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Rezumatul Studiului 4 - Chemarea la ucenicie 
 
A CHEMAREA LA PESCUIT. Luca 5:4-10. 
 Prin intermediul pescuirii minunate putem înţelege ucenicia 

— Partea omului: 
(a) Ascultarea cuvântului lui Isus: «la cuvântul Tău, voi arunca mrejele» (Luca 5:5) 
(b) Recunoaşterea sfinţeniei lui Dumnezeu: «Doamne, pleacă de la mine» (Luca 5:8) 
(c) Recunoaşterea propriei păcătoşenii: «sunt un om păcătos» (Luca 5:8) 

— Partea lui Dumnezeu: 
(a) Companie, grijă şi protecţie: «Nu te teme» (Luca 5:10) 
(b) Înzestrarea ucenicului: «vei fi pescar de oameni» (Matei 4:19) 

B CHEMAREA LA UCENICIE. Luca 6:12-16. 
 Ce aveau special cei doisprezece pentru a fi trimişi în această misiune?  

— Erau oameni obişnuiţi: pescari, vameşi, revoluţionari… 
— Nu aveau nimic special, dar iubeau împărăţia lui Dumnezeu şi doreau să fie cu Isus. De 

aceea, Isus putea să-i modeleze după chipul Său.  
C ÎMPUTERNICIREA APOSTOLILOR. Luca 9:1-2. 
 Conform acestui pasaj, ce implică împuternicirea apostolilor? 

— «A chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi»: Isus adresează o chemare personală. 
Omul răspunde, şi se uneşte cu ceilalţi pentru a realiza împreună lucrarea, în 
unanimitate (Fapte 2:1). 

— «le-a dat putere şi stăpânire»: Nu trebuie să luptăm cu forţele noastre. Isus ne dă 
putere să învingem duşmanul în orice circumstanţă.  

— «i-a trimis să propovăduiască… şi să tămăduiască»: Un ucenic trebuie să se preocupe 
de ceilalţi în toate sensurile: fizic, mental şi spiritual. 

D UCENICIA. Luca 10:1-20. 
 Însărcinarea celor 70 de apostoli implica faptul că responsabilitatea predicării nu se 

limitează la învăţătorii ecleziastici. Fiecare membru este implicat în această misiune. 
 Ce comentariu a făcut Isus despre rezultatul misiunii celor 70 (Luca 10:18-20)? 

— Când Evanghelizarea are succes, Satana este înfrânt (v. 18). 
— Un efort mai mare, o mai mare putere (v. 19). 
— Bucuria noastră nu trebuie să se bazeze pe succes, ci pe intrarea în Împărăţia cerurilor 

(v. 20). 
E PREȚUL UCENICIEI. Luca 9:23. 
 Preţul uceniciei este marcat de trei verbe: a lepăda, a lua şi a urma. 

— Să se lepede pe sine. Nu mai sunt «eu», vechiul meu om a murit. Sunt un om nou în 
Hristos. 

— Să-şi ia crucea. Trebuie să îmi asum responsabilităţile care însoţesc ucenicia, chiar dacă 
pentru aceasta voi fi chemat să plătesc preţul suprem. 

— Să-l urmeze pe Isus. Direcţia vieţii mele trebuie să fie semnalată numai de Isus. 
 

Fără persoane care să păşească pe urmele Calvarului, nu există ucenicie creştină. 


