
 

Sept. 27, 2015: Duminica a 18-a după Rusalii 
(Pescuirea minunată) 

 
 
Apostolul: II Cor. 9:6-11: 
 

Aceasta însă zic: Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar cel ce 
seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu 
părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu 
poate să înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să 
prisosiţi spre tot lucrul bun, Precum este scris: "Împărţit-a, dat-a săracilor; dreptatea Lui 
rămâne în veac". Iar Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare, vă va da şi va 
înmulţi sămânţa voastră şi va face să crească roadele dreptăţii voastre, Ca întru toate să vă 
îmbogăţiţi, spre toată dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui Dumnezeu.  
 
Evanghelia: Luca 5:1-11: 
 

 
Pe când mulţimea Îl 

îmbulzea, ca să asculte cuvântul 
lui Dumnezeu, şi El şedea lângă 
lacul Ghenizaret, 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.  
 
 Pescuirea minunată, descrisă în citirea evanghelică a acestei duminici, vine în 
contextul mai multor minuni, între care și vindecarea soacrei lui Simon (Petru), 
prezentate în capitolul precedent (IV) al evangheliei după Luca. Nu este de mirare, deci, 
că Mântuitorul era urmat de mulțime multă de oameni care voiau să-L vadă și să-L 



asculte. Între timp, El ajunsese pe malul lacului Genizaret, fiind înconjurat de mulțime 
mare, care venise ”ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu.” Iisus folosește barca lui Simon 
drept tribună de la care învață poporul și totodată ca să arate acestor patru pescari un 
semn mesianic, puterea Sa divină. Când Domnul i-a spus lui Simon ”mână la adânc, şi 
lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi,” acesta își exprimă îndoiala, justificată de o 
noapte de pescuit fără succes: ”Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am 
prins.” Totodată, nici nu a vrut să fie nepoliticos față de acest oaspete neașteptat pe care-L 
căutau așa de mulți oameni: ”dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele.” Împlinirea 
poruncii Domnului de către Simon a rezultat în minunea petrecută și în realizarea faptului 
că o persoană diferită, cineva sfânt era în barca lui, ceea ce l-a determinat la un proces de 
examinnare a condiției sale morale și la manifestarea publică a smereniei: ”Iar Simon 
Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt 
om păcătos.” 

 Învățătura divină a lui Hristos, pescuirea minunată și prezența Sa în 
mijlocul lor, a schimbat total viața acestor patru pescari, care aveau să părăsească toate și 
să înceapă instrucția de trei ani și jumătate la ”Academia Nazarineanului:” ”Și trăgând 
corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El. ” 
 Pentru a înțelege cum această minune, care a rezultat în recrutarea celor patru 
pescari la treapta apostoliei, putem spune următoarele: Domnul folosește diferite căi și 
mijloace pentru a ne chema la treapta de apostoli: învățătura Sa divină, minunile pe care 
le experiem în viața noastră și prezența Lui pe care trebuie să o simțim și la care să 
răspundem cu aceeași smerenie și sentiment de pocăință, lăsând tot ceea ce nu are valoare 
adevărată și urmând Lui. 
 

       Pr. George Bazgan 
 
 

 
Agapa Duminicală 

 
În această duminică, următoarele familii  

sunt responsabile pentru Agapa Duminicală: 
 

Diaconași Adrian și Ricuța 
Pâslaru Ciprian și Gabriela 

Vlad Marius și Zizi 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

Serbarea Mustului 
 

Serbarea Mustului din anul acesta se va ține în data de 
26 septembrie, 2015, la Centrul Românesc. 

 

Acesta este un eveniment se strângere de fonduri. 
 

Adresăm o invitație călduroasă tuturor membrilor și 
sprijinitorilor noștri să participe la acest eveniment! 

 

Biletele sunt $50/adulți și $15/copii (7-14 ani). 
 

Contactați pe Claudiu Nanu la 780-914-4723 pentru bilete! 
 

Vă mulțumim pentru ajutor! 
 

 
 
 
 

 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți 
sprijinitorii parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând 
posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru 
împlinirea răspunderilor financiare pentru restul anului în curs. 

 
VĂ MULȚUMIM MULT! 

 
 
 


