CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU?
4. Veniți după Mine!

9 august,
Adi T, Voche, Adi Tomuș
I.

Introducere
A. Adu-ţi aminte de cum ai învăţat cel mai bine să:

- mergi pe bicicletă
- schiezi
- conduci maşina
- pilotezi
- te pregăteşti pentru prima întâlnire romantică

Cu cât este mai complex şi mai important procedeul, cu atât este mai necesar un
mediu adecvat şi o persoană specializată de la care să înveţi.
B.
1.
2.
3.
4.

Mesajele anterioare:
Tu ești Fiul Meu preaiubit! - Hristos, Fiul lui Dumnezeu
Împărăția lui Dumnezeu este aproape! - A pus bazele Imparatiei Lui
Nu am mai văzut niciodată așa ceva! - ne provoaca la admiratie
Azi: Veniți după Mine!

De astăzi, portretul lui Isus nu stă doar în prezentarea Lui directă sau a Tatălui
ceresc, a Scripturilor, ci și prin intermediul discipolilor Lui, prin urmașii, trimișii,
ambasadorii Lui care Îi fac reclamă, adecvată sau denaturată.
Mântuirea este gratuită, dar ucenicia ne costă tot ce avem. Billy Graham
“Cine ziceți voi că sunt Eu?” O altă fațetă a diamantului pe care o șlefuim astăzi
este Isus ca și mentor - făcător de ucenici. Marcu prezinta felul în care își alege

ucenicii, îi cheama, îi instruiește, îi trimite. De asemenea ne prezintă și
percepția/reacția celor care răspund acestei invitații.

Să fii ucenic înseamnă să te lași îndrumat și modelat. Asta-i situația de ucenic: să
te pleci cu mintea, să nu știi tu mai multe decât cel care te îndrumează, Cristos.
- Metafora: Potecă - Marcu ne prezinta multe episoade in care multimile sunt
uimite, socate sau contrariate de “acest” Isus, care chiar daca vine in poporul
lui Dumnezeu, sa implineasca legea, planul dupa care actioneaza este ca o
carare nebatatorita pentru cei din vremea Lui. Isus paseste in fata noastra si
ne cheama sa-l urmam.
- Ucenicia este un proces de descoperire acestei carari spre
Dumnezeu, pasind pe urmele Lui,
- Mentorarea presupune sa lasam “urme” sa batatorim cararea pentru
cei ce doresc sa ajunga la Cristos.
Tema centrală: Cine ziceți voi că sunt Eu? - Învățător, Mentor, Antrenor, Lider,
Intrebare 1: Cine este Isus ca invatator, lider, mentor, antrenor…?
II. Caracteristicile uceniciei lui Isus
În urmă, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El. A
rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să
propovăduiască. Le-a dat şi putere să vindece bolile şi să scoată dracii. Iată cei
doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru; Iacov, fiul lui
Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care
tălmăcit înseamnă: „Fiii tunetului”; Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov,
fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon, canaanitul, şi Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vândut.
(Marcu 3:13-19)
"12. În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată
noaptea în rugăciune către Dumnezeu. 13 Când s-a făcut ziuă, a chemat pe
ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece pe care i-a numit apostoli, şi anume:" –
Luca 6:12-13

1. Ucenicia este intenționată (El alege)
Principiul asocierii - invitația lui Isus
Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele
lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Isus le-a zis: „Veniţi după
Mine, şi vă voi face pescari de oameni.” Îndată, ei şi-au lăsat mrejele şi au mers
după El. A mers puţin mai departe şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan,
fratele lui, care, şi ei, erau într-o corabie şi îşi dregeau mrejele. Îndată i-a chemat;
şi ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată şi au mers
după El. (Marcu 1:16-20)
Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la vamă. Şi i-a zis:
„Vino după Mine!” Levi s-a sculat şi a mers după El. (Marcu 2:14)
Adi Tomus:
- Chemare:
- Se roaga toata noaptea de dinainte - "În zilele acelea, Isus S-a dus în
munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către
Dumnezeu." – Luca 6:12
- este adresata dupa voia Lui - avem unii chemati care nu accepta (vezi
tanarul bogat Marcu 10:21-22) si unii care vor sa vina si sunt trimisi
acasa (vezi indracitul eliberat este trimis acasa Marcu 5:18-20)
- Imparte in mai multe categorii - 12 apostoli, ucenici, propovaduitori ai
Evangheliei ("Ioan I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om
scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu venea după
noi.”" – Marcu 9:38)
- Presupune lepadare de sine si purtarea crucii "Apoi a chemat la El
norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să
vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă
urmeze." – Marcu 8:34

Principiul deschiderii/diversității - (vames, pescar, zilot, trădător..)
"şi Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vândut." – Marcu 3:19

Intenționalitatea sau inițiativa lui Isus Cristos în chemarea și formarea ucenicilor
este unul dintre elementele specifice și originale, diferit de:
● Ucenicia practicată în antichitate de filozofii greci și alți lideri religioși.
● “Ucenicia modernă”: mentorare, coaching, training, consulting.

Întrebare 2: Care este costul acceptării invitației Lui?

2. Ucenicia este relațională (să fii cu El)
Principiul consacrării - costul uceniciei
Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte
cineva să vină după Mine, s
 ă se lepede de sine însuşi, s
 ă-şi ia crucea şi să Mă
urmeze. Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va
pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui. Şi ce foloseşte
unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în
schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de
cuvintele Mele, în acest neam preacurvar şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului,
când va veni în slavă Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.” (Marcu 8:31-38)
Isus cheamă, face o ofertă pentru toata lumea, dar acceptarea acesteia presupune
mult: un preț pe care nu oricine e dispus să-l plătească.
“Mântuirea este gratuită, dar ucenicia ne costă tot ce avem.” Billy Graham
Lepădare de sine - o rugăciune zilnică: “Doamne Isuse Cristoase, ajută-mă ca
astăzi, toată ziua, să am grijă să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce
nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine” (Arsenie
Boca)·
Purtarea crucii - practica romană de a crucifica era cunoscută celor cărora li s-a
adresat Domnul Isus. Asta presupunea inclusiv purtarea crucii spre locul în care își
pierde viața (dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina
Evangheliei, o va mântui).

Dietrich Bonhoeffer a dedicat o faimoasă carte acestui subiect: “Costul Uceniciei”.
El se referă în esență la tentația protestanților de a abuza de har, de a oferi
oamenilor o Evanghelie prietenoasă ,“user friendly”, care neglijează necesitatea
consacrării, a renuntarii, a costului.
Ucenicul trebuie sa arate un interes sincer pentru formarea sa spirituala
așezându-se sub autoritatea unui mentor. Despre aceasta vorbește însuși
Mântuitorul, atunci cand spune că ucenicul trebuie sa fie gata a renunța la însăși
viața.
Principiul dăruirii
Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa
răscumpărare pentru mulţi!” (Marcu 10:45)
Exemple de relaţionare a lui Isus cu ei:
-

preocupat de problemele de acasa (soacra lui Petru)
răspunsuri în privat
ii mustra (vezi potolirea furtunii, nu pot sa scoata duhul rau)
s-au retras pentru odihnă
a fost în casele lor
a celebrat la alţii
a exprimat sentimente faţă de ei
îi apără de acuzaţiile fariseilor
descoperă informaţii
împărtăşirea emoţiilor cu ei

Întrebare 3: Care este rolul nostru? Cum Il urmam? Cum slujim?

3. Ucenicia include slujirea altora (i-a trimis să ducă Evanghelia)
Principiul demonstrării
Fiindcă ziua era pe sfârşite, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „Locul acesta
este pustiu, şi ziua este pe sfârşite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele şi satele

dimprejur ca să-şi cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.” „Daţi-le voi să
mănânce”, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare să ne ducem să cumpărăm
pâini de două sute de lei şi să le dăm să mănânce?” (Marcu 6:35-37)
"41. Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani
în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. 42. A venit şi o văduvă săracă şi
a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan. 43. Atunci, Isus a chemat pe ucenicii Săi
şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi
cei ce au aruncat în vistierie, 44. căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea,
din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.”" –
Marcu 12:41-44

Principiul trimiterii
Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a
 început să-i trimită doi câte doi,
dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe
drum decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu;
să se încalţe cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis: „În orice
casă veţi intra să rămâneţi acolo până veţi pleca din locul acela. Şi, dacă în vreun
loc nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo şi să scuturaţi îndată
praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în
ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru pământul Sodomei şi Gomorei decât pentru
cetatea aceea.” Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa. Scoteau mulţi draci
şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau. (Marcu 6:7-13)
Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici d
 in toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am
poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“ ( Matei
28:19-20)
În Evul Mediu exista obiceiul ca un ucenic absolvent, înainte de a-și începe munca
pe cont propriu sa porneasca într-o călătorie de 2-3 ani în care sa muncească
pentru a castiga experientă în diferite locuri și contexte înainte de a deveni calfă și
apoi meșter.
Deși un creștin se găsește într-un proces constant și continuu de ucenicizare în
raport cu modelul nostru suprem, Isus Cristos, în același timp este chemat ca după

un anumit nivel de maturizare și creștere, să poată participa, împreună cu Cristos,
la procesul de ucenicizare al altora. În asta consta marea trimitere, sau trimiterea
pe care o face.
Orientare pe scop: suntem trimiși să facem ucenici, nu doar ucenicie.
„Veniţi după Mine, ş
 i vă voi face pescari de oameni.”

Principiul supravegherii
Isus i-a chemat la El şi le-a zis: „Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai Neamurilor,
domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu
fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi oricare va
vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să I se
slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” (Marcu
10:42-45)
Principiul multiplicării
În sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru
necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră
înviat. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi
osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor
scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de
moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor
însănătoşi.” (Marcu 16:14-18)
Mandatul nostru nu este acela de a ne forma proprii ucenici în ideea de a ne
transmite propriile idei și valori prin mentorare, ci de a forma “ucenici ai lui Cristos”.
Îndemnul apostolului Pavel este relevant în acest context:
“călcați pe urmele mele/fiti imitatori ai mei (gr. mimetes), așa cum și eu sunt
imitator al lui Cristos“.
Fără suficientă atenție la acest “detaliu” se întrevăd două riscuri majore:

● Căderea în orgoliu și mândrie, considerand efectul ucenicizarii un succes
personal
● Crearea de imitatori ai propriei persoane (ai mentorului) ci nu de ucenici în
școala maestrului suprem, Isus Cristos. Asta de fapt condamnă în mod direct
Domnul Isus, prozelitismul religios sub aspectul său negativ și anume,
încercarea de a convinge alți oameni sa ne împărtășească dogma și propriile
convingeri:
Matei 23:15 “Vai de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi
marea și pământul ca să faceţi un tovarăș de credinţă și, după ce a ajuns
tovarăș de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât
sunteţi voi înșivă.”
Apostolul Pavel subliniază și el importanța înțelegerii poziției în care ne aflăm în
momentul în care răspundem chemării de a face ucenici:
1 Cor 3: 4: Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu
sunteţi voi oameni de lume? Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai
lui Dumnezeu prin care aţi crezut; și fiecare, după puterea dată lui de Domnul. Eu
am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce
sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească. Cel ce
sădește și cel ce udă sunt tot una, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui.
Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
Cum aţi transmite cel mai bine adevărurile lui Isus şi viaţa creştină de la o
generaţie la alta?
● Eu am ajuns să-l cunosc pe Isus Cristos nu printr-o revelație speciala, nu
citind la intamplare diferite cărți, ci prin ucenicie, începută de părinți, bunici,
alte rude, păstori și alți frați din biserică.
Efectul multiplicator al uceniciei este foarte bine ilustrat de situatia actuala, de
pandemie, cand ni se explica fenomene ca infectare, rata de transmitere,
aplatizarea curbei, etc. Ucenicia ar trebui sa funcționeze ca “un virus” benefic care
sa aiba exact efectul pe care încercam să-l combatem în cazul bolii.

Richard Dawkins (predicator al ateismului) vorbind despre religie, o asocia cu un
virus care transforma mintea în așa fel incat își pierde logica și rațiunea. Deși fără
să-și dea seama, vorbește exact despre ideea din spatele uceniciei: aceea de a
răspândi acest virus care transforma mintea (metanoia), dar nu spre a-și pierde
logica și rațiunea ci, din contra, spre a o aduce la cunoașterea adevărului printr-o
relație cu Isus Hristos care este calea, adevărul și viața.
Oamenii “infectați” cu acest “virus” al creștinismului ar trebui să fie și contagioși, dar
de multe ori suntem “asimptomatici”: fără entuziasm, fără dragoste, fără pasiunea
de a sluji, etc.

Concluzii de final

Ucenicia este atât un proces relaţional intenţionat, sistematic, delimitat în
timp, de formare a valorilor şi deprinderilor de bază ale trăirii creştine, cât şi
de transformare continuă holistă şi multiplicare sub călăuzirea Duhului
Sfânt.
Ucenic al lui Cristos – persoana care are o relație personală cu Cristos si
creşte în cunoaşterea lui Cristos, aduce pe alţii la Cristos şi îi învaţă să
păzească tot ce a poruncit El.
Proverb chinezesc
‘Dacă planifici pentru un an, creşte orez; dacă planifici pentru 20 de ani, creşte
copaci; dacă planifici pentru generaţii, creşte oameni.’

- Pot să fiu mântuit fără să fiu ucenicul lui Cristos? Este fiecare credincios
chemat să fie un discipol al lui Cristos?
- Este biserica în case o formă de ucenicie în jurul lui Cristos?
- Ce se poate prelua și ce nu din ucenicia pe care a făcut-o Isus cu ucenicii
Lui?
- Este ucenicia lui Isus o metodă culturală pentru acea vreme. Avem azi
nevoie de alte metode de învățare și creștere ca discipoli ai Lui?

- Găsești în relația ta cu Isus Cristos și aspectul mentor - ucenic?

Adi Tomus:
- Perspectiva dublului rol de ucenic si lider (ucenicizator), ridica 2 provocari
concrete:
- Pentru cresterea mea in asemanare cu Cristos sa caut 1 lider
(credincios matur spiritual) care sa imi indrume pasii si sa faciliteze in
viata mea: marturisirea si eliberarea de pacat, echiparea cu valorile
Imparatiei si darurile Duhului, dare de socoteala, ...
- din proprie initiativa sub indrumarea Duhului Sfant sa caut 1-2 oameni
din anturajul meu si sa ii chem la o forma de ucenicie in care sa ii ajut
sa creasca in asemanare cu Cristos, aplicand principiile de mai sus.

Pavel:
"4. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare
ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, 5. pentru ca
credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe
puterea lui Dumnezeu." – 1 Corinteni 2:4-5

