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Ce crezi dumneata, dragä cititorule, despre
Petru? Îl blamezi sau ai fi fäcut la fel, în
situaþii asemänätoare, sau chiar mai puþin
periculoase? Iatä o întrebare la care noi
trebuie sä încercäm sä räspundem sincer.
Dar sä plasäm evenimentele în prezent
pentru a ne orienta atenþia la ceva sigur,
de necontestat. Iatä: cea mai mare parte
dintre francezii timpului nostru se cred
creßtini dar nici unu la mie din ei nu ßi-ar
zice ucenici ai lui Christos. De ce?

Petru, chiar el era un ucenic, färä
discuþie, conducätor al celor doisprezece,
plin de entuziasm în protestul säu de
loialitate, în indignarea sa în faþa
suferinþelor Înväþätorului säu. De aceea,
greßelile sale, släbiciunea sa sunt bätätoare
la ochi, ne frapeazä. De la început, el s-a

proclamat ucenicul unui glas care nu
permite replicä:

„La cine sä ne ducem?, zice el. Tu
ai cuvintele vieþii veßnice.“ (IOAN
6:68)

„Iatä cä noi am läsat tot, ßi Te-am
urmat.“ (MATEI 19:27)

Dar aici, în curtea marelui preot, ca ßi
pe mare, înaintea unui mare pericol fizic,
(ca ßi în lupta sa interioarä prin rugäciune),
lui i-a fost fricä ßi s-a lepädat de Înväþätorul
säu. Pe când cei ce-ßi zic creßtini, în zilele
noastre, doar unii sunt cu adevärat ucenici
ßi numai ei ar acþiona ca Petru; cei mai
mulþi dintre ei nu ar fi acþionat astfel, din
fricä de a nu se compromite, de a nu-ßi
pierde reputaþia ßi de a nu încuraja
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Simon Petru, împreunä cu un alt ucenic, mergea dupä Isus. Ucenicul acesta era
cunoscut de marele preot, ßi el a intrat cu Isus în curtea marelui preot, dar Petru
a rämas afarä la ußä. Celälalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ießit
afarä, a vorbit cu portäriþa ßi a bägat pe Petru înäuntru. Atunci slujnica- portäriþä,
a zis lui Petru: „Nu cumva tu eßti unul din ucenicii omului acestuia?“ „Nu
sunt“, a räspuns el. Robii ßi aprozii care erau acolo, fäcuserä un foc de cärbuni,
cäci era frig ßi se încälzeau. Petru stätea ßi el cu ei ßi se încälzea. Marele preot
a întrebat pe Isus despre ucenicii lui ßi despre înväþätura lui. Isus i-a räspuns:
„Eu am vorbit lumii pe faþä; totdeauna am înväþat pe norod în sinagogä ßi în
Templu, unde se adunä toþi iudeii ßi n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce Mä
întrebi pe Mine? Întreabä pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iatä,
aceia ßtiu ce am spus.“ . . . Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon
Petru stätea acolo ßi se încälzea. Ei i-au zis: „Nu cumva eßti ßi tu unul din
ucenicii Lui?“ El s-a lepädat ßi a zis: „Nu sunt“. Unul din robii marelui preot,
rudä cu acela cäruia îi täiase Petru urechea, a zis: „Nu te-am väzut eu cu El în
grädinä?“ Petru iar s-a lepädat. §i îndatä a cântat cocoßul. (IOAN 18:15-21,
24-27)


