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Pentru a recunoaºte ºi înþelege calitãþi precum

smerenia ºi slujirea în viaþa unor personaje biblice ca Petru,

avem nevoie cu siguranþã de exemple vii.

Dedic aceastã carte lui

C. Michael Smith,

pe care l-am avut neîncetat în minte drept exemplu,

în încercarea mea de a înþelege personalitatea lui Petru.

El are o adevãratã inimã de pastor

(nu prin meritul lui, ar spune el).

Mike, dacã nu te-aº fi cunoscut pe tine,

n-aº fi putut niciodatã aprecia ceea ce Scripturile

dezvãluie despre Simon Petru, pastorul misionar.

M
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Cuvânt înainte
M

O piatrã fragilã—într-adevãr, un nume potrivit. Petru, personajul

despre care se vorbeºte cel mai mult în Evanghelii, în afarã de Isus,

este prezentat în toatã slãbiciunea ºi grandoarea lui. La fel cum

Pavel este cunoscut drept persecutor al Bisericii înainte de a se con-

verti pe drumul Damascului, tot aºa Petru este cunoscut drept apos-

tolul care s-a lepãdat de Cristos. Piatra pe care Isus dorea sã-ºi

zideascã Biserica s-a dovedit a fi în realitate o movilã de nisip. Iar

când a încercat sã umble pe apã, aceeaºi piatrã a început sã se scu-

funde ca un bolovan.

Petru L-a mustrat pe Isus când a început sã vorbeascã despre

moartea Sa iminentã din Ierusalim, iar Isus l-a numit „Satanã”. De

nenumãrate ori, Petru s-a lãudat cu loialitatea lui de neclãtinat faþã

de Isus, dar ea s-a arãtat a fi neîntemeiatã în curtea marelui preot

Caiafa. În altã împrejurare, Pavel îl înfruntã pe apostol pentru cã a

dat dovadã de inconsecvenþã ºi ipocrizie. Înainte de venirea unor

creºtini în Antiohia, Petru stãtea la masã împreunã cu Neamurile.

Când au venit creºtinii iudei, Petru „s-a ferit ºi s-a dat deoparte”.

Pavel l-a înfruntat, „cãci era de osândit” (Gal 2:11). Chiar ºi dupã ce

a primit ungerea Duhului Sfânt la Rusalii, Petru—liderul de necon-

testat al comunitãþii apostolice—s-a dovedit a fi tot unul care cãuta

sã placã oamenilor!

Michael Card nu vorbeºte pe ocolite. În ciuda argumentelor

solide care dovedesc contrariul, Petru a fost „cel mai apropiat prie-

ten” pe care l-a avut Isus.
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Ce mare consolare oferã Petru celor rãniþi, apãsaþi ºi zdrobiþi! El

face parte din galeria eroilor din epistola cãtre Evrei, la fel ca

Avraam, patriarhul credinþei noastre, marele bãtrân al Vechiului

Testament, care, fãrã scrupule, a oferit-o lui Faraon pe Sara, soþia lui,

pretinzând cã-i este sorã, pentru ca el sã-ºi salveze propria piele; în

aceeaºi galerie intrã ºi Isaac, care a fãcut un lucru asemãnãtor cu

Rebeca; de asemenea, Iacov, care a furat dreptul de întâi-nãscut al

fratelui sãu; ºi îndrãgitul rege David, preacurvarul, ucigaºul, un om

simplu, ambiþios ºi violent cãruia Iehova i-a refuzat privilegiul de a

construi Templul pentru cã vãrsase prea mult sânge (1 Cron 22:8).

Petru era un om slab, plin de defecte, un pãcãtos, care cu toate aces-

tea este definit de ceea ce dragostea lui Isus a fãcut în viaþa lui.

Dar poate cã ceea ce îl deosebeºte pe Petru de mulþi dintre noi

este faptul cã ºi-a recunoscut cu onestitate pãcatele ºi eºecurile. El

niciodatã nu ºi-a deformat conºtiinþa cãutând scuze, negând,

minþind sau împietrindu-ºi inima în faþa adevãrului. Dacã noi

refuzãm însã confruntarea cu adevãrul ºi minimalizãm pãcatul,

dacã ne justificãm sau cãutãm sã ne scuzãm pãcatul, atunci ne

înstrãinãm de pãrtãºia cu Isus Cristos. Sinceritatea radicalã a lui

Petru ºi remuºcãrile lui mistuitoare (a plâns cu amar), ne încura-

jeazã ºi pe noi sã ne confruntãm cu adevãrul, sã recunoaºtem zdro-

birea noastrã. Dumnezeu iartã uºor ºi repede slãbiciunile noastre;

doar atunci când ne prefacem cã suntem pãcãtoºi ºi cã am fost ier-

taþi, doar atunci viaþa spiritualã devine o ºaradã a falsei pocãinþe, a

falsei fericiri.

Dragostea evidentã a autorului pentru Petru transpare din aces-

te pagini, permiþându-i sã sondeze complexitatea emoþionalã a per-

sonajului fãrã romantism sau sentimentalism. Pe de altã parte,

adjectivele clasice care s-au aplicat lui Petru—impetuos, îndãrãtnic,

nesãbuit ºi încãpãþânat—îºi gãsesc pe deplin temei în Evanghelii,

ameninþând sã-l reducã pe Petru la o simplã caricaturã.
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Cititorul simte cã Michael Card se identificã cu Petru în diferite
momente în care splendoarea impresionantã a divinitãþii lui Cristos
se întrezãreºte printre zdrenþele umanitãþii personajului în scena de
pe Muntele Tabor; când apostolul, ºocat, Îl implorã pe Isus:
„Doamne, pleacã de la mine, cãci sunt un om pãcãtos”; când, fãrã
echivoc, Petru Îl mãrturiseºte pe Isus ca fiind Cristosul sau când,
zdrobit, întâlneºte ochii Învãþãtorului sãu în timp ce cocoºul cântã;
când Petru cel bolnav spiritual este îmbrãþiºat de Isus în camera de
sus sau când, nebun de fericire, Petru pescarul înoatã cu o rapiditate
incredibilã cãtre þãrmul Mãrii Tiberiadei la Domnul sãu; sau când
energia înverºunatã a lui Petru îl schimbã dintr-un om care se
ascunde într-unul care-L mãrturiseºte plin de curaj pe Cristos cel
înãlþat, prin puterea Duhului.

Card nu rãmâne un observator neutru, lipsit de pasiune, în
momentele în care descrie cum Isus îl dezbracã pe Petru de falsa
imagine a unui eu agitat, plin de impulsivitate, bravadã ºi tulburare
emoþionalã, pentru a face din el o fãpturã nouã, un om ce va deveni
liderul de necontestat al comunitãþii apostolice.

Savantul ºi misticul creºtin al secolului al XI-lea, Bernard de
Clairvaux („vedere clarã”), a scris: „Marea calitate a tuturor sfinþilor
este smerenia”. În prima scrisoare a lui Petru nu se întrevede deloc
eul acestuia, versetele fiind modeste, simple, puþin narative, pentru
cã naratorul dispãrea treptat. „ªi toþi, în legãturile voastre, sã fiþi
împodobiþi cu smerenie. Cãci Dumnezeu stã împotriva celor mân-
dri, dar celor smeriþi le dã har” (1 Pet 5:5).

O piatra zdrobitã vorbeºte ucenicilor care se clatinã în umblarea
lor ºi se pare cã niciodatã nu înving problemele, dar ºi liderilor naivi
care au impresia cã le-au învins. Michael Card a scris un cântec de
dragoste despre Petru, iar mie, personal, mi se pare cã aceastã
melodie este contagioasã.

Brenan Manning,
autorul cãrþii A Glimpse of Jesus
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Introducere
ÎN CÃUTAREA LUI SIMON

M

Era o dimineaþã frumoasã pe la mijlocul lunii mai. Împreunã cu
fiica mea cea mare, Kate, ºi mica noastrã echipã de muzicieni, cãlã-

toream în turneu prin România. Cântasem în Bucureºti ºi doar cu o

searã înainte, în Sibiu. Astãzi, fiind ultima noastrã zi în aceastã þarã,

eram în drum spre Cãlimãneºti ºi apoi spre aeroport iar în cele din

urmã spre casã.

Prietenii noºtri români, Emil ºi Romana, ne trataserã cu ospitali-

tatea pentru care românii sunt binecunoscuþi peste tot în lume. Iar

azi, în ultima zi, dorinþa lor a fost sã ne arate un monument al isto-

riei locale, mãnãstirea ortodoxã de la Cozia.

Scurta plimbare pe lângã standurile cu suveniruri ºi drumul

pânã la mãnãstire, adumbrit de copacii rãcoroºi, pãrea o întoarcere

în timp. Ne întorceam la perioada anterioarã crudului dictator

comunist Nicolae Ceauºescu care încercase sã punã capãt credinþei

creºtine, ne întorceam la o perioadã cu mult înainte ca agitaþia lumii

moderne sã sufoce viaþa bisericii dar printr-o altã metodã, mult mai

insidioasã. Cãlãtoream înapoi în timp cãtre anii în care oamenii cãu-

tau sã ducã o viaþã sfântã în locuri retrase, prin meditaþie ºi rugã-

ciune, o perioadã când aveau destul timp la dispoziþie ºi-l foloseau

pentru a-L asculta pe Dumnezeu.
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Pe peretele de la intrare, am vãzut o picturã goticã simplã

reprezentând doi oameni care susþin între ei clãdirea unei biserici:

Petru ºi Pavel. Petru este o figurã legendarã caracterizatã prin

robusteþe, purtând un veºmânt auriu puþin neobiºnuit. Pavel, aºa

cum ne închipuim toþi, este bãtrânul energic cu un început de

calviþie. În mâna lui este o carte legatã. Pare puþin supãrat, de parcã

ar trebui de fapt sã fie în alt loc. ªi Petru pare deranjat de ceva dar

mi se pare cã din cu totul alt motiv. În mâna lui se aflã un simplu

pergament. Ar putea fi una din scrisorile sale? Stând acolo,

susþinând o parte a bisericii, Petru pare nesigur. Mi-l imaginez

spunând: „Poate cineva sã vinã sa-mi ia aceastã povarã?”

Acesta este legendarul Simon Petru, întotdeauna pictat cu o

minã asprã, încordatã, pãºind la câþiva centimetri deasupra solului

ºi þinând cheile împãrãþiei strâns în mânã. El dispare din rândul

pãrinþilor bisericii încã de la începutul secolului al treilea. Dupã

aceea, el este doar o persoanã care deþine un loc, o „poziþie”.

Eu am crescut cu o legendã diferitã despre Simon Petru. Pentru

mine, el era pescarul deplin umanizat, posedând toate slãbiciunile

ºi fragilitatea fiinþei umane. Aceasta era imaginea lui Simon Petru în

anii ’70, un star alãturi de Isus în Isus Cristos Superstar. El a fost întot-

deauna zugrãvit drept persoana care deseori spunea sau fãcea

lucruri nepotrivite, „bãtrânul ºi impetuosul Petru”. De fapt, el este

exact ca mine ºi ca tine, dar aceleaºi trãsãturi le regãsim la el într-o

proporþie mai mare.

În aceeaºi perioadã, am descoperit o altã imagine despre el, com-

plet diferitã. „Petru”, spuneau predicatorii, „este Piatra, puternicã ºi

rezistentã”. Conform acestei versiuni, Isus l-a ales pe Petru datoritã

caracterului sãu viguros. Simon era exact tipul de persoanã pe care

Isus o cãuta. Chiar Eusebiu, primul istoric al bisericii, declarã cã

Simon a fost ales pentru „meritele” lui.
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Dar toate aceste imagini pãreau cã se contrazic, erau uni-dimen-

sionale ºi incomplete pentru mine. Deci, care din aceste ipostaze îl

reprezenta pe adevãratul Petru?

Mai târziu, când personalitatea lui Petru s-a conturat integral din

paginile cãrþii Faptele Apostolilor, am simþit cã niciodatã nu-l cunos-

cusem, cu tot studiul meu biblic de ani de zile. El îmi apãrea mai

complex decât mi-l imaginasem vreodatã. Am început pentru prima

datã sã înþeleg evoluþia minunatã a acestui personaj cãtre statutul

de lider, dupã ani de umblare cu Isus. ªi relaþia dintre ei! Niciodatã

nu înþelesesem cât de apropiaþi au fost cei doi, Isus ºi Simon.

Într-adevãr, el era Piatra. Isus, prin cuvintele Lui, a declarat acest

lucru, iar pe parcursul anilor de lucrare, maturizându-se prin har, el

a ajuns sã merite acest nume. Dar era încã o piatrã fragilã, complet

dependent de Învãþãtorul ºi Prietenul lui, întocmai cum Isus era ºi

El dependent de Tatãl. Cu siguranþã, ceva era trainic în el, dar acel

lucru era lucrarea lui Isus. Da, el era ca tine ºi ca mine—dar dintr-un

alt punct de vedere nu era ca noi. S-a poticnit de multe ori, fiþi si-

guri de aceasta, s-a pierdut cu firea ºi i-a spus nu lui Isus, aºa cum

facem ºi noi. Dar, în acelaºi timp, era unic în virtutea chemãrii pe

care Dumnezeu o fãcuse vieþii lui. Toþi cãdem, dar niciodatã atât de

jos ca Petru. ªi care dintre noi va merge vreodatã pe apã?

Cu siguranþã cã el era înflãcãrat, dar nu în acel mod superficial,

imatur în care îmi fusese descris mie. Pasiunea lui era cea care îl

fãcea sã spunã mai mult decât ºtia, cu o înþelepciune despre care

chiar ºi Isus a spus cã venea din ceruri, sau cu o nesãbuinþã atât de

mare încât nu ar fi putut veni decât din cea mai amarã cãdere.

Pasiunea lui l-ar fi determinat sã se lupte pânã la moarte, chiar ºi cu

o singurã mânã, cu un grup de douã sute de oameni înarmaþi.

Pasiunea lui l-a determinat de atâtea ori sã-ºi pãrãseascã familia ºi

casa timp de zeci de ani, pentru a propovãdui Cuvântul ºi a face

lucrarea Lui.
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În Evanghelii, Simon participã ºi el la scenariu. În afarã de Isus,

el este singurul personaj conturat în întregime în Evanghelii. În

Faptele Apostolilor, cel puþin în primele douãsprezece capitole, el

este cel care conduce. Discipolul simpatic, mereu înþelegând greºit

ºi deseori fiind greºit înþeles, a fost transformat de Duhul Sfânt

într-un adevãrat lider pe care s-a pus temelia bisericii.

Dar, undeva pe drum, l-am pierdut. Sau poate ar fi mai nimerit

sã spunem cã de-a lungul drumului, de mai multe ori (oricare ar fi

motivul), imaginea lui se înceþoºeazã devenind de nerecunoscut.

Este nevoie acum sã ne întoarcem la Scripturi pentru a reanaliza ºi

redescoperi adevãrata lui imagine.

Când am început munca de documentare pentru aceastã carte,

am pornit de la propriile mele rafturi cu cãrþi. Nu aveam nici mãcar

o carte despre Petru, deºi aveam mai multe despre viaþa ºi gândirea

lui Pavel. În dimineaþa urmãtoare, am condus pânã la Nashville

unde se afla librãria catolicã, gândindu-mã cã voi avea de unde sã

aleg cãrþi. M-am gândit de asemenea cã ar fi bine sã cumpãr ºi o

icoanã cu Petru, ca sã am cu cine sã vorbesc în timpul lungilor mele

nopþi singuratice în care voi scrie. Am gãsit rafturi întregi despre

Maria Tereza ºi Francis de Assisi, dar nici mãcar un volum despre

Petru. Iar icoane erau destule, reprezentând orice sfânt posibil, de la

cei din vechime la cei moderni, numai pe Petru nu l-am gãsit.

„Dar e unul de-ai voºtri!”, i-am spus eu puþin ironic tinerei de la

casã.

Pasul urmãtor a fost ca, arogant, sã mã îndrept cu încredere cãtre

librãria protestantã, presupunând cã acolo voi gãsi ceva care sã-mi

fie de ajutor. Dar—aþi ghicit—n-am gãsit nimic. Aceeaºi dezamãgire

ºi la marea librãrie laicã unde, ca în toate marile librãrii, se poate gãsi

întotdeauna o secþiune bogatã de cãrþi religioase situatã în spatele

celorlalte standuri (mi s-a spus cã majoritatea oamenilor cautã volu-

me cu conþinut spiritual sau Biblii; secþiunea cu cãrþi spirituale este
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amplasatã în spatele magazinului pentru ca potenþialii cumpãrãtori

sã treacã ºi pe lângã celelalte standuri ºi sã gãseascã una sau douã

cãrþi de care nu ºtiau cã au nevoie!). În cele din urmã, m-am uitat pe

un catalog ºi am gãsit numai câteva cãrþi despre viaþa lui Petru.

Numai dupã ce am investigat mai serios am gãsit ºi câteva scrise

mai recent. Însã la toate acestea tirajul era epuizat, cu excepþia unei

singure cãrþi.

Ce se întâmplã? m-am întrebat. Este oare Petru obiectul unei ast-

fel de controverse între catolici ºi protestanþi încât toþi îl evitã? Este

el oare un caz similar cu cel al Mariei, despre care se spune: „Mai

bine sã eviþi subiectul dacã nu vrei sã clatini barca”? Nu este el oare

destul de controversat ºi pentru laici? Oare protestanþii au devenit

în totalitate „paulini”, aºa cum a spus o datã F. F. Bruce, încât au uitat

bogata ºi fundamentala contribuþie a lui Petru?

Prins între douã lumi

Dacã privim în Scripturi, vom vedea cã Simon a fost mereu

plasat între douã grupãri opuse. În timpul lui, el a fost prins unde-

va între creºtinii evrei ºi creºtinii provenind dintre Neamuri. Nu se

decisese încã dacã Neamurile trebuia sã devinã mai întâi iudei ºi

apoi creºtini. Petru fãcea parte, prin har (alãturi de Pavel), din acel

grup inspirat care a înþeles cã Dumnezeu fãcea o lucrare nouã, cã

punea un vin nou într-un burduf nou. Din aceastã cauzã, Petru a

fost chemat înaintea consiliilor, arestat ºi urmãrit ca un delincvent

pentru cã a cãutat sã asculte de Acela cãruia îi dedicase, cu mulþi ani

înainte, întreaga viaþã.

În zilele noastre, Petru este plasat între alte douã fracþiuni: între

catolici—care ºi-l revendicã drept primul papã, ºi protestanþi—care

fac tot posibilul sã-l încadreze în grupul celor doisprezece, împre-

unã cu ceilalþi ucenici ºi nimic mai mult. Eu consider cã adevãrul

(aºa cum se întâmplã de obicei) este undeva la mijloc.
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Partea întâi

PIATRA

M





O întâlnire pe malul mãrii

IOAN 1:40-43

M
O bunã parte a vieþii lor ºi-o petrecuserã pe malul acelui lac.

Simon trãise mai toatã viaþa acolo, iar lacul îºi lãsase amprenta

asupra lui. Cel puþin o datã, cei doi erau aproape sã-ºi piardã viaþa.

S-au întâlnit ºi, trei ani mai târziu, s-au despãrþit pe malul aceluiaºi

lac, cunoscut sub numele de „Marea Galileii”—o întindere de apã în

inima frumosului þinut verde al Galileii. Acesta era universul lui

Simon.

Galileea este cea mai fertilã parte a þinutului care este uneori

menþionat drept „podul verde” dintre Asia ºi Africa. Intersecþii

imense, de fapt unele din cele mai importante ºosele ale lumii—

drumuri cãtre ºi dinspre mare, de la Tir ºi Sidon, „Calea mãrii”—tre-

ceau direct prin þinutul natal al lui Simon.

Locul era un bun amplasament pentru o micã afacere cu peºte.

Aceasta era lumea lui Simon bar-Iona ºi a fratelui sãu, Andrei.

Aºadar, nu pe înãlþimile Ierusalimului sfânt ºi-au început Isus ºi

Simon prietenia, ci în þinutul verde ºi obscur al Galileii.
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Unul din cei doi, care auziserã cuvintele lui Ioan ºi

merseserã dupã Isus, era Andrei, fratele lui Simon

Petru. El, cel dintâi, a gãsit pe fratele sãu Simon, ºi i-a

zis: „Noi am gãsit pe Mesia” (care, tãlmãcit înseamnã

Cristos).

ªi l-a adus la Isus. Isus l-a privit, ºi i-a zis: „Tu eºti

Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care,

tãlmãcit, înseamnã Petru). (Ioan 1:40-42)

Mi se pare cu adevãrat remarcabil cã în Evanghelia lui Ioan avem

informaþii cu privire la prima lor întâlnire, la primul moment când

s-au privit unul pe altul. Andrei ne este prezentat în mod curios ca

fiind fratele lui Petru, deºi Petru nu ne-a fost prezentat încã. Andrei

se apropie cu aceeaºi mãrturisire pe buze pentru care fratele lui

avea sã devinã faimos mai târziu. Stând acolo, vãzându-l pentru

prima datã pe omul care-i va deveni cel mai apropiat prieten, Petru

simte privirea scrutãtoare a lui Isus îndreptatã asupra lui. Cuvântul

folosit de Ioan aici este acelaºi cuvânt grecesc (emblepo) pe care Luca

îl va folosi mai târziu pentru a descrie privirea pãtrunzãtoare a lui

Isus în momentul când, din curtea marelui preot, îl aude pe Petru

lepãdându-se (Lc 22:61). Dar, în acest moment, acea scenã este

foarte îndepãrtatã.

Ioan ne va spune mai târziu cã Isus nu avea nevoie sã audã nici

o mãrturisire despre vreo persoanã. El ºtia ce era în inima fiecãreia

ºi, mai înainte de a o întâlni, ºtia cine era (Ioan 2:25). Deci, ce putea

aceastã privire pãtrunzãtoare, agerã, sã-i spunã lui Isus despre

Simon?

Înaintea lui Isus presupunem cã stãtea un om cu o þinutã obiº-

nuitã, poate de aceeaºi vârstã cu el. Nimeni în Scripturã sau în altã

scriere anticã nu pare sã simtã nevoia de a descrie aspectul fizic al

lui Isus sau al lui Petru. Dar modelul comun folosit în epoca
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medievalã târzie pentru Petru este acela al unui om înalt, puternic,

cu pãrul cãrunt ºi creþ ºi purtând barbã. În mod inevitabil, el þine în

mânã o legãturã cu chei, pentru a putea fi recunoscut de oamenii

simpli care dãdeau nãvalã în catedrale. Dar persoana care stãtea în

acea dimineaþã în faþa lui Isus era la secole depãrtare de a deveni

icoana adoratã pe care o descriem. Ca ºi la viitorul lui Prieten, ceea

ce este uimitor la Simon este simplitatea lui!

Ne-am putea imagina cum mirosea el în acea dimineaþã, având

în vedere faptul cã pescuise toatã noaptea, aºa cum îi era obiceiul.

Mirosul înþepãtor al lacului se amesteca cu transpiraþia sa ºi cu miro-

sul puternic de peºte—pãmântesc, organic, comun, respingãtor dar

în acelaºi timp atrãgãtor, ca Simon însuºi. Fãrã îndoialã cã mâinile lui

erau mâinile aspre ale unui pescar, deºi strângerea mâinilor nu avea

sã devinã un obicei decât peste o mie de ani.

Privirea pãtrunzãtoare a lui Isus nu era concentratã în acea

dimineaþã pe amãnuntele exterioare ale acelui pescar curios. El s-a

uitat înãutrul lui ºi a vãzut inima lui Simon ºi ceea ce va deveni el.

„Tu eºti Simon, fiul lui Iona; dar vei fi numit Chifa” (Ioan 1:42),

(versiunea New Living Translation, NLT, n. ed.).

El era un simplu pescar, la rândul lui fiu de pescar, purtând cel

mai obiºnuit nume din vremea aceea. „Simon” era numele cel mai

popular în Palestina. Numele grecesc „Petru“ nu a devenit cunoscut

decât începând din timpul lui Tertulian, în secolul al doilea sau al

treilea. Chifa, aºa cum este în originalul aramaic, nu era cunoscut ca

nume. Aºadar, Isus ia un om cu numele cel mai obiºnuit în acel þinut

ºi îi dã un nume nou. Într-adevãr, acel om avea sã experimenteze o

transformare asemãnãtoare cu cea a lui Avraam. În Biblie, un nume

nou semnificã o nouã identitate, o nouã viaþã.

Este imperativ sã analizãm noul nume al lui Simon în contextul

celor trei situaþii distincte în care Isus îl dã ºi îl foloseºte. Pasajul din

Ioan folosit mai sus reprezintã primul incident dar mai sunt încã
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douã care, împreunã cu descrierea lui Ioan, zugrãvesc întregul

tablou. Cel de-al doilea se gãseºte în Evanghelia lui Luca:

În zilele acelea, Isus S-a dus în munte sã Se roage, ºi a

petrecut toatã noaptea în rugãciune cãtre Dumnezeu.

Când s-a fãcut ziuã, a chemat pe ucenicii Sãi, ºi a ales

dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ºi

anume: Pe Simon, pe care l-a numit ºi Petru...” (Lc

6:12-24; vezi ºi Mc 3:13-19)

Ales apostol

Nu putem ºti care era numãrul ucenicilor din rândul cãrora Isus

i-a ales pe cei doisprezece. Doar Luca ne va spune mai târziu despre

alegerea altor ºaptezeci de reprezentanþi. Reþineþi cã aceasta era o

numire specialã, care venea dupã chemarea de a deveni ucenic (Lc

6:17). Acest grup mic, „cei doisprezece”, vor deveni apostolii lui Isus,

„trimiºii” lui, reprezentanþii investiþi cu autoritatea de a vesti

Cuvântul ºi de a face lucrarea Lui.

Nu este o întâmplare faptul cã în pasajul de mai sus Luca îl

citeazã pe Petru înaintea celorlalþi. De fiecare datã când ucenicii

sunt amintiþi, Petru este pe locul întâi. Ca o prevestire rea, Iuda este

aproape întotdeauna menþionat ultimul. Viitorul trãdãtor, cel care

se va lepãda de Isus, este menþionat la sfârºit.

Aºa cum dezvãluie treptat toate Evangheliile, devine din ce în ce

mai clar faptul cã, în afarã de a fi menþionat primul, Petru este

purtãtorul de cuvânt al celor doisprezece. Cu timpul, îi vom vedea

pe ceilalþi ucenici gãsindu-ºi identitatea colectivã în el. Aici, când

Luca relateazã despre alegerea celor doisprezece dupã o noapte de

rugãciune, timpul viitor folosit de Ioan (tu te vei chema Chifa), a

devenit timp trecut: „... pe Simon, pe care l-a numit ºi Petru.”

Prima pescuire minunatã avusese deja loc (Lc 5:1-11). Acolo,

Petru l-a implorat pe Isus sã se depãrteze de el din cauza pãcatelor
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lui. Oricum, chemarea fusese fãcutã iar Simon ºi tovarãºii lui au rãs-

puns. Între prima lor chemare ºi numirea lor ca apostoli, Marcu con-

semneazã cã au avut loc mai mult de zece evenimente, majoritatea

vindecãri. Ceea ce Isus spusese mai devreme despre Simon, cã va

deveni „piatra”, începe sã devinã o realitate din ce în ce mai eviden-

tã în viaþa lui. Noul nume semnificã noua lui misiune, cãci, împre-

unã cu cei doisprezece, Simon este trimis sã propovãduiascã

Cuvântul ºi sã facã lucrarea lui Dumnezeu. Lui i-a fost datã puterea,

împreunã cu ceilalþi, sã ducã vestea cea bunã ºi sã lucreze pentru

Isus, sã Îl reprezinte prin faptele lor bune ºi prin cuvintele lor

aducãtoare de mântuire.

Deci Simon porneºte în lucrare având noul lui nume pe care

de-abia începe sã-l înþeleagã. Chemat de la nãvoadele ºi de la bãr-

cile lui, din locuinþa lui mare din Capernaum, de lângã soþia ºi

soacra lui, de la singurul mod de viaþã pe care-l cunoscuse, el se

vede deodatã începând un stil de viaþã plin de provocãri zilnice, tul-

burãri ºi surprize. Însufleþit de o nouã ascultare, porneºte pe marea

lumii pentru a deveni pescar de oameni, pentru a prinde în nãvo-

dul lui bãrbaþi ºi femei pentru Dumnezeu.

Pentru a reconstitui imaginea completã, trebuie sã ne întoarcem

la Evanghelia lui Matei ºi la pasul final în procesul prin care Simon

primeºte o nouã identitate.

Isus a luat din nou cuvântul, ºi i-a zis: „Ferice de tine,

Simone, fiul lui Iona; fiindcã nu carnea ºi sângele þi-a

descoperit lucrul acesta, ci Tatãl Meu care este în ce-

ruri. ªi Eu îþi spun: tu eºti Petru, ºi pe aceastã piatrã voi

zidi Biserica Mea, ºi porþile Locuinþei morþilor nu o vor

birui. Îþi voi da cheile Împãrãþiei cerurilor, ºi orice vei

lega pe pãmânt, va fi legat în ceruri, ºi orice vei dezlega

pe pãmânt, va fi dezlegat în ceruri.” (Mt 16: 17-19)
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