoi trebuie sa luam in calcul contextul istoric in care Dumnezeu “comite” astfel de “crime”.            

Stim cum istoria omenirii a stat mai tot timpul sub semnul cruzimii omului, care savarsea cu atata 

usurinta fratricidul, executiile sau crimele, oricat de terifiante in forma lor, parand  in ochii oamenilor  

normale si obisnuite. De aceea, Dumnezeu intra in mentalul si atitudinea omului de atunci, adesea 

manifestandu-se cu cruzime, dar in ton cu caracterul omului,  pentru ca el sa inteleaga pe “limba” lui 

ceea ce Dumnezeu vrea sa-i transmita.                                                                                                                                                                     

In al treilea rand, Dumnezeu gandeste in termenii vesniciei, nicidecum in termenii vietii noastre de pe 

pamant. Cum noi gandim in termenii vietii inguste de pe pamant, diferenta pare scandalos de mare 

intre oamenii care mor in chip nedrept si mult mai 

devreme decat aceia care mor “natural” de 

batranete. Insa din perspectiva vesniciei, diferenta 

dintre moartea timpurie si “nedreapta” si moartea 

“naturala”de batranete se estompeaza pana la 

disparitia oricarei diferente. E ca si cum  te-ai departa 

in spatiu de doua obiecte, unul mai mare si altul mai 

mic; cu cat te indepartezi mai mult,  cu-atat obiectele 

se “micsoreaza” intr-atata, incat de la distanta se pot 

vedea la aceeasi marime.                                                                                                                                                                                                                               

http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/t_teofan7878.jpg
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Asa e si cu viata omului curmata mai devreme sau mai tarziu si vazuta din perspectiva vesniciei. Daca 

Dumnezeu e criminal atunci cand ucide cu “cruzime” , atunci de ce moartea “naturala”  n-ar fi tot o 

“crima” savarsita de Dumnezeu?  In ambele cazuri, tot Dumnezeu e “criminalul”, doar ca noi, oamenii,  

nu  percepem moartea de batranete ca fiind o crima. Si in cazul mortii “subite” , dar si cazul mortii 

“naturale”, NU EXISTA DIFERENTA DE FOND. Moartea, “crima” comisa de Dumnezeu, PE FOND ESTE 

ACELASI LUCRU, DIFERENTA APARE DOAR IN FORMA EI, avand scop pedagogic. Cum Dumnezeu vrea 

ca noi, toti oamenii, sa avem totusi viata vesnica, de multe ori se foloseste de “cruzime” ca forma 

pentru ca noi sa castigam pe fond. Si sa nu uitam mai ales ca dupa ce Dumnezeu a savarsit atatea 

“crime” in Vechiul Testament, El insusi a fost  Subiect al crimei pe care, cu siguranta, putea s-o evite. 

Si-a asumat crima pentru ca noi sa intelegem ca dincolo de ea, exista pentru toti oamenii nemurire.   

                                                                                                                                                                     p. didel 

ISTORIOARE DUHOVNICESTI 

 *Erau odată doi vecini. Unul rău şi unul bun. Într-o zi vecinul rău vrând să-şi bată joc de 

cel bun, a umplut un coş de bălegar şi l-a răsturnat în curtea vecinului său, zicând: „Să 

aibă ce mânca!”. Vecinul văzând această faptă urâtă s-a mâhnit în inima sa, dar nu a zis 

nimic. A mers la oraş, a cumpărat multe bunătăţi: portocale, ciocolată, bomboane, etc.,    

le-a pus într-o cutie şi le-a aruncat peste gard vecinului. Pe cutie a scris: „Fiecare dă ce are 

in sufletul sau”. 

 

**Un tată bătrân locuia cu fiul şi cu nora într-o casă. După o perioadă, văzând că bătrânul 

este din ce în ce mai neputincios, nora îl suporta tot mai greu pe bătrân. Azi aşa, mâine aşa, 

până când ea îi zice soţului: „Bărbate, eu nu mai rezist cu moşul asta în casă. Ori cu el, ori 

cu mine.” Iar bărbatul, dorind şi el să scape de tatăl lui, l-a luat în spate şi a mers pe un 

deal să-l arunce de o prăpastie. Când mergea cu el în spate, tatăl, cunoscându-I intenţia,    

i-a zis: „Dragul tatei, nu mă duce la dealul acela, du-mă mai departe, pe muntele celălalt, 

că de acolo l-am aruncat şi eu pe tata” 

 

***Se spune despre un pustnic că nu înţelegea un verset al Sfintei Scripturi. S-a chinuit 20 

de ani meditând la acest verset, însă nu a reuşit să-i găsească înţelesul. Într-o zi, s-a hotărât 

să meargă la chilia vecină unde se nevoia un pustnic vestit, şi să-l întrebe despre înţelesul 

acelui verset. Şi atunci, s-a petrecut un fapt minunat. În clipa în care a pornit din casă, un 

înger al lui Dumnezeu la întâmpinat zicându-i: 

- Iată înţelesul versetului, la care te chinui de 20 de ani. După ce i s-a explicat, bătrânul a 

zis Sfântului înger: 

- Bine, dar eu de 20 de ani mă rog lui Dumnezeu să-mi descopere acest verset, şi de ce      

de-abia acum îmi dezlegi înţelesul lui? 

- Am venit acum, pentru că te-ai hotărât să mergi să întrebi pe altul! Nu e bine să te 

bizuieşti numai pe ceea ce ştii tu. Atunci când nu ştii, smereşte-te şi întreabă pe altul. 
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PROGRAM 
➢ DUMINICA, 23 SEPTEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Pescuirea minunata)          
➢ DUMINICA, 30 SEPTEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M.-  Sfanta Liturghie (Iubirea vrajmasilor)  
➢ DUMINICA, 07 OCTOMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Invierea fiului 

vaduvei din Nain)   

➢ DUMINICA, 14 OCTOMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M.-  Sfanta Liturghie (Pilda semanatorului, 

+Sfanta Cuvioasa Paraschiva)   
                                                      

 

                                                                                       

 

 

 

 


