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CUVÂNT ÎNAINTE
Când vorbim despre ucenicie biblică sau ca mod de viață, dăm
inevitabil impresia că îngroșăm rândul celor care învață pe alții
ceea ce nu au trăit niciodată în practică, ceea ce poate că au
practicat într-o fază incipientă a pelerinajului lor spiritual, sau
ceea ce vor practica de îndată ce vor reuși să finalizeze
angajamentele curente.
Vestea bună, având în vedere sărăcia meditațiilor românești pe
tema uceniciei biblice, este că e puțin probabil ca autorii acestui
curs să îngroașe rândurile învățătorilor pe această temă. Ne
rămân însă celelalte provocări: experiența personală autentică și
practicarea prezentă a uceniciei biblice.
Având în vedere depărtarea temporală și spațială de momentul
întrupării Evangheliei în istorie, este foarte puțin probabil să
găsim printre noi pe cineva care a trăit în mod real ucenicia în
școala lui Isus. Nici unul dintre noi nu se poate lăuda cu trei ani
petrecuți la picioarele Mântuitorului sau în atelierul de ucenicie
al lui Isus. După acest standard, doar doi dintre urmașii lui Isus
ar putea depăși această provocare: Iust și Matia. Ca urmare,
suntem nevoiți să o luăm pe urmele lui Pavel, care, deși nu a
fost alături de cei doisprezece împreună cu Domnul, începând cu
botezul lui Ioan și până la Înălțare, a reușit să trăiască Mandatul
Învățătorului în fiecare clipă a vieții sale petrecută după
întâlnirea transfiguratoare de pe drumul Damascului. Și tocmai
asta ne-am propus să facem, lansând acest curs după ce ne-am
devotat împlinirii Marii Trimiteri cu peste douăzeci de ani în
urmă. Pentru depășirea ultimelor provocări, ne-am propus să
invităm în echipa de prezentare pastori și slujitori laici care
practică ucenicia biblică la nivelul înțelegerii lor prezente, și care
doresc să treacă la nivelul despre care spunea Domnul: „Dar
fiecare ucenic desăvârșit va fi la fel ca învățătorul lui“. Şi la
aceasta vă invităm și pe dumneavoastră în timp ce parcurgeți
împreună cu noi acest curs.
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