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Cuvânt înainte

αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει
Ben Sirah 44:1

Mulți ar putea considera volumul de față ca fiind nepotrivit pentru un slujitor al 
Evangheliei. Un astfel de omagiu, ar arăta ei, umbrește lauda care trebuie adusă doar 
lui Dumnezeu. „Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit?” 
întreba odinioară, pe bună dreptate, apostolul Pavel. De altfel, primul care s-a 
arătat circumspect a fost chiar Beniamin Fărăgău, prietenul, colaboratorul și fratele 
nostru de credință, cel în onoarea căruia este publicat volumul de față. „Singurul 
care merită aceste laude și acolade este Domnul nostru” – ne scria el într-un e-mail. 

Alții, însă, ar veni cu un argument diferit: lucrarea în care s-a implicat Beniamin 
Fărăgău de-a lungul anilor vorbește de la sine. Amintirea unui om și amprenta 
lăsată de el sunt suficiente. Viață investită în păstorire și în misiune, în învățare 
și în formare de ucenici, în cărți tipărite, în studii multiplicate și în conferințe, în 
trasarea unei viziuni prin care Scripturile devin parte din viața bisericii, renumita 

„Istoria Binecuvântării”, așadar, o astfel de viață și de activitate nu au nevoie de un 
volum pentru a fi omagiate. 

Autorii care au contribuit la apariția cărții de față cunosc bine considerentele de mai 
sus și, în parte, sunt de acord ele. Prin urmare, volumul putea să rămână nescris. 
Și totuși, am socotit, împreună, că dorim să găsim un prilej potrivit pentru a ne 
exprima o datorie de onoare pe care o avem față de cel omagiat aici. O dorință 
lăuntrică ne-a determinat să marcăm, în și prin această colecție de articole, un 
minimum minimorum al prețuirii pe care o avem față de cel care continuă să ne fie 
prieten, mentor și călăuză; un adevărat fruntaș printre noi în slujirea lui Cristos și 
a Bisericii Lui. Aceste considerente au fost chiar geneza proiectului. Deși l-am dorit 
publicat cu cinci ani în urmă, evenimentele din anul 2016, îngăduite de Dumnezeu 
în familia Fărăgău, cercetarea profundă cu ocazia plecării în veșnicie a lui Filip 
Fărăgău, ne-au determinat să amânăm proiectul până la această dată. 

Prin conținut, prezentul volum se distanțează de alte lucrări similare, bine-
cunoscutele Festschriften, rezervate în exclusivitate unor contribuții profesioniste, 
de înaltă ținută academică. Desigur, un astfel de volum putea fi produs, dar el nu ar 
fi reflectat fidel activitatea variată pe care cel sărbătorit a desfășurat-o. În lucrarea sa, 
Beniamin Fărăgău a avut în vedere biserica lui Cristos, în totalitatea ei: „town and 
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Dănuţ Mănăstireanu



Gânduri despre ucenicie

Deși inițial plănuiam să scriu pentru acest Festschrift ceva legat de hermeneutica 
ortodoxă, am realizat că probabil această temă s-ar fi aflat într-un contrast mult 
prea mare cu hermeneutica implicită utilizată de prietenul meu Beniamin Fărăgău 
(a propos, un subiect care așteaptă încă să fie abordat în mod temeinic de către 
cei care se vor apleca asupra operei lui), așa încât am decis să scriu pe o temă care 
mai degrabă ne unește, chiar dacă, și în această chestiune, abordările noastre sunt 
destul de diferite. Dar sper că, în definitiv, nu este nimic rău în asta.

Și unul și altul am descoperit tema uceniciei, ca stil de viață și ca metodă de formare 
spirituală, prin contactele noastre cu „Navigatorii”. Ea continuă să fie, pentru fiecare 
dintre noi, o valoare centrală a vieții, chiar dacă, în momentul acesta, amândoi 
suntem criticați din toate părțile atât în ceea ce privește modul de abordare a 
Scripturii, cât și în privința filosofiei slujirii promovată de cei care ne-au format. 

Textul de mai jos a apărut fragmentar și într-o formă preliminară în diverse 
publicații. Este pentru prima dată când încerc să îl public ca pe un tot unitar. Sper 
că voi reuși, onorând, în felul acesta, modest, eforturile lui Beniamin Fărăgău de 
a da un nou sens uceniciei creștine, prin intermediul metodei sale predilecte – 
studiul Bibliei pe cărți.

Rolul autorităţii în ucenicie

Trebuie să începem această discuţie cu Marea Însărcinare, sau, altfel spus, cu 
mandatul uceniciei pe care l-a lăsat Mântuitorul Cristos apostolilor Săi, așa cum îl 
găsim formulat în Matei 28:18-20. Aș vrea să subliniez câteva lucruri din acest text. 
Ele ar putea constitui baza exegetică în înţelegerea uceniciei creștine.

Principiul autorităţii
Textul începe cu sublinierea autorităţii lui Cristos: „Toată puterea mi-a fost dată în 
cer și pe pământ“. Cuvântul grecesc folosit este exousia, care înseamnă putere, în 
sensul de autoritate. În grecește, există încă un sinonim al acestui cuvânt, dunamis, 
care se poate traduce prin putere, dar, de această dată, în sensul de forţă. În textul la 
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care ne-am referit mai sus, Cristos spune, de fapt: „Mi-a fost dată toată autoritatea, 
în cer și pe pământ, și de aceea vă trimit cu acest mandat“.

Nu este la voia întâmplării faptul că mandatul uceniciei începe cu conceptul de 
autoritate, mai precis, cu afirmarea autorităţii lui Cristos. Acest lucru este important 
pentru că, de fapt, fără așezare sub autoritate nu există ucenicie. Sunt convins că 
nimeni nu poate crește spiritual dacă nu se supune autorității cuiva, în sensul 
cel mai concret al termenului. Cu alte cuvinte, nimeni nu se poate maturiza sub 
raport spiritual dacă nu are ca autoritate spirituală o persoană căreia să i se supună. 
Thomas a Kempis spunea, cu multe secole în urmă, că „nimeni nu poate porunci 
cu autoritate dacă nu a învăţat să asculte cu supunere.“

Mentor şi ucenic
Viaţa creștină este o viaţă de ascultare faţă de Dumnezeu, o viaţă de imitatio Christi. 
Cristos, care a trăit El însuși o viaţă de ascultare, ne spune: „Eu nu am nimic care 
să vină de la mine; ceea ce vă spun vine de la Tatăl.“ Fiul nu face lucrurile singur. El 
trăiește în dependenţă de Tatăl. Ne putem uita de asemenea la apostolul Pavel, care 
ne cere să fim imitatorii lui, pentru că el însuși este un imitator (gr. mimetes) al lui 
Cristos. Cu alte cuvinte, dacă Cristos și apostolii Săi au trăit în dependenţă de Tatăl, 
trebuie ca și noi să învăţăm a trăi în dependenţă de Dumnezeu.

Numai că, în acest punct, este foarte ușor să alunecăm, pretinzând că trăim sub 
autoritatea lui Dumnezeu, când, de fapt, nu suntem sub nicio autoritate. De aceea 
este necesar ca această autoritate să se manifeste în forme concrete: în supunerea faţă 
de o persoană care are o autoritate delegată de Dumnezeu. Această persoană cu 
mai multă experienţă, cu mai multă profunzime și înţelepciune spirituală, poate fi 
numită, în mod generic, mentor sau făcător de ucenici. Mentorul este acel om care 
dispune de o anumită experienţă de viaţă, de o anumită o viziune, și care, implicat 
fiind într-o slujire proprie, este capabil să ofere asistenţă în zidirea vieţii creștine a 
unei alte persoane, pornind de la situaţia concretă a acesteia din urmă.

Responsabilităţile mentorului
Fiecare dintre cele două elemente ale procesului de ucenicie, mentorul și ucenicul, 
au responsabilităţi specifice. Întâi de toate, mentorul trebuie să aibă o slujire proprie. 
Prin această afirmaţie, vreau să subliniez faptul că ucenicia nu este o slujbă în sine. 
Ea este un anume mod de a face slujire creștină. Cristos nu a venit să facă ucenici, 
ci să predice Evanghelia și să o ducă până la marginile pământului – el i-a ucenicit 
pe apostoli în acest context. Altfel, în momentul în care nu ar fi fost cu ucenicii, el ar 

fi fost un fel de șomer. Or, Cristos a avut o slujire proprie, pe care a făcut-o el însuși 
și la care i-a chemat și pe ucenicii săi.

De asemenea, mentorul trebuie să fie disponibil, să-și facă timp pentru formarea 
spirituală a ucenicului. Asta presupune un anume grad de vulnerabilitate, fără de 
care ucenicia ar rămâne un exerciţiu steril și abstract. Disponibilitatea este parte 
a prețului pe care trebuie să-l plătească făcătorul de ucenici. Vom reveni asupra 
acestei chestiuni ceva mai târziu.

În al treilea rând, mentorul trebuie să vădească discernământ, să aibă ochi pentru 
cei care doresc să crească spiritual. Asta înseamnă că iniţiativa în realizarea unei 
relaţii de ucenicie nu trebuie să vină doar de la ucenic. Mentorul are datoria nu 
numai de a răspunde la căutările celor vor să crească în înţelepciune, ci și de a iniţia 
el însuși o asemenea relaţie, atunci când un potenţial ucenic este mai sfios. În plus, 
el trebuie să aibă capacitatea de a distinge între cei care doresc cu adevărat să fie 
ucenici și cei care doar mimează o asemenea dorinţă.

Responsabilităţile ucenicului
Ucenicul trebuie și el, la rândul lui, să vădească un interes sincer pentru formarea sa 
spirituală. Există multe semne care pot da de înţeles unui mentor că cineva dorește 
cu adevărat să se așeze sub autoritatea sa. Timpul însă este singurul care poate 
valida autenticitatea unei asemenea opţiuni.

Testul timpului ne conduce, în mod logic, la ideea că relaţia de ucenicie presupune 
plătirea unui preţ. Despre aceasta vorbește însuși Mântuitorul, atunci când spune 
că ucenicul trebuie să fie gata să renunțe la însăși viaţa sa. Dietrich Bonhoeffer a 
dedicat o întreagă carte acestei idei. Ea se referă în esenţă la tentaţia protestanţilor 
de a abuza de har, de a oferi oamenilor o Evanghelie prietenoasă (user friendly, cum 
se spune în limbaj informatic).

În sfârșit, fără a epuiza discuția, trebuie să adăugăm neapărat ideea asumării 
răspunderii. Maturitatea spirituală presupune capacitatea creștinului de a lua 
decizii proprii și de a da socoteală pentru ele. Semnul unei ucenicii de succes constă 
în capacitatea ucenicului de a sta pe picioarele proprii.
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Porunca uceniciei

„Uceniciţi toate neamurile“
Mandatul uceniciei este o poruncă unică. După prezentarea ei, Cristos detaliază 
trei mijloace concrete prin care acest mandat poate fi realizat. Dacă este să începem 
cu mandatul propriu-zis, trebuie să subliniem faptul că porunca nu este orientată 
înspre ucenicia individuală/individualistă, unu la unu, om la om, ci ea spune, în 
mod literal, „uceniciţi toate popoarele“, nu din toate popoarele. Porunca uceniciei 
cuprinde o dimensiune comunitară și vizează responsabilitatea slujitorului creștin 
în particular, și a bisericii creștine în general, pentru propria naţiune. Noi avem 
o chemare clară, iar aceasta trebuie să se manifeste în contextul unei anumite 
societăţi, definită etnic, lingvistic, sociologic, politic etc.

Naţiunile au un loc special în planul lui Dumnezeu
În anumite cercuri creștine, se propagă uneori ideea că naţiunile s-au născut la 
Babel, și că, în esenţă, sunt un lucru rău. Nimic mai fals. Babel nu este începutul 
naţiunilor; naţiunile preexistau acestuia. La Babel, naţiunile au încercat să se opună 
supremaţiei lui Dumnezeu, intenţiei lui de a le răspândi pe tot pământul, de a 
crea culturi diverse, care să coexiste într-o unitate de natură spirituală. Ele însă au 
refuzat această unitate și au încercat să formeze o unitate fizică, vizibilă în jurul 
unei construcţii omenești, simbolizată de Turnul Babel. Naţiunile au, fără îndoială, 
un loc special în planul lui Dumnezeu, și, așa cum vedem în cartea Apocalipsei, ele 
se află în final înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, în care oameni de 
orice neam, de orice limbă și orice seminţie vor aduce slavă lui Dumnezeu.

Există oare un „chip românesc al lui Isus Cristos“?
Unul dintre teologii evanghelici remarcabili ai Americii de Sud, René Padilla, 
spunea că există elemente specifice ale Evangheliei care nu se întrupează decât într-o 
anumită cultură. Biserica este, în primul rând, o entitate transnaţională, în care nu 
mai există deosebiri de statut spiritual între iudeu și grec, între omul needucat și 
cel învăţat ș.a.m.d. Ea este însă, în același timp, și o comunitate multinaţională. 
Ca atare, a nu aduce la lumină, în comuniunea Bisericii, acea bogăţie spirituală 
pe care o reprezintă specificitatea fiecărei naţiuni înseamnă a sărăci tezaurul de 
spiritualitate al Bisericii lui Cristos.

Un alt teolog sud-american, Valdir Steurnagel, vorbea despre existenţa unor 
„chipuri etnice ale lui Cristos“ (există o serie întreagă de cărți despre „chipul lui 

Cristos” așa cum este el revelat în diverse culturi; însă nu există încă o carte despre 
chipurile est-europene, sau românești, ale lui Cristos, și sperăm că vom reuși 
cândva să ne aplecăm cu seriozitate asupra acestei teme fascinante). Am putea deci 
spune că există un chip românesc al lui Isus Cristos, că există un mod specific 
în care Isus Cristos se întrupează în cultura românească. Dacă e să explicităm 
puţin, acest chip se manifestă poate printr-o anumită vocaţie a sintezei pe care 
o are românul, aflat la intersecţia Răsăritului și a Apusului, a nordului și sudului, 
a latinităţii și a slavismului, a ortodoxiei și catolicismului ș.a.m.d. România este 
plasată istoric și geografic într-o situaţie oarecum unică, și acest lucru poate aduce 
la lumină dimensiuni existențiale pe care societăți aflate în alte condiţii istorice și 
geografice nu le pot revela. A nu dezvolta aceste lucruri, a nu întrupa aceste lucruri, 
a nu le crește, ar sărăci Biserica Universală de tezaurul pe care ea este chemată să-l 
scoată la lumină.

Ucenicii noştri sau ai lui Cristos?
Există în ucenicie marele pericol de a multiplica în discipoli propria noastră 
personalitate, cu bunele și relele ei. În mod evident, acest lucru este inevitabil. Un 
exemplu relevant îl constituie copiii noștri, care sunt cόpii mai mult sau puţin fidele 
ale propriilor noastre persoane. Scriptura nu vorbește însă niciodată despre ucenici 
ai unor mentori umani. Nici Pavel, marele făcător de ucenici, nu îndrăznește să-i 
numească ucenici „ai săi“ pe cei pe care-i avea în preajma sa în lucrarea de misiune.
Aceștia erau, și trebuiau să rămână, ucenici ai lui Cristos. Tocmai de aceea spune 
Pavel: „călcaţi pe urmele mele, întrucât (sau în măsura în care) și eu calc pe urmele 
lui Cristos“.

Marea Însărcinare

Așa cum spuneam deja, mandatul uceniciei este porunca de a ucenici naţiunile. 
Există trei mijloace prin care porunca se poate materializa:

Iniţiativa – „Duceţi-vă şi faceţi ucenici“
Acest îndemn este dovada unei schimbări de direcţie. În Vechiul Testament, centrul 
închinării era la Templu, iar chemarea era: veniţi. Veniţi să vă închinaţi la muntele 
lui Dumnezeu, în locul în care arde shekina, lumina slavei lui Dumnezeu. Veniţi 
la locul în care se aduce jertfa, la locul în care se arde tămâia, la altarul de pe 
care vitele jertfite ridică un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu, și pâinile sunt o 
amintire eternă înaintea Domnului despre cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, 
în care neamurile sunt chemate să intre ca moștenitori. Într-o formă iudaică însă. 
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În Noul Legământ, porunca se schimbă; ea devine: duceţi-vă. Dacă vă amintiţi, la 
începutul cărţii Faptele Apostolilor, ucenicii erau preocupaţi, așa cum suntem și 
noi, de scenarii: când, unde, cum va veni Împărăția, obsesii eschatologice care ne-
au bântuit din belșug la sfârșitul celui de al doilea mileniu. Domnul le spune însă 
că nu e treaba lor „să știe zilele și soroacele”, oricât de mult le-ar plăcea lor asta, și 
că responsabilitatea lor este să se preocupe de mandatul pe care l-au primit de la 
El; apoi, rostește o predicţie: „Voi veţi primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt 
peste voi, și-mi veți fi martori din locul în care vă aflaţi, în Ierusalim, apoi în Iudeea, 
în Samaria și până la marginile pământului.”

Botezul – „...botezându-i întru Numele Tatălui, şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh“
Avem în această poruncă două aspecte, ambele la fel de importante. Gândul ne 
duce într-o primă instanță la formula sacramentală a botezului. În text însă este 
ceva mai mult decât atât. Așa cum sublinia Beniamin Fărăgău, elementul în care 
se realizează botezarea credinciosului este, de fapt, Sfânta Treime. Noul convertit, 
care a intrat prin botez în comunitatea creștină, este chemat să fie scăldat în 
comuniunea cu Dumnezeu, este chemat să reflecte în viaţa lui, în relaţiile lui, acea 
dinamică a relaţiilor aflate în sânul Sfintei Treimi, în care realitatea perihorezei 
(întrepătrunderea persoanelor Sfintei Treimi în manifestarea lor) este o frumuseţe, 
o imagine sublimă pe care creștinii sunt chemaţi să o manifeste ca membri ai 
trupului mistic al lui Cristos – Biserica.

Învăţătura – „...învăţându-i să facă tot ce le-a fost poruncit“
Din nou trebuie să subliniem aici faptul că accentul pus pe învățătură, pe 
dimensiunea didactică a vieții creștine, a devenit un element central în spaţiul 
evanghelic, și pe bună dreptate. Totuși, uneori avem sentimentul că e prea multă 
vorbărie în slujbele noastre de închinare și că liniștea a început să ne sperie. Ne 
este teamă de momentele în care ne auzim propriile gânduri, și, atunci când aceste 
momente apar, vrem să se spună ceva, să se cânte o cântare, pentru că, de fapt, 
ne sperie ceea ce auzim în minţile noastre. Rostul cuvântului rostit nu este însă 

„mobilarea minții”, cum îi plăcea fratelui Simion Cure să spună, ci transformarea 
radicală a trăirii noastre. Învățătura care nu se transformă în viață duce la îngâmfare 
și, în cele din urmă, la cădere. 

Porunca uceniciei sfârșește cu cuvintele: „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele”. În 
această formulare, avem de fapt introdusă ideea puterii pentru ucenicie. Ucenicia 
nu este un exerciţiu mecanic. Ea nu este o simplă tehnică de formare spirituală, deși, 
în dimensiunea ei secundară, se folosește de anumite abordări, tehnici și mijloace.

În realitate, avem împrejurul nostru prea multe programe de ucenicie, și prea puţină 
ucenicie. Ducem lipsă de oameni cu viziunea uceniciei, ducem lipsă de mentori, și, 
în sfârșit, ducem lipsă de oameni care sunt gata să plătească preţul uceniciei.

Strategia lui Cristos în formarea ucenicilor

Vom încerca, în cele ce urmează, să ne aplecăm asupra strategiei lui Cristos în 
formarea ucenicilor. Această problemă a fost abordată destul de bine în literatura 
de specialitate, și aș vrea să recomand celor interesaţi splendida carte a lui Robert 
Coleman, Planul de evanghelizare al Învăţătorului, publicată de BEE și Editura 
Logos. Titlul nu reflectă însă prea bine conţinutul cărţii, care ar putea fi numită mai 
degrabă Planul de ucenicie al Maestrului.

Lucrarea lui Cristos
Mai întâi, trebuie să subliniem faptul că, potrivit lui Isaia, Cristos s-a întrupat 
pe acest pământ pentru a realiza două lucruri. În primul rând, pentru a face 
mântuirea posibilă – lucru pe care doar El însuși – ca Dumnezeu și om desăvârșit 

– îl putea realiza, și a făcut-o jertfindu-se în locul nostru, ca miel al lui Dumnezeu 
fără cusur și fără pată, ca jertfă ispășitoare care ne-a împăcat cu Tatăl; și, în al 
doilea rând, pentru a duce mântuirea până la marginile pământului. Acest al 
doilea scop al venirii lui Cristos a fost realizat în mod concret prin ceea ce noi 
numim ucenicie creștină.

Primul an de activitate, în Iudeea
Cristos și-a început activitatea predicând vestea cea bună a venirii Împărăţiei 
mesianice: „Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, pocăiţi-vă și credeţi în 
Evanghelie!” El a început să facă lucrul acesta imediat după botezul și ispitirea Sa în 
pustie. Faptul a atras atenția între unii dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul. Ei au venit 
la Isus și i-au spus: „Învăţătorule, unde locuiești? Cine ești? Vrem să pricepem ce se 
întâmplă cu tine!” În primă instanță, Cristos a încercat să-i descurajeze, vorbindu-
le despre costisitorul preţ al uceniciei. „Fiul Omului nu are unde să-și plece capul“, 
le-a spus el. Cu alte cuvinte, „eu nu am o casă, nu am bani; dacă vă interesează 
persoana mea, s-ar putea ca, urmându-mă, să nu găsiți prea multe lucruri tentante“. 
Ideea aceasta apare de nenumărate ori pe paginile Scripturii, în contrast cu metodele 
moderne de publicitate. Astăzi, maeștrii moderni, fie ei creștini sau nu, își prezintă 
cu elocvenţă marfa, subliniind cu entuziasm părţile pozitive, și ascunzând cu 
dibăcie fie preţul de plătit, fie părțile negative. Această abordare, oricât de expertă 
ar fi din perspectiva metodelor moderne, este nevrednică de Evanghelia lui Cristos. 
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Vom vedea că Mântuitorul a încercat în mod deliberat să-și descurajeze potenţialii 
ucenici, tocmai pentru a testa convingerea lor veritabilă și capacitatea lor de a plăti 
un preţ care este intrinsec ideii de ucenicie.

Ucenicia nu este o slujire distinctă, ci un mod de face slujire
În primul an de activitate, Cristos predică Evanghelia – în Iudeea, în Galileea, și 
apoi, din nou, în Iudeea. În această perioadă, un număr de oameni, mai ales foști 
ucenici ai lui Ioan, se interesează de lucrarea lui. Isus nu pare să acorde o atenţie 
specială acestor oameni, accentul căzând mai degrabă pe lucrarea pe care El însuși 
o face. Repet, ucenicia nu este un anume tip de slujire – precum evanghelizarea, 
învățătura sau administrarea. Ea este o metodă de a face slujire creștină. Dacă 
cineva spune: „Slujirea mea este ucenicia”, atunci respectiva persoană face o mare 
confuzie. Ucenicia nu este o lucrare în sine, ci un anumit mod de a face ceva. Cristos 
nu a încercat să alerge după adepţi în momentul în care și-a început activitatea, și 
nici nu s-a dus în concediu sau în șomaj, în momentul în care i-a trimis pe ucenici 
doi câte doi. Motivul este unul foarte simplu: El a avut o slujire specifică la care era 
chemat, și în care i-a chemat pe acești ucenici.

Există oameni care nu știu să facă nimic altceva decât să ia parte sau să conducă 
întâlniri în grupuri de ucenicie sau de studii biblice. Aceștia sunt suspecţi, în opinia 
mea, pentru că nu au nici un fel de expertiză, n-au nimic de transmis, ei nu fac decât 
să perpetueze o metodă, o tehnică; sunt un soi de ingineri ai uceniciei. Desigur, 
există o latură tehnică a uceniciei, care este importantă și necesară. Mai importante 
însă decât tehnica sunt conţinutul uceniciei și contextul ei.

Pentru ca ucenicia să fie posibilă, este nevoie de un anume context – contextul 
slujirii specifice la care acea persoană este chemată. Dacă eu nu am nimic de 
transmis, dacă viaţa mea nu are greutate, ucenicii mei vor fi la fel de superficiali 
ca și mine. Dacă eu nu am o anumită expertiză, dacă nu am de oferit ceva concret, 
dacă nu am un dar proeminent, ce anume vor învăţa oamenii de la mine, decât 
să fie la fel de lipsiţi de culoare și de competenţă? Cristos a avut o expertiză, o 
specialitate: aceasta a fost predicarea Evangheliei, și a făcut-o cu foarte mare 
succes, vorbind mulţimilor sau persoanelor individuale, grupurilor mari sau mici, 
vindecând, mustrând, încurajând, iertând.

A doua perioadă a lucrării lui Cristos, în Galileea
După ce a fost respins în Nazaret, îl vedem pe Isus așezându-se în Capernaum. 
Acolo, timp de un an de zile, îi observă de la distanţă pe toți cei care îl urmau. De 
data aceasta, Isus va fi cel care va prelua iniţiativa și va încerca să recruteze câţiva 

oameni pentru propria lui lucrare. El găsește un numitor comun, un lucru pe care 
și el, și ei îl știu foarte bine. Lucrul acesta este pescuitul. Cristos este pescar de 
suflete, în timp ce ei sunt pescari de pești.

În perioada următoare, timp de circa un an și jumătate, Cristos face patru călătorii 
cu scop evanghelistic în Galileea. De-a lungul acestor călătorii, predică, vindecă, 
spune pilde, se întâlnește cu oameni, în contexte private sau publice. În toată această 
perioadă, îi are cu sine pe ucenici, care văd și ascultă tot ceea ce face El, dar nu 
înţeleg mare lucru. După circa o jumătate de an, Isus petrece o noapte întreagă în 
rugăciune, după care îi cheamă la El pe unii dintre ucenici, și, dintre aceștia, alege 
doar doisprezece, „ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită să propovăduiască” – precizează 
evanghelistul Marcu. Iată esenţa uceniciei creștine: a fi cu cineva, pentru ca, apoi, să 
poţi să faci ceea ce a făcut persoana cu care ai fost, având o autoritate similară. Cristos 
alege, așadar, doisprezece oameni, apostolii, prin care împlinește porunca uceniciei, a 
doua lui chemare: ducerea Evangheliei până la marginile pământului.

Pentru aceasta, ucenicii trebuiau să intre într-un proces de formare intensă, iar 
acest proces începe cu ceea ce am putea numi Magna Charta uceniciei creștine: 
Predica de pe munte.

Imediat după alegerea celor doisprezece, Cristos îi ține aproape de Sine. În 
contextul mulţimilor care ascultă, Cristos îi învaţă pe cei doisprezece fundamentele 
Evangheliei. În esență, El le spune: „Ceea ce ești este mai important decât ceea ce 
faci. Ceea ce ești determină ceea ce faci. Caracterul îți determină slujirea”. Predica 
de pe munte începe cu „ferice de cei…” al căror caracter seamănă cu caracterul 
lui Cristos, sau este de natura Împărăţiei, și sfârșește cu pilda casei construite 
fie pe nisipul mișcător al unor convingeri emoționale, fie pe stânca ascultării de 
autoritatea Maestrului, care El însuși slujește sub autoritatea lui Dumnezeu.

În „spatele“ lucrării lui Cristos – înţelegere şi aplicare
După aceasta, Cristos continuă călătoriile sale evanghelistice, cu alte cuvinte, 
continuă să facă ceea ce făcuse și până atunci, cu o deosebire majoră însă: de data 
aceasta, accentul nu mai cade asupra mulţimilor, ca până atunci, ci asupra ucenicilor. 
De fiecare dată când face o minune sau spune o parabola, Cristos se îndreaptă spre 
ucenici și îi întreabă: „Pricepeţi?“ Iar ei, de obicei, răspund, „nicidecum“. Atunci, 
El îi ia deoparte și le explică: „Iată de ce am spus ceea ce am spus. Iată ce înseamnă 
pilda aceasta. Iată de ce vorbesc în pilde. Iată de ce am făcut această minune.” Iar 
ucenicii adună aceste lucruri în inima lor. Cristos îi ia pe ucenici în dosul cortinei, 
și începe să le descopere rațiunile slujirii Lui, motivațiile, intențiile și strategia 
lucrării Sale.
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După aproximativ o jumătate de an de formare, El îi chemă pe cei doisprezece și le 
spune că a venit vremea practicii. Le dă ultimele instrucţiuni și îi trimite doi câte doi 
în Galileea natală, să facă ceea ce L-au văzut pe El făcând. Așa cum spuneam mai 
sus, în timp ce ei își făceau practica, Cristos nu a mers în concediu, ci a continuat 
să predice Evanghelia.

„Proba focului“
După o vreme, ucenicii s-au întors plini de bucurie, înconjurați de o mulţime mare 
de oameni, care primiseră și acceptaseră mesajul lor. Ucenicii erau fericiţi. Văzuseră 
biruinţa asupra Diavolului și asupra îngerilor lui, văzuseră oameni deschiși la 
primirea Evangheliei. Cristos nu pare însă la fel de entuziast, și aici intervine din 
nou tehnica lui anti publicitară. Astfel, în loc să caute modalităţi de a păstra această 
mulţime în jurul Lui, așa cum ar fi făcut orice maestru modern, creștin sau nu, 
încearcă să o descurajeze, așa cum a făcut întâia dată când ucenicii au venit la El.

Cristos rostește în acest moment teribila predică din Ioan 6 – una dintre cele 
mai dure pe care le-a rostit vreodată, mâncare greu de digerat pentru cei imaturi. 

„Cine nu mănâncă trupul Meu și cine nu bea sângele Meu nu are parte cu Mine 
în Împărăţia cerurilor.“ Reacţia oamenilor este imediată. „Cine poate suporta așa 
ceva? Cine a auzit așa ceva? Doar noi nu suntem canibali?“ Astfel, în câteva clipe, 
cea mai mare parte a celor adunaţi cu trudă timp de câteva luni de zile de către 
ucenici se risipește. Iar Cristos, în loc să intre în panică sau în depresie, așa cum 
am face noi, le zice celor doisprezece: „Voi nu plecaţi?“ Observaţi cât de șocante, de 
profetice sunt aceste acţiuni, nu doar pentru cei de atunci, ci și pentru noi astăzi!?

Interesant este faptul că unii dintre cei care au auzit predica și au plecat s-au întors. 
De unde știm asta? După o altă perioadă de aproximativ o jumătate de an, îl 
găsim pe Cristos din nou înconjurat de circa șaptezeci de ucenici. Până atunci, să 
observăm însă o nouă schimbare în strategia Lui.

Ultimul an de activitate, în afara spaţiului iudaic
Dacă în acel un an și jumătate cât a activat în Galileea, Isus s-a mișcat într-un 
spaţiu familiar atât Lui, cât și celor mai mulți dintre ucenicii Săi, de data aceasta, 
pentru raţiuni de natură politică, dar și pentru formarea ucenicilor, Cristos 
părăsește spaţiul Galileei și merge în ţinuturi străine. Din Galileea pleacă pentru 
două motive: pe de o parte, mulţimile care văzuseră minunile și lucrarea ucenicilor 
voiau să-L facă împărat cu forţa, lucru care nu era în planurile Lui; pe de altă parte, 
popularitatea Lui, în permanentă ascendenţă, stârnise antipatia liderilor religioși, 
care căutau diverse modalităţi prin care să scape de El. Și atunci, ne spune Scriptura, 

„pentru că nu venise încă vremea pentru a-și încheia slujirea”, Isus pleacă în afara 
spaţiului locuit de iudei, și anume, în trei regiuni dimprejurul Galileei: Siro-Fenicia, 
în nord; Decapoli, în sud-est; și Cezarea Filippi, în nord-est, unde petrece un timp 
cu apostolii și cu ceilalţi ucenici care rămăseseră cu El după predica din Ioan 6. 
Acolo are loc un soi de „misiune în străinătate”, căci Cristos îi formează pe ucenici 
pentru ceea ce urma să se întâmple după înălțarea Lui: trimiterea către marginile 
pământului. Ei fac, dacă vreţi, antrenament pentru ucenicie într-un spaţiu cultural 
diferit, dar nu radical deosebit de propriul lor context.

Momente providenţiale
După această perioadă, într-un moment cheie al lucrării – schimbarea la faţă a 
lui Cristos, respectiv momentul acelei întrebări cruciale pe care o pune ucenicilor: 

„Cine zic oamenii că sunt Eu?” – se sfârșește procesul de formare al ucenicilor. În 
acest moment, cei șaptezeci de ucenici sunt trimiși doi câte doi înaintea lui Cristos, 
în Pereea, ca să pregătească „calea Domnului“, în apropiere de Ierusalim, la vremea 
Paștelui iudaic.

Rezultatul acestei misiuni extraordinare este intrarea triumfală a lui Cristos în 
Ierusalim. Interesant este că, din nou, atunci când ucenicii vin la el entuziaști de 
roadele lor, Cristos le spune: „Bucuraţi-vă nu pentru ceea ce faceţi, ci pentru ceea 
ce sunteţi. Bucuraţi-vă nu pentru că aţi făcut și ați dres una sau alta, ci pentru 
că numele voastre sunt scrise în ceruri. Bucuraţi-vă pentru statutul și pentru 
caracterul vostru, din care se naște slujirea voastră. Nu urmăriţi roade superficiale, 
a căror aparenţă poate să înșele, ci urmăriţi calitatea care se naște dintr-o viaţă 
de calitate“. Și, consecvent acţiunii Lui antipublicitare, Cristos acceptă intrarea 
triumfală în Ierusalim, după care, în loc să împlinească așteptările mulţimii care 
voia să Îl vadă încoronat ca împărat, restaurând împărăţia pământească a lui Israel, 
Cristos acceptă fără ezitare să fie judecat și crucificat.

Înaintea înălţării la cer, Cristos le spune celor doisprezece: „nu este treaba voastră să 
cunoașteţi vremurile și soroacele“; cu alte cuvinte, „nu fiţi preocupaţi de scenariile 
sfârșitului“, așa cum se întâmplă în mare măsură în creștinismul contemporan. Ei 
trebuiau să meargă în Ierusalim, unde aveau să primească o putere specială pentru 
a răspândi Evanghelia în toată lumea. Porunca lui Cristos a fost împlinită de cei 
doisprezece, de cei șaptezeci, și, în cele din urmă, de cei o sută douăzeci, care se 
aflau „în camera de sus“, la Ierusalim, de Rusalii, cu ocazia primirii Duhului – 
eveniment care pune temeliile Bisericii lui Cristos. Ulterior, aceeași poruncă a fost 
împlinită și de cei circa „cinci sute de fraţi“, despre care menţionează apostolul 
Pavel în 1 Corinteni 15, martori ai Învierii lui Isus – roada finală a celor trei ani și 
jumătate de activitate pământească.
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Prin cei doisprezece, deveniți apoi șaptezeci, o sută douăzeci, și, în cele din urmă, 
cinci sute, Evanghelia a ajuns la noi, și va continua să meargă mai departe în măsura 
în care noi vom face, în forme specifice, adaptate personalităţilor și contextului 
nostru, ceea ce Cristos ne-a trimis să facem: „uceniciţi toate neamurile“.

Modelul grecesc şi modelul iudaic de ucenicie

Metoda uceniciei nu a fost inventată de creștini sau de Cristos. Ea a existat în lumea 
antică sub diverse forme, în special în spaţiul grecesc, care a și promovat-o. Metoda 
uceniciei a preexistat creștinismului, ea funcţionând deja în spaţiul iudaic în 
vremea lui Cristos. Mentorii diverselor școli religioase își formau oamenii nu într-
un context academic de tip formal, ci prin asocieri personale foarte intense într-
un cadru informal, coroborate cu diverse activităţi cu caracter formal. Ponderea 
cădea însă întotdeauna pe aspectul informal și pe dimensiunea relaţională a acestui 
proces. Cristos a preluat acest model și l-a adaptat, transformându-l într-o metodă 
care a devenit un standard de formare pentru spaţiul cultural european al ultimelor 
două milenii.

Modelul grecesc de ucenicie
În antichitatea clasică grecească, formarea discipolilor în diversele școli filosofice se 
realiza într-un mod foarte asemănător cu cea din vremea Noului Testament. Filosofi 
precum Pitagora, Socrate, Platon, Aristotel – au avut cu toţii în jurul lor grupuri de 
ucenici selectaţi după diverse metode. Aceștia stăteau cu ei perioade mai lungi sau 
mai scurte de timp, îndeplinind diverse sarcini, discutând, punând întrebări, fiind 
corectaţi și călăuziţi în lecturile lor. Astfel, după o perioadă de formare, își puteau 
crea propriile școli filosofice, în care fie perpetuau ideile maeștrilor, fie, în măsura 
capacităţii lor, puteau da naștere unui nou curent filosofic ori religios.

Ucenicia în cultura iudaică
Această abordare a fost adaptată spaţiului iudaic cu dimensiuni specifice tipologiei 
culturale iudaice. În școlile de ucenici din Iudeea, accentul cădea mai puţin pe 
latura speculativ filosofică, așa cum se întâmpla în cazul clasic al școlii socratice, și 
mai mult pe elementele de cunoaștere profundă a revelaţiei, în general, precum și a 
Legii și a istoriei interpretării Legii, în particular. Există și elemente comune celor 
două modele. Este cunoscută, de pildă, metoda de formare socratică denumită 
maieutică. Obiectivul ei poate fi descris prin sintagma „moșirea ideilor”. Astfel, un 
maestru înţelept nu transmitea discipolilor săi idei fabricate de-a gata, pe care ei să 
le reproducă fidel, așa cum se întâmplă încă, din nefericire, în sistemul românesc 

de învăţământ. Obiectivul maestrului era acela de a-l asista pe discipol pentru 
ca acesta să descopere el însuși, prin propriul efort, concluziile și ideile pe care 
maestrul ar fi putut cu mult mai mare ușurinţă, dar cu infinit mai puţin folos, să i 
le comunice.

O formă specială de maieutică este prezentă și în tipologia uceniciei iudaice. În 
această formă, ea este caracterizată mai ales de utilizarea întrebărilor iscusite 
pentru călăuzirea ucenicului în descoperirea adevărului. Așa cum vedem și în 
discursurile sau parabolele lui Cristos, ucenicii primeau rareori răspunsuri directe 
la întrebările puse. O întrebare era întâmpinată de o altă întrebare, al cărei rost 
era să-l confrunte pe învăţăcel cu motivaţiile sale lăuntrice profunde, de care nu 
era conștient, sau să-l ajute să înțeleagă lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Toată 
această școală era scăldată într-o atmosferă relaţională specială. Relaţia dintre 
ucenic și maestru, atât în spaţiul grecesc clasic, cât și în cel iudaic antic, nu se realiza 
într-o sală de clasă, între orele opt dimineaţa și unu după-amiaza, ci era o activitate 
aproape permanentă. Ucenicul și maestrul mâncau împreună, lucrau împreună și, 
uneori, dormeau sub același acoperiș. Ucenicul vedea cum se raportează maestrul 
la familie, la responsabilităţile casnice sau la responsabilităţile civice. El urmărea 
felul în care își trata prietenii și dușmanii sau felul în care se ocupa de citit și de 
scris. În acest context, unele lucruri erau transmise pe cale directă, în timp ce altele 
erau preluate în mod intuitiv.

Cu multe secole înainte de Marshall McLuhan, maeștrii lumii antice știau adevărul 
sintagmei media is the message. De aceea, contextul informal era un element la 
fel de important pentru educaţie ca și metodele formale. Ucenicii erau motivaţi 
să memoreze textele sacre și să se aplece cu asiduitate asupra scrierilor marilor 
comentatori. Era nevoie de un efort susţinut, al cărui rol formativ era extrem de 
important. Dar, în lumea antică, fie că e vorba de cea grecească, fie că e vorba de cea 
iudaică, accentul în formare nu cădea în nici un caz pe capacitatea de memorare sau 
de reproducere a cunoștinţelor, ci pe ceea ce am putea numi, într-un termen biblic, 
înţelepciune, știinţa vieţii, capacitatea de a analiza diverse situaţii de viaţă și de a 
oferi soluţii înrădăcinate în diverse surse de autoritate: maeștrii școlilor filosofice, 
în cazul Greciei antice, respectiv revelaţia biblică, eventual marii comentatori ai 
textului sacru, în spaţiul iudaic.

Modelul cristic de ucenicie
Cristos nu a făcut decât să preia acest model și să îl adapteze fascinantei Sale 
personalităţi. Adeseori, creștinii trec cu ușurinţă peste aceste elemente umane ale 
persoanei lui Isus Cristos. Suntem astfel ispitiţi să supra-accentuăm dimensiunea 
Lui divină, în detrimentul celei umane. Cu alte cuvinte, ne facem o imagine a 
unui Cristos abstract, pe care Îl identificăm mai mult cu latura Sa divină, decât cu 
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dimensiunea Lui umană. Cristos a fost nu numai Dumnezeu, în mod desăvârșit, 
ci și om, în chip deplin. Ca urmare, a avut anumite trăsături de personalitate, 
un anumit temperament, un anume mod de a se raporta la oameni, diferit de al 
altora. De aceea, așa cum am spus, El a adaptat aceste lucruri la personalitatea 
Lui specială. Modul în care S-a raportat la ucenici poate fi, pentru noi, exemplar. 
Putem astfel înțelege cum anume ar trebui să preluăm anumite modele, tipare 
sau practici din spaţiul cultural care ne este familiar, pentru a le adapta la propria 
noastră personalitate, la convingerile noastre sau la principiile propriei noastre 
tradiţii religioase.

Merită să subliniem în acest punct faptul că Cristos nu și-a ales ca ucenici oameni 
de mare anvergură intelectuală. Accentul în selectarea discipolilor a căzut mai 
degrabă pe dimensiunea devoţiunii, a respectului acestora faţă de Dumnezeu, a 
caracterului autentic al acestor oameni. Asta nu înseamnă că a respins oamenii cu 
anvergură intelectuală. Am vrut să evidenţiez însă această particularitate, respectiv 
faptul că accentul în selecţia ucenicilor nu a căzut pe dimensiunea raţională, ci mai 
degrabă pe cea a caracterului. În același timp, observăm în modul de raportare 
al lui Isus Cristos la ucenici faptul că își înrădăcinează autoritatea în supunerea 
faţă de o autoritate superioară lui. El nu se prezintă pe sine ca fiind depozitarul 
autorităţii finale, așa cum se întâmpla adesea în spaţiul cultural grecesc. Cristos își 
fundamentează autoritatea pe ascultarea lui de Tatăl.

Tradiţia uceniciei
Ucenicia creștină presupune așezarea cu convingere în spaţiul tradiţiei care se 
reclamă de la Cristos și de la apostoli, care au transmis credinţa celor pe care i-au 
ucenicit, de-a lungul secolelor, până la noi. Din nefericire, în ultimele două secole, 
în spaţiul protestant și mai ales în cel evanghelic, sub impactul iluminismului, 
observăm promovarea unei forme extreme de individualism și de ignoranță față de 
istorie. Trecem astfel cu buretele peste douăzeci de secole de istorie și, ca urmare, 
riscăm să repetăm erorile făcute în această perioadă. Foarte multe erezii moderne 
nu sunt altceva decât repetarea unor erezii din perioada antică sau medievală și, 
dacă am avea mai mult respect pentru istoria bisericii și pentru istoria gândirii 
creștine, am realiza mult mai devreme când mergem într-o direcţie greșită, și 
ne-am putea întoarce cu smerenie la fundamente. Un asemenea respect pentru 
dezvoltarea gândirii creștine este, credem noi, o dovadă de înţelepciune. Fără el, 
ucenicia creștină este practic imposibilă, pentru că riscăm să o înrădăcinăm în 
propria noastră autoritate. Or, ucenicia creștină nu înseamnă copierea chipului 
nostru în alţii, ci multiplicarea chipului lui Cristos în ei. De aceea spune apostolul 
Pavel: „Călcaţi pe urmele mele“ sau, mai precis, „imitaţi-mă pe mine, așa cum și eu 
îl imit pe Cristos“.

Concluzii

Ucenicia creștină este strategia secretă a zidirii Împărăției lui Dumnezeu. Secretă 
nu pentru că ar fi necunoscută, ci pentru că a fost uitată și abandonată, precum 
Cenușăreasa, de un creștinism preocupat de succesul imediat, de puterea temporară, 
de un creștinism care nu mai crede în vorbele lui Isus, Cel care, în timpul procesului 
Său, afirma: „împărăția Mea nu este din lumea aceasta”. Preferința lui Isus a fost 
întotdeauna „calea cea îngustă” și „ușa cea strâmtă”, pe care intră „turma cea mică”, 
a celor ce sunt gata să plătească prețul uceniciei. Într-o lume creștină, care se 
reclamă, deci, de la numele lui Cristos, aceia au fost, dintotdeauna, și vor fi, mereu, 
o minoritate. Nu este departe ziua în care doar ei vor auzi, din gura lui Cristos, 

„veniți, binecuvântații Tatălui Meu”.




