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Yeshua a promis ucenicilor Săi că îi va întâlni în Galileea, după moartea Sa, care a avut loc de Paște. 

Acest lucru înseamnă că El îi informa că El va învia din morți. Chiar dacă după învierea Sa, li s-a arătat  

înainte, în Ierusalim, acest lucru nu înseamnă că promisiunea Lui de a-i întâlni în Galileea nu a avut 

loc. 

 

Zona Galileii este profețită de Isaia ca și un loc al revelației. Conform lui Isaia, Galileea este locul în 

care Mesia lui Israel va începe să se reveleze. Cum a dezvăluit Yeshua că El era Mesia? A făcut acest 

lucru prin numeroasele miracole pe care le-a făcut acolo. 

 

Yeshua le-a spus ucenicilor Săi, 

 

„Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Marcu 14:28 

 

Care a fost scopul lui Yeshua de a se arăta ucenicilor Săi în Galileea? Aceasta este întrebarea la care va 

răspunde acest articol. 

 

Ucenicii s-au întors în Galileea după Praznicul Azimilor. La acest timp, Petru, i-a anunțat pe alți câțiva 

ucenici care erau cu el la Marea Tiberadiei, că el va merge la pescuit. În mod normal, numim acest corp 

de apă, Marea Galileei. Deci, de ce Scriptura face referire la ea în acest pasaj ca și la Marea Tiberiadei, 

o denumire romană? Petru, la fel ca și ceilalți ucenici, au sperat că Yeshua va aduce o schimbare 

semnificativă în Israel. Și anume, că El va înlătura opresiunea Imperiului Roman din țara Israel. Cu 

întoarcerea ucenicilor în Galileea, lucrurile erau din nou la normal; Imperiul Roman era tot la putere. 

 

Cu anunțul lui Petru, că va merge să pescuiască, alți ucenici i s-au alăturat. Textul ne spune că au mers 

să pescuiască noaptea. Chiar dacă, pescarii care lucrează noaptea este un lucru normal, există un scop 

adițional al acestei expresii. În întreaga Scriptură, conceptul de noapte implică întuneric, dintr-un punct 

de vedere al cunoașterii. Cu alte cuvinte, când ceva are loc noaptea, transmite că ceva nu este înțeles, 

priceput sau simplu, nu ești conștient de acest lucru. 

 

Este foarte important faptul că atunci când Yeshua vine înaintea ucenicilor este dimineața devreme, 

adică există lumină. Textul prefigurează faptul că Yeshua va dezvălui ceva ucenicilor Săi. Când Yeshua 

vine la ei, cititorului i se spune că ei nu știau că era El. Imediat după aceasta se afirmă faptul că Yeshua 

li s-a adresat ca și unor copii. Cuvântul biblic folosit de Yeshua insinuează lipsă de maturitate. Apoi, 

Yeshua îi întreabă dacă au ceva de mâncare. Chiar dacă majoritatea traducătorilor în limba engleză 

folosesc cuvântul „pește”, cuvântul care este folosit înseamnă mâncare la general. Ucenicii răspund că 

nu au mâncare. Acest răspuns ne dezvăluie faptul că eforturile lor, pescuitul, nu producea rezultatul 

dorit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu binecuvânta acțiunea lor. De ce nu erau binecuvântate eforturile 

lor? Le lipsea o înțelegere corectă a ceea ce însemna să fi ucenic. 

 

Apoi, Yeshua le spune că arunce plasa în partea dreaptă a bărcii și că vor prinde, cu siguranță, pește. 

Imediat, ascultându-L, au prins o mare mulțime de pești. Acest eveniment este foate similar cu cel aflat 

în Luca 5:1-11. În pasajul din Luca, Yeshua i-a chemat pe acești pescari să fie pescari de oameni. 

Faptul că Petru a anunțat că el merge înapoi la pescuit de pești (și unii dintre ucenici i s-a alăturat) arată 

că au scăpat din ochi, chemarea pe care Yeshua le-a făcut-o. 

 



Ucenicul pe care-l iubea Yeshua, văzând această mulțime de pește, a fost primul care a proclamat că 

Cel care i-a chemat să-și arunce plasa în mare era Yeshua. Faptul că nici unul dintre ucenici nu l-a 

recunoscut pe Yeshua când l-au văzut, învață cititorul un adevăr important. Aspectul exterior al lui 

Yeshua nu a fost în nici un fel memorabil. Trupul Său și modul în care arăta nu a fost în nici un fel 

conectat la identitatea Sa ca Fiul lui Dumnezeu. Este foarte informator faptul că ucencii Săi l-au 

recunoscut după faptele Sale. Acest lucru are legătură cu învățătura Sa că ucenicii Săi adevărați vor fi 

recunoscuți după rodul lor, adică faptele bune. 

 

După ce ucenicul pe care-L iubea Yeshua a strigat, „Este Domnul”, răspunsul lui Petru este foarte 

revelator. Cititorului i se spune că era gol. Goliciunea, în Biblie, este asociată cu rușine și lipsă de fapte 

bune. Dorința lui Petru de a se întoarce la pescuit, ca și cum cei trei ani pe care i-a petrecut cu Yeshua 

nu au lăsat nici o schimbare de durată asupra sa, a fost rușinos. Primul lucru pe care Petru l-a făcut când 

a auzit că Yeshua stătea înaintea lor pe mal a fost să se încingă și să se arunce în apă. Încingerea are 

legătură cu slujirea. Această acțiune îl reprezintă pe Petru care și-a reînnoit devotamentul de a-l sluji pe 

Yeshua. Faptul că era încins cu o îmbrăcăminte, a demonstrat dorința sa de a nu trăi într-un mod 

necredincios (plin de rușine). Faptul că s-a aruncat în apă a fost o insinuare asupra botezului, care, de 

asemenea, are legătură cu slujirea și o reînnoire în credința lui Petru în moartea, îngroparea și învierea 

lui Yeshua. 

 

În timp ce Petru înota spre țărm, ceilalți ucenici au venit în mica lor barcă, trăgând plasa cu mulțimea 

de pești. Textul ne spune că erau undeva la 200 de coți până la țărm. Numărul 200 ar trebui înțeles ca și 

2 x 100, cu numărul 2 reprezentând două opinii divergente și numărul 100 reprezentând deplinătate sau 

totalitate. Cu alte cuvinte, ceilalți ucenici încă variau între ambiția lor personală și chemarea lor ca 

ucenici. Ei, ca și Petru, au venit la Yeshua în acea dimineață, dar nu cu același devotament, deoarece ei 

erau încă concentrați pe a prinde pește. 

 

În timp ce uncenicii se apropiau de Domnul, cititorului i se spune că au văzut un foc și pește și pâine 

întinse pe foc. Combinația de pește și pâine nu este ceva nou în Evanghelii, deorece Yeshua hrănise 

5000 și 4000 de oameni. Aceste momente au reprezentat puterea miraculoasă a lui Yeshua  și o chemare 

de a aduce libertate și sfințenie lumii prin Israel. Este important să ne amintim că Yeshua a ales 

doisprezece ucenici și bineînțeles că numărul doisprezece ar trebui asociat cu Israel, adică cu poporul 

evreu. Yeshua a venit înaintea ucenicilor în acea dimineață  să reînnoiască chemarea de a continua 

chemarea pe care Domnul o dăduse lui Israel. Este foarte semnificativ faptul că în acea dimineață erau 

prezenți șapte ucenici (vezi versetul 2). În acest context, numărul șapte are legătură cu a însărcina din 

nou, în timp ce numărul șapte transmite sfințire, a fi pus deoparte pentru un scop specific. Să ne 

întoarcem la peștele și pâinea, ni se spune că peștele era pe foc. De multe ori, focul Îl reprezintă pe 

Duhul Sfânt. 

 

În acest pasaj există o distincție clară între peștele și pâinea pe care Yeshua le-a pregătit, și marea 

mulțime de pește prins. Yeshua le-a poruncit ucenicilor să aducă această mare mulțime de pește și să o 

pună înaintea lor. În concordanță cu tradiția evreiască, peștele reprezintă binecuvântare; cu toate 

acestea, în acest context, peștele reprezintă chemarea lui Yeshua de a-i face pescari de oameni, în timp 

ce pâinea reprezintă modul de întreținere. Mesajul este acela că Yeshua îi va susține în timp ce ei vor 

urma chemarea Sa pentru viața lor. Scopul de a avea o așa mare mulțime de pește dusă lângă masa 

pregătită de Yeshua pentru ucenici  este pentru a le prezenta o alegere. Fiecare dintre ei trebuie să 

aleagă fie să accepte viața pe care Yeshua a pregătit-o pentru ei, care este unsă de Duhul Sfânt, fie să se 

întoarcă la a fi pescari de oameni. Este clar faptul că o astfel de captură nu era de fel ceva tipic. 

 

Marea captură de pește este o parte foarte semnificativă pentru această relatare. Așa cum am menționat 



mai devreme, există o relatare similară în Luca, capitolul 5, care slujește ca și un eveniment cheie în a 

chema pescarii să fie ucenicii lui Yeshua. Nu există nici o îndoială că marea captură de pește din Ioan, 

capitolul 21 i-a făcut pe ucenici să-și amintească ce s-a întâmplat în Luca, capitolul 5 și chemarea Sa. 

Diferența dintre pasajul din Ioan este faptul că numărul de pește este menționat. 

 

Versetul 11 dezvăluie că a fost de fapt Petru cel care a adus plasa plină de pește înaintea lui Yeshua și 

înaintea celorlalți ucenici. Ne-am gândi, în mod normal, că sunt pești de toate mărimile în acea plasă; 

cu toate acestea, nu este cazul. Doar pești mari au fost prinși. Erau exact 153 pești în plasă. Care este 

semnificația acestui număr? Textul ne transmite numărul ca și 100 + 50 + 3. Am învățat că numărul 100 

trasnmite ceva complet sau în întregime. Numărul 50, ca și în Jubileu, transmite eliberare și, în final, 

numărul 3 are scopul de a revela ceva. Prin urmare, numărul 153 vorbește despre libertatea toatală pe 

care Yeshua a venit să ne-o dezvăluie. Ca și ucenici, suntem chemați să proclamăm acest mesaj lumii. 

 

Există un alt mod de a înțelege semnificația acestei capturi mari. Am spus deja că masa pe care Yeshua 

a pregătit-o lângă această mare captură de pește, le-a prezentat ucenicilor o alegere; fie să accepte masa 

pregătită de Yeshua care se concentra pe chemarea lor și aprovizionarea Sa care are ungerea Duhului 

Sfânt, sau să ignore mesajul celor 153 de pești să se concentreze  pe câți bani reprezintă acea mare 

captură de pești. „Credința” și „angajamentul” multor oameni față de Yeshua nu sunt bazate pe 

chemarea Sa de a sluji scopurilor Sale, ci într-o credință incorectă că Dumnezeu vrea doar să-i prospere 

financiar. 

 

Poate că o povestioară va ajuta să ilustrăm acest punct de vedere. Un rabbi faimos cu numele de 

Shimon bar Yochai se afla cu ucenicii săi când un student de mai de mult de al lui s-a întors din 

străinătate cu multă bogăție. Toți ucenicii săi erau invidioși și își doreau să-și părăsească studiile și să 

urmeze un stil de viață nereligios și să devină bogați. Rabbi Shimon și-a luat ucenicii afară și le-a arătat 

valea cea mare care se afla înaintea lor. S-a rugat și în mod miraculos valea s-a umplut de aur. Rabbi 

Shimon le-a spus ucenicilor săi că puteau să meargă în vale și să ia cât de mult aur doreau, dar făcând 

acest lucru, și-ar reduce cu mult recompensele din Împărăția lui Dumnezeu. 

 

Marea captură de pește reprezintă aceeași tentație pe care aurul o reprezenta pentru ucencii lui Rabbi 

Shimon. Primind ceea ce Yeshua a pregătit pentru noi, care are ungerea Duhului Sfânt, este mult mai 

important și mai bun decât toți peștii sau aurul din lume. 

 

Acest pasaj, informează cititorul că aceasta a fost a treia oară când Yeshua s-a arătat ucenicilor după 

învierea Sa. Numărul trei, nu doar că semnifică că ceva se dezvăluie, ci poate să aibă și o semnificație 

de confirmare. Scriptura ne învață că un lucru este confirmat de doi sau trei martori. Prin urmare, un alt 

mesaj important al acestui pasaj este să confirme că Yeshua a înviat cu adevărat din morți. Cum vei 

răspunde tu, la chemarea lui Yeshua pentru viața ta? 


