
Studiu biblic, Trim. II/2015 – Studiul 4 Chemarea la ucenicie  

 

 

 

1 

CCoommeennttaarriiuu  rreeaalliizzaatt  ddee  ppaassttoorruull  AAlleejjaannddrroo  BBuulllloonn  

SSTTUUDDIIUULL  44  

CCHHEEMMAARREEAA  LLAA  UUCCEENNIICCIIEE 
  

   Bună dragul meu! 

În acest studiu vom vedea chemarea şi formarea primilor ucenici a lui Isus. Un ucenic este 

acea persoană care este dispusă să înveţe de la Maestru. În vremea lui Isus ucenicii nu studiau 

într-o sală de clasă, ci în activităţile vieţii zilnice. Ucenicii urmau pe învăţătorul lor oriunde, 

trăiau împreună cu el, observau cum trăia acesta în viaţa zilnică şi aşa învăţau. Domnul Isus 

hristos n-a venit în această lume numai ca să salveze fiinţa umană ci şi cum să trăiască şi Să-şi 

împlinească misiunea. Această învăţătură se capătă în procesul uceniciei, iar încă de începutul 

lucrării Sale  Isus s-a preocupat să capaciteze acest grup iniţial de ucenici. 

Cei dintâi chemaţi au fost Petru, Iacov şi Ioan. Toţi trei erau pescari, iar Ioan şi Iacov erau 

fraţi. Chemarea acestor bărbaţi a avut loc într-o dimineaţă la malul lacului Ghenazaret. Cei trei 

pescari îşi petrecuseră toată noaptea pe lac încercând să pescuiască, dar nu prinseseră nimic. Se 

întorceau deja de la nereuşita lor noapte de pescuit şi se pregăteau să-şi pună mrejele la uscat 

pentru ca apoi să meargă acasă. În Luca 5,1-2 găsim o găsim povestită această întâmplare: 

 

1Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,  
2Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele mrejele. 

 

1. Notează te rog una dintre primele caracteristici ale ucenicilor. Ucenicii sunt persoane care 

în ciuda dificultăţilor şi problemelor personale cu care se confruntă sunt dispuse să 

servească. Gândeşte-te puţin la acei oameni. Nu pescuiseră nimic toată noaptea. Această 

situaţie era complicată pentru nişte oameni care depindeau de rezultatul zilnic al acestei 

munci pentru a-şi putea plăti datoriile şi a-şi întreţine familia. Dar chiar şi aşa, aflându-se 

în acea situaţie, la auzirea cererii lui Isus i-au împrumutat barca pentru ca El să poată 

vorbi mulţimii. El deja văzuse în ei posibilitatea ca aceştia să devină buni ucenici. După 

ce şi-a terminat vorbirea, Isus S-a adresat celor trei bărbaţi spunându-le să-şi arunce 

mrejele pentru pescuire undeva în larg. Această poruncă li s-a părut foarte ciudată 

întrucât ei erau pescari cu experienţă şi tocmai avuseseră o noapte fără rezultate, în ciuda 

faptului că era cel mai bun moment pentru pescuit, la ce bun să încerce din nou şi mai 

ales în timpul zilei? Şi totuşi Petru lua iniţiativa şi răspunse: “La cuvântul Tău voi arunca 

mrejele!” 

2. Şi aici se află a doua caracteristică a unui ucenic. Ucenicul ascultă poruncile maestrului 

Său chiar dacă nu înţelege sensul acesta. Ucenicul nu se călăuzeşte de convingeri 

personale ci de credinţa şi încrederea în cuvântul maestrului iar rezultatul ascultării 

întotdeauna este victoria. Ceea ce s-a întâmplat în acea dimineaţă a fost ceva fără 

precedent, a fost o minune. Ei au pescuit o aşa cantitate de peşte încât mrejele ameninţau 
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să se rupă. În faţa acestui fapt ieşit din comun Petru a căzut în genunchi zicându-i lui 

Isus: “Doamne, pleacă de la mine căci sunt un om păcătos.” 

3. Aici în această declaraţie a lui Petru găsim a treia caracteristică a unui ucenic. Ucenicul 

recunoaşte diferenţa între maestru şi ucenic şi în acelaşi timp îşi doreşte să devină ca şi 

învăţătorul său. Isus era sfânt, Petru un păcătos. Recunoaşterea acestei situaţii l-a condus 

pe Petru spre o creştere spirituală, pentru a fi ca şi Maestrul.  

În acea dimineaţă, în Galilea, Isus le-a adresat acelor trei pescari invitaţia de a-L urma pentru 

a deveni pescari de oameni. Iar ei au acceptat invitaţia Lui, deşi se clătinaseră puţin pentru că 

frica pusese stăpânire pe inimile lor. Iar Isus, care ştia aceasta, le-a spus: „nu vă temeţi!”. O 

inimă plină de teamă nu se află în cea mai bună condiţie pentru a împlini o misiune. Creştinismul 

nu poate fi asociat cu frica. Pavel ne spune în Romani 5,1 că pacea este opusul fricii: 

 

1Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, 

prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Intrăm în partea a doua a studiului. Lucrarea lui Isus a însemnat mult mai mult decât 

formarea ucenicilor. De fapt, în afara mulţimii care-L caută, există un grup mai numeros de 

ucenici care-L urmau şi doreau să înveţe de la El, dar Luca 6,13 spune următoare: 

16pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. 

Dintre cei mulţi Isus a ales 12 pe care i-a trimis ca şi apostoli. Un apostol este o persoană 

trimisă cu un mesaj special şi scop special. În mintea lui Isus niciodată n-a existat ideea unui 

club religios care să se întâlnească o dată pe săptămână pentru a se ruga, a cânta şi a se bucura de 

Cuvântul Domnului. Biserica s-a născut pentru misiune. Şi numai aşa are sens continuare 

existenţei ei atâta vreme cât îşi împlineşte misiunea. Luca subliniază în mod special acest aspect 

misionar al uceniciei, folosind de 6 ori cuvântul „apostol” în evanghelia sa, iar de mai mult de 25 

de ori în Faptele Apostolilor. În timp ce Matei şi Marcu menţionează acest cuvânt o singură dată 

fiecare. De aceea pentru Luca raţiunea uceniciei se află în apostolat, adică raţiunea de a fi creştin 

este predicarea Evangheliei.  

O altă idee care necesită să fie subliniată, este aceea că ucenicul este chemat şi de aceea 

pregătirea sa nu ţine numai de efortul uman ci de providenţa divină. Când Dumnezeu cheamă, El 

se ocupă să formeze acea persoană. Aduce ceea ce lipseşte şi scoate ceea ce are în plus. El 

modelează luând piatra în forma brută şi dându-i formă.  

Cei 12 ucenici erau persoane obişnuite, fără prea multă educaţie nefiind din clase sociale 

prea înalte. Nimeni nu ar fi dat prea mult pentru ei. Dar Isus văzut că în mâinile Sale aceşti 

oameni vor deveni valoroşi şi i-a chemat. Aşa stau lucrurile în Împărăţia lui Dumnezeu! Ucenicii 

se nasc având nu mai mult decât mărimea unei seminţe de muştar sau al unui bob de sare sau 

drojdie, dar care prin puterea cu care au fost îmbrăcaţi transformă natura locului în care trăiesc.  

 

 În cea de a treia parte avem nevoie să citim Luca 9,1-2: 
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1Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii, şi să 

vindece bolile.  
2Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu, şi să tămăduiască pe cei bolnavi. 

 De aici vom scoate alte lecţii despre ucenicie: 

1. Prima natură transmite ideea că nu există misiune fără unitate. Textul spune că Isus i-a strâns 

pe toţi cei 12. Înainte de a-i trimite în misiune, Isus vroia să fie sigur că ucenici Săi erau 

uniţi. Vrăjmaşul vrea să dezbine şi să împrăştie Biserica. Dar astfel misiunea va eşua. El 

vrea ca membrii să fie preocupaţi de alte lucruri decât de misiune. Dar ca să realizeze 

aceasta, prima dată va trebui să le distrugă unitatea. 

2. A doua învăţătură transmisă aici ne spune că Isus niciodată nu trimite pe cineva în misiunea 

înainte de a o dota cu putere. Textul spune că le-a dat putere şi autoritate. Nu este vorba de 

puterea oferită de o diplomă, sau de bani, sau de abilităţile umane, chiar dacă toate acestea 

sunt necesare, ci puterea Duhului în faţa căreia puterile răului tremură. Puterea de a trăi o 

viaţă de victorii fără a se contamina de răul care-l înconjoară şi de a avansa în ciuda 

problemelor cu care se confruntă.  

3. A treia învăţătură pe care o găsim aici ne spune că misiunea pe care o au de îndeplinit 

ucenicii constă în predicarea Evangheliei şi vindecarea celor suferinzi. O misiune cu două 

ţinte, sănătatea trupului şi a sufletului.  

Vrăjmaşul apasă pe oameni fizic şi spiritual, iar Evanghelia îi eliberează. Eliberarea de păcat 

înseamnă şi eliberarea de viciile care înrobesc trupul. 

Dar mai este ceva de adăugat, Luca 9,3 spune: 

3"Să nu luaţi nimic cu voi pe drum", le-a zis El; "nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici 

două haine. 

Dar să comparăm această poruncă cu cea dată apoi în Luca 22,35-36: 

35Apoi le-a mai zis: "Când v-am trimis fără pungă, fără traistă, şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă 

de ceva? "De nimic", I-au răspuns ei.  
36Şi El le-a zis: "Acum, dimpotrivă, cine are o pungă, s-o ia; cine are o traistă, de asemenea s-o ia; 

şi cine n-are sabie, să-şi vândă haina, şi să-şi cumpere o sabie. 

Acum întrebarea este următoarea: în trei ani cât a durat misiunea lui Isus, El a schimbat 

strategia Sa de lucru? Prima dată a zis să nu ia nimic, iar apoi să ia cu ei ce aveau, de ce? Isus se 

adaptează momentului, locului şi culturi pentru a putea ajunge cu Evanghelia şi a atinge pe 

oameni. De aici învăţăm o altă lecţie pentru noi. Evanghelia va rămâne mereu aceeaşi, dar 

metoda, strategia trebuie adaptată la oameni şi împrejurări, iar ca aceştia să poată fi atinşi şi 

transformaţi de ea. 
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În a patra parte a acestui studiu vom studia misiunea celor 70 de ucenici. Este interesant că 

numai Luca menţionează grupul celor 70. Este interesant că ceilalţi evanghelişti nu-i 

menţionează, nu diminuează cu nimic importanţa existenţei acestui grup. Bineînţeles că Isus a 

avut mult mai mulţi ucenici. Chiar Luca spune în cartea sa Faptele Apostolilor, ca în momentul 

înlocuirii lui Iuda, existau 120 de ucenici. Pavel spune de asemenea că în momentul înălţării ar fi 

existat 500 de ucenici. Aşa că Isus avea mult mai mulţi ucenici. Dintre aceştia alegea pe unii 

pentru diferite misiuni speciale, chiar dacă toţi au fost pregătiţi să predice evanghelia şi să 

vindece pe bolnavi, Isus alegea pe unii pentru anumite misiuni. 

Revenim la cei 70, ei s-au întors din misiune aducând veşti extraordinare în darea lor de 

seamă. Demonii le erau supuşi. Erau foarte fericiţi pentru îndeplinirea misiunii. Dar Isus le-a 

spus trei lucruri legate de succesul în misiune. Aceste trei aspecte trebuie să le avem în vedere şi 

noi atunci când succesul ne surâde. 

1. Orice succes evanghelist ic însemna o înfrângere pentru Satana iar slava trebuie atribuită lui 

Dumnezeu pentru aceasta. 

2. Cu cât este mai antrenat şi mai implicat ucenicul în lucrarea lui Dumnezeu şi mai multă 

putere îi va da Dumnezeu pentru îndeplinirea acelei misiuni. 

3. În loc să ne preocupăm în sărbătorirea succesului obţinut, ar trebui să fim preocupaţi dacă 

numele noastre sunt scrise în cartea din ceruri.  

Fiinţele umane sunt foarte uşor momite de a se lăsa îmbătate de obţinerea succesului. De 

aceea Pavel spunea despre sine că se poartă aspru cu el însuşi pentru că nu cumva el care a fost 

apostolul altora să fie în final lepădat. 

Nu te teme de insucces pentru a acesta te conduce spre Dumnezeu. Teme-te de succes pentru că 

acesta te poate împinge spre slavă deşartă uitându-L pe Dumnezeu şi atunci vei fi pierdut. 

 

Ajungem la finalul studiului. Să citim Luca 9,23-24: 

23Apoi a zis tuturor: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în 

fiecare zi, şi să Mă urmeze.  
24Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o 

va mântui.  

Ideea pe care Luca vrea s-o transmită aici este că ucenicia presupune renunţare. Învăţătorul 

divin a renunţat a fi deopotrivă cu Dumnezeu făcându-se serv al tuturor. Isus nu a fost doar un 

Învăţător ci şi un Mântuitor. Aici se află diferenţa între Isus şi alţi învăţători. De aici trebuie să 

înveţe şi ucenicii că trebuie să înveţe renunţarea. În textul lui Luca se găseşte 3 expresii 

dinamice: să se lepede de sine, s-ai ia crucea şi să-L urmeze pe Maestru. 
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 Nu există ucenicie fără aceste 3 atitudini dinamice. Chiar şi atunci când umaniștii declară 

sus şi tare că în om se află puteri nebănuite în stare latentă, noi știm că de fapt în interiorul nostru 

nu este altceva deca o fiinţă egoistă, mândră, orgolioasă, care de fapt are nevoie disperată după 

Isus. De aceea trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Aceasta ne conduce spre pasul următor, acela 

de a-ţi lua crucea. Nu este uşor. Pavel ne vorbește despre această luptă cu eul în Romani 7. 

 Ultimul pas se referă la a urma pe Isus. Această atitudine de a urma pe Isus nu este una 

pasivă ci una activă. Urmându-L, îndeplinindu-ne misiunea în ciuda dificultăților care ne 

împiedică și ne îngreunează drumul, în ciuda propriilor insuccese. Viaţa de ucenicie înseamnă o 

continuă ridicare de după o înfrângere continuând cu privirea aţintită la Isus. Fiecare zi înseamnă 

o nouă oportunitate. In fiecare zi Dumnezeu îţi oferă o nouă pagină albă pentru a scrie o nouă 

istorie. Nu te teme să cazi, ci în numele lui Isus ridică-te şi continuă mai departe. 
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