
Rezumatul Studiului 1 - Omul Petru

A Păcat și sfințenie. Luca 5:1-11
 Într-o zi, Isus i-a cerut o favoare personală lui Petru: să îi permită să predice din barca lui , deoarece

lumea se îngrămădea pe plajă.
 Terminându-și predica, Isus i-a cerut lui Petru să arunce năvodul pentru a pescui.
 Cu cuvinte pline de credință și necredință, Petru a specificat faptul că nu era momentul pentru

pescuit (toată noaptea au pescuit și  nu au prins nimic).  Totuși,  era dispus să arunce mrejele în
numele lui Isus.

 Văzându-și  barca în mod miraculos plină de pește, Petru a înțeles sfințenia lui  Isus.  Și-a înțeles
propriași păcătoșenie și a mărturisit-o public.

 Petru era un om spiritual, gata să Îl urmeze pe Isus fără să îi pese de costuri.
B Credință și egoism. Matei 16:13-23.
 Sub inspirația Duhului Sfânt, Petru și-a declarat credința în Isus Hristos ca Mesia Cel promis.
 Dar Petru nu era pregătit ca să audă că Isus trebuia “să fie omorât”.  El aștepta, ca și  ceilalți,  o

împărăție pământească, și o poziție importantă în cadrul ei.
 Concepția sa greșită despre împărăție l-a făcut să Îl contrazică pe Isus (“să nu ți se întâmple așa

ceva”) și să fie mustrat din greu (Matei 16:22-23).
 El avea nevoie să lase la o parte egoismul și să învețe că a-L urma pe Isus implică suferință (1 Petru

4:12).
C Încredere și teamă. Matei 14:28-31.
 Petru se încredea pe deplin în Isus. De aceea, i-a făcut îndrăzneața cerere de a merge, ca și El, pe

apă. Curând a început să se încreadă în el însuși și și-a luat privirea de la Isus,  i s-a făcut frică și a
început să se scufunde.

 Când ne încredem în Isus și ne păstrăm privirea fixă la El, în încercările acestei vieți, nu ne putem
scufunda.

 Dar când ne luăm privirea de la Isus și ne încredem în noi înșine, marea cea mai calmă/ încercarea
cea mai ușoară ne va îngrozi și va scufunda credința noastră.

D Intenții bune, decizii greșite. Luca 22:31-34, 54-62.
 Petru avea intenții bune și era dispus să meargă “chiar şi în temniţă şi la moarte” (Luca 22:33).
 Însă,  când trebuia să vegheze și  să  se  roage (Luca  22:40),  Petru dormea.  Așadar,  când a venit

momentul încercării, i-a lipsit puterea și a luat decizii greșite.
 Ascunzându-și identitatea, L-a negat pe Isus. Când a cântat cocoșul, a privit la Isus și a înțeles marea

lecție: “unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult” (Romani 5:20).
E Conducere și corecție.
 Petru a fost un mare lider al bisericii: Este primul menționat în toate listele apostolilor (Matei 10:2;

Marcu 3:16; Luca 6:14); A propus înlocuirea lui Iuda Iscarioteanul (Fapte 1:15-22); A predicat primul
mesaj misionar (Fapte 2:14-36); A realizat prima minune după înălțarea lui Isus (Fapte 3:6); A fost
primul care a fost arestat și a predicat înaintea Sanhedrinului (Fapte 4:1-20); Prin medierea lui, s-a
convertit primul reprezentant al neamurilor (Fapte 10:1-48); A fost primul apostol care l-a acceptat
pe Pavel (Gal. 1:18); Era considerat unul din cei trei stâlpi ai bisericii (Galateni 2:9).

 În ciuda abilităților sale de lider, Petru nu era lipsit de greșeli.
 În Antiohia, Petru  a determinat pe unii  credincioși, lăsând la o parte doctrina îndreptățirii  prin

credință, să înceapă să iudaizeze (îndreptățire prin fapte).
 Pavel, indignat de atitudinea greșită a lui Petru, l-a corectat public.
 Citind cărțile bătrânului Petru, putem observa cum a învățat din aceste greșeli și L-a lăsat pe Duhul

Sfânt să lucreze în vederea șlefuirii valorilor sale.
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