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LUCA 5: 3 CHEMAREA LUI ISUS ÎN VIEȚILE NOASTRE
Luca 5 a devenit unul din pasajele mele preferate din Biblie în acest an. Este un pasaj pe care
îl folosesc deseori pentru a învăța biserici despre prioritățile trării vieții ca o familie de ucenici
și despre a fi o familie de ucenici al căror scop primar este să fie, împreună, pescari de
oameni.

VIAȚA CU ISUS ÎN CENTRUL EI
Această viziune este dezvoltată de Isus pe parcursul pasajului din Luca 5 , prin ceea ce eu
înțeleg a fi 3 chemări esențiale ale lui Isus pentru viețile noastre ca ucenici ai Săi. În acest
capitol, Isus începe cu înfăptuirea unui miracol puternic pentru a restabili autoritatea Sa și
face asta într-un mod care vorbește extrem de profund inimilor acestor oameni. Isus i-a ajutat
pe acești pescari experimentați să prindă probabil cea mai mare captură de pește pe care au
văzut-o vreodată, după ce și-au petrecut o noapte întreagă fără să prindă nimic!
După aceasta, Îl vedem pe Isus făcând prima chemare pentru ei, aceea de a-și lăsa jos plasele,
vocațiile, familiile, de a lăsa jos tot ceea ce este de importanță majoră pentru ei și de a-L
face pe El centrul vieților lor. Aceeași chemare este și în viețile noastre, aceea de a ne lăsa
jos „plasele”, de a-L urma pe Isus și de a-L face pe El centrul vieților noastre.

VIAȚA ÎN COMUNITATE CA O FAMILIE
Următoarea chemare nu este susținută în mod direct, dar eu cred că este asumată în mod clar
de acești oameni, așa cum ar trebui să fie și pentru noi. Isus i-a chemat să Îl urmeze nu în
calitate de persoane individuale, ci ca o comunitate care urmează să trăiască împreună ca o
familie. El urma să fie rabinul lor, învățătorul lor, așa cum vom vedea că ucenicii înșiși afirmă
ulterior, iar ei vor fi comunitatea Sa de ucenici. Ei Îl vor urma ÎMPREUNĂ și vor învăța să
meargă în căile Lui ÎMPREUNĂ. A doua chemare a lui Isus pentru viețile noastre este de a trăi
în comunitate ca o familie, cu El în centru. Să Îl urmăm pe El este o chemare la o viață
comunitară, asemănătoare traiului în familie. Aceasta nu este, în mod principal, o chemare
individuală, izolată și privată.

VIAȚA CA FAMILIE ÎN MISIUNEA DE A FI PESCARI DE OAMENI
În sfârșit, vedem o a treia chemare esențială a lui Isus, susținută în mod clar în versetul 10.
Isus nu doar că îi cheamă pe primii ucenici să trăiască în comunitate ca o familie, o familie în
care El este central, dar și o familie care va lucra împreună î n misiunea de a fi pescari de
oameni. Isus afirmă foarte clar , în versetul 10, că scopul vieții este de a-L urma pe El. Veți
deveni „pescari de oameni” și vom pescui împreună! Vom deveni o familie de pescari care
lucrează împreună pentru a face ucenici din oameni pierduți și frânți.
Aceasta a treia chemare nu s-a schimbat nici pentru noi. Ca ucenici ai lui Isus, El are aceeași
viziune pentru noi, aceleași așteptări pentru noi și aceeași chemare pentru viețile noastre. El
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își dorește să trăim viața cu El în centru, să trăim ca o familie cu ceilalți ucenici și să lucrăm
împreună ca familie de pescari pentru a face ucenici din oameni pierduți care sunt departe de
Dumnezeu.

EXPERIMENTAREA CELOR 3 CHEMĂRI
După aceste trei chemări ale lui Isus, îmi place ceea ce vedem în versetul 11. Isus și apostolii
nu se izolează ca să înceapă un proces oficial de formare de 6 până la 12 luni. Ei pleacă
imediat spre un sat din apropiere pentru fi pescari de oameni împreună! Imediat! Isus îi ia pe
ucenici imediat în misiune pentru a experimenta modul în care va fi viața urmându-L pe El și
influențând oameni cu Vestea Bună a Împărăției.
Isus le arată cum să iubească, să aibă grijă și să se roage pentru cei bolnavi, cum să vorbească
cu oamenii care au întrebări și chiar cum să li se opună, cum să se odihnească și să caute
ajutorul Tatălui prin rugăciune și cum să fie perseverenți cu oameni precum Levi și prietenii
vameșului său care erau considerați cei mai răi dintre cei răi. În plus, E l le arată cum să facă
asta împreună, ca o COMUNITATE de ucenici! În cele din urmă, Isus le reamintește fariseilor
ceea ce El și ucenicii Săi au de făcut acolo și care este scopul lor principal - să aducă vindecare
oamenilor bolnavi și păcătoși. Oamenii sănătoși nu au nevoie de un doctor. Oamenii bolnavi
au nevoie! Isus ne cheamă astăzi, pe noi și pe bisericile noastre, la aceste trei priorități!
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