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În duminica a 18-a după Rusalii ni se spune povestea despre Pescuirea Minunată. Faptul că Iisus 
umple năvoadele și corăbioara lui Simon cu pește reprezintă doar o parte din mesajul pe care îl 

primim. Înțelegem că Iisus stăpânește toate elementele naturii. Învățăm că trebuie să avem întotdeau-
na încredere în Dumnezeu, chiar și atunci când credem că știm mai bine. Cel mai important, devine 

clar faptul că toate lucrurile sunt divine, minunate și pornesc de la Dumnezeu, ca atare, trebuie să nu 
uităm niciodată să fim recunoscători. Trebuie să credem în Dumnezeu și să avem încredere că Aces-
ta ne va vrea întotdeauna binele. Cu ajutorul lui Dumnezeu putem răspândi mesajul divin de dragoste 

și Îi putem clădi biserica, așa cum au făcut-o Simon, Iacov și Ioan.

3.
Când a terminat, Iisus i-a 
spus lui Simon să meargă 
în apă mai adâncă și să-și 
arunce năvoadele. Simon, 
un pescar cu experiență, 
știa că dacă nu prinsese 
nici un pește toată noap-
tea, nu avea nici o șansă 
să prindă vreunul acum.

1.
Într-o zi Iisus a venit la 

Lacul Ghenizaret. Acolo 
l-a găsit pe Simon, pes-
carul ale cărui năvoade 

rămăseseră goale după o 
zi de pescuit fără succes. 

2.
Au venit mulți oameni dornici 

să-L audă pe Iisus vorbind. Aces-
ta s-a urcat în corăbioara lui Si-
mon și i-a cerut să se depărteze 
de țărm, pentru a putea fi auzit 

de mai mulți oameni. 

Pe când Se afla lângă lacul Ghenizaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii 
la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și 
l-a rugat s-o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a 
zis lui Simon: ″Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.″ Drept răspuns, Simon I-a zis: ″ Învățătorule, 
toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!″ După ce le-au aruncat, au prins 

o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă 
corabie, să vină să-i ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când 
a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și I-a zis: ″Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om 
păcătos.″ Fiindcă îl apucase spaima, pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe 

Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: ″Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de 
oameni.″ Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul, și au mers după El.  

Luca 5:1-11

4.
În mod miraculos, 

năvoadele lui Simon s-au 
umplut de pește, fiind atât 
de grele încât acesta a tre-
buit să îi cheme pe Iacov și 
Ioan să-l ajute. Toți au fost 
surprinși când corăbioarele 
lor s-au umplut de pește.

5.
Simon a știut că aceasta fusese 
o minune și a îngenunchiat în 

fața lui Iisus. I-a spus lui Iisus că 
este un păcătos, la care Iisus i-a 
răspuns că, din acea zi, el, Iacov 

și Ioan vor fi ucenicii Săi și vor 
răspândi mesajul iubirii divine la 

mulți oameni. Aceștia aveau să fie 
“pescari de oameni”.
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Mare ești Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre 
lauda minunilor Tale. - Sfântul Botez -

În duminica a 18-a după Rusalii ni se spune povestea despre Pescuirea Minunată. Faptul că 
Iisus umple năvoadele și corăbioara lui Simon cu pește reprezintă doar o parte din mesajul 
pe care îl primim. Înțelegem că Iisus stăpânește toate elementele naturii. Învățăm că trebuie 
să avem întotdeauna încredere în Dumnezeu, chiar și atunci când credem că știm mai bine. 
Cel mai important, devine clar faptul că toate lucrurile sunt divine, minunate și pornesc de la 
Dumnezeu, ca atare, trebuie să nu uităm niciodată să fim recunoscători. Trebuie să credem 
în Dumnezeu și să avem încredere că Acesta ne va vrea întotdeauna binele. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu putem răspândi mesajul divin de dragoste și Îi putem clădi biserica, așa cum au 
făcut-o Simon, Iacov și Ioan.
Pe când Se afla lângă lacul Ghenizaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumne-
zeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrej-
ele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puțin 
de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a 
zis lui Simon: ″Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.″ Drept răspuns, 
Simon I-a zis: ″ Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic; dar, la cuvântul 
Tău, voi arunca mrejele!″ După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că 
începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, 
să vină să-i ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se 
afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus 
și I-a zis: ″Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.″ Fiindcă îl apucase spaima, 
pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și 
pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: ″Nu te teme; de acum 
încolo vei fi pescar de oameni.″ Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul, și au mers după El. 
Luca 5:1-11

Cereți copiilor să folosească simbolurile pentru a descoperi învățătura 
Pescuirii Minunate: TOATE LUCRURILE PORNESC DE LA DUMNEZEU. TREBUIE SĂ 
FIM RECUNOSCĂTORI. 

1.  Într-o zi Iisus a venit la Lacul Ghenizaret. Acolo l-a găsit pe Simon, pescarul ale cărui 
năvoade rămăseseră goale după o zi de pescuit fără succes.

2.  Au venit mulți oameni dornici să-L audă pe Iisus vorbind. Acesta s-a urcat în corăbioara lui 
Simon și i-a cerut să se depărteze de țărm, pentru a putea fi auzit de mai mulți oameni.

3.  Când a terminat, Iisus i-a spus lui Simon să meargă în apă mai adâncă și să-și arunce 
năvoadele. Simon, un pescar cu experiență, știa că dacă nu prinsese nici un pește toată 
noaptea, nu avea nici o șansă să prindă vreunul acum.

4.  În mod miraculos, năvoadele lui Simon s-au umplut de pește, fiind atât de grele încât 
acesta a trebuit să îi cheme pe Iacov și Ioan să-l ajute. Toți au fost surprinși când 
corăbioarele lor s-au umplut de pește.

5.  Simon a știut că aceasta fusese o minune și a îngenunchiat în fața lui Iisus. I-a spus lui 
Iisus că este un păcătos, la care Iisus i-a răspuns că, din acea zi, el, Iacov și Ioan vor 
fi ucenicii Săi și vor răspândi mesajul iubirii divine la mulți oameni. Aceștia aveau să fie 
“pescari de oameni”.
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