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Cea mai mare revela?ie de care ucenicii au avut parte este concentrat? asupra învierii lui Isus Hristos. Aceasta a
avut loc în prima zi a s?pt?mânii, când ucenicii se ascundeau în spatele u?ilor închise de teama evreilor. Dintr-o
dat?, a ap?rut Isus - în deplina slav? a învierii - victorios asupra mor?ii, iadului ?i diavolului. El le-a ar?tat ucenicilor
mâinile ?i picioarele Sale str?punse, apoi a suflat ?i le-a spus: "Lua?i Duh Sfânt!" (Ioan 20:22)
De ce adev?ruri glorioase au avut parte, revela?ie dup? revela?ie! Aproape c? a fost prea mult de dus pentru
ucenici, iar câ?iva dintre ei, condu?i de Petru, au decis s? mearg? la pescuit (vezi Ioan 21: 3). Petru nu era bine în
interiorul s?u: "Nu în?eleg crucea - cum voi putea în?elege vreodat? învierea Lui? Dup? tot timpul ce l-am petrecut
cu El, am în?eles atât de pu?in. L?sa?i-i pe cei mai buni s? continue cu El! Eu doresc numai s?-mi v?d de lucrul
meu, în felul meu lini?tit!"
Mul?i dintre noi pot reac?iona la lucrurile spirituale în acela?i mod. ?tim c? Domnul ne-a chemat s? mergem mai
adânc cu El, dar evit?m provocarea. Ne întoarcem pe vechile noastre c?i, iar apoi ne sim?im
vinova?i de letargia noastr?.
Ne temem c? nu vom ajunge niciodat? la în?l?imea ce o vrea Dumnezeu pentru noi, a?a c? ne întoarcem la
ocupa?iile noastre – la cump?r?turi, la hobby-uri ?i proiecte noi. Timpul petrecut odat? cu Domnul, în care am
crescut, este irosit într-o anumit? form? de "pescuit", devenind neserio?i ?i indeci?i.
În timp ce Petru pescuia, Domnul a observat c? nu a prins nimic ?i l-a îndrumat s???i arunce plasa pe partea
opus? - unde a prins foarte mul?i pe?ti. Mai târziu, în timp ce Petru alegea ce pescuise, Isus i-a spus, în esen??:
„Petru, dac? M? iube?ti, întoarce-te acolo unde erai înainte! Urmeaz?-M?, hr?ne?te oile Mele, opre?te-te din a mai
umbla dup? lucrurile tale! Treze?te-te!" (Vezi Ioan 21: 15-18)
Tot Isus este Acela care v? cere s?-L iubi?i. Nu v? face?i griji în ceea ce prive?te a ajunge la în?l?imea chem?rii ?i
nu permite?i disperarea! Bucura?i-v? în astfel de vremuri – ele fac parte din planul lui Dumnezeu de a v? îndruma
spre scopul vie?ilor voastre.
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