
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 29 (2014), Duminica a 18-a după Rusalii                         
(Pescuirea minunată) 

Evanghelia: Luca 5, 1-11* 
 

Î 
n vremea aceea pe când Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret, a 
văzut două luntri stând lângă ţărm; iar pescarii, coborâţi din 

ele, îşi spălau mrejele. Şi urcându-Se într'una din luntri, care 
era a lui Simon, l-a rugat s'o depărteze puţin de la uscat. Şi 
şezând în luntre, din ea învăţa mulţimile.  
    Iar când a încetat să vorbească i-a zis lui Simon: „Du-o la 
adânc şi aruncaţi-vă mrejele să pescuiţi“. Şi Simon I-a răspuns: 
„Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n'am prins nimic; 
dar după vorba Ta voi arunca mrejele“. Şi făcând aceasta, au 
prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Şi le-au 
făcut semn fârtaţilor lor din cealaltă luntre să vină să le ajute. 
Şi ei au venit; şi au umplut amândouă luntrile, că mai se 
afundau.  
    Şi văzând Simon Petru, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: 
„Ieşi de la mine Doamne, că sunt om păcătos...“. Că spaimă îl 
cuprinsese, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, de pescuitul 
peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii 
lui Zevedeu, care erau fârtaţii lui Simon. Şi a zis Iisus către                  
Simon: „Nu te teme; de acum înainte vei pescui oameni“. Şi 
trăgând ei luntrile la ţărm şi lăsând totul, I-au urmat Lui. 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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"Să mânăm mai adânc rosturile vieţii acesteia!" 
Părintele Arsenie Boca 

 

Cu aceste cuvinte a săvârşit Iisus zdroaba de toată noaptea a unor pescari, 
întorcându-o întru o aşa bucurie, încât printr-însa au cunoscut că Iisus e 
Dumnezeu, Stăpânul mărilor şi al vieţilor dintr-însa. 

Oricine dintre noi poate că s-ar mulţumi cu atâta; cu bucuria că Dumnezeu i-a 
ajutat la necaz, cu recunoştinţă pentru un moment. 

Simon pescarul a mai făcut ceva: şi-a simţit toată nevrednicia sa de om în 
preajma lui Dumnezeu şi, neputând scăpa de simţământul nevredniciei, a spus          
o vorbă, care poate fi şi potrivită şi nepotrivită: "Doamne, ieşi de la mine, că               
om păcătos sunt!" Domnul nu numai că nu l-a ascultat să se ducă de la el, dar l-a 
chemat la Sine, printre primii ucenici. L-a chemat din marea peştilor, unde n-a 
avut necaz decât o noapte, în marea societăţii omeneşti: apostol, pescar de 
oameni, unde "necazurile Evangheliei" ţin toată viaţa. (...) 

Ce învăţăminte putem desprinde noi din cuvântul lui Iisus: "mânaţi mai adânc"? 

Că în toată strădania noastră bună, să mânăm mai adânc. Necazul, piedicile sau 
încercările sunt puse ca să le trecem, iar nu ca să ne oprim sau să ne întoarcem 
păgubaşi. Încercările de tot felul sunt binecuvântate de Dumnezeu şi trimise 
oamenilor, cu rostul ca din prilejul lor să ne întâlnim cu El, căci de la El primim 
puterea neobişnuită, care întoarce necazul în bucurie. 

Ca întotdeauna, ori de câte ori ne întâlnim cu Dumnezeu în necazuri, toate sunt 
chemări de a-I fi mai aproape, de a-I fi ucenici, de a nu tăcea binefacerile Sale 
către noi. Că mare trebuinţă au oamenii, confraţii noştri, de mărturia noastră, 
precum că, în încercări, e mai aproape Dumnezeu de noi şi noi de El. 

Să mânăm deci mai adânc rosturile vieţii acesteia şi ale tuturor încercărilor ei, că 
sfârşitul lor e moartea păcatului şi întâlnirea nedespărţită de Dumnezeu. Că fără 
găsirea lui Dumnezeu în încercările vieţii, viaţa noastră ar fi o noapte de zdroabă 
zadarnică, mai zadarnică decât odinioară cea a lui Simon pescarul. Nu pricepem 
viaţa fără Dumnezeu. Dar Îl pricepem pe Dumnezeu din necazurile vieţii - bune 
toate - şi din ele propovăduim pe Dumnezeu. 

Şi propovăduiţi-L şi voi! 

 

(Sursa: Părintele Arsenie Boca, Cuvinte Vii, Editura Charisma, Deva, 2006) 
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Cum se merge la duhovnic 
Noi nu ne ducem la duhovnic aşa cum merg învăţaţii şi înţelepţii lumii acesteia la un 
om mai înţelept, la un om mai cu experienţă ca să facem ucenicie. O spune deja 
proorocia din Vechiul Testament, că vor fi învăţaţi de Dumnezeu. Şi aşa, în Noul             
Testament al Domnului, trebuie sa învăţăm să ne lăsăm învăţaţi de Dumnezeu Însuşi. 
Cum s-aud eu glasul lui Dumnezeu? Eu pot să-I spun lui Dumnezeu mii de lucruri, dar 
în învălmăşeala gândurilor ce-mi vin în minte, de unde ştiu care este de la Dumnezeu 
sau dacă măcar unul este de la Dumnezeu? 

Duhovnicia trebuie înţeleasă şi făcută aşa: te duci la duhovnic cu un gând ori ca să te 
spovedeşti, ori să întrebi ceva duhovnicesc. Nu întrebi despre lucrurile de toate 
zilele, ca de exemplu să speli pe jos, în loc să mături în chilie, căci nu e important din 
punct de vedere duhovnicesc. Acestea sunt numai un exerciţiu, o disciplină necesară 
pentru a învăţa ascultarea adevărată. Şi aşa începe ascultarea adevarată. Ceri             
Domnului «Doamne, spune-mi ce trebuie să fac în viaţa mea. Mă văd păcătos, dar 
de unde să încep? Spune-i părintelui meu cuvânt pentru mântuirea mea!» Şi faceţi 
asta în duhul Părinţilor din Pateric care se duceau la un bătrân şi cereau un cuvânt 
de mântuire. Căutau ascultare, căutau cuvânt de la Dumnezeu. Uneori poate nici nu 
aveau ce să-l întrebe. Îi cereau numai un cuvânt, fără să spună despre ce. Dar cel 
care se ducea la avva, se ducea cu rugăciune către Dumnezeu: «Doamne, Tu                  
spune-mi un cuvânt». 

Şi avva sau duhovnicul, nu ca un filosof care a învăţat multe lucruri şi este foarte 
înţelept omeneşte, căuta, la rându-i, cu rugăciune către Dumnezeu: «Doamne, dă-mi 
un cuvânt pentru poporul Tău. Nu mă lăsa în deschiderea gurii mele să smintesc pe 
fratele meu. Nu mă lăsa să spun un cuvânt care nu este de folos sau, mai groaznic, 
unul care să dăuneze mântuirii sufletului celui care vine către mine în numele Tău». 
Şi căuta nu atât în minte, ci în inimă, să găsească un cuvânt pe care îl simte inima lui 
că este ziditor. (…) 

Deci, eu nu ştiu ce să fac, părintele meu nu ştie ce să fac, dar eu lui Dumnezeu îi cer 
şi părintele Îi cere, de asemenea, lui Dumnezeu. Şi atunci se întâmplă taina aceasta – 
şi aceasta este ascultarea – că, îndreptându-ne către Dumnezeu, prin părintele 
duhovnic, cum spunea Părintele Sofronie, facem din duhovnicul nostru un prooroc. 
Poate că este deja prooroc, poate că nu, dar ascultarea mea îl face pe părintele meu 
prooroc. Într-un fel, dacă starea mea de ascultare este adevărată, aceasta îl naşte pe 
părintele duhovnicesc. Eu însumi îl nasc pe părintele meu duhovnicesc. Aşa sunt          
lucrurile la Dumnezeu; de multe ori de-a-ndăratelea! 
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Zic asta şi ca să nu vă smintiţi, căci vă poate ispiti cel rău şi aşa: dar dacă părintele 
meu n-o să ştie asta? Dar dacă nu ştiu ce sau nu ştiu cum? Nu vă smintiţi de aceasta. 
Naşteţi-vă părintele duhovnicesc prin rugăciune! Căutaţi de la Dumnezeu! Cereţi 
Domnului: «Doamne, pune în Sfinţia Sa cuvântul potrivit!» Şi smeriţi-vă înaintea 
părintelui, în numele Domnului, şi părintele, prin rugăciune, va găsi un cuvânt pe 
care nu îl ştie nici el cum este, cum spunea şi Sfântul Serafim de Sarov, dar el, în 
rugăciunea sa, crede şi nădăjduieşte că Dumnezeu nu vă va lăsa înşelaţi, nu vă va 
lăsa pe drumuri. 

Şi acum încă un lucru. Înţelesesem că nu trebuie să discuţi cu părintele tău sfatul ce 
ţi-l dă, că primul lucru pe care ţi-l spune, pe acela să-l faci. Încercam, dar voind să-l 
fac mai bine, îl întrebam. «Părinte, cum înţelegi asta, cum trebuie făcut?» Şi 
simţeam că se sfarmă totul. Şi câteodată părintele se mâhnea de mine şi îmi ziceam: 
«Dar ce-am făcut rău, Doamne? Eu voiam să fac mai bine. Dar cum să înţeleg         
cuvântul? Cum să fac, dacă nu-l înţeleg mai bine?». Şi nu pricepeam atunci că nu  
este vorba numai să înţeleg mai bine, căci nu mă duceam la un filosof, la un om mai 
deştept ca mine, mai cu experienţă, mai bătrân, ci mă duceam la Dumnezeu. Şi că 
Dumnezeu îmi dă prin gura lui un cuvânt, poate tainic, poate de neînţeles, dar acela 
e cuvântul pentru mine de la Dumnezeu, nu-i cuvântul duhovnicului. 

Nu căuta lămuriri de la duhovnic – şi asta nu poate fi înţeles nici ca argument, că nu 
vrei să faci voia ta. Nu-i numai asta. Este firul acela, foarte delicat, mai delicat decât 
firul de păianjen, dintre tine şi Dumnezeu, pe care nu trebuie să-l rupi, să-l întrerupi 
cu nimic. Fă o metanie şi spune-i părintelui: «Binecuvintează, Părinte!» Ţi-e teamă 
că n-o să înţelegi? Cere rugăciunile părintelui. Cere tot ce vrei, dar nu cere de la    
început prea multe explicaţii. Acesta este cuvântul pe care, împlinindu-l, îl vei    
înţelege. Pentru că toată viaţa creştinească este făptuire, nu filosofie. Aceasta este 
filosofia vieţii creştineşti. Deci, părintele nu-ţi va putea explica cuvântul pentru că  
nu vine de la el şi el însuşi poate nu-l înţelege. Dumnezeu îl înţelege, şi tu, cu   
rugăciunile părintelui, îl vei înţelege, iar dacă nu poţi să-l înţelegi, mai târziu, poţi să 
întrebi. Dar mai întâi încearcă să-l împlineşti. 

Cuvântul lui Dumnezeu este puterea care a creat cerurile şi pământul. Cuvântul lui 
Dumnezeu este energia care creează şi te creează. Te face pe tine. Sigur că nu îl vei 
înţelege acum, că îl vei înţelege când te va face ceea ce Dumnezeu vrea să te facă. 
Păstrarea cuvântului se aseamănă cu pământul care-şi ţine sămânţa ca să nu i-o fure 
pasărea. Păstrarea cuvântului este păstrarea unei energii tainice în inima ta, în           
sufletul tău, energie care te va lumina, cum spune Sfântul Ioan în Evanghelie că 
«viaţa era lumina oamenilor». Vieţuind după Cuvântul lui Dumnezeu Cel dintru             
început, că acesta este cuvântul pe care îl primeşti, El te va învia şi te va lumina. 

(Sursa: Părintele Rafail Noica, transcriere dupa conferinţă, www.ortodoxia.md/ ) 

http://www.ortodoxia.md/

