Locul faptei GOLGOTA – John F. MacArthur
Capitolul 7
»Simon Petru st tea acolo, i se înc lzea. Ei i-au zis:„Nu cumva e ti i tu unul din ucenicii
Lui?”El s-a lep dat, i a zis: „Nu sunt.”«
Ioan 18, 25
Lep darea lui Petru
În timp ce înl untrul casei marelui preot era vorba de via a i moartea lui Isus, Petru se afla în
imediata apropiere a casei, în curte. i el st tea într-o lupt pe via i pe moarte, dar în alt sens.
Satana îl cernea, a a cum se cerne grâul (Luca 22, 31). Sensul simbolic al acestei expresii se
refer la scuturarea puternic , a a cum are loc într-o vântur toare, în care pleava este aruncat în
aer i suflat de vânt, a a c r mân numai gr un ele.
Dumnezeu permite ca noi s fim pu i la prob prin diverse încerc ri. Procesul de cur ire, care
rezult din aceast prob , are importan desosebit – pentru credincio ii adev ra i este totdeauna
de folos (Iacov 1, 2-4). Dar la scuturarea puternic , necesar în procesul de separare, e ti aruncat
încoace i încolo, i deseori este foarte dureros. Da, în ceea ce prive te pe Petru, durerile care
înso eau procesul de cur ire se aseam n mai mult cu incandescen a creuzetului, decât cu
scuturarea într-o vântur toare. Mul i ani dup aceea, Petru va îmb rb ta pe al i credincio i afla i
în mijlocul focului de cur ire: »În ea voi v bucura i mult, m car c acum, dac trebuie, sunte i
întrista i pentru pu in vreme, prin felurite încerc ri, pentru ca încercarea credin ei voastre, cu
mult mai scump decât aurul care piere i care este totu i cercat prin foc, s aib ca urmare
lauda, slava i cinstea, la ar tarea lui Isus Hristos.« (1 Petru 1, 6-7).
Încercarea lui Petru a cur it, cu siguran , credin a lui – dac ne gândim numai la e ecul lui
îngrozitor. În anii care vor urma dup aceea, amintirea de noaptea aceea îngrozitoare ( i de
reabilitarea lui de c tre Domnul iert tor), îl va încuraja, f r îndoial , s se expun altor încerc ri
mai mari, f r s se mai lepede din nou de Hristos. Da, Petru î i va da via a în cele din urm
pentru Hristos (Ioan 21, 18-19).
Dar în acea ultim noapte memorabil din lucrarea p mânteasc a lui Isus, Petru a tr it o ratare
total , atunci când a fost pus la prob . Imediat dup pr bu irea lui spiritual trebuie s i se fi
p rut lui Petru c absolut nimic bun nu putea rezulta din aceast ru ine i înfrângere. Probabil a
presupus c lucrarea lui pentru Hristos s-a terminat pentru totdeauna. Dar Hristos nu ajunsese cu
Petru la int .
Istoria e ecului lui Petru con ine de aceea o lec ie care ne ofer siguran a mântuirii din partea
harului salvator al lui Dumnezeu. Da, ceea ce este scos în eviden în continuare în Scriptur pe
parcursul acestei relat ri nu este e ecul lui Petru, ci iertarea oferit de Domnul. Dac aceast
întâmplare ne este prezentat a a de detaliat în Scriptur , atunci este nu numai pentru a ne ar ta
sl biciunea noastr omeneasc . Dimpotriv , vrea s ne dea într-o m sur mult mai mare
garantarea minunantei siguran e a mântuirii, pe care o avem în Hristos.
Hristos a spus mai dinainte lui Petru i celorlal i ucenici, c satana dore te s îi cearn , a a cum
se cerne grâul. Totodat El le-a dat înc de la început, aproape neobservat, asigurarea c victoria
va fi de partea lor, i vor avea parte timp îndelungat de ea. El a zis lui Petru: »Dar Eu M-am
rugat pentru tine, ca s nu se piard credin a ta; i dup ce te vei întoarce la Dumnezeu, s
înt re ti pe fra ii t i« (Luca 22, 32). E ecul temporar al ucenicilor constituie un alt element în
planul des vâr it al lui Isus, a a c în cele din urm el va sluji spre bine.
Deoarece lor le-a fost oferit har în e ecul lor, ucenicii au posedat o preg tire deosebit ca s
înt reasc pe fra ii lor, pe care îi amenin a probabil un e ec asem n tor. Când mai târziu valurile
prigoanei din partea statului roman vor lovi în Biserica de curând înfiin at , mul i credincio i vor
fi fost crunt ispiti i s nege pe Hristos i s se lepede de El, ca s - i salveze via a. A a au f cut
atunci ucenicii. To i ucenicii au b ut complet paharul am r ciunii i întrist ri care rezult dintr-o
astfel de renegare. Ei au tiut mai bine decât al ii cum s încurajeze pe credincio ii slabi i
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frico i, ca s r mân credincio i. Petru însu i s-a l sat în mod deosebit folosit de Duhul Sfânt
pentru acest scop (1 Petru 3, 14-17).
În afar de aceasta, este adev rat c Petru a pierdut temporar în acea noapte întunecat , în care
a fost încercat, în ceasul punerii lui la prob , curajul i d ruirea, dar nu a pierdut credin a în
Hristos. În privin a aceasta lipsa temporar de credincio ie a lui Petru, i renegarea din partea
celorlal i ucenici, se deosebe te de tr darea lui Iuda. Când Iuda a informat suita cu privire la
Hristos, aceasta era o lep dare con tient , premeditat , detaliat i definitiv a lui Hristos – un
act de total necredin al unui om împietrit. Lep darea lui Petru a fost îns comportarea unui la
fricos, cauzat de împrejur ri. Credin a lui Petru în Hristos a r mas intact în tot timpul
încerc rii, i dup aceea. Ce a f cut, era cu siguran p cat, dar el nu st tea pe aceia i treapt cu
Iuda.
Desigur, Isus a tiut c lep darea lui Petru nu venea dintr-o inim împietrit , care-L repudia,
a a cum a fost tr darea din partea lui Iuda. De aceea Isus l-a întâmpinat pe Petru cu dragoste,
imediat dup învierea Sa, i l-a iertat în fa a celorlal i ucenici. El l-a împuternicit din nou pentru
lucrare (Ioan 21, 15-17). De aceea la sfâr itul acestei istorii st pentru Petru o victorie m rea , i
nu o înfrângere.
A a cum se vede, aceast istorie a început în acea noapte fatal cu o înfrângere pe toat linia.
Factori premerg tori e ecului
Cum s-a ajuns la dec derea lui Petru? Este important s vedem c e ecul lui nu a intervenit
spontan. Petru însu i a f cut pa i gre i i, care l-au dus la e ec. Pentru a putea cerceta sistematic
ace ti pa i, trebuie s privim pu in în urm în evanghelia dup Matei i s examin m un teren
deja cunoscut.
El s-a l udat pre tare
Prima gre eal a lui Petru a fost c el s-a l udat cu încrederea de sine. Aceasta s-a v zut la el,
atunci când Isus a aten ionat pentru prima dat pe ucenici, c stau la marginea pr pastiei unui
e ec mare. Isus le spusese deja: »În noaptea aceasta, to i ve i g si în Mine o pricin de poticnire,
c ci este scris: „Voi bate P storul, i oile turmei vor fi risipite.”« (Matei 26, 31) Cuvintele lui
Hristos ar fi trebuit s -l fac pe Petru prudent, i tot a a i pe ceilal i ucenici. Un om în elept s-ar
fi smerit, i ar fi rugat pe Domnul s -i dea putere s se împotriveasc unei astfel de ispite, care se
apropia.
Dar Petru nu a f cut a a. El s-a l udat: »Chiar dac to i ar g si în tine o pricin de poticnire, eu
niciodat nu voi g si în Tine o pricin de poticnire« (versetul 33).
Petru, care deseori p ea ca purt tor de cuvânt al celorlal i ucenici, p rea s fie deosebit de
înclinat s ac ioneze cu înfl c rare, f r s gândeasc prea mult. Deseori a ac ionat înainte de a
gândi. În unele împrejur ri a fost a a de obraznic, c a contrazis pe Isus – ca de exemplu în
Marcu 8, 32. Petru a luat acolo pe Isus de o parte i L-a mustrat, pentru c a zis, c El va fi
lep dat de conduc torii poporului iudeu i va fi omorât. Cu toate c f r îndoial Petru voia
binele, Isus i-a ar tat imediat c o astfel de mustrare nu era la locul potrivit. A f cut aceasta,
adresându-Se lui Petru cu »satana« (deoarece înapoia cuvintelor lui Petru se ascundea satana). În
afar de aceasta El l-a mustrat, pentru c el era prea îngrijorat de lucrurile p mânte ti i nu se
preocupa suficient cu lucrurile referitoare la Împ r ia lui Dumnezeu (versetul 33).
Petru ar fi trebuit s asculte atent. Dac s-ar fi gândit atent la m rimea i pozi ia lui Isus, ar fi
în eles c era o nebunie s -L „corectezi” în vreo oarecare privin . Da, nu se potrivea nicidecum
s recuno ti pe Isus ca fiind Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, a a cum a f cut Petru, (Matei
16, 16) i scurt timp dup aceea s te întorci i s -L mustri pentru înv tura Lui (versetul 22).
Din p cate Petru nu a sim it totdeauna când este mai bine s asculte, decât s vorbeasc .
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La aceasta se adaug , c Petru (ca i noi to i) nu a înv at întotdeauna din gre elile proprii.
Chiar i atunci când Isus l-a corectat, a r mas unul care a fost încet la ascultare i repede la
vorbire. Se poate gândi, c pe baza experien elor lui amare ar fi trebuit între timp s tie c
niciodat nu trebuie s contrazici pe Hristos. Isus nu S-a în elat în nicio privin . Acum îns
venise noaptea tr d rii lui Isus – ultima noapte a lucr rii Domnului nostru pe p mânt i ultima
or a lui Petru din cei trei ani de înso ire a Lui. Pân în acest moment, Isus a încercat mereu s
aten ioneze mai dinainte pe Petru i pe ceilal i ucenici c erau în pericol s se poticneasc . Petru
nu numai c a contrazis pe Isus, ci a insistat chiar i dup ce Isus l-a corectat. »„Adev rat î i
spun”, i-a zis Isus, „c tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca s cânte coco ul, te vei lep da de
Mine de trei ori.” Petru i-a r spuns: „Chiar dac ar trebui s mor cu Tine, tot nu m voi lep da de
Tine”« (Matei 26, 34-35).
Pur i simplu în privin a aceasta nu era posibil o discu ie cu Petru. În felul lui înfocat de a fi,
presupunea c î i cunoa te inima mai bine decât i-o cunoa te Isus. El insista mereu, c nu-L va
p r si, chiar dac ar fi ultimul om de pe p mânt care va garanta pentru Hristos.
Dar tuturor inten ilor bune din lume le lipse te puterea pentru transpunerea în via . Lauda nu
este etalonul adev rat al cutezan ei. L ud ro ia lui Petru scotea în eviden nebunia lui, dar nu
dovedea credincio ia lui. Adev rata credincio ie fa de Hristos se arat în aceea c r mâi
credincios atunci când e ti atacat de du manii evangheliei, i nu prin cuvinte arogante, de
l ud ro enie fa de fra ii i surorile de credin .
Petru nu avea nici cea mai mic p rere despre greutatea încerc rii prin care va trece în curând.
Din acest motiv lauda sa, cu o a a de mare siguran de sine, este deosebit de nepotrivit . Da,
l udându-se în felul acesta, Petru a reac ionat în felul cel mai r u posibil, dup ce Domnul l-a
aten ionat cu toat dragostea, c în curând el va suferi un e ec. Ar fi fost mai bine ca Petru s
asculte, în loc s vorbeasc . Ar fi trebuit mai bine s cear ajutorul Domnului, decât s se bazeze
pe lipsa de preten ii fa de sine însu i. Prin faptul c s-a l udat, a hr nit mândria lui carnal .
Mândria era la baza problemei sale. Prin faptul c se sim ea de neînvins, i prin aceasta a ajuns
s se laude, s-a ar tat p catul lui în forma de mândrie.
În afar de aceasta, prin autoîn elare Petru a ajuns s fie r pus. D ruirea fa de Hristos, cu
care se l uda, nu a fost mai mult decât o simpl emo ie – nimic mai mult decât un sentiment de
dragoste i credincio ie fa de Hristos. În privin a aceasta a uitat s calculeze pre ul. Evident
Petru s-a gândit c a atins un nivel de maturitate spiritual pe care priorit ile sale erau bine
consolidate i pozi ia sa de purt tor de cuvânt al cercului de ucenici era general recunoscut , a a
c el nu- i punea problema unui e ec. El vorbea, ca i cum ar fi fost invulnerabil la atacurile
satanei. Nu- i putea imagina nicio stare care ar fi putut s -l pun în pericol spiritual. În felul
acesta avea convingerea proast c Isus S-a în elat cu privire la el. Aceasta corespunde întocmai
acelei mândrii din Proverbe 16, 18: »Mândria merge înaintea pieirii, i trufia merge înaintea
c derii« (compar cu 1 Corinteni 10, 12). »Nu te îngâmfa dar, ci teme-te« (Romani 11, 20).

El s-a rugat prea pu in
Petru a gre it atunci când a neglijat rug ciunea. Când Hristos a venit în gr dina Ghetsimani în
noaptea aceea, a luat cu Sine pe Petru, Iacov i Ioan i a zis: »R mâne i aici i veghea i împreun
cu Mine« (Matei 26, 38). El voia ca ei s se roage împreun cu El. El i-a trezit de mai multe ori
i le-a cerut s se roage împreun cu El. A f cut aceasta din pricina lor. Ei aveau nevoie de
înt rirea credin ei i înnoirea puterii mai mult decât avea El nevoie. Dar ei nu sim eau propria
nevoie.
Rug ciunea era mijlocul prin care Petru se putea înt ri, ca s reziste ispitei, de care Domnul îl
aten ionase. Dar deoarece Petru a desconsiderat aten ionarea din partea lui Isus scurt înainte de a
suferi e ecul, nu a sim it cât de necesar era s cear putere de la Dumnezeu prin rug ciune.
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Sunt convins c cele mai multe probleme i gre eli, c rora le sunt expu i cre tinii, sunt în
leg tur cu lipsa de rug ciune. »Nu ave i, pentru c nu cere i« (Iacov 4, 2). Probabil c e ecul lui
Petru putea fi evitat, dac ar fi fost ascult tor de Domnul i în acest timp s-ar fi rugat în gr din ,
ca Domnul s -i dea har i putere s reziste.
Îns Petru i ceilal i ucenici au fost a a de epuiza i în urma unei zile lungi i problematice, c
probabil nici nu au recunoscut cât de epuiza i au fost în ce prive te puterile lor spirituale. Cu
siguran au sim it c au nevoie de odihna trupului, dar nu au v zut necesitatea învior rii
spirituale. În loc s - i învioreze duhul prin rug ciune – a a cum au fost mereu îndemna i de Isus
– voiau prin odihn i somn s adune puteri noi pentru trup.

El a dormit prea mult
Aceasta a fost un al doilea factor cu privire la c derea lui Petru. Dormea adânc când s-au
apropiat solda ii, ca s prind pe Isus. Probabil c Petru scutura toropeala, atunci când deodat a
scos sabia i a lovit pe Malhu, robul marelui preot. Nimeni nu se comport în felul acesta, dac
este treaz i deplin con tient de ce se întâmpl . Da, din momentul când ucenicii au fost trezi i, i
pân în momentul când au luat hot rârea fatal s p r seasc pe Isus i s fug , probabil c nu au
trecut nici zece minute. Nu au avut timp suficient s devin pe deplin treji. Este uimitor, c , cu
toate aten ion rile clare din partea lui Isus, au fost total surprin i în momentul când a sosit ora
adev rului.
Aici în gr dina Ghetsimani este un contrast remarcabil între Isus i ucenicii Lui, care erau cu
El. El era într-o stare sufleteasc grea, purta dureri grele i se lupta în rug ciune – transpirând
sânge în adev ratul sens al cuvântului. Ei, dimpotriv , dormeau adânc, neobservând nimic din tot
ce tr ia Isus. Nu au observat nimic din tot ce urma s I se întâmple în curând, conform cuvintelor
Lui, nimic din mul imea care se apropia. Dormeau adânc, a a cum face omul firesc.
Chiar i atunci când Hristos Însu i i-a trezit i le-a cerut s se roage, dorin a lor carnal de a
dormi era a a de mare, c nu puteau s lupte împotriva ei. S ne amintim: erau a a de slabi, c nu
aveau putere s r mân treji i s se roage împreun cu Hristos, când El se afla într-o strâmtorare
a a de evident . Ce i-a f cut, atunci, s gândeasc , c posed capacitatea trupeasc s reziste
împreun cu El, când propria lor via era în pericol?
Chinul sufletesc al lui Hristos era mai puternic decât tot ce au tr it ei mai înainte. Faptul c Lau v zut transpirând sânge, ar fi trebuit cu siguran s fie suficient s -i zguduie ca s se
trezeasc i s -i fac s se roage împreun cu El. Dar, sim ind numai propria epuizare trupeasc ,
au ignorat nevoia lor spiritual urgent . De aceea au neglijat rug ciunea într-un moment când nu
trebuia neglijat .
»Este ceasul s v trezi i în sfâr it din somn« (Romani 13, 11). Deoarece mul i sfin i au neglijat
rug ciunea i, privit din punct de vedere spiritual, au dormit prea mult, au ajuns s cad . Acest
factor a avut un rol important i în e ecul lui Petru.

A ac ionat prea repede
Când Petru s-a l udat, a a â at sentimentul propriu de mândrie i de lips de preten ii fa de
sine însu i. De aceea nu este de mirare c a încercat s ia situa ia în proprile mâini i s se bazeze
pe puterea trupului, atunci când în cele din urm a fost pus la prob . Când slujitorii Templului au
încercat s prind pe Isus, »(Petru) a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot, i ia t iat urechea« (Matei 26, 51).
A fost spontan i necugetat, ce a f cut. Dac în fiecare moment al acelei seri Petru ar fi urmat
c l uzirea lui Isus, ar fi putut r mâne cru at de multe necazuri. Dac ar fi ascultat, când Isus a
vrut s -l aten ioneze, sau dac s-ar fi rugat, atunci când Isus i-a cerut, cu siguran ar fi fost
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preg tit pentru acest moment. Chiar i în acest moment ucenicii, pe baza unei min i omene ti
s n toase i printr-o judecat simpl , ar fi trebuit s în eleag , c cel mai bine ar fi fost s asculte
de c l uzirea lui Isus. Se vedeau în fa a unei mul imi de oameni înarma i, care amenin a s
prind pe Isus. Dac Isus ar fi vrut s li se împotriveasc , sau s împiedice arestarea, atunci cu
siguran putea s-o fac (versetul 53). Mai înainte a sc pat de mai multe ori de arestare, f r s
foloseasc for a (Luca 4, 30; Ioan 8, 59).
Se pare c Petru gândea totdeauna, c tie mai bine, chiar i atunci când ac iona despotic i
ajungea în greut i tot mai mari.
Hristos a vorbit de mai multe ori despre prinderea i despre moartea Lui. Da, cea mai aspr
mustrare, pe care Petru a primit-o vreodat de la Domnul s u, a fost când El la numit „satana” –
i anume, din cauz c Petru a insistat ca Isus s nu vorbeasc despre moartea Sa. Cu aceast
ocazie Hristos l-a mustrat pe Petru, deoarece el era prea îngrijorat de lucrurile p mânte ti. Din
aceasta rezult clar c moartea lui Isus era o chestiune legat de interesele cerului. Petru nu putea
în elege deplina însemn tate a celor ce Isus voia s spun în momentul acela. Dac s-ar fi gândit
atent la cuvintele lui Hristos nu s-ar fi gr bit s scoat sabia în acel moment.
Atunci când Petru a fost mustrat de Domnul, dup ce El a vindecat urechea lui Malhu, mândria
acestuia a fost f r îndoial lezat . Petru a sim it o durere mare - mai mult decât Malhu, pe care
l-a r nit cu sabia. i deoarece curajul i încrederea în sine a lui Petru era pe deplin înr d cinat în
mândria lui fireasc , nu a mai posedat nicio rezerv , din care s - i scoat puteri noi, c ci mândria
lui a fost nimicit . De aceea a fugit cuprins de fric împreun cu ceilal i ucenici.

A urmat de la distan

prea mare

Ultimul pas al lui Petru în direc ia e ecului a fost hot rârea de a-L urma pe Hristos de la
distan , dup ce mai înainte a fugit din prezen a Lui. A c utat s p streze o anumit distan , ca
nimeni s nu poat b nui c este un ucenic al lui Isus. Voia îns s r mân cât se poate de
aproape, ca s vad ce se petrecea înaintea lui. Urm rind aceast tactic , a ajuns la locul unde a
fost cel mai tare încercat – în curtea marelui preot -, i tocmai în momentul când a fost cel mai
pu in preg tit s se împotriveasc acestei ispite.
Comportarea lui Petru se aseam n cu comportarea multor credincio i c rora le este fric s
m rturiseasc public pe Hristos. Deoarece vor s evite s fie recunoscu i public c sunt cre tini,
doresc mai bine s se comporte ca cei ce nu sunt cre tini. Toate ispitele, pe care ei le v d în fa a
lor i c rora trebuie s li se împotriveasc , se înmul esc i cresc în intensitate deosebit de mult.
Probabil c pentru un credincios nu exist nicio situa ie mai periculoas din punct de vedere
spiritual ca succesiunea de împrejur ri care rezult din faptul c încerci s - i ascunzi rela ia ta cu
Hristos. Petru a înv at aceasta în modul cel mai dureros.
i cu toate acestea aici este ceva foarte remarcabil. Este faptul c Petru nu L-a p r sit definitiv
pe Hristos, ci a r mas a a de aproape de El, încât a putut s -L urm reasc pe tot drumul
suferin elor din noaptea aceea. Credin a lui Petru a fost slab , dar exista. Dragostea lui fa de
Hristos nu i-a permis s -L p r seasc definitiv. A fost mânat de aceast dragoste, s urmeze pe
Domnul s u i s vad dezbaterile din proces. Atât Ioan, cât i Petru urmeaz pe solda ii care au
prins pe Hristos pân în curtea marelui preot, unde Ioan era cunoscut slugilor, a a c el i Petru
au fost l sa i s intre în curte (Ioan 18, 16). Petru era acolo suficient de aproape de locul
evenimentelor, ca s poat auzi ce se spunea înl untru.
Nu se spune nimic mai mult despre Ioan, dup ce el a creat posibilitatea lui Petru s intre în
curte. Se pare c Ioan nu a r mas mult timp acolo. Deoarece el era binecunoscut personalului de
serviciu al marelui preot, probabil c s-a gândit c riscul de a fi recunoscut era prea mare.
Probabil c a auzit întrebarea care au fost pus lui Petru, dac nu cumva este un ucenic al lui
Isus. Dac era a a, probabil c Ioan s-a gândit c nu are nici-o ans în acea grup , ca s nu fie
recunoscut. De aceea s-a retras în lini te. Scriptura nu spune nimic cu privire la locul unde s-a
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dus. Dar pe baza faptului c nu se relateaz nimic despre comportarea lui, se poate presupune cu
mare probabilitate, c el nu a r mas mult timp în curtea marelui preot dup ce a creat lui Petru
posibilitatea de acces.
Înfrângerea spiritual
Petru a fost l sat s intre în curte la începutul procesului – în timpul când Isus era înc în casa
lui Ana. La scurt timp dup ce a intrat în curte s-a lep dat de Hristos pentru prima dat .
Evanghelistul Ioan scrie: »Atunci slujnica, port ri a, a zis lui Petru: „Nu cumva i tu e ti unul din
ucenicii omului acestuia?” „Nu sunt”, a r spuns el.« (Ioan 18, 17) Matei i Marcu relateaz
acela i lucru, c aceast discu ie a avut loc în timp ce Petru se afla în curte (Matei 26, 69; Marcu
14, 66). El s-a a ezat (potrivit relat rii lui Luca) în apropierea focului (Luca 22, 56). Evident
slujnica, care slujea ca port ri la curtea marelui preot, a observat pe Petru când a intrat în curte.
Deoarece identitatea lui i s-a p rut a fi lipsit de încredere, sau poate era curioas , s-a dus la foc,
ca s -l priveasc mai îndeaproape. I-a studiat fa a, pân s-a convins c era Petru.
Compararea relat rilor evangheli tilor las s se recunoasc c acest dialog era mai mult decât
o singur fraz cu o întrebare provocatoare i o respingere categoric . S-a ajuns la o discu ie
îndelungat , deoarece slujnica insista, c Petru era unul din ucenici i el nega categoric aceasta.
Ioan relateaz c slujnica a întrebat »Nu cumva i tu e ti unul din ucenicii omului acestuia?«, la
care Petru a r spuns: »Nu sunt« (Ioan 18, 17). Evanghelistul Matei ofer i alte detalii: »Petru
îns edea afar în curte. O slujnic a venit la el, i i-a zis: „ i tu erai cu Isus galileeanul!” Dar el
s-a lep dat înaintea tuturor, i a zis: „Nu tiu ce vrei s zici.”« (Matei 26, 69-70). Lep darea lui
Petru »înaintea tuturor« arat c cuvintele lui au fost rostite tare i puteau fi auzite de cei din jur.
S observ m c slujnica, potrivit relat rii evanghelistului Luca, nu a pus numai pe Petru în
încurc tur , ci a încercat s -l demasce înaintea grupei adunate în jurul focului: » i omul acesta
era cu El!« (Luca 22, 56). Petru a replicat cu o simpl negare, spunând c el nu-L cunoa te:
»Femeie, nu-L cunosc!« (versetul 57).
Evanghelistul Marcu ne relateaz c dup aceast discu ie cu slujnica, Petru a p r sit locul de
lâng foc, ca s se duc într-un loc mai sigur, ca s se îndep rteze de slujnica care l-a recunoscut.
»Apoi a ie it în pridvor. i a cântat coco ul.« (Marcu 14, 68).
Probabil c pe Petru a început s -l mustre con tiin a, cântatul coco ului (dac presupunem c la auzit) i-a adus aminte de aten ionarea de odinioar din partea Domnului. Totul se desf ura
exact a a cum spusese mai dinainte Isus, i Petru c uta disperat o ie ire. »Pridvorul« era un pasaj
acoperit, o mic curte din fa , care ducea din curtea interioar spre strad . F r îndoial Petru se
sim ea în nesiguran , dup ce a fost recunoscut. Probabil a încercat s fie cât mai aproape de
poart , ca s poat fugi, dac era necesar. Evident a c utat un loc, unde putea s fie singur –
probabil un loc unde se putea ascunde în întuneric i unde raza de lumin a focului nu ajungea.
Prin aceasta încerca s evite s fie demascat de cineva care l-ar fi putut recunoa te.
Dar lucrurile se vor derula altfel. »Când a ie it în pridvor, l-a v zut o alt slujnic , i a zis celor
de acolo: „ i acesta era cu Isus din Nazaret.” El s-a lep dat iar i, cu un jur mânt, i a zis: „Nu
cunosc pe Omul acesta!”« (Matei 26, 71-72).
Dac compar m relat rile evanghelilor, constat m c în acest moment erau mai mul i care l-au
demascat pe Petru ca fiind un ucenic al lui Isus. Marcu scrie: »Când l-a v zut slujnica, a început
iar i s spun celor ce st teau acolo: „Acesta este unul dintre oamenii aceia.”« (Marcu 14, 69).
Aceasta las s se recunoasc c era aceia i slujnic , port ri a, care-l întrebase pe Petru. De data
aceasta nu a cedat, pân când i al ii dintre cei ce st teau acolo l-au constrâns pe Petru cu
întreb ri. Evanghelistul Ioan constat c mai multe persoane l-au convins pe Petru în acel
moment: »Ei i-au zis: „Nu cumva e ti i tu unul din ucenicii Lui?”« (Ioan 18, 25). Evanghelistul
Luca spune: »Peste pu in, l-a v zut un altul i a zis: „ i tu e ti unul din oamenii aceia.” Iar Petru
a zis: „Omule, nu sunt dintre ei!”« (Luca 22, 58).
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De aceea se pare c Petru are acum deodat a face cu un cerc mic de persoane aflate în curte
care procedeaz ca i prima slujnic . De aceea replicile lui la acuz rile care i se aduceau
constituie a doua lep dare a lui. Din nou contest cu hot râre i vehemen , contrazicând pe cei
care îi puneau întreb ri. Cu privire la comportarea lui fa de prima slujnic se spune: »El s-a
lep dat din nou.« (Marcu 14, 70). Omului care l-a recunoscut ca ucenic al lui Hristos, îi zice:
»Omule, nu sunt dintre ei!« (Luca 22, 58). Cu privire la grupa care îl constrângea s recunoasc
apartenen a lui la cercul celor doisprezece, se spune: »El s-a lep dat i a zis: „Nu sunt.”« (Ioan
18, 25). i cu privire la comportarea lui fa de a doua slujnic , femeia amintit de evanghelistul
Matei, se spune: »El s-a lep dat iar i, cu un jur mânt, i a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!”«
(Matei 26, 72). i în felul acesta s-a lep dat a doua oar , de când a intrat în curte, spunând c nici
nu cunoa te pe Isus.
Este o ironie în faptul c mai multe slujnice i o grup mic de slujitori de la curtea marelui
preot au putut s -l momeasc pe Petru s se lepede a a de energic. S ne gândim c cu numai
câteva ore mai înainte a afirmat energic c niciodat nu se va lep da de Hristos, chiar dac
aceasta îl va costa via a. În gr dina Ghetsimani a fost gata s foloseasc sabia înaintea unei grupe
mari de b rba i înarma i. De data aceasta d înapoi fricos, deoarece câteva slujnice l-au
identificat a fi urma al lui Isus.
Nimic nu las s se recunoasc c slujnicele, sau unul din ceilal i care erau în curte, ar fi f cut
pe Petru s sufere, dac el ar fi recunoscut apartenen a lui la cercul ucenicilor lui Hristos. Dac
aceasta ar fi fost inten ia lor, ar fi putut s strige imediat pe slujitorii cur ii, la simpla b nuial c
Petru era un ucenic al lui Isus. Se pare mai mult, c ei au batjocorit pe Petru. i Petru – care cu
pu in timp înainte a zis cu toat energia c este gata s nu se lase prin nimic dus în r t cire fa
de credincio ia lui fa de Hristos – a fost surprins de aceast încercare mic . Se a tepta evident
la un atac frontal, la care se sim ea în pericol. Aceasta explic reac ia lui rapid cu câteva ore mai
înainte din gr dina Ghetsimani, când a ap rut ceata de c l i înarma i – ca i cum ar fi fost gata s
lupte singur cu o armat întreag . Dar incapacitatea lui, în fa a întreb rilor insistente ale unor
slujnice i ale slujitorilor de a recunoa te c apar ine lui Hristos, arat cu toat triste ea cât de
nepreg tit a fost Petru. Satana a demascat vulnerabilitatea sa, a a c nu era necesar nici o
amenin are sau un atac direct la persoana sa, ca s -l fac s se lapede de Domnul lui.
Cea de-a doua lep dare a lui Petru, cu jur mânt, a fost o gre eal mult mai mare decât prima
lep dare. La o lep dare cu jur mânt iei realmente pe Dumnezeu ca martor, c afirma iile tale
sunt adev rate. Un jur mânt în societate este v zut ca o obliga ie incontestabil fa de adev r.
Cine jur fals pentru a acoperi o minciun necinste te Numele Domnului în cel mai hulitor chip.
În fond el încerca s fac pe Dumnezeu martor la o minciun . În privin a aceasta Petru a p c tuit
con tient i cu voia. Dar el era deja într-o plas intransparent , esut de el însu i, din care acum
nu mai era nicio sc pare.
Jur mântul lui Petru a f cut s înceteze repro urile care i se aduceau. Evanghelistul Luca spune
c a trecut aproximativ o or pân la ultima lep dare a lui Petru. Se pare c Petru s-a a ezat întrun loc în interiorul cur ii, de unde putea s priveasc în cas i s observe ce se petrecea cu Isus.
La un anumit moment din acest ceas i-a reu it lui Caiafa s ob in de la Isus m rturia care pentru
marele sfat p rea s fie o blasfemie. Evanghelistul Marcu încadreaz momentul când Isus, cu
ochii lega i, a fost b tut i scuipat, înainte de lep darea lui Petru (Marcu 14, 65-66). De aceea
Petru a tr it probabil momentul maltrat rii lui Isus.
Probabil c între timp cei care erau aduna i în curte au discutat despre Petru i rela ia sa cu
Isus. S-au hot rât s -i aduc dovezi din care s -l conving de apartenen a lui la ucenicii lui Isus:
»Peste pu in, cei ce st teau acolo, s-au apropiat, i au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoial c i
tu e ti unul din oamenii aceia, c ci i vorba te d de gol.”« (Matei 26, 71). Din relatarea
evanghelistului Luca reiese c cel ce a pus întrebarea a zis: »Nu mai încape îndoial c i omul
acesta era cu El, c ci este Galilean.« (Luca 22, 59).
De data aceasta cei care-l interogau aveau i un martor: »Unul din robii marelui preot, rud cu
acela c ruia îi t iase Petru urechea, a zis: „Nu te-am v zut eu cu El în gr din ?!« (Ioan 18, 26).
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Faptul c o rud a lui Malhu a recunoscut pe Petru i a putut s -l identifice ca fiind unul care a
fost în gr din atunci când Isus a fost prins, pare s -l fi pus pe Petru în mare încurc tur . De data
aceasta »a început s se blast me i s se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!”« (Matei 26,
74). Când s-a blest mat i a jurat nu a folosit expresii ordinare i indecente, ca acelea pe care noi
le punem de obicei în leg tur bletemul i jur mântul. Înseamn mai degrab , c Petru a rostit un
blestem asupra lui însu i. Con inutul lor era, ca el s moar pedepsit de mâna lui Dumnezeu,
dac cuvintele lui nu sunt adev rate. În afar de aceasta, a f cut un jur mânt, luând pe Dumnezeu
ca martor: prin aceasta a confirmat c nu cunoa te pe Isus. A fost cel mai puternic jur mânt, care
se putea face. Când un om face un astfel de jur mânt i îl folose te pentru a ascunde o minciun ,
aceasta este cea mai condamnabil form de minciun – înt re ti o minciun clar printr-o
blasfemie pe fa : faci s se recunoasc c Dumnezeu este martorul unei minciuni i chemi
judecata lui Dumnezeu s vin asupra capului t u. Se pare c în acest moment Petru a pierdut
orice sim mânt cu privire la prezen a real a Domnului. Era a a de hot rât s înt reasc
minciuna lui, c a refuzat orice re inere.
»Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el înc , a cântat coco ul« (Luca 22, 60). Evanghelistul
Marcu spune c acesta a fost al doilea cântat al coco ului. El este singurul evanghelist care spune
c Isus a zis: »Înainte ca s cânte coco ul de dou ori, te vei lep da de Mine de trei ori« (Marcu
14, 72, compar cu versetul 30). Ceilal i evangheli ti amintesc numai c a cântat coco ul. Numai
Marcu consider c este potrivit s redea exact de câte ori a cântat coco ul. El a re inut acest
detaliu ca s sublinieze cât de exact a vorbit mai dinainte Isus despre lep darea lui Petru. F r
îndoial Marcu a aflat despre acest detaliu de la Petru. (Evanghelia dup Marcu a fost numit în
Biserica de la început „Amintirile lui Petru”, deoarece, v zut omene te, Petru a fost sursa cea
mai important pentru detalile deosebite prezentate de Marcu.) Probabil c Petru însu i a vrut s
scoat în eviden c coco ul a cântat de dou ori. Se recunoa te cât de r bd tor a fost Domnul
cu el, dându-i a a de multe semnale de aten ionare i semne ale harului S u – chiar i atunci când
Petru a r mas pe drumul p c tos al lep d rii.
Exact în momentul acesta, când coco ul a cântat a doua oar , s-au petrecut urm toarele:
»Domnul S-a întors, i S-a uitat int la Petru. i Petru i-a adus aminte de vorba pe care i-o
spusese Domnul: „Înainte ca s cânte coco ul te vei lep da de Mine de trei ori.”« (Luca 22, 61).
Domnul trebuie s fi stat în a a fel, c întorcându-Se a putut s priveasc printr-o fereastr
deschis direct în ochii lui Petru. Fa a Lui, tocmai lovit i scuipat de oameni r i, S-a îndreptat
în acest moment spre Petru. Ochii plini de iubire ai Domnului s u atot tiutor au întâlnit ochii s i
i au privit în adâncul sufletului lui. Verbul folosit de Luca este emblep . El descrie o privire
int , aproape fix . Nu era o privire acuzatoare, ci una plin de dragoste, insistent , care a frânt
inima lui Petru.
C in a
Când Isus a întâlnit privirea lui Petru, acesta » i-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese
Isus. ... i a ie it afar i a plâns cu amar« (Matei 26, 75). Adev ratul caracter al lui Petru nu se
arat în faptul c s-a lep dat de Hristos, ci în faptul c s-a c it. S observ m în primul rând cât de
repede s-a c it. Imediat dup ce a cântat coco ul i Hristos a privit la Petru a început s -l mustre
con tiin a. A p r sit terenul marelui preot i s-a dus într-un loc, singur, i a plâns cu amar.
Nu se spune unde s-a dus. Probabil c a fost în imediata apropiere a cur ii, în partea exterioar
a ei, pe una din str zile învecinate. S-ar putea s se fi întors înapoi în gr dina Ghetsimani – în
locul unde se retr gea în mod obi nuit Isus, seara, împreun cu ucenicii Lui; la locul unde cu
câteva ore mai înainte ar fi trebuit s se roage i s plâng . În orice caz Petru nu a amânat c in a
pentru o zi (aparent) mai favorabil . S-a gândit imediat la cuvintele lui Isus i la aten ionarea
plin de dragoste, pe care în împietrirea lui cu câteva ore mai înainte nu a b gat-o în seam . A
m rturisit înl untrul lui comportarea lui gre it din cauza c reia a fost foarte întristat.
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Lacrimile poc in ei nu pot aduce iertarea p catelor. (Numai moartea lui Isus poate face
aceasta). Dar o întristare sincer este totu i un semn important al unei poc in e adev rate. »Când
întristarea este dup voia lui Dumnezeu, aduce o poc in care duce la mântuire, i de care
cineva nu se c ie te niciodat ; pe când întristarea lumii aduce moartea« (2 Corinteni 7, 10). A a
cum vom vedea în curând, i Iuda s-a c it. Potrivit cu relatarea evanghelistului Matei, lui Iuda i-a
p rut r u de ce a f cut i a încercat s dea banii de sânge înapoi preo ilor celor mai de seam .
Sim mintele de vin cu privire la ce a f cut l-au determinat chiar s se duc i s se spânzure. O
astfel de întristare este întristarea lumii acesteia, care duce numai la moarte. Ea poate avea o
c in sincer asupra urm rilor p catului înf ptuit, p rându-i r u de distrugerea prestigiului, de
pierderea prietenilor sau pierderea influen ei. Dar ea nu reflect o schimbare adev rat a inimii,
i prin aceasta o adev rat c in cu privire la p cat.
Întristarea lui Petru a fost de alt natur . »A plâns cu amar« (Matei 26, 75). Era cea mai mare
întristare posibil a inimii – unit cu ru inea fa de comportarea p c toas , ur asupra p catului
i o dorin aprins pentru refacerea adev ratelor rela ii cu Hristos.
Probabil c Petru s-a gândit c disp ruse orice speran de împ care cu Hristos. El auzise
înv tura lui Isus, c de oricine se va lep da de El înaintea oamenilor, se va lep da i El înaintea
Tat lui S u (Matei 10, 33). Este probabil c s-a temut c i-a pierdut pentru totdeauna rela ia lui
cu Hristos. Deoarece era total sub influen a întrist rii mari cu privire la propriul p cat, se pare c
nu i-a recâ tigat deplina încredere atunci când a venit vestea învierii lui Hristos dintre cei mor i.
Din punctul de vedere al lui Petru, lumina victoriei învierii p rea s fie tulburat de amintirea
amar a propriului e ec.
Da, scurt timp de la înviere, Petru s-a decis s se reîntoarc la profesia lui de odinioar de
pescar. Când a plecat, l-au înso it i al i ucenici (compar cu Ioan 21, 3). Cu aceast ocazie li S-a
ar tat Hristos în mod deosebit. În cele din urm El a întrebat pe Petru cum st cu dragostea lui
pentru El. Petru s-a lep dat de trei ori de Hristos. Hristos l-a întrebat de trei ori de dragostea sa.
i de trei ori a confirmat Petru c înc Îl mai iube te (Ioan 21, 15-17). Dup aceea Hristos l-a
împuternicit pentru lucrare. Prin aceasta El a ar tat, c se poate ierta chiar i un p cat a a de
mare, dac p c tosul se poc ie te sincer.
Poc in a lui Petru a fost cu adev rat sincer . El nu s-a mai lep dat de Hristos. Fapt este c tot
restul vie ii sale, Petru s-a caracterizat ca vestitor curajos al lui Hristos – chiar i în situa ii când
via a îi era ameni at . La numai cincizeci de zile de la acea noapte îngrozitoare a lep d rii sale,
Petru va sta în Ierusalim în ziua de Rusalii înaintea a mii de oameni. Cu aceast ocazie a rostit
cea mai puternic i insistent predic din toat istoria Bisericii. Începând cu acest mare triumf
din ziua de Rusalii, Petru s-a l sat folosit de Domnul, ca s conduc mii i mii de oameni la
Hristos (vezi Faptele Apostolilor capitolul 2-12).
Faptul c Petru a primit de la Hristos în chip a a de minunat darul iert rii i reabilit rii,
dovede te cât de sincer a fost c in a lui. El nu a uitat niciodat am r ciunea lep d rii lui i de
aceea nu a mai c zut niciodat în acest p cat. Dup o legend , r spândit în timpul de la
începutul cre tinismului, Petru ar fi plâns de fiecare dat când auzea coco ul cântând.
Cel mai remarcabil în toat aceast întâmplare este m rimea harului i minunea iert rii care
poate s rea eze pe un sfânt c zut într-o astfel de pozi ie, ca lucrarea lui s fie deosebit de
folositoare. Din nou ni se atrage aten ia c nu ocara i indecen a p catului lui Petru sunt tema pe
care Scriptura o accentueaz . Aceast întâmplare este relatat de toate cele patru evanghelii în
mod deosebit pentru a scoate în eviden harul de care a avut parte Petru. Ea include una din cele
mai concrete dovezi ale minunatei, inatacabile siguran a mântuirii, în care to i cei care apar in
lui Hristos, vor fi p stra i de El (compar cu Ioan 6, 37-40).
Câteva ore înainte de lep darea lui Petru, Hristos S-a rugat: »Eu am p zit pe aceia, pe care Mi
i-ai dat; i niciunul din ei n-a pierit, afar de fiul pierz rii, ca s se împlineasc Scriptura« (Ioan
17, 12). Isus a tiut c Petru va p c tui. El a tiut de asemenea c Petru se va c i i c va fi
reabilitat dup e ecul lui. Tot a a a tiut c tr darea lui Iuda rezulta din respingerea definitiv i
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irevocabil a adev rului. Atât lep darea lui Petru cât i c derea lui Iuda erau în deplin
concordan cu planul i scopurile lui Dumnezeu.
Deoarece Petru apar inea cu adev rat lui Hristos, Hristos la p zit s nu cad a a de r u, ca s
fie nimicit. Mai târziu Petru a vorbit despre puterea lui Dumnezeu care ne p ze te, ca
îmb rb tare pentru al i cre tini, amenin a i cu prigoana. El a scis:
»Binecuvântat s fie Dumnezeu, Tat l Domnului nostru Isus Hristos, care, dup îndurarea Sa
cea mare, ne-a n scut din nou prin învierea lui Isus Hristos din mor i, la o n dejde vie, i la o
mo tenire nestric cioas , i neîntinat , i care nu se poate vesteji, p strat în ceruri pentru voi.
Voi sunte i p zi i de puterea lui Dumnezeu, prin credin , pentru mântuirea gata s fie
descoperit în vremurile de apoi! În ea voi v bucura i mult, m car c acum, dac trebuie, sunte i
întrista i pentru pu in vreme, prin felurite încerc ri, pentru ca încercarea credin ei voastre, cu
mult mai scump decât aurul care piere i care este totu i cercat prin foc, s aib ca urmare
lauda, slava i cinstea, la ar tarea lui Isus Hristos.« (1 Petru 1, 3-7).
F r îndoial Petru s-a gândit la experien ele proprii, atunci când a scris aceast scrisoare. El a
tiut mai bine decât oricine, cât de minunat este s fi p zit de Dumnezeu. A tiut foarte bine, c
siguran a mântuirii lui nu era rodul credincio iei lui. Mai degrab el a fost p zit de puterea lui
Dumnezeu, prin credin , chiar dac firea lui l-a c l uzit s devin necredincios i s p r seasc
pe Hristos. Era Dumnezeu, care în harul Lui l-a luat înapoi – Dumnezeu, care i-a p strat credin a
în mijlocul încerc rilor ca s nu e ueze. Petru nu putea s prezinte merite proprii, ca s r mân
p zit de e ecul definitiv.
S observ m c Petru nu spune credincio ilor c ei trebuie s se str duiasc în vreun fel pentru
siguran a lor în Hristos. Nu a zis niciodat , c siguran a mântuirii lor este dependent întru câtva
de credincio ia lor. Nu le-a adresat nici un cuvânt de îmb rb tare i nu i-a îndemnat s se bazeze
pe curajul propriu. El î i amintea prea bine, ce nebunie a fost s te bazezi pe lipsa de preten ii
fa de sine însu i i pe încrederea în sine însu i.
În loc de aceasta a ar tat spre Acela, care este cu adev rat în stare s -i p zeasc de c dere i s i prezinte f r vin înaintea tronului S u (compar cu Iuda 24-25). Era Domnul, Cel care l-a
p zit pe Petru – Acela i Domn care garanteaz siguran a mântuirii oric rui credincios. Puterile
active ale c rnii noastre ne pot umple cu îndoial , fric i nesiguran – ceea ce este f r îndoial
a a. Dar dac avem nevoie de putere i de îmb rb tare, atunci s ne îndrept m spre credincio ia
Lui, c ci »dac suntem necredincio i, totu i El r mâne credincios, c ci nu se poate t g dui
singur« (2 Timotei 2, 13).
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