Capitolul întâi

Chemarea la ucenicie
Unul din cei doi, care auziserå cuvintele lui Ioan µi merseserå
dupå Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a gåsit
pe fratele såu, Simon, µi i-a zis: „Noi am gåsit pe Mesia” (care,
tålmåcit, înseamnå Cristos). Ωi l-a adus la Isus. Isus l-a privit, µi i-a
zis: „Tu eµti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care,
tålmåcit, înseamnå Petru). (Ioan 1:40-42)
Pe când trecea pe lângå marea Galileii, Isus a våzut doi fraøi: pe
Simon, zis Petru, µi pe fratele såu Andrei, care aruncau o mreajå în
mare; cåci erau pescari. El le-a zis: „Veniøi dupå Mine, µi vå voi face
pescari de oameni”. Îndatå ei au låsat mrejile, µi au mers dupå El. De
acolo a mers mai departe, µi a våzut pe aløi doi fraøi: pe Iacov, fiul lui
Zebedei, µi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatål lor,
Zebedei, µi îµi cârpeau mrejile. El i-a chemat. Ωi îndatå ei au låsat
corabia µi pe tatål lor µi au mers dupå El. (Matei 4:18-22)
Pe când Se afla lângå lacul Ghenezaret µi Îl îmbulzea norodul ca
så audå Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a våzut douå coråbii la marginea
lacului; pescarii ieµiserå din ele så-µi spele mrejile. S-a suit într-una
din aceste coråbii, care era a lui Simon: µi l-a rugat s-o depårteze
puøin de la øårm. Apoi a µezut jos, µi învåøa pe noroade din corabie.
Când a încetat så vorbeascå, a zis lui Simon: „Depårteaz-o la adânc,
µi aruncaøi-vå mrejile pentru pescuire”. Drept råspuns, Simon I-a
zis: „Învåøåtorule, toatå noaptea ne-am trudit µi n-am prins nimic;
dar, la cuvântul Tåu, voi arunca mrejile!” Dupå ce le-au aruncat, au
prins o aµa de mare muløime de peµti cå începeau så li se rupå mrejile.
Au fåcut semn tovaråµilor lor, care erau în cealaltå corabie, så vinå
så le ajute. Aceia au venit µi au umplut amândouå coråbiile, aµa cå
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au început så se afunde coråbiile. Când a våzut Simon Petru lucrul
acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus, µi I-a zis: „Doamne, pleacå
de la mine, cåci sunt un om påcåtos”. Fiindcå îl apucase spaima, pe
el µi pe toøi cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o fåcuserå.
Tot aµa µi pe Iacov µi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovaråµii lui Simon.
Atunci Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum încolo vei fi
pescar de oameni”. Ei au scos coråbiile la mal, au låsat totul, µi au
mers dupå El. (Luca 5:1-11)
Dupå cum a observat cineva, CHEMAREA la ucenicie este
una foarte personalå µi, din acest motiv, trebuie så i se råspundå
personal. Înså ea este µi una practicå, aµa cå trebuie experimentatå
în vieøile noastre. O asemenea chemare nu este nici teorie, nici
doctrinå, ci este ceva la care trebuie så råspundem cu toøii în faøa
Domnului µi ceva ce trebuie så experimentåm, în mod pozitiv, så
speråm, µi nu negativ. Acum, pentru ca så înøelegem mai bine cât
de personalå µi practicå este ea, aµ dori så demonstrez acest lucru
printr-o scurtå trecere în revistå a vieøii unuia dintre ucenicii
Domnului Isus. Ωi nu må pot gândi la un exemplu mai bun decât la
viaøa lui Simon Petru.
Simon Petru a fost printre primii care L-au cunoscut pe Domnul
µi, cu siguranøå, a fost chiar primul care a fost chemat så devinå
ucenic. Printre cei doisprezece apostoli el era pomenit întotdeauna
primul, µi, de obicei, el era purtåtorul de cuvânt al celorlaløi. De
aceea, eu cred cå putem så spunem urmåtorul lucru: Simon Petru
poate fi considerat primul ucenic al Domnului nostru Isus. Ωi, dacå
a fost într-adevår primul ucenic al Domnului, atunci, în virtutea
acestui fapt, putem învåøa multe din viaøa acestui om. Cu alte
cuvinte, toate principiile implicate în ucenicie trebuie så fie uµor
de identificat atunci când se studiazå viaøa lui.
*
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Pentru început, trebuie så spunem cå Simon a fost adus pentru
prima datå la Domnul de cåtre fratele såu, Andrei. Andrei i-a fost
prezentat lui Cristos de cåtre Ioan Botezåtorul. Iar Andrei, gåsindu-L pe
Domnul, s-a dus imediat så-l caute pe fratele såu, cåruia i-a spus
pur µi simplu: „Noi am gåsit pe Mesia”, µi l-a condus la Cristos.
Astfel a fost mântuit acest om cu numele Simon, într-un mod foarte
natural.
*
Nu µtim multe despre trecutul lui Simon dinainte de a-L întâlni
pe Domnul. S-ar pårea cå locul lui proeminent µi importanøa lui au
fost doar rezultatul faptului cå L-a cunoscut pe Domnul Isus. Cu
toate acestea, se pot remarca douå lucruri privitoare la viaøa
precedentå a lui Simon. Înainte de toate, µtim cå el era din Galilea
µi cå s-a nåscut în Betsaida (Ioan 1:44). Apoi, mai µtim cå era pescar.
Ωtim cå, în acea vreme, evreii din restul Israelului îi dispreøuiau
pe galileeni. Aceµtia erau µi ei evrei, înså cei din Ierusalim µi Iudea
îi numeau locuitori din „Galilea neamurilor” (Matei 4:15) – cåci ei
erau un amestec de oameni impuri, necizelaøi, neinstruiøi, fårå o
religie curatå. Cu toate acestea, trebuie så remarcåm cå cei
doisprezece ucenici ai Domnului nostru Isus erau, cu toøii, din
Galilea, probabil cu excepøia lui Iuda Iscarioteanul, care era din
Iudea.
Prin urmare, Simon era galilean, un pescar dur, necizelat care,
deµi avea o profesie umilå, avea o aspiraøie nobilå: aµtepta venirea
lui Mesia. Deµi în exterior el era un om necizelat, în interior era o
persoanå pioaså. Simon avea o naturå foarte impulsivå, spunea
lucrurilor pe nume, era agresiv µi iute la mânie – cu toate acestea,
era onest, sincer µi modest. El zåcea îngropat µi pierdut printre
ceilaløi oameni, pânå când a venit Cristos så-l scoatå de acolo µi så
transforme aceastå piatrå brutå într-o nestematå frumoaså µi
preøioaså, aµa cum vom vedea.
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Înså aceastå transformare se poate realiza în cazul fiecåruia
dintre noi. Indiferent unde ne-am nåscut, ce naturå sau temperament posedåm, ce profesie avem µi cât de diferiøi suntem prin
înfåøiµare sau mod de exprimare, Domnul poate så ne scoatå din
muløime µi så înceapå så lucreze în noi în aµa fel, încât så facå din
noi niµte pietre preøioase pentru zidirea casei Lui. De aceea, putem
fi încurajaøi de exemplul lui Simon Petru care, deµi era lipsit de
importanøå pentru lume, a fost luat µi transformat de Domnul întrunul din stâlpii Bisericii din Ierusalim.
*
Convertirea lui Simon Petru a fost foarte simplå. Cel mai
probabil cå fusese unul dintre ucenicii lui Ioan Botezåtorul, cåci
toøi cei care aµteptau Mângâierea lui Israel (Luca 2:25) fuseserå
botezaøi de Ioan. El s-a pocåit de påcatele sale, a fost botezat de
Ioan µi Îl aµtepta e Mesia care urma så vinå – pe Cel care trebuia så
fie Trimisul, Unsul lui Dumnezeu, Cel care avea så împlineascå
toate promisiunile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, vedem în omul
acesta, Simon, o inimå pregåtitå, una care fusese prelucratå de
Duhul lui Dumnezeu µi fårå îndoialå cå µi de Ioan Botezåtorul.
Prin urmare, totul era gata. Singurul lucru care mai råmânea de
fåcut era ca el så-L întâlneascå pe Mesia. Ωi acest lucru s-a realizat
prin mårturia seninå a fratelui lui Simon, Andrei, despre care suntem
siguri cå a ajuns så-L cunoascå pe Isus ca Mesia prin mårturia lui
Ioan Botezåtorul. Iar dupå aceea Andrei s-a dus în grabå la fratele
såu µi i-a spus plin de încredere: Noi L-am gåsit pe Mesia. Rezultatul
a fost cå Simon s-a dus, a våzut µi a crezut.
Eu cred cå Simon avea multå încredere în fratele såu. Din
povestea vieøii lui, µtim cå Simon era un om foarte direct, iute µi nu
foarte atent. Înså fratele lui era exact opusul lui. Andrei era un om
foarte liniµtit, iar un om liniµtit este, de obicei, atent µi un bun
observator. Aceastå a doua tråsåturå µi-a manifestat-o cu ocazia
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hrånirii celor cinci mii. Vå aduceøi aminte cå, odatå, când Domnul
Isus era în pustie µi nu se gåsea nici un fel de hranå, Andrei a fost
cel care a venit la El µi a spus: „Este aici un båieøel care are ...”
Imaginaøi-vå numai! Printre 5000 de oameni el a remarcat un
båieøel! Iatå ce ascuøit simø al observaøiei avea Andrei. De aceea,
eu cred cå Simon, cunoscându-µi propria slåbiciune, avea multå
încredere în fratele såu. El a gåsit în Andrei împlinirea nevoilor
sale. S-a putut încrede în faptul cå fratele såu L-a gåsit pe Mesia µi
a putut fi condus astfel la Cristos. Este un lucru bun så ne
recunoaµtem uneori lipsurile sau slåbiciunea µi så µtim cum så fim
interdependenøi – mai ales când vine vorba de fraøii µi surorile
noastre –, deoarece fraøii µi surorile ne pot oferi echilibrul de care
avem nevoie. Aµa cå eu cred cå Simon, atunci când fratele lui a
venit µi i-a spus cå L-a gåsit pe Mesia, nu a avut îndoieli, ci, din
contrå, probabil cå µi-a zis: „Cu siguranøå cå fratele meu Andrei L-a
gåsit pe cel adevårat”. Aµa cå Simon s-a dus cu el fårå nici o urmå
ezitare, pentru a-L vedea pe Isus. O, cât de binecuvântaøi sunt cei
pregåtiøi µi simpli – cei care îµi cunosc µi îµi recunosc lipsurile –,
cåci ei vor fi repede såturaøi.
*
Biblia nu spune nimic despre reacøia pe care a avut-o Simon
când L-a întâlnit pe Domnul. Scriptura ne spune numai cå El a fost
condus la Cristos. De fapt, eu m-aµ fi aµteptat ca Simon, fiind o
persoanå foarte vorbåreaøå, så vorbeascå enorm de mult când L-a
våzut prima oarå pe Domnul Isus. Cu toate acestea, într-un mod
destul de ciudat, nu s-a consemnat cå I-ar fi spus ceva Domnului –
nici un cuvânt. El s-a dus µi L-a våzut pe Isus; µi, la întâlnirea cu
El, L-a cercetat, probabil, cu foarte mare atenøie; µi, cu cât Îl privea
mai mult, cu atât mai convins era cå El este Mesia. Rezultatul a
fost cå Simon nu mai putea de încântare. Era atât de emoøionat, de
absorbit µi de atras de acest Om, încât el, care a fost atât de vorbåreø
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toatå viaøa, a råmas fårå grai – nu gåsea nici un cuvânt de spus.
Oricum, nici nu era nevoie de vreun cuvânt. El a ajuns plin de o
încredere liniµtitå, tåcutå, reverenøioaså faøå de Mesia. Omul cel
mai vorbåreø a råmas fårå grai; era prea copleµit de ceea ce a våzut.
Ωi, în timp ce se uita cu ochi mari la Isus, plin de uimire µi
adorare, toatå inima lui Simon s-a umplut de credinøå µi încredere
în Domnul. Cåci în acel moment critic el a avut parte de o
descoperire; Tatål i L-a descoperit lui Simon Petru pe Fiul. Ωtim cå
acest lucru este adevårat datoritå cuvintelor Domnului adresate lui
Petru referitoare la mårturisirea de credinøå pe care acesta a fåcut-o
în mod public dupå mai muløi ani, într-o perioadå în care Isus era
respins de poporul Såu. Cu acea ocazie Domnul i-a spus lui Petru
cå aceastå mårturisire despre El nu avea ca surså carnea µi sângele,
ci i-a fost descoperitå de Tatål din ceruri (Matei 16:17). Ωi cu
siguranøå aceastå descoperire nu i-a fost datå atunci lui Petru; din
contrå, aceastå primå mårturisire în public a lui Cristos se referea
la ceea ce Petru experimentase atunci când L-a întâlnit prima datå
pe Domnul, dupå ce fratele såu Andrei l-a condus la Mesia.
Aµa se va întâmpla mereu, cåci voia lui Dumnezeu este ascunså
de cei înøelepøi µi isteøi, dar le este descoperitå pruncilor (Luca
10:21). Revelaøia este datå celor simpli, celor care ascultå de
îndemnul inimii, µi nu al minøii. Iar când Simon Petru a primit
aceastå descoperire, el a råspuns printr-o liniµte µi sinceritate a
credinøei.
Foarte simplu, nu-i aµa? Înså nu este acesta modul în care
trebuie så ajungem så-L cunoaµtem µi noi pe Domnul? Dacå ai o
inimå pregåtitå µi Îl cauøi pe Mântuitorul omenirii, µi cineva în
care poøi avea încredere øi-L prezintå pe acest Mântuitor, vino la
El, priveµte-L µi sunt convins cå µi tu vei fi convins, judecat µi
convertit în acelaµi fel.
*
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E nevoie så observåm cå Andrei l-a condus pe Simon la Isus.
Nu la un sistem de gândire, nu la un cod moral de comportare, nu
la o instituøie religioaså, ci la Isus Cristos. Cristos este Mântuitorul.
El este Mântuirea celor pierduøi. Ωi dacå ne întâlnim cu Cristos µi
Îl vedem, suntem mântuiøi. Cåci persoana lui Cristos este cea care
atrage, µi lucrarea Lui este cea care mântuieµte. L-am întâlnit noi
pe El? Acest lucru ne va rezolva toate problemele µi va råspunde la
toate întrebårile.
O singurå privire la Isus i-a aråtat lui Simon cå El era cu
adevårat Cristosul. „Ferice de cei cu inima curatå: cåci ei vor vedea
pe Dumnezeu” (Matei 5:8). O singurå privire la Isus este suficientå
pentru a ne convinge cå El este cu adevårat Mesia. Înså noi nu
vedem, pentru cå nu avem inima curatå – pentru cå nu-L vrem de
fapt. Mult prea adesea, belµugul µi abilitåøile noastre naturale
formeazå o barierå puternicå în calea venirii noastre la Domnul.
De aceea, îngåduiøi-mi så întreb: Aøi ajuns så-L cunoaµteøi pe
Domnul? Aøi crezut în lucrarea Lui råscumpåråtoare? V-aøi pus
nådejdea în lucrarea Sa terminatå de pe cruce? O încredere simplå,
venitå dintr-o inimå onestå, este tot ce vå trebuie pentru a cunoaµte
toatå valoarea µi meritele råscumpårårii Sale perfecte. Înså dacå
nu veniøi la Domnul Isus cu o asemenea inimå, veøi descoperi cå
este greu så credeøi în El, µi drumul vostru spre El poate fi unul
foarte lung, întortocheat µi chiar primejdios. Puteøi merge pe calea
lui Saul din Tars care, fiind o persoanå foarte complicatå, a trebuit
så cålåtoreascå pe o rutå ocolitoare µi periculoaså înainte de a fi
fost întâlnit de Domnul. Saul a trebuit så fie orbit µi trântit la påmânt
înainte de a striga dupå Mântuitorul. Înså este mult mai bine dacå
puteøi veni la El cu simplitate µi sinceritate, conduµi de inimile
voastre, µi nu induµi în eroare de minøile voastre. Dacå veøi putea
så veniøi la El µi så Îl priviøi numai, aceasta va rezolva problema
voastrå. Veøi fi mântuiøi. E foarte simplu µi natural. Iar eu sper ca
venirea noastrå la Domnul så fie la fel cum a fost cea a lui Simon
Petru odinioarå.
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*
Am våzut cå Simon s-a uitat cu atenøie la Domnul – måsurânduL din cap pânå-n picioare; µi cu cât Îl privea mai intens, cu atât mai
mult Îl admira. Înså trebuie så observåm, din relatarea Bibliei, cå
µi Domnul a fåcut acelaµi lucru. Ni se spune cå, atunci când Simon
a fost dus la Cristos, Domnul Isus „l-a privit µi i-a zis: ‚Tu eµti
Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa’” (care, tålmåcit,
înseamnå Petru)” (Ioan 1:42). Deci, „l-a privit” pe Simon Petru. În
mod interesant, acest cuvânt înseamnå a urmåri cu atenøie. Cu alte
cuvinte, Isus l-a privit în mod påtrunzåtor pe Simon.
O, privirea Domnului nostru! Acea privire påtrunzåtoare! El a
privit chiar în inima µi în fiinøa lui Petru cu o percepøie spiritualå;
µi, în timp ce îl privea, Domnul nostru a våzut ce fåcea Duhul Sfânt
tocmai în acea clipå în viaøa lui Simon: „Tu eµti Simon, dar te vei
chema Chifa – Petru”. Astfel, El a fost martor la faptul cå Duhul
lui Dumnezeu, ca råspuns la credinøa simplå în Cristos, a fåcut
lucrarea regenerårii în Simon. Lucrarea a fost fåcutå în duhul lui
Simon de cåtre Duhul Sfânt, înså, în timp ce vorbea, Domnul a
perceput-o pe baza a ceea ce a våzut El în propriul Såu duh.
Înså Isus s-a uitat în inima lui Simon Petru µi cu o percepøie profeticå.
În timp ce Se uita intens la Simon, El a våzut nu numai cå Dumnezeu a
fåcut deja ceva în acest om, ci µi cå urma så facå un lucru µi mai mare în
viitor. „Tu eµti Simon, fiul lui Iona”, a spus Domnul – ca µi cum ar fi vrut
så-i comunice lui Simon: Acesta este omul natural, ceea ce eµti tu în tine
însuøi, nåscut din tatål tåu, Iona. Dar, a spus Domnul în continuare, „Tu
te vei numi Chifa” – Petru; adicå: Vei deveni un om nou, vei fi transformat
complet, vei fi o nouå creaøie nåscutå din Duhul lui Dumnezeu. De fapt,
cine era Simon, dacå nu fiul lui Iona – ceea ce este fåcut din øårânå, ceea
ce este påmântesc µi de rând? Ωi nu urma oare µi el så fie înmormântat ca
µi ceilaløi oameni – neobservat, un pescar oarecare, un nimeni în sine
însuµi? Dar de acum, Simone, vei fi chemat dupå un nume nou: Petru,
care înseamnå piatrå.
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În acest Simon a intrat din aceastå zi un element nou. În loc så
råmânå o bucatå de lut sfårâmicios, el a devenit o piatrå. În duhul
lui a påtruns un gen diferit de viaøå, µi, o datå cu aceastå viaøå, o
nouå naturå µi un nou potenøial. El a devenit o piatrå. Iar noi µtim
acum cå aceastå piatrå „vie” va deveni într-o bunå zi una dintre
cele douåsprezece temelii ale Noului Ierusalim. Ωi dacå, în planul
lui Dumnezeu, el este primul menøionat dintre cei doisprezece
apostoli (Apocalipsa 21:14), atunci el, ca prima piatrå din cele
douåsprezece temelii, trebuie så fie iaspisul (Apocalipsa 21:19).
Putem vedea progresia de aici? Din lut devine piatrå, iar aceastå
piatrå va fi, în cele din urmå, una de iaspis. Ce este iaspisul? Din
Apocalipsa 4 aflåm cå Ioan a våzut gloria Domnului Dumnezeu ca
pe un iaspis. Så ne gândim numai! Iaspis – întocmai ca gloria lui
Dumnezeu Însuµi!
*
Nimeni dintre noi nu µtie ce este potenøialul, ce este
posibilitatea. Nimeni nu poate prevedea ce poate face Dumnezeu
din cineva în care Ωi-a pus propria Sa viaøå. Så nu ne låudåm cu
ceea ce este din natura noastrå; nu valoreazå nimic. Va dispårea
mai devreme sau mai târziu, pentru cå însåµi natura acestor lucruri
este efemerå. Înså dacå primim în noi viaøa lui Cristos, nimeni nu
poate spune care va fi viitorul nostru, deoarece primim un potenøial
extraordinar. Dumnezeu poate face lucruri mari cu noi cu condiøia
så Îl avem pe Fiul Såu în noi. Cu alte cuvinte, måreøia nu este în
noi; måreøia este în Fiul Såu. Ωi ce viitor extraordinar putem avea
dacå credem în Domnul Isus!
De aceea noi, care suntem doar lut, så Îi muløumim lui
Dumnezeu cå, venind la Cristos, devenim aµa cum este El. Simon
nu era nimic în sine, numai Cristos e Cel care l-a fåcut totul. Ce
adevårat este acest lucru în cazul fiecåruia dintre noi! Domnul este
Piatra Vie µi, prin El, µi noi devenim acele pietre vii cioplite din
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aceeaµi stâncå. La mult timp dupå aceea, Simon Petru însuµi a ajuns
så înøeleagå bine acest lucru, cåci a scris: „Apropiaøi-vå de El, piatra
vie lepådatå de oameni, dar aleaså µi scumpå înaintea lui Dumnezeu.
Ωi voi, ca niµte pietre vii, sunteøi zidiøi ca så fiøi o caså
duhovniceascå, o preoøie sfântå, µi så aduceøi jertfe duhovniceµti,
plåcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos” (1 Petru 2:4-5).
Ar trebui så se observe, totuµi, cå Domnul nu i-a spus de pe
acum la ce va fi folositå aceastå piatrå. El a påstrat pe mai târziu
descoperirea scopului acestei mari schimbåri din viaøa lui Petru.
Mai încolo, aµa cum ni se relateazå în Matei 16, vedem cå lui Simon
i s-a dat o revelaøie suplimentarå; anume, cå aceastå piatrå urma så
devinå o parte a suprastructurii care avea så fie ziditå pe Stâncå,
Isus Cristos, µi pe care nici måcar porøile iadului nu o vor putea
birui. Cu alte cuvinte, Simon Petru avea så devinå unul din
materialele de construcøie care alcåtuiesc Biserica lui Dumnezeu.
*
Iatå, deci, primul episod din cadrul relaøiei lui Petru cu Domnul
Isus: cum a ajuns el så-L cunoascå pe Cristos µi cum a devenit o
piatrå datoritå faptului cå s-a încrezut în El. Acesta este punctul
din care trebuie så plecåm cu toøii. Cåci fårå viaøå, chemarea la
ucenicie este imposibilå. Dumnezeu nu poate chema pe cineva så
devinå ucenicul Domnului fårå ca acesta så aibå viaøa divinå. Dacå
vrem så devenim ucenicii Lui, trebuie så primim mai întâi viaøa
Lui. Aceasta nu este o imitaøie exterioarå, ci este mai întâi µi mai
ales o transformare låuntricå. Ωi acesta este motivul pentru care, la
începutul temei noastre despre ucenicie, trebuie så pornim de la
convertirea lui Simon Petru. Ωi din clipa în care acest lucru s-a
realizat în Simon Petru prin infuzia de viaøå divinå, apare
posibilitatea uceniciei.

18

*
Så trecem acum la cel de-al doilea episod; pentru aceasta avem
nevoie de o trecere în revistå a cadrului evenimentelor. Ioan
Botezåtorul, aµa cum µtiøi, a fost închis, iar când Domnul Isus a
auzit despre acest lucru, S-a dus în Galilea. El µtia cå de atunci
încolo urma så poarte singur mårturia lui Dumnezeu, întrucât Ioan
era îndepårtat de pe scenå. Înså Isus a considerat cå trebuie så adune
în jurul Såu niµte ucenici care så-L urmeze, care så fie pregåtiøi
pentru lucrarea pe care I-a cerut Tatål så o facå µi care så Îi poatå
continua lucrarea dupå plecarea Sa.
Aflåm din relatarea din Matei 4 cå, într-o zi, Domnul Isus se
plimba pe malul Mårii Galileii; atunci a zårit doi pescari care îµi
aruncau mrejele în apå. Unul dintre ei era Simon Petru, iar celålalt
era fratele såu, Andrei. Domnul S-a dus la ei µi i-a chemat spunând:
„Veniøi dupå Mine µi vå voi face pescari de oameni” –, iar ei µi-au
abandonat imediat plasele de pescuit µi L-au urmat. Domnul i-a
putut chema så-L urmeze, pentru cå ei Îl acceptaserå deja ca Mesia
µi Mântuitor. Astfel, aceasta a fost o chemare la ucenicie. Noi nu
µtim cât timp a trecut de la convertirea lui Simon µi pânå la aceastå
chemare la ucenicie. Cel mai probabil cå e vorba de câteva luni,
poate chiar o jumåtate de an; cu toate acestea, Domnul Isus S-a
dus pe malul mårii, l-a våzut µi l-a chemat.
În ce consta chemarea? Trebuie så citim din nou acest pasaj.
Chemarea suna astfel: „Veniøi dupå Mine µi vå voi face pescari de
oameni”. Accentul este pus în mod clar pe „veniøi dupå Mine” – în
timp ce „pescari de oameni” este consecinøa urmårii Lui. Lucrarea
este întotdeauna rezultatul uceniciei. Så observåm cu atenøie cå aceasta
nu este în primul rând o chemare la slujire, ci este de fapt o chemare la
ucenicie. Da, în mod evident, ucenicia este în vederea slujirii; dar noi
trebuie så înøelegem cå ordinea este urmåtoarea: mai întâi chemarea
„veniøi dupå Mine”, µi doar apoi „vå voi face pescari de oameni”. Noi
trebuie så învåøåm mai întâi µi abia apoi vom avea ceva de dat.
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Aµa cå trebuie så fim foarte atenøi så nu inversåm ordinea. Cu
toate acestea, aµa ceva se întâmplå foarte des în vieøile creµtinilor.
Oamenii pun aståzi un accent prea mare pe slujire, uitând cå numai
un ucenic poate sluji cu adevårat. Prea adesea, dupå experienøa
convertirii noastre, primul gând care ne vine în minte, în zelul nostru
pentru Domnul, este: Acum, cå sunt mântuit, ce pot face pentru
Domnul? Nu aµa vedem noi oare adesea problema? Fireµte cå
Domnul ne cunoaµte inimile. Ωi El apreciazå acest gând. Înså, mai
devreme sau mai târziu, vom învåøa cå nu aceasta este ordinea
corectå.
*
Îmi aduc aminte cå, în urmå cu muløi ani, pe când eram încå
adolescent, am participat la o conferinøå de varå. Era tocmai în
perioada în care cåutam în mod serios mântuirea, cåci eram tare
împovårat de påcatele mele. Într-una din zilele conferinøei, am auzit
Evanghelia µi, prin harul lui Dumnezeu, am venit la Domnul, întrun mod foarte simplu, µi am descoperit cå toate poverile mi-au fost
luate. Cât de fericit am fost – I-am fost atât de recunoscåtor Domnului!
În ultima zi a acestei conferinøe, µi dupå tradiøia creµtinismului
evanghelic, s-a lansat o chemare la consacrare, adicå o chemare la
lucrarea misionarå. O, încå îmi amintesc de bucuria pe care am simøito atunci, cu mult timp în urmå, când am fost mântuit! Cât de
îndrågostit eram de Domnul! Cum må iubea El µi cum m-a mântuit!
Era firesc cå doream så-mi dau viaøa Lui, cå voiam så-L slujesc. Aµa
cå, atunci când predicatorul a fåcut chemarea la consacrare în vederea
lucrårii misionare, eu am fost dornic så må ofer.
Atunci predicatorul a spus: „Dacå e cineva printre voi care ar
dori så-L slujeascå pe Domnul, poate så vinå aici în faøå, pe podium, µi så-µi aleagå locul. Så vinå aici µi så-µi punå degetul pe
locul în care ar vrea så meargå så-L slujeascå pe Domnul” (s-a
întors spre o hartå imenså a Chinei care atârna în spatele lui pe
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perete). Când am auzit acest apel, mi-am zis: „Ei bine, dacå vreau
så-L slujesc pe Domnul, atunci vreau så-L slujesc în locul cel mai
îndepårtat µi mai dificil care existå”. Aµa cå am urcat pe podium µi,
fårå ezitare, am aråtat cu degetul spre Mongolia µi am declarat cå
acolo vreau så merg!
Slavå Domnului, cå El îmi cunoµtea ignoranøa. Mai mult, eu
cred cå El apreciazå o asemenea naivitate. Cu toate acestea, nu
putem trece cu vederea faptul cå aµa vedem noi lucrurile din
perspectivå omeneascå. Ni se pare de la sine înøeles cå primul lucru
pe care trebuie så-l facem în viaøå în calitate de creµtini este så-L
slujim pe Domnul. Da, noi trebuie så facem ceva pentru El; Domnul
Se µi aµteaptå la acest lucru – în cele din urmå. Înså suntem noi
gata pentru asta? Suntem oare pregåtiøi în vederea slujirii?
Într-adevår, eu am încercat så må pregåtesc, fiindcå din acea zi
problema aceasta a devenit una serioaså pentru mine. Am început
så caut cårøi despre Mongolia. Am citi volum dupå volum despre
acea parte a lumii µi må pregåteam så învåø limba care se vorbeµte
acolo. Mai mult, m-am rugat zi dupå zi, timp de un an, în fiecare
dimineaøå: „Doamne, må duc în Mongolia; Tu så må pregåteµti
pentru asta”. Iar dupå ce am terminat liceul, am decis cå singurul
mod în care puteam învåøa så predic Evanghelia era så må duc la
un seminar biblic. De aceea, am ales o µcoalå µi le-am spus pårinøilor
mei cå acolo vreau så merg pentru a må pregåti. Dar cât de
dezamågit am fost când tatål meu a spus nu.
Îmi doresc foarte mult så înøelegem cu toøii urmåtorul lucru:
chemarea la ucenicie trebuie så preceadå chemarea la slujire. Cåci
vom vedea cå ucenicia este baza utilitåøii µi a eficienøei în vieøile
noastre. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi primim de la El
totul în vederea hrånirii µi a creµterii noastre. Ωi în calitate de ucenici
ai lui Cristos, noi primim tot de la Învåøåtorul, deµi acum primim
nu numai în folosul nostru, ci µi pentru a deveni vase potrivite spre
a fi folosite de El. Aµadar, så reøinem cå ordinea corectå este aceasta:
mai întâi ucenic, apoi slujitor.
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*
Pe vremuri, un ucenic era diferit de un elev. Aståzi ne închipuim
cå este vorba despre acelaµi lucru: cineva plåteµte o anumitå sumå
µi urmeazå apoi un colegiu, o µcoalå profesionalå, politehnica sau
orice altceva, unde profesorii sau instructorii primesc un salariu
din banii învåøåcelului µi îl vor învåøa tot ce µtiu ei despre
meµteµugul, negoøul, teoria sau profesia care se are în vedere. Ωi
acolo persoana respectivå stå în bancå, ascultând µi primind sau
absorbind totul, pânå când dascålul va epuiza cunoµtinøele despre
subiectul în cauzå sau despre profesia respectivå. Rezultatul este
cå, devenind la fel de învåøat µi îndemânatic ca dascålul såu, elevul
va absolvi µcoala µi se va duce så facå acelaµi lucru pe care îl fåcea
µi acesta: adicå, dupå ce a obøinut o licenøå, va deveni el însuµi
dascål!
Într-o astfel de situaøie vedem cå nu existå o relaøie apropiatå
între profesor µi studentul lui. Este doar o întâlnire între douå minøi,
nu între douå vieøi. Întregul proces este aproape în întregime unul
mental în esenøa sa. Ωi dupå ce au trecut cei patru ani sau câøi or fi,
studentul pleacå cu mintea plinå de gândirea profesorului såu, înså
viaøa lui råmâne în continuare a lui. Acesta este modul modern de
a fi ucenic µi de a învåøa.
Din perspectiva biblicå înså, faptul de a fi ucenic se vede întro luminå complet diferitå. Putem folosi un termen destul de comun
pentru a-l caracteriza: învåøåcel. Iar acest cuvânt descrie relaøia
dintre un aspirant µi învåøåtorul såu. Înså ce înseamnå el de fapt?
Ei bine, så presupunem cå tatål tåu face toate aranjamentele pentru
ca så ajungi învåøåcelul unui anumit meseriaµ; iar dacå aceastå
persoanå acceptå så te primeascå, aceasta este o onoare µi un
privilegiu pentru tine. Da, va trebui så i se plåteascå învåøåtorului
ceva, înså aceastå sumå nu este våzutå ca un salariu. Deloc. Ci
plata este un mod de a-l onora pe învåøåtor pentru cå este dispus så
te primeascå. Totuµi, uneori un anumit meµter nu este dispus så
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accepte pe cineva ca ucenic sau elev. El poate så considere cå
acestuia îi lipseµte potenøialul necesar µi cå îµi pierde timpul cu
persoana respectivå. Cu alte cuvinte, este o chestiune de aptitudini,
µi nu de posibilitåøi financiare; ea are legåturå cu pårerea meµterului
despre cât de bun ucenic poate fi acel candidat, µi acesta este criteriul
decisiv. Dacå eµti acceptat ca ucenic, acesta este un privilegiu µi o
onoare. Nu privilegiul lui, ci privilegiul tåu.
De asemenea, când cineva devenea ucenic pe vremuri, el nu
continua så tråiascå acaså la el. În acea perioadå, dacå erai acceptat
ca ucenic sau învåøåcel, trebuia så îøi påråseµti cåminul µi så te
muøi în casa maestrului tåu µi så locuieµti acolo cu el. Urma så stai
cu el zi µi noapte, µi poate cå în primul an nici nu catadicsea så te
înveøe ceva; doar te punea så ajuøi la treburile din gospodårie. De
exemplu, poate cå erai pus så ai grijå de copiii lui, så måturi sau så
faci alte lucruri de genul acesta. Probabil te-ai fi întrebat: Ce legåturå
au toate acestea cu ucenicia? Eu am venit så învåø o meserie! Nu,
în acele vremuri se pornea de la începutul începuturilor! Era posibil
så treacå un an întreg fårå ca maestrul så te înveøe ceva; doar fåceai
aceste lucruri umile ca un servitor al såu.
Înså treptat, meµterul începea så-øi spunå un lucru sau altul sau
så-øi arate câte ceva sau så te corecteze într-o privinøå sau alta. Ωi
dupå câøiva ani petrecuøi în felul acesta – când perioada ta de
ucenicie se încheia – descopereai cå nu numai cå ai deprins
meµteµugul meµterului tåu, ci µi felul lui de a lucra, filozofia lui de
viaøå; µi nu numai atât, ci øi-ai însuµit chiar µi felul lui de a umbla µi
de a vorbi µi cå ai devenit o copie a lui. Atât tråirea, cât µi meµteµugul
acelui maestru se reproduc în ucenicul såu. Prin urmare, un ucenic
nu este o persoanå care adoptå ceva, ci o persoanå care este
transformatå într-un alt om.
*
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Este destul de interesant cå chemarea Domnului le-a fost
adresatå unor oameni care erau foarte ocupaøi. Se pare cå El nu are
nevoie de cei nefolositori, leneµi sau indiferenøi. Este instructiv så
se observe cå Isus l-a chemat pe Petru tocmai atunci când acesta
pescuia. Pe Levi l-a chemat de la vamå. Iar pe Saul l-a chemat
când era ocupat cu urmårirea µi persecutarea creµtinilor. Domnul
nostru îi alege ca ucenici ai Såi pe cei care au un anumit potenøial
µi care pot fi învåøaøi. Dar så nu uitåm cå toøi copiii lui Dumnezeu
sunt chemaøi så fie ucenici ai Lui. Din nefericire înså, nu toøi aud
chemarea. Så înøelegem, aµadar, cå este o mare onoare så auzim
chemarea Domnului la ucenicie; iar dupå ce am auzit-o, trebuie så
ne ridicåm µi så-L urmåm – recunoscând cå este un privilegiu imens
cå ni se permite så facem acest lucru.
*
Chemarea la ucenicie este, de fapt, una foarte uµor de înøeles.
Domnul spune: „Veniøi dupå Mine, urmaøi-Må”. Asta e tot. El nu
spune så urmårim un lucru sau altul; så venim dupå ceva sau altceva.
El spune doar: „Veniøi dupå Mine – dupå Mine! Întocmai ca la
convertire, devii un ucenic al Domnului Isus – nu al unui sistem
sau al unei organizaøii sau al unei învåøåturi sau al altcuiva, ci al
unei singure persoane: Domnul Isus. „Veniøi dupå Mine” - aceasta
este chemarea. Nu eµti chemat så crezi sau så urmezi sau så înveøi
niµte reguli sau legi. În nici un caz. Eµti chemat så devii ucenicul
unei persoane vii: Cristos Însuµi. Ωi, pentru cå El este viu, µi nu
ceva fix sau static, nu µtii niciodatå ce se va întâmpla. Pur µi simplu
nu îøi poøi da seama. Pe scurt, tu trebuie så Îl urmezi pe El.
Ωi aµa se face cå, atunci când Domnul a spus: „Veniøi dupå
Mine µi vå voi face pescari de oameni”, Petru µi-a låsat mrejele µi
L-a urmat. Ce uµor! Ce simplu! Domnul nu i-a explicat lui Petru
de ce trebuie så-L urmeze, nici måcar nu i-a spus atunci cât îl va
costa acest lucru. Nici ce înseamnå ca cineva så-L urmeze nu i-a
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spus – de exemplu, nu a spus nimic de genul: „Laså-øi mrejele µi
urmeazå-Må”. Nici måcar atât. Dacå poøi så-øi iei µi mrejele cu
tine µi så-L urmezi pe Cristos, este în regulå. (Înså Petru µtia cå nu
poate.) Domnul i-a spus doar så-L urmeze. Ωi Petru µi-a abandonat
mrejele µi s-a dus dupå El. De ce?
Fireµte cå Petru Îl cunoµtea pe Domnul. El nu era un stråin
pentru Petru. Prin revelaøie, el L-a våzut pe Isus ca fiind Cristosul,
Fiul Dumnezeului celui Viu, în care era nådejdea lui, ca, de altfel,
a întregului Israel. El avea o încredere deplinå în Domnul. Aµadar,
singurul motiv pentru care Petru a putut så lase totul în urmå, fårå
nici o ezitare, µi så Îl urmeze pe Domnul a fost acela cå el era, pur
µi simplu, atras de aceastå Persoanå care îl chema.
Dacå, în cadrul acestei experienøe a uceniciei, te vei uita la tine
sau te vei uita în jur sau vei încerca så analizezi lucrurile (e drept
cå se întâmplå aµa ceva în ucenicie, µi voi reveni asupra acestui
punct mai târziu), atunci vei ezita cu siguranøå µi te vei întreba:
Oare nu e prea mare preøul? Oare Învåøåtorul nu e prea exigent?
Acesta este un lucru dificil – cum aµ putea råspunde chemårii Lui?
Da, este foarte adevårat cå, dacå te uiøi la tine sau la cele din jurul
tåu, îøi va fi foarte greu så råspunzi la chemare. Dar dacå eµti ca
Petru, adicå, dacå L-ai våzut pe Domnul µi L-ai auzit, dacå eµti
atras de slava acestei Persoane, atunci nu vei mai veni cu nici un
argument, nu vei mai face calcule µi nu vei mai avea nici o reøinere.
Råspunsul va veni natural µi, deopotrivå, uµor. Când te cheamå, tu
te duci. Ωi aµa au stat lucrurile cu Simon Petru.
Ucenicia cuprinde douå aspecte: pe de o parte, ea presupune,
într-adevår, a socoti lucrurile cu multå atenøie, dar, pe de altå parte,
nu trebuie så fie nici o ezitare sau analizå, de nici un fel, deoarece
ucenicia este mai presus de toate acestea. De ce? Deoarece suntem
atraµi de Persoana Lui. Dacå ucenicia se bazeazå pe orice altceva în
afara Persoanei Domnului Isus, atunci trebuie, într-adevår, så cugetåm
mai înainte, este normal så existe o ezitare. Dar dacå ucenicia se
bazeazå pe Ståpânul Însuµi, unde mai este loc pentru analizå? Trebuie
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så µtim cå dacå avem îndoieli, Îl necinstim pe Ståpânul nostru – pe
El care ne-a iubit atât de mult, încât S-a dat pe Sine Însuµi pentru
noi, pe El care este Domnul universului, Råscumpåråtorul, Împåratul
nostru, viaøa, nådejdea noastrå, totul. Prin urmare, când El ne cheamå,
ce putem face altceva decât så mergem; fårå cea mai micå reøinere,
ne ridicåm în grabå µi Îl urmåm pe El.
Rugåciunea mea deci este ca Cristos så ni Se descopere. Så nu
ne cufundåm în prea multe întrebåri. Câte lucruri trebuie så las în
urmå, så le påråsesc sau så renunø la ele? Nu va fi viaøa mea cenuµie
µi nefericitå fårå aceste lucruri? Ce sacrificii trebuie så fac? La urma
urmei, ce se va alege de mine? Då-mi voie så-øi spun cå dacå te
gândeµti astfel, nu L-ai våzut pe Domnul. Dar dacå L-ai våzut pe
Domnul, asemenea lucruri nu mai au nici o importanøå. Pentru cå,
atunci când Ståpânul te cheamå, te duci, pur µi simplu, deoarece Îl
urmezi pe El. Astfel este chemarea uceniciei. Petru a låsat totul µi L-a
urmat pe Isus. Ωi a descoperit cå renunøarea la toate i-a fost råsplåtitå
cu vârf µi îndesat, întrucât a avut parte de compania Domnului såu.
*
Acum vom trece la al treilea episod. El este relatat în capitolul
5 din Luca. Au trecut probabil câteva luni, iar Simon Petru L-a
urmat pe Isus în tot acest timp. Ωtim cå în prima fazå a lucrårii
Domnului Petru L-a însoøit atât în Iudea, cât µi în Galilea. Prin
urmare, în aceste câteva luni Petru a fost martor la multe lucruri pe
care le-a spus µi le-a fåcut Domnul. Totuµi, constatåm cå din nou
se ocupa cu pescuitul (nu µtim cum sau de ce s-a întâmplat asta). Ωi
Domnul din nou a venit la el.
Nu µtim dacå, în primele etape, înøelegerea dintre Isus µi ucenicii
Lui era neclarå sau era vorba de altceva. Oare la începutul lucrårii
Sale Domnul nu le-a cerut ucenicilor Såi så fie tot timpul cu ei?
Sau Petru nu a înøeles sensul deplin al uceniciei, gândindu-se cå
poate sluji la doi ståpâni în acelaµi timp? Nu µtim sigur. Dar
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observåm urmåtorul lucru: când lui Petru i-a fost adresatå prima
datå chemarea la ucenicie, el a råspuns prompt µi din toatå inima.
Înså a mai durat ceva pânå când semnificaøia deplinå a acestei
chemåri i-a acaparat viaøa. Cåci noi µtim din relatårile biblice cå
Petru când Îl urma pe Domnul, când nu-L urma: el era un ucenic
ocazional. Erau încå µi alte lucruri care îl atrågeau. Aµa cå a fost
nevoie de o altå crizå care så-l stabilizeze pe Simon Petru µi så facå
din el un ucenic permanent – una pe care o vom analiza acum.
Cåci vom descoperi cå episodul pescuirii miraculoase din acea
dimineaøå memorabilå a råscolit complet inima lui Petru.
*
Ce s-a întâmplat în acea dimineaøå în care Domnul Isus l-a
gåsit din nou pe malul Mårii Galileii? Ei bine, observåm cå Petru
µi tovaråµii såi au pescuit o noapte întreagå fårå så fi prins nimic.
Aceasta a fost o experienøå foarte dezamågitoare – o noapte lungå,
rece µi obositoare care nu a råsplåtit cu nimic eforturile pescarilor.
Iatå-l pe Petru, împreunå cu fratele µi tovaråµii såi, spålându-µi
mrejele în dimineaøa care a urmat. Ωi tocmai în aceastå dimineaøå a
apårut pe acolo Isus, urmat de o mare muløime de oameni care se
adunase ca så-L asculte. Era atât de mare aceastå muløime, cå
Domnul i-a spus lui Petru så-µi depårteze barca de la mal pentru ca
El så nu fie îmbrâncit de oameni; iar apoi s-a apucat så le vorbeascå
din acel loc sigur care era barca lui Petru.
Înså dupå ce a vorbit (µi ca µi cum nu ar fi vrut så foloseascå pe
gratis barca), Domnul i-a spus lui Petru: „Depårteaz-o la adânc µi
aruncaøi-vå mrejele pentru pescuire”. Probabil cå Simon L-a privit
plin de uimire. Nu-i aµa cå aproape poøi så-i vezi expresia feøei, ca µi
cum ar fi vrut så spunå: „Tu nu eµti pescar µi, totuµi, îmi spui aµa ceva?
Nu µtii cå eu sunt expert în materie de pescuit?” Înså cu voce tare el a
spus doar atât: „Învåøåtorule, toatå noaptea ne-am trudit µi n-am prins
nimic”. El se aµtepta probabil ca Isus så dea înapoi. Spera ca Domnul
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så-Ωi retracteze spusele prin cuvintele: „Îmi pare råu; dacå expertul
spune cå aµa stau lucrurile, renunø complet la ideea Mea”. Isus înså nu
a dat înapoi. Aµa cå Simon Petru, din respect pentru El ca Învåøåtor al
såu, a spus cå va face dupå porunca Domnului.
Trebuie så observåm înså cå Domnul a folosit pluralul în porunca
Sa: „mrejele” (vers. 4). Cu alte cuvinte, ambele bårci trebuiau så se
îndepårteze de mal µi ambele mreji aveau så fie aruncate în apå – nu
numai barca lui Petru µi Andrei, ci µi cea a lui Iacov µi Ioan. Înså
Petru s-a folosit doar de o singurå barcå µi de o singurå mreajå (vers.
5, 6 – Darby); în consecinøå, aproape cå i s-a rupt mreaja. Acest
lucru ne aratå cå Petru L-a crezut pe Domnul numai pe jumåtate. În
fond, dacå exista ceva pe lumea aceasta ce el cunoµtea bine, atunci
acel lucru era pescuitul. Ωi dacå el – ca expert – a pescuit toatå noaptea
µi nu a prins nimic, cum putea un tâmplar, care nu µtia nimic despre
pescuit, så-i porunceascå lui så-µi arunce plasa în ape adânci pentru
a prinde peµte? El a putut råspunde numai cu reøineri: „Bine, o vom
face µi pe asta”. Înså urmau så o facå numai el µi fratele såu Andrei,
låsându-i deoparte pe Iacov µi Ioan, partenerii lor, pentru cå Petru
credea cå nu e nici o µanså så prindå ceva.
Dar noi µtim ce s-a întâmplat. Când Simon Petru µi-a aruncat
plasa în apå, ea s-a umplut în aµa måsurå cu peµti, încât era gata så
se rupå, µi a fost nevoit så-µi cheme µi tovaråµii în ajutor pentru a
putea scoate din apå gigantica capturå. Ωi tocmai în acest moment
dramatic, ceva cu totul neobiµnuit i s-a întâmplat lui Petru.
*
Evanghelia dupå Luca ne relateazå astfel evenimentele: „Când a
våzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus µi I-a
zis: «Doamne, pleacå de la mine, cåci sunt un om påcåtos»” (5:8). O
stråfulgerare a faptului cå Învåøåtorul era Domnul l-a fåcut pe Petru så
se ruµineze în aµa måsurå de inima lui påcåtoaså, încât s-a aruncat la
picioarele lui Isus µi L-a rugat så plece de la el. A simøit în mod acut, în
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urma unei lovituri incredibile, diferenøa moralå dintre el µi Domnul.
Dar oare Petru nu Îl cunoµtea deja pe Domnul? Ba da. Îl µtia în
calitate de Cristos, Fiu al Dumnezeului cel Viu. A fost martor la multe
lucruri fåcute de El µi a auzit multe cuvinte rostite de El. Îl cunoµtea
foarte bine, µi totuµi, într-un anume sens nu-L cunoµtea deloc. Da, El Îl
numea pe Isus Învåøåtorul lui, Cel care era deasupra lui. Ωi totuµi,
atunci când a avut loc acest miracol, ochii lui Petru au fost deschiµi
cum nu fuseserå niciodatå înainte. Pentru prima datå el a putut vedea
cå acest Cristos – acest Isus – tâmplarul din Nazaret – nu era altcineva
decât Domnul universului. El deøine controlul asupra a toate, chiar µi
asupra peµtilor mårii! Acest Om era într-adevår Ståpânul, iar Petru a
înøeles acum cât de greµit se purtase faøå de El. Cåci s-ar putea spune
cå, în aceastå perioadå, Simon a fost un om care a umblat o vreme cu
Domnul, ca ucenic al Lui, dar, având alte preocupåri, s-a reîntors la
pescuit. Când i-a råspuns prima datå Domnului cu o asemenea
îndråznealå, Petru nu putea înøelege ce înseamnå ucenicia, nici cum îl
va afecta pe el personal. Înså în urmåtoarele luni pe care le-a petrecut,
cu anumite întreruperi, în compania Domnului, nu încape îndoialå cå
Simon a început så înøeleagå câteva lucruri despre sine pentru prima
datå în viaøa lui.
Putem så doar så bånuim ce s-a petrecut în inima acestui ucenic în
acea perioadå. Totuµi, cel mai probabil este cå Învåøåtorul devenea tot
mai mare în ochii lui Petru, în timp ce el se fåcea din ce în ce mai mic.
Probabil cå a început chiar så se întrebe dacå Învåøåtorul a fåcut o
alegere bunå în ce-l privea pe el; cåci, deµi Îl numea pe Domnul
Învåøåtorul lui µi dorea så-I slujeascå µi så fie ucenicul Lui, fårå îndoialå
cå începea så înøeleagå cå Isus nu era, totuµi, centrul vieøii sale, cå el
continua så aibå propriile preocupåri µi dorea så meargå pe propriul
lui drum. Pe scurt, devenise un om care oscila mereu între douå opinii.
În consecinøå, Petru nu mai putea fi sigur de sine: Pe de o parte îµi
dorea så se dåruiascå complet, pe de alta voia så renunøe. Pe de o
parte nu se putea smulge de Domnul – El îl atrågea enorm, înså, pe
de altå parte, nici nu putea fi în întregime de partea Lui, fiindcå
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alte lucruri îl îndepårtau în mod constant. Iatå, deci, un om cu mintea
µi cu inima împårøite, cu preocupårile µi loialitatea împårøite. O, ce
conflict spiritual bântuia în sufletul lui! Evident cå el era un om
care încerca så slujeascå la doi ståpâni în loc de unul, µi, din aceastå
cauzå, nu era ucenicul nici unuia. Spre nenorocirea lui, el nu
învåøase nimic. Totul a fost o pierdere de timp.
Nu este lucrul acesta adevårat µi în cazul tåu? Poate cå µi tu I-ai
råspuns Domnului cu îndråznealå µi fårå ezitare µi ai declarat: „Da,
Doamne, te voi urma”. Înså ce s-a întâmplat dupå ce ai început så-L
urmezi pe El ca Învåøåtor al tåu? Ai devenit treptat conµtient de faptul
cå erai atras µi de alte lucruri. Ai început så constaøi faptul neplåcut
cå în inima ta mai exista un ståpân µi cå erai foarte reticent så renunøi
la ascultarea de el. Ωi, asemenea lui Petru, ai început så-L urmezi pe
Domnul când µi când. Aveai nevoie de o crizå care så te atingå pânå
în adâncul inimii, de o experienøå care, asemenea celei a lui Petru, så
îøi zguduie atitudinea µi concepøiile de pânå acum.
*
Când Simon µi-a dat seama cå Domnul µtie mai multe despre
pescuit decât el, expertul, cå aceastå Persoanå este mai mult decât
un expert – cå Isus este Cel care are o cunoaµtere completå µi un
control absolut asupra tuturor lucrurilor –, atunci a înøeles cå Cristos
trebuie så devinå Domn peste toate lucrurile din viaøa lui, altminteri
El nu este Domn deloc peste viaøa lui. Cu viteza fulgerului, µi prin
intermediul acestui eveniment extraordinar, adevåratul înøeles al
uceniciei i-a devenit în sfârµit clar acestui ucenic ezitant. În cele din
urmå a înøeles cå îi este imposibil så slujeascå la doi ståpâni. Cristos
trebuie så fie singurul meu Ståpân µi Domn, a admis Petru, altfel va
trebui så-L rog så plece de la mine, cåci nu sunt vrednic de El.
Ce ironie! Iniøial Isus a fost Cel care l-a chemat så Îi fie ucenic,
înså acum Petru era cel care a ajuns så decidå dacå putea fi ucenicul
Învåøåtorului såu sau nu.
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Trebuie så încercåm så simøim ceea ce a simøit Petru cu acea
ocazie. El I-a spus Domnului: „Pleacå de la mine, cåci sunt un om
påcåtos”. Înså dorea el cu adevårat acest lucru? Dacå îl dorea, de ce
nu pleca el, pur µi simplu, de la Domnul? Cu siguranøå cå era liber så
o facå. Înså Petru a descoperit cå nu poate pleca de la Învåøåtorul. În
gloria Sa moralå, Isus îl atrågea atât de mult, încât ceea ce Petru Îi
spunea, în realitate, era urmåtorul lucru: „Doamne, eu nu Te pot
påråsi – sunt legat de Tine; cu toate acestea, sunt nevrednic. M-ai
chemat så fiu ucenicul Tåu, dar nu sunt potrivit pentru acest lucru.
Ultimele luni au dovedit-o; au dovedit µi cå nu Îøi sunt loial. Nu pot
så må biruiesc pe mine însumi. Îmi doresc prea mult så-mi fiu propriul
ståpân, vreau så tråiesc aµa cum vreau eu; aµa cå nu µtiu ce e de fåcut
cu mine. Nu am idee. Nu vreau så Te mint µi så Te înµel spunând cå
sunt dornic så merg peste tot cu Tine, când de fapt nu pot. Cåci våd
cå existå alte legåturi µi alte atracøii care må îndepårteazå de Tine.
Doamne, chiar vrei så fiu ucenicul Tåu – aµa cum sunt? Poate cå nu
ai ales persoana potrivitå. Sunt complet nepotrivit. Doamne, då-mi
drumul, Te rog. Nu-Øi strica lucrarea µi planurile. Eu nu pot pleca,
cåci sunt atras de Tine, sunt legat de Tine, chiar chemat de Tine; dar,
Doamne, Tu îmi poøi da drumul, dacå simøi cå e cazul”.
Astfel trebuie så se fi simøit acest om când a spus: „Pleacå de la
mine, pleacå de la mine!” Petru avea o pårere atât de proastå despre
sine, încât I-a cerut Domnului så plece de la el, un om påcåtos. Înså,
aµa cum ne-am întrebat mai devreme, voia el cu adevårat ca Domnul
så plece de la el? Cu siguranøå cå nu. Probabil cå se gândea în sinea
lui: „O, ce bine ar fi dacå nu ai pleca! Înså cum aµ putea så îndråznesc
så-Øi cer så nu pleci, µtiind cå sunt un påcåtos?” Trebuie så înøelegem
clar cå o asemenea declaraøie nu aråta cå el nu a fost regenerat, ci cå
era un om cu inima împårøitå, unul care voia så slujeascå la doi ståpâni.
În exterior, el Îl urma pe Domnul, înså în inima lui nu fåcea asta.
Påcatul lui era acela cå pretindea ceva ce nu era adevårat. „Sunt un
om påcåtos”, a mårturisit Petru, „µi nu pot decât så-Øi cer så pleci de
la mine, fiindcå asta merit. Nu sunt vrednic de altceva.”
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Dacå am putea påtrunde în profunzimea sentimentelor lui Petru,
am putea înøelege probabil problema. El nu-L putea påråsi pe
Domnul, aµa cå, în umilinøa lui, I-a cerut Domnului så-l påråseascå
pe el, så Se lepede de el ca de un om nevrednic µi nepotrivit pentru
a fi ucenicul lui. Petru nu se mai putea încrede în sine, se îndoia de
statornicia lui; de fapt, era aproape sigur cå va da eµua.
*
Dacå Domnul nu te-a adus în situaøia pe care a experimentat-o
Petru, må tem cå ucenicia ta nu poate fi una fermå µi pecetluitå. Eµti
cumva în aceastå stare? Ωtii cå Domnul te-a chemat så-I fii ucenic,
adicå, så fii cu El, så-L urmezi µi så înveøi de la El pentru a putea
ajunge ca El. Înså, dupå ce I-ai råspuns plin de zel, începi så-øi dai
seama de råutatea inimii tale; descoperi cå nu eµti dispus så renunøi
la dreptul asupra propriei tale persoane; vrei så-øi fii propriul ståpân
µi eµti împårøit între doi ståpâni. Poate cå într-o zi Cristos îøi descoperå,
cu privire la gloria Sa, faptul cå El este Domn peste toate lucrurile.
O! El este Domnul tåu. El îøi cere întreaga ta loialitate, så te predai
complet Lui, så te laµi în mâna Lui ca så te modeleze aµa cum doreµte,
pentru cå El este Ståpânul tåu. Pe de o parte vrei acest lucru, pe de
alta, nu poøi så-l faci. Oscilezi atât de mult între aceste douå variante,
încât µi rugåciunea ta devine aceasta: „Pleacå de la Mine, o, Doamne,
cåci nu sunt vrednic”. Înså, asemenea lui Petru, nici tu nu vrei ca El
så Se îndepårteze de tine. Vrei ca El så te ia în ståpânirea Lui.
Te întreb din nou: Ai ajuns în punctul acesta? Dacå da, atunci
ascultå cu atenøie ce i-a råspuns Domnul lui Petru: „Nu te teme; de
acum încolo vei fi pescar de oameni” (Luca 5:10).
*
Så remarcåm faptul cå transformarea în ucenic al Domnului nu
se realizeazå prin puterile noastre, este ceva ce trebuie så vinå de la
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El. El este Cel care cheamå µi El este Cel care realizeazå acest lucru.
Nimic nu depinde de noi. Så nu crezi cå, dacå ai o voinøå de fier, poøi
deveni ucenicul Lui; så nu presupui cå, dacå eµti plin de dragoste
naturalå, poøi så fii ucenicul Lui; så nu-øi imaginezi cå, dacå înøelegi,
poøi så fii ucenicul Lui. Dacå vei încerca så-L urmezi bazându-te pe
puterile tale, vei da faliment. Dacå încerci så Îi aråøi o loialitate
absolutå Domnului prin tine însuøi, îngåduie-mi så-øi spun cå nu vei
reuµi. Acest lucru este imposibil. La oameni lucrul acesta este cu
neputinøå. Dar nu trebuie så te temi. Domnul te cunoaµte. El nu Se
aµteaptå så Îl urmezi prin propriile-øi puteri. Ascultå din nou cuvintele
Sale pline de bunåtate: „Nu te teme; Eu sunt cu tine; Eu o voi face;
tu eµti doar lutul în mâinile Mele”.
Acest lucru îmi aminteµte de povestea lui Ieremia. Ni se spune
în capitolul 18 din cartea sa cå profetul s-a dus la casa olarului µi a
våzut un om care modela o gråmadå de lut pe roata sa. Ωi, în timp
ce acesta învârtea roata încercând så facå un vas, lutul s-a sfårâmat
în mâinile olarului. Aceasta este imaginea lui Simon Petru în mâinile
Olarului suprem: întrucât în el era împotrivire, erau elemente
stråine, vasul care era Petru s-a sfårâmat încå înainte de a fi fost
gata. Înså, ca în cazul olarului de pe vremea lui Ieremia, Olarul
suprem nu a aruncat acest lut uman. El a luat iaråµi în mânå material µi a început så facå din el un nou vas, care så îi fie pe plac.
O, cât de priceput este Ståpânul! Nimic nu depinde de tine µi de
mine, ci numai de priceperea Ståpânului. Noi suntem zdrobiøi,
sfårâmaøi, nu putem fi vase bune – suntem stricaøi chiar înainte de a
fi gata. Cu toate acestea, Domnul spune: „Nu te teme; te voi reface,
voi face un vas nou din tine”. Ce mare mângâiere trebuie så fi fost
pentru Simon aceastå încurajare! „Nu te teme, Petre; nu conteazå ce
eµti tu, Eu voi face din tine un pescar de oameni. Dacå acest lucru ar
depinde de tine, ai da greµ, întocmai cum simøi acum. Dar dacå
depinde de Mine, vei prinde oameni pentru Împåråøia lui Dumnezeu
la fel de uµor cum ai prins aståzi aceµti peµti. Aµadar, pune-te, aµa
cum eµti, în mâinile Mele, µi Eu voi face un vas nou din tine.”
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Måiestria Învåøåtorului se vede în transformarea celui mai
neîndemânatic µi mai nevrednic om în cel mai înøelept µi mai vrednic
om. Tot ce se cere din partea ucenicului este o predare totalå µi
disponibilitatea de a învåøa. Vedem cå Petru a låsat totul µi L-a urmat
pe Domnul. Prin aceastå acøiune a sa, ucenicia lui a fost pecetluitå în
cele din urmå, µi din acea zi îl vedem pe Petru în µcoala lui Cristos –
la cursurile de zi, complet dedicat µi urmându-µi Învåøåtorul.
O Doamne, aratå-ni-Te, aratå-ne gloria Ta. Få-ne så Te vedem
µi så Te auzim ca så-Øi putem råspunde aµa cum trebuie. Descoperåte nouå în toatå frumuseøea, måreøia µi bunåtatea Ta pentru ca så
ne putem abandona în întregime în mâinile Tale. Umple-ne inimile
în aµa måsurå cu dragostea Ta, Doamne, încât så fim constrânµi
så ne ridicåm µi så Te urmåm.
Noi dorim ca chipul Tåu så poatå fi våzut în noi, ucenicii Tåi.
Înså Doamne, spune-ne mereu cå nu depinde de noi så fim niµte
ucenici buni, ci numai de Tine. Fie så învåøåm så ne încredinøåm
în mâinile Tale µi så Te låsåm så ne modelezi µi så ne faci niµte
vase noi spre slava Ta. Îøi cerem ca, atunci când ne chemi, så nu
laµi pe nici unul dintre noi så scape; nici nu putem scåpa, cåci Tu
ne-ai atras la Tine.
Doamne, Tu ne cunoµti inimile. Cerceteazå-ne. Nu låsa så
treacå ziua aceasta fårå ca Duhul Tåu så facå ceva real în fiecare
dintre noi. Pe aceia dintre noi care nu au auzit chemarea Ta, få-i
så o audå; pe cei care ezitå, få-i så Te vadå în toatå slava Ta; pe
cei care se tem µi se simt nevrednici – o, få-i så se lase copleµiøi de
vrednicia µi puterea Ta µi få din fiecare dintre noi un ucenic al
Tåu.
O, Doamne, nådåjduim în Tine, ne încredem în Tine. Te låudåm
µi ne închinåm Øie, Domnul nostru vrednic, Ståpânul nostru. Ne
rugåm în numele Tåu preøios. Amin.

34

