
Dacă vrei să umbli pe apă, 
trebuie să cobori din barcă

E D I T U R A  S C R I P T U M ®

John Ortberg este un autor profund, dar nu greoi in abordare. Mesajul 
lui este clar și fundamental: Poți să beneficiezi de purtarea de grijă și puterea 
lui Dumnezeu atunci când, cu încredere în Isus Cristos, ești gata să renunți 
la toate aranjamentele pe care le-ai făcut pentru a te simți în siguranță. În 
felul acesta vei avea parte de Împărăția lui Dumnezeu, ca realitate de zi cu 
zi. Așadar, vezi în ce barcă te afli și coboară din ea și vei descoperi, în mod 
direct, viața de credință despre care vorbesc ceilalți.

—Dallas Willard, autorul cărții: În căutarea călăuzirii

Într-un stil captivant și elocvent, John Ortberg conduce cititorul într-o 
mare aventură. Dar este o aventură de care te poți bucura doar atunci când 
accepți să-L pui pe Isus în centrul vieții tale. Deschizând coperțile acestei 
cărți, vei descoperi oportunitățile incredibile pe care Dumnezeu le-a pregătit 
special pentru tine.

—Bob Buford, autor Half Time
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Am citit cartea Dacă vrei să umbli pe apă, trebuie să cobori din barcă de la 
cap la coadă, fără nicio întrerupere. Deși nu mi-am propus acest lucru, am 
făcut greșeala de a o începe. Înainte de a termina de citit prima pagină, am 
început să râd și m-am văzut dintr-odată pe la mijlocul capitolului întâi. 
John Ortberg este unul dintre autorii mei favoriți. Umorul său în abordarea 
onestă și practică a vieții spirituale face din cărțile lui o învățătură atât de 
motivantă. Dacă vrei să umbli pe apă, citește această carte, apoi coboară din 
barcă și trăiește!

—Ken Davis, autor și conferențiar

Această carte îl reprezintă atât de bine pe Ortberg – pătrunzătoare și 
profundă, minunată și amuzantă, motivantă și provocatoare. În această carte, 
John Ortberg ți se adresează la fel de prietenește cum mi se adresează mie: 
cu dragoste, dar și cu seriozitate și insistență pentru a mă ajuta să mă cresc 
din punct de vedere spiritual!

—Lee Strobel, autorul cărtilor: Pledoarie pentru Cristos 
 și Pledoarie pentru credința creștină
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Pentru Sam Reeves și Max DePree,
care m-au învățat atât de mult

despre coborârea din barcă. 



De acelaşi autor
la Editura Scriptum au mai apărut:

Către toate direcțiile. Cum vei ști încotro s-o apuci?
Când se încheie jocul, totul se întoarce în cutie

Cine este Omul Acesta?
Credință și îndoială

Dacă vrei să umbli pe apă, trebuie să cobori din barcă
Dumnezeu e mai aproape decât crezi

Eu, așa cum aș vrea să fiu
Grija pentru suflet

O dragoste mai presus de rațiune
Toți sunt normali până ajungi să-i cunoști
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Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând 
pe mare. Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au 
înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!“ și de frică au țipat. 

Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți!“

„Doamne, I-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să 
vin la Tine pe apă.“ „Vino!“ i-a zis Isus. Petru a coborât din 
barcă și a început să umble pe apă ca să meargă la Isus. Dar 
când a văzut că vântul era tare, s-a temut; și fiindcă începea 
să se scufunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!“ Îndată, Isus 
a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: „Puțin credinciosule, 

pentru ce te-ai îndoit?“

Și după ce au urcat în barcă, a stat vântul. Cei ce erau în 
corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și I-au 

zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”
— Matei 14:25-33

„
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Vreau să te invit la o plimbare. Vino să ne plimbăm puțin.
Biblia este, printre altele, o listă cu drumuri de neuitat. Prima 

umblare menționată în Biblie este cea a lui Dumnezeu, care obișnuia 
să Se plimbe prin grădină în răcoarea dimineții. Dar, ca regulă 
generală, de-a lungul istoriei Dumnezeu le-a cerut oamenilor să 
umble alături de El.

Amintește-ți drumul greu, parcurs de Avraam împreună cu fiul 
său, Isaac, spre muntele Moria. Apoi drumul eliberator pe care Moise 
și israeliții l-au parcurs prin Marea Roșie, iar după aceea drumul greu 
care i-a purtat prin pustiu timp de patruzeci de ani. A fost mai apoi 
drumul triumfător al lui Iosua în jurul Ierihonului, drumul revelator 
al ucenicilor spre Emaus, drumul întrerupt al lui Pavel spre Damasc. 
A mai fost un drum atât de trist și sfânt în același timp, încât a 
primit un nume special: drumul de la Pretoriu la Golgota, numit Via 
Dolorosa – drumul durerii.

Dar probabil drumul cel mai de neuitat dintre toate a fost parcurs 
de Petru în ziua când el a coborât din barcă și a umblat pe apă. 
Umblarea lui Petru nu a fost de neuitat prin destinația sa, ci prin 
faptul că umbla pe ceva și spre Cineva. Cred că atunci când Petru a 
pășit pe valuri, el a experimentat cel mai minunat fel de umblare. 

În această carte, fie ca umblarea lui Petru să constituie o invitație 
pentru orice persoană care, ca și Petru, vrea să pășească prin credință, 

Introducere
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care vrea să experimenteze ceva mai mult din puterea și prezența lui 
Dumnezeu. Fie ca umblarea pe apă să reprezinte imaginea a ceea 
ce pot face cu ajutorul lui Dumnezeu și nu aș fi putut face fără El. 
Cum se întâmplă lucrul acesta? Există un tipar constant în Scriptură 
referitor la ce se întâmplă într-o viață pe care Dumnezeu vrea să o 
folosească și să o îmbunătățească:

— Există întotdeauna o chemare. Dumnezeu îi cere unei persoane 
obișnuite să se implice într-un act de încredere extraordinară, și 
anume acela de a coborî din barcă.

— Există întotdeauna teamă. Dumnezeu are obiceiul de a cere 
oamenilor să facă lucruri care îi sperie. Poate fi vorba de teama de 
imperfecțiune („Vorba și limba mi-este încurcată“, spunea Moise). 
Poate fi teama de eșec („Țara pe care am străbătut-o ca s-o iscodim 
este o țară care mănâncă pe locuitorii ei!“ strigau iscoadele trimise 
în Țara Promisă). Poate fi o teamă de Dumnezeu („Doamne, 
am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat,“ 
pretindea slujitorul din pilda lui Isus). Într-un fel sau altul, teama 
este prezentă.

— Există întotdeauna încurajare. Dumnezeu promite că va fi acolo 
(„Domnul este cu tine, viteazule!“ îi spunea îngerul lui Ghedeon, care 
în mod sigur nu mai fusese numit așa înainte). Dumnezeu promite 
că va pune la dispoziție toate talentele necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor Sale („Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de 
spus“, îi spunea El unui Moise bâlbâit). 

— Există întotdeauna o decizie. Uneori, așa cum este cazul lui 
Moise sau al lui Ghedeon, oamenii răspund cu „Da“ chemării lui 
Dumnezeu. Alteori, cum este cazul celor zece iscoade înspăimântate 
sau al tânărului bogat, oamenii răspund cu „Nu“. Dar trebuie luată o 
decizie.

— Există întotdeauna o viață schimbată. Cei care răspund pozitiv 
chemării lui Dumnezeu nu umblă perfect, nici pe departe. Dar 
pentru că spun „Da“ lui Dumnezeu, ei cresc și învață chiar și din 
propriile greșeli. Ei devin astfel parte a planului lui Dumnezeu de a 
răscumpăra lumea.

Sunt schimbați și cei care spun „Nu“. Devin mai împietriți, mai 
insensibili la chemarea Sa și e foarte probabil că vor spune „Nu“ 
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și data viitoare. Oricare ar fi decizia, aceasta îți schimbă viața – și 
schimbă, de asemenea, și lumea cu care vii în contact.

Sunt încredințat că acest tipar din Scriptură este valabil și astăzi. 
Cred cu putere că există cel puțin un aspect al vieții tale prin care 
Dumnezeu te cheamă să umbli cu El și spre El, și că atunci când spui 
„Da“ chemării Lui, acesta pune în mișcare un mecanism divin mult 
peste puterea omenească. Probabil are de a face cu serviciul tău sau cu 
familia, poate cu vreun talent pe care ai putea să-l dezvolți sau resurse 
pe care ai putea să le împărtășești. Probabil va trebui să-ți înfrunți 
cele mai groaznice temeri. Dar în mod sigur te va atinge exact în 
miezul ființei tale. 

Așadar, în această carte vom învăța împreună despre „umblarea 
pe apă“: cum să discerni chemarea lui Dumnezeu, cum să depășești 
teama, cum să riști în credință, cum să te descurci în caz de eșec, cum 
să te încrezi în Dumnezeu. Am speranța că această carte nu va fi 
doar o lectură plăcută, ci te va impulsiona să spui „Da“ chemării lui 
Dumnezeu.

Așa că te invit la o plimbare. Pe apă.
Nu uita un singur lucru: Dacă vrei să umbli pe apă, trebuie mai 

întâi să cobori din barcă.





13

Acum* câțiva ani, soția mea a aranjat să mergem împreună 
într-un zbor cu balonul. Era cadoul pentru ziua mea. Am mers pe un 
câmp de unde se înălțau baloanele cu aer cald și am urcat într-o nacelă 
împreună cu încă un cuplu. Ne-am prezentat și am schimbat câteva 
cuvinte despre profesiile noastre. Apoi pilotul a început ascensiunea. 
Era chiar la răsărit – senin, răcoros, vizibilitate maximă. Se vedea 
întreaga vale Canejo, de la canioanele stâncoase până la Oceanul 
Pacific. Era un peisaj maiestuos și inspirator.

* Theodore Roosevelt, Citizenship in a Republic – cuvântare la Sorbona, 
Paris, 23 aprilie 1910.

Despre cei 
ce umblă pe apă

Nu criticul este cel important; nu cel care arată cu degetul 
atunci când cel puternic se poticnește sau când binefăcătorul 
ar fi putut face mai mult bine. Lauda este a aceluia care este 
în arenă... care, în cel mai bun caz, cunoaște la final triumful 
unei mari realizări și care, în cel mai rău caz, dacă pierde, 
măcar pierde pentru că a îndrăznit. Așadar locul lui nu va fi 
niciodată alături de acele suflete timide care nu cunosc nici 
victorie nici înfrângere.*

— Theodore Roosevelt

1



Dacă vrei să umbli pe apă, trebuie să cobori din barcă

14

Dar am început să experimentez o emoție pe care nu am 
anticipat-o. Nu e greu de ghicit.

Frica.
Întotdeauna am avut impresia că nacela unui balon vine până în 

dreptul pieptului, dar cea în care ne aflam noi ajungea doar până la 
genunchi, sau așa aveam impresia. O zdruncinătură ar fi fost de ajuns 
să ne arunce afară. Așa că mă țineam cât puteam de strâns, de mi s-au 
albit încheieturile.

M-am uitat la soția mea, căreia nu-i plac deloc înălțimile și 
m-am mai relaxat văzând că în nacelă este cineva chiar mai tensionat 
decât mine. Mi-am dat seama de asta pentru că nu se mișca deloc. 
La un moment dat în timpul zborului trecuserăm pe deasupra unei 
herghelii. Știind că îi plac caii, i-am spus să privească într-acolo, dar 
ea, în loc să se întoarcă sau măcar să-și miște capul, și-a întors doar 
ochii cât de mult a putut și a zis: „Da, sunt frumoși.“

Dintr-odată m-am hotărât că e timpul să-l cunosc mai bine pe 
tânărul care pilota balonul. Mi-am dat seama că pot încerca oricât 
să îmi sugerez că totul va fi bine, dar până la urmă adevărul era că ne 
pusesem viețile și destinele în mâinile acestui pilot. De acum totul 
depindea de caracterul și competența lui.

L-am întrebat din ce trăia și cum a ajuns să piloteze baloane 
cu aer cald. Speram ca meseria lui anterioară să fi fost una plină de 
responsabilități – neurochirurg, poate, sau vreun astronaut care nu a 
apucat să plece în spațiu.

Am știut că am dat de belea când și-a început răspunsul cu: 
„Tipule, treaba stă în felul următor...“

Nici măcar nu avea o slujbă! Cea mai mare parte a timpului și-o 
petrecea făcând surfing.

Motivul pentru care a început să piloteze baloane cu aer cald? 
Conducea într-o zi mașina după ce se îmbătase criță și a făcut un 
accident în care fratele său a fost grav rănit. Spunea că fratele său 
încă nu se putea mișca prea bine, așa că privea la baloane ca să-și mai 
omoare plictiseala.

„Apropos, adăugă el, dacă o să simțiți niște zgâlțâituri la coborâre, 
nu fiți surprinși. N-am mai pilotat niciodată exact tipul ăsta de balon 
și nu-s foarte sigur cum o să se descurce la coborâre.“
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Soția m-a privit și a spus: „Vrei să spui că suntem la 300 de metri 
în aer cu un tip care s-a apucat de pilotat baloane pentru că s-a făcut 
criță, a făcut un accident și și-a rănit fratele, n-a mai pilotat un balon 
ca acesta și nu știe cum să-l aducă înapoi pe pământ?“

Atunci doamna din celălalt cuplu m-a privit și a vorbit. Nu 
scoseseră nicio vorbă până în momentul acesta. 

Sunteți pastor. Faceți ceva religios.
Așa că m-am rugat.
Întrebarea esențială într-un astfel de moment este: Pot avea 

încredere în pilot?
Puteam să-mi spun că totul va fi bine până la urmă. O atitudine 

pozitivă față de acest zbor va face desigur excursia mai plăcută. Dar 
excursia urma să se încheie în curând. Și problema rămânea tipul 
care pilotează balonul. Avea caracterul și competența necesară pentru 
a-mi pune destinul în mâinile lui?

Sau era timpul pentru ceva religios?
În fiecare zi, tu și cu mine mai parcurgem o bucată din călătoria cu 

acest balon imens care se învârte printr-un univers atât de vast. Avem 
la dispoziție o singură excursie. O aștept cu nerăbdare, gata să mă 
aventurez și să risc – și sunt sigur că și tu faci același lucru.

Dar adevărul este că uneori zborul este foarte nesigur. Mi-ar 
plăcea ca pereții nacelei să fie mai înalți, balonul să fie din material 
mai gros. Mă întreb cum se va termina excursia. Nu sunt foarte sigur 
ce se va întâmpla la coborâre. 

Pot încerca prin autosugestie să risc și să îmi spun că totul va 
fi în regulă. Dar adevărata întrebare este: Pilotează cineva chestia 
asta? Îmi pot pune încrederea în caracterul și competența sa? 
Pentru că dacă nu este așa, nu vreau să risc. Povestea mea, ca și 
povestea oricărui om, este, cel puțin parțial, lupta dintre credință 
și teamă.

Din această cauză, de câțiva ani m-am simțit atras de 
întâmplarea cu Petru, când acesta coboară din barcă și umblă pe apă 
spre Cristos. Este una din cele mai grozave imagini ale uceniciei 
totale din Scriptură. În capitolele ce vor urma, vom privi atent la 
fiecare amănunt al acestei întâmplări și vom vedea ce ne învață 
despre umblarea pe apă. Dar în ceea ce ne-a mai rămas din acest 
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capitol, vom încerca să ne facem o imagine de ansamblu. Care sunt 
trăsăturile celor care umblă pe apă?

Cei ce umblă pe apă  
recunosc prezența lui Dumnezeu

Petru și prietenii săi erau într-o barcă după-amiază, traversând 
Marea Galileei. Isus dorise să rămână singur, așa că ei navigau fără 
El. Bărcile nu-l deranjau pe Petru – era pescar și bărcile erau viața 
lui. Îi plăceau.

Dar de data asta o furtună s-a abătut asupra lor. Și nu era doar 
vreun vânticel. Evanghelia lui Matei spunea că barca era „învăluită“ 
de valuri. Era așa violentă, încât singurul lucru pe care-l puteau face 
ucenicii era să încerce să țină barca în poziție de plutire. Probabil își 
doreau ca marginile să fie înalte și lemnul ceva mai gros. Pe la ora 3 
dimineața îmi imaginez că nu-și mai făceau probleme cum să ajungă 
de partea cealaltă – tot ce doreau era să rămână în viață.

Atunci unul dintre ucenici a observat ca o umbră care umbla 
în direcția lor, pe apă. Pe măsură ce se apropia, era din ce în ce 
mai evident că umbra reprezenta o ființă umană – care umbla 
pe apă.

Ia-ți un moment și lasă această imagine să ți se imprime în minte. 
Ucenicii erau la ananghie și singura persoană care putea să-i ajute 
venea spre ei. Doar că El nu se afla în barcă alături de ei și ucenicii 
nu-L recunoșteau.

Ucenicii erau convinși că era o fantomă, așa că s-au îngrozit 
și au început să strige de frică. Privind înapoi de unde stăm noi 

acum, ne mirăm cum de nu L-au 
recunoscut. Cine altcineva putea fi? 
Dar Matei vrea să știm că uneori ai 
nevoie de ochi ai credinței să-ți dai 
seama când este Isus prin preajmă. 

De multe ori în mijlocul furtunii, învăluiți de valurile descurajării 
și ale îndoielii, nu suntem cu nimic mai buni decât ucenicii în 
recunoașterea prezenței lui Isus.

Ce punea la cale Isus, 
umblând pe mare  
la ora 3 dimineața?
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Să sondăm puțin mai adânc. Ce punea la cale Isus, umblând pe 
mare la ora 3 dimineața?

David Garland* găsește o idee în versiunea lui Marcu a aceleiași 
întâmplări. Marcu ne spune că Isus „voia să treacă pe lângă ei“ 
(Marcu 6:48-49) pe apă, dar când L-au văzut pe apă, au crezut că 
este o fantomă. De ce voia Isus să „treacă pe lângă ei“? Se hotărâse 
oare să Se ia la întrecere cu ei? Voia oare să-i impresioneze cu ceva 
senzațional?

Garland subliniază faptul că verbul parerchomai („a trece pe 
lângă“) este folosit în originalul grecesc al Vechiului Testament ca 
un termen tehnic cu referire la teofanie – acele momente definitorii 
când Dumnezeu, „pentru scurt timp și cu un mare impact, Se arată 
unui individ anume sau unui grup, cu scopul de a comunica un mesaj 
special“.

Dumnezeu l-a pus pe Moise într-o crăpătură din stâncă, astfel 
încât Moise să poată vedea „când va trece slava Mea“ (Exodul 33:22, 
34:6). Și Domnul a trecut pe dinaintea lui“.

Dumnezeu i-a spus lui Ilie să stea pe munte. „Și iată că Domnul a 
trecut pe lângă...“ (1 Împărați 19:11).

Se observă un tipar în toate aceste întâmplări. În fiecare caz 
Dumnezeu voia să atragă atenția cuiva – printr-un rug în flăcări, prin 
vânt și foc, prin umblarea pe apă. În fiecare caz, Dumnezeu urma 
să cheme persoana respectivă la o lucrare extraordinară. În fiecare 
situație, persoana chemată a simțit teamă. Dar de fiecare dată când 
cei chemați au răspuns cu „Da“ chemării, au experimentat puterea lui 
Dumnezeu în viețile lor.

Așa că atunci când Isus a venit la ucenici pe apă voind „să treacă 
pe lângă ei“, nu făcea vreo demonstrație de magie, ci Își descoperea 
prezența și puterea Sa divină. Doar Dumnezeu poate face așa ceva: 
„Numai El... umblă pe valurile mării“ (Iov 9:8 NIV).

Interesant este că ucenicii se aflau în barcă tocmai la porunca lui 
Isus. Aveau de învățat – ca și noi astăzi – că ascultarea nu garantează 
absența greutăților. Dar acum, că furtuna le capta întreaga atenție, 

* David E. Garland, NIV Application Commentary: Mark, Grand Rapids: 
Zondervan, 1996, 263.
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Isus a hotărât că a sosit timpul ca ucenicii să cunoască ceva mai mult 
despre Cel care pilota „chestia“ asta în care se aflau ei. Prieteni, treaba 
stă în felul următor, îi încurajează El, puteți avea încredere în Mine.  
Îmi cunoașteți caracterul și competența. Puteți să vă așezați destinele în 
mâna Mea. Aveți curaj. Sunt Eu.

Ei nu realizau încă pe deplin, dar Dumnezeu îi vizita în carne și 
oase, umblând pe apă.

Matei vrea ca cititorii săi să știe că, de cele mai multe ori, Isus vine 
când este cel mai puțin așteptat – la ora 
3 dimineața, în mijlocul furtunii. Dale 
Bruner* observă că , „în conformitate cu 
Sfintele Scripturi, capătul posibilităților 
umane este locul frecvent de întâlnire cu 

Dumnezeu“. Acele momente definitorii de întâlnire cu divinitatea 
vor veni și pentru tine și pentru mine. El Își cheamă încă discipolii să 
facă lucruri extraordinare. Și dacă nu-L cauți cu privirea, s-ar putea 
să-L ratezi.

În barcă erau doisprezece ucenici și unsprezece dintre ei nu 
știm cum au reacționat la acea voce. Probabil cu mirare, confuzie, 
neîncredere sau câte puțin din fiecare. 

Dar unul dintre ei, Petru, era pe punctul de a deveni unul care 
umblă pe apă. El a recunoscut prezența lui Dumnezeu – chiar în 
cel mai improbabil loc. A realizat că aceasta era o oportunitate 
extraordinară pentru aventură și creștere spirituală. Așa că i-a venit 
o idee.

A hotărât să facă ceva religios.

Cei ce umblă pe apă discern  
între credință și nesăbuință

Petru Îi spuse Celui ce umbla pe apă: „Dacă ești Tu, poruncește-mi 
să vin la Tine pe apă“ (Matei 14:28). De ce include Matei acest 
detaliu? De ce nu sare Petru pur și simplu în apă? Cred că pentru 

* Matei, vol.2, Word Biblical Commentary. Dallas: Word Books, 1985, 533.

Și dacă nu-L cauți cu 
privirea, s-ar putea 
să-L ratezi.
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un motiv foarte important. Aceasta nu este o simplă povestire despre 
asumarea de riscuri; este în primul rând o povestire despre ascultare. 
Prin urmare, va trebui să discern între chemarea autentică din partea 
lui Dumnezeu și ceea ce ar putea fi doar un impuls nesăbuit din 
partea mea. 

Curajul singur nu ajută la nimic; trebuie să fie însoțit de 
înțelepciune și discernământ.

Matei nu ridică în slăvi asumarea de riscuri. Isus nu caută 
vânători de tornade, săritori cu coarda sau deltaplaniști. Petru nu 
umblă pe apă pentru a se recrea. Aceasta nu este deloc o poveste 
despre sport extrem, ci mai degrabă despre ucenicie extremă. Ceea 
ce înseamnă că, înainte ca Petru să coboare din barcă, se asigură că 
și Isus crede că e o idee bună. Așa că cere clarificare: „Dacă ești Tu, 
poruncește-mi...“

Și acolo, în întuneric, cred că Isus a zâmbit. Pentru că cineva 
din barcă s-a prins. Petru avea o bănuială despre ceea ce voia să 
facă Maestrul. Mai mult decât atât, Petru avea destulă credință 
pentru a fi convins că și el poate împărtăși aceeași aventură. 
Așa că decise să fie parte a primei umblări pe apă din istorie. 
Poruncește-mi. 

Cei ce umblă pe apă coboară din barcă

Înainte să trecem mai departe, vreau să te transpui în povestire. 
Imaginează-ți cât de violentă trebuie să fi fost furtuna, dacă niște 
profesioniști abia reușeau să evite răsturnarea bărcii. Imaginează-ți 
mărimea valurilor, puterea vântului, întunericul nopții – și nicio 
tabletă împotriva amețelii! Acestea erau condițiile în care Petru urma 
să coboare din barcă.

Ar fi greu să umbli pe apă când marea e calmă, soarele strălucitor 
și nu bate vântul. Imaginează-ți cum e să umbli pe apă când valurile 
se sparg peste tine, vântul te doboară, pe deasupra e și ora 3 dimineața 
– și ești mort de frică.

Pune-te în locul lui Petru pentru o secundă. Ai o revelație de 
moment cu privire la ceea ce face Isus – Domnul „trece pe lângă“. 
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Te invită să participi la aventura vieții tale. Dar în același timp, ești 
speriat de moarte. Ce ai alege – apa sau barca?

Barca e cât de cât sigură și confortabilă.
Pe de altă parte, apa e nesigură. Valurile sunt mari. Vântul  

e puternic. E furtună. Și dacă cobori din barcă – oricare ar fi barca ta – 
există mari șanse să te scufunzi.

Dar dacă nu cobori din barcă, este garantat că nu vei umbla pe apă. 
Aceasta este o lege imuabilă a naturii.

Dacă vrei să umbli pe apă, trebuie să cobori din barcă.
Cred cu putere că este ceva – Cineva – înăuntrul nostru care 

ne spune că viața înseamnă ceva mai mult decât statul în barcă.  
Ai fost făcut pentru ceva mai mult decât statul în barcă. Ai fost 
făcut pentru ceva mai mult decât simpla evitare a eșecului. Este ceva 
în interiorul tău care te face să vrei să umbli pe apă – să părăsești 
confortul existenței monotone și să te abandonezi în aventura 
umblării cu Dumnezeu.

Iată o întrebare foarte importantă: Care este barca ta?
Barca ta este orice lucru care reprezintă pentru tine siguranță 

în afară de Dumnezeu. Barca ta este orice lucru în care ești tentat 
să-ți pui încrederea, în special atunci când viața ta devine furtunoasă. 
Barca ta este orice lucru care te ține atât de confortabil încât nu vrei 
să renunți la el chiar dacă nu te lasă să I te alături lui Isus pe valuri. 
Barca ta este orice lucru care te trage înapoi de la aventura uceniciei 
extreme.

Vrei să știi care e barca ta? Frica îți va spune. Întreabă-te următorul 
lucru: Care este lucrul care mă înspăimântă cel mai mult – în special 
atunci când mă gândesc să-l las în urmă și să pășesc înainte prin credință?

Pentru David, barca este vocația lui. Este constructor de treizeci 
de ani; acum se apropie de vârsta de șaizeci de ani. Toată viața a simțit 
că Dumnezeu îl cheamă să fie pastor. Și-a liniștit glasul conștiinței 
făcând o mulțime de donații și făcând o mulțime de lucruri bune, dar 
nu-și poate alunga teama că și-a ratat chemarea. Și îi e teamă că poate 
este prea târziu. 

Pentru Kathy, barca e o relație. Este implicată de câțiva ani într-o 
relație cu un bărbat al cărui atașament față de ea este ambivalent în 
cel mai bun caz. Îi trimite semnale care pot fi citite cu ușurință 


