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Dedicaţie

Pentru Irv Busenitz, 
 pentru prietenia sa loială 

 și slujirea sa devotată de-a lungul a trei decenii.  
Irv este un adevărat învățător 
 și un slujitor lipsit de egoism, 

 care și-a investit propria viață 
 în viețile altor bărbați 

 care au venit să studieze la Master’s Seminary. 
 Irv este modelul ideal de ucenic 

 și de făcător de ucenici, 
 dedicându-se împlinirii textului din 2 Timotei 2:22: 

 „Ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, 
 încredinţează la oameni de încredere, 
 care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.“
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Mulțumiri 



Scrierea cărții de față se datorează în mare măsură sprijinului 
enorm și încurajărilor primite din partea membrilor echipei de 
la Thomas Nelson, în special ale lui David Moberg și Mark 

Sweeney. De-a lungul anilor, ne-am bucurat de un parteneriat strâns 
și rodnic, și Îi sunt recunoscător Domnului pentru efortul pe care 
acești prieteni minunați l-au depus pentru publicarea multora dintre 
cărțile mele.

În mod special, le sunt recunoscător lui Mary Hollingsworth și lui 
Kathryn Murray de la Thomas Nelson, care au muncit din greu, sub 
presiunea unor termene limită scurte, pentru a nu întârzia procesul de 
editare și tipărire. Bunătatea, răbdarea și efortul lor au fost exemplare, 
în ciuda unor situații dificile. 

De asemenea, îi mulțumesc lui Gary Knussman, care a verificat 
acest material de-a lungul procesului de lucru și mi-a oferit prețioase 
sugestii editoriale. 

Mulțumirile mele speciale se îndreaptă către Phil Johnson, care 
a lucrat alături de mine timp de douăzeci de ani în calitate de editor 
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principal. Și de această dată și-a pus în practică abilitățile pentru a 
descifra toate manuscrisele mesajelor mele din Matei 10 și Luca 6, 
punând ambele serii într-o singură versiune și asigurându-se că textul 
este suficient de clar și fluent. 
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Introducere 



C u  mai bine de douăzeci de ani în urmă, în timp ce predicam 
din Evanghelia după Matei, am avut o serie de mesaje 
despre cei doisprezece apostoli. Mesajele au fost foarte bine 

primite de auditoriul meu. Pe baza acestei serii, am realizat chiar și 
un ghid de studiu intitulat Ucenicii Învățătorului. De-a lungul anilor, 
postul de radio Grace to You a transmis de mai multe ori această serie 
de predici. De fiecare dată genera un val imens de reacții pozitive din 
partea ascultătorilor. După douăzeci de ani, această serie continuă să 
rămână una dintre cele mai populare serii pe care le-am creat.

Cu câțiva ani în urmă, am început să predic verset cu verset din 
Evanghelia după Luca în biserica noastră. Când am ajuns în dreptul 
pasajului din Luca 6:13-16 (unde Luca redă lista celor doisprezece 
ucenici), am predicat o nouă serie de mesaje despre viețile lor. Din 
nou, răspunsul publicului a fost copleșitor și plin de entuziasm. În 
timp ce predicam, am realizat că o generație complet nouă se născuse 
și ajunsese la maturitate în intervalul de timp care trecuse de la ultima 
dată când am studiat viețile ucenicilor. Ei se identificau cu acești 
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bărbați în același mod în care o făcuseră și părinții lor cu două decenii 
în urmă. 

Unele persoane, care memoraseră casetele cu seria mai veche de 
mesaje, au mărturisit că studiul despre viețile ucenicilor a rămas la fel 
de proaspăt, relevant și practic. Noua serie a devenit foarte repede una 
dintre preferatele lor, astfel că au început să mă implore să sintetizez 
tot materialul și să-l public într-o carte. Nu a fost nevoie de multă 
muncă de convingere pentru un asemenea proiect. Cartea pe care 
dumneavoastră o țineți în mâini reprezintă rezultatul.

Din totdeauna am fost fascinat de viețile celor doisprezece apostoli. 
Cine nu ar fi? Personalitățile lor ne sunt deosebit de familiare. Ei sunt 
la fel ca noi și ca alte persoane pe care le cunoaștem. Sunt personaje 
reale cu care ne putem identifica. Atât neajunsurile și greșelile lor, 
cât și victoriile și trăsăturile lor pozitive sunt redate în câteva pasaje 
fascinante din Scriptură. Ei sunt niște oameni pe care am dori să-i 
cunoaștem. 

Aceasta se datorează faptului că au fost oameni perfect normali, 
la fel ca noi. Nici măcar unul dintre ei nu a fost renumit pentru 
erudiția sau studiile sale. Ei nu aveau niciun fel de experiență 
în domeniul oratoriei sau al teologiei. De fapt, erau niște străini 
pentru clasa religioasă din vremea lui Isus. Nu se remarcau nici prin 
talentele naturale sau capacitățile lor intelectuale. Dimpotrivă, au fost 
predispuși la greșeli, au avut atitudini greșite, o credință insuficientă și 
au gustat amarul eșecului, Petru fiind lider chiar și la aceste capitole. 
Chiar și Isus a remarcat faptul că învățau greu și erau slabi în cele 
spirituale (Luca 24:25).

Ei purtau diferite culori politice. Unul dintre ei fusese zelot, un 
extremist care dorea să distrugă autoritatea romană. Un altul fusese 
colector de taxe, adică un trădător al națiunii iudaice și un aliat al 
Romei. Cel puțin patru, dacă nu chiar șapte dintre ei fuseseră pescari 
și prieteni din Capernaum, cunoscându-se probabil din copilărie. 
Restul probabil că fuseseră negustori sau meșteșugari, deși nu ni se 
spune care a fost ocupația lor înainte de a deveni urmașii lui Cristos. 
Majoritatea proveneau din Galileea, o regiune agricolă aflată la 
intersecția drumurilor comerciale. Galileea, nu Iudeea sau Ierusalimul 
(așa cum ar crede unii), care era capitala politică și religioasă a lui 
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Israel, a rămas sediul lor pentru o mare parte din perioada lucrării 
publice a lui Isus.

În ciuda tuturor minusurilor și trăsăturilor lor urâte de caracter, 
căci erau niște oameni extrem de simpli, ei au dus mai departe lucrarea 
lui Isus, după ce El S-a înălțat la cer, lăsând o amprentă de neșters 
asupra lumii. Lucrarea lor continuă să ne influențe chiar și pe noi, cei 
de astăzi. Dumnezeu i-a echipat și i-a folosit într-un mod minunat 
pentru a inaugura răspândirea Evangheliei și pentru a zgudui lumea 
(Fapte 17:6). Niște oameni de rând, ca mine și ca tine, au devenit 
instrumentele prin care mesajul lui Cristos a fost dus până la capătul 
pământului. Nu e de mirare că sunt niște persoane fascinante.

Cei doisprezece au fost aleși și chemați în mod personal de 
Cristos. El i-a cunoscut așa cum numai Creatorul i-a putut cunoaște 
(Ioan 1:47). Cu alte cuvinte, cunoștea toate defectele lor cu mult 
înainte de a-i alege. Știa chiar și faptul că Iuda avea să-L trădeze 
(Ioan 6:70, 13:21-27), dar, cu toate acestea, l-a ales și pe el, oferindu-i 
toate binecuvântările și beneficiile pe care le-a dat tuturor. 

Gândiți-vă ce implicații are acest adevăr: din punctul nostru 
uman de vedere, răspândirea Evangheliei și înființarea Bisericii au 
depins întru totul de doisprezece bărbați, a căror singură trăsătură 
remarcabilă a fost faptul că erau oameni de rând. Ei au fost aleși de 
Cristos și au fost instruiți preț de o perioadă pe care o contabilizăm 
mai ușor cu ajutorul lunilor, nu al anilor. El i-a învățat Scriptura, le-a 
arătat cum să trăiască o viață sfântă (le-a spus și le-a demonstrat 
cum trebuie să se roage, cum să ierte și cum să slujească unul altuia 
în umilință). Le-a oferit multe lecții morale. A vorbit cu ei despre 
lucruri care urmau să se întâmple și i-a folosit ca instrumente prin 
care le-a adus multora vindecare, a scos afară demoni și a făcut multe 
alte minuni. Trei dintre ei, Petru, Iacov și Ioan, au avut ocazia să guste 
puțin din gloria Lui pe Muntele Schimbării la Față (Matei 17:1-9).

A fost o perioadă scurtă, dar intensă de ucenicie. Când aceasta a 
luat sfârșit, în noaptea în care Isus a fost vândut, „toți ucenicii L-au 
părăsit și au fugit“ (Matei 26:56). Dintr-o perspectivă pământească, 
programul lor de instruire a fost un eșec monumental. Părea că 
ucenicii au uitat și au ignorat tot ce îi învățase Isus despre a-și lua 
crucea și a-L urma. De fapt, au resimțit atât de tare eșecul lor, încât 
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pentru o vreme s-au întors la vechile lor vocații. Și din câte se pare, 
chiar și în aceste domenii ei erau falimentari (Ioan 21:3-4).

Însă după ce au fost încurajați de Domnul cel Înviat, s-au întors la 
chemarea lor. Împuterniciți de Duhul Sfânt la Rusalii, au reluat fără 
șovăire slujba la care îi chemase Isus. Ei sunt dovada vie a faptului că 
puterea lui Dumnezeu este desăvârșită în slăbiciune. Prin propriile 
lor puteri, ei nu puteau să se ridice la nivelul slujbei primite (2 Cor. 
2:16). Dumnezeu însă i-a condus spre biruință prin Cristos și prin ei, 
El a răspândit „în orice loc aroma cunoașterii Lui“ (14).

Pentru a înțelege cât de scurt a fost timpul petrecut de ei cu 
Isus, trebuie să luăm în considerare că, de la botez și până la înviere, 
lucrarea Lui a durat aproximativ trei ani. Mai mult, programul lor 
intensiv de ucenicie a ținut doar jumătate din această perioadă. 
Într-una dintre lucrările sale clasice, The Training of the Twelve,  
F.F. Bruce demonstrează că până în clipa în care Isus i-a ales pe cei 
doisprezece apostoli din grupul mare de ucenici (Matei 10:1-4, Luca 
6:12-16), se scurseseră deja jumătate din cei trei ani de lucrare publică:

Alegerea celor doisprezece de către Isus... reprezintă un 
moment de cotitură în istoria Evangheliilor. Acest eveniment 
împarte lucrarea Domnului nostru în două etape, probabil 
aproape egale ca durată, însă disproporționate în ceea ce 
privește amploarea și importanța efortului depus. În prima 
perioadă, Isus a lucrat de unul singur, minunile Lui s-au 
limitat, în mare parte, la câteva regiuni, iar învățătura Lui 
era una cu un caracter elementar. Însă, după alegerea celor 
doisprezece, lucrarea Împărăției a crescut atât de mult încât 
era nevoie de organizare și împărțire a sarcinilor; învățătura 
lui Isus a început să aibă un caracter mult mai profund și mai 
complex, iar minunile Lui au cuprins tot mai multe localități.

E posibil ca selectarea unui număr mai limitat de oameni, 
care să fie însoțitorii Lui constanți și apropiați, să devină o 
necesitate pentru Cristos, ca urmare a succesului răsunător 
pe care L-a avut în atragerea de urmași. Ne putem imagina 
că aceștia erau într-un număr așa de mare, încât începeau să 
devină un impediment în calea deplasărilor Sale, în special 
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dacă ne gândim la călătoriile lungi pe care urma să le facă în 
partea a doua a lucrării. Era imposibil ca toți cei care au crezut 
în El să continue să meargă după El, în mod literal, în orice 
loc: masele mari de oameni care Îl înconjurau de obicei urmau 
să fie acum ceva ocazional. A fost însă dorința Lui ca doar un 
număr limitat de ucenici să-I fie alături tot timpul și în orice 
loc. Aceștia au fost cei doisprezece apostoli, care au pribegit 
cu El peste tot, au fost martori la minunile Sale și L-au ajutat 
cu nevoile Sale zilnice. Astfel, în termenii eleganți folosiți de 
Marcu, Isus „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” (Marcu 
3:13-14).1

Asta înseamnă că această mână de ucenici, care au avut meserii 
obișnuite și preocupări pământești, au petrecut mai puțin de 
optsprezece luni în ucenicia lui Isus, ca să fie pregătiți pentru slujba 
monumentală la care au fost chemați. Nu exista niciun fel de a 
doua coardă, de jucător de rezervă sau de plan B în cazul în care cei 
doisprezece ar fi dat greș.

Strategia pare a fi extrem de riscantă. În termeni umani, înființarea 
Bisericii și răspândirea mesajului Evangheliei depindea în totalitate 
de doisprezece oameni obișnuiți, cu tot felul de defecte evidente. Mai 
mult, unul dintre ei a fost atât de diabolic, încât a avut curajul să-L 
trădeze pe Domnul universului. Toată instruirea lor a durat mai puțin 
de jumătate din timpul necesar pentru a obține o diplomă în cadrul 
unui seminar teologic din zilele noastre. 

Însă, Cristos știa ce face. Din punctul Lui de vedere, succesul ultim 
al strategiei Sale depindea de lucrarea Duhului Sfânt, care trebuia 
să ducă la îndeplinire voia Sa suverană. Era o misiune care putea fi 
realizată. De aceea, era o lucrare pentru care doar Dumnezeu merită 
toată lauda și gloria. Acești bărbați nu au fost decât niște instrumente 
în mâinile lui Dumnezeu, la fel cum tu și cu mine putem fi uneltele 
Lui astăzi. Lui Dumnezeu Îi face plăcere să folosească asemenea 

1 Alexander Balman Bruce, The Training of the Twelve, New York, 
Doubleday, 1928, p. 29-30.
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mijloace obișnuite – „lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine 
pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă 
de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi 
lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe 
cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu“ 
(1 Cor. 1:27-29). Triumful de două mii de ani al efortului apostolic 
este o dovadă a înțelepciunii și a puterii strategiei divine. 

Uneori în Scriptură, cei doisprezece sunt numiți „ucenici“ – 
mathetes în limba greacă (Matei 10:1, 11:1, 20:7, Luca 9:1). Cuvântul 
înseamnă „învățăcel, student“. Asta au fost ei în timpul acelor luni 
de zile petrecute sub tutela directă și personală a Domnului. El a 
avut mulțimi de ucenici, însă i-a ales și i-a chemat în mod specific 
pe acești doisprezece, ca să ocupe slujba unică de apostoli. De aceea, 
ei sunt numiți și „apostoli“ – apostoloi în greacă. Cuvântul înseamnă 
„mesager, cel trimis“. Ei au primit un rol unic de ambasador, având 
autoritatea și responsabilitatea de a vorbi în numele lui Cristos. În 
mod special, Luca este cel care folosește acest termen în evanghelia 
sa și în cartea Faptele apostolilor, utilizându-l aproape exclusiv cu 
referire la cei doisprezece. Matei vorbește despre apostoli doar o 
singură dată (Matei 10:2); în alte părți el vorbește despre „doisprezece 
ucenici“ (11:1, 20:17) sau „cei doisprezece“ (26:14, 20, 47). Și Marcu 
folosește termenul de apostol o singură dată (Marcu 6:30). În afară 
de acest caz, el face referire la ei ca „cei doisprezece“ (3:14, 4:10, 6:7, 
9:35, 10:32, 11:11, 14:10, 17, 20, 43). De asemenea, Ioan folosește 
cuvântul apostol o singură dată (Ioan 13:16). Asemenea lui Marcu, 
Ioan vorbește întotdeauna despre grupul apostolic folosind expresia 
„cei doisprezece“ (6:67, 70-71, 20:24). 

Luca 10 descrie o situație în care șaptezeci dintre urmașii lui Isus 
au fost aleși și trimiși doi câte doi. Evident că au fost niște „trimiși“, 
de aceea unii comentatori susțin că și ei sunt „apostoli“, însă Luca nu 
folosește acest termen.

Cei doisprezece au fost chemați să ocupe o poziție specifică. 
În Evanghelii și în Faptele apostolilor, termenul apostoloi se referă 
aproape de fiecare dată la această poziție și la cei doisprezece bărbați 
care au fost chemați și așezați în această poziție. Faptele apostolilor 
14:14 și epistolele pauline subliniază foarte clar că și Pavel a fost 
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chemat să ocupe o anumită poziție apostolică, și anume cea de 
„apostol al Neamurilor“ (Rom. 11:13, 1 Tim. 2:7, 2 Tim. 2:11). Pavel 
a avut parte de o chemare unică la apostolie. Cu siguranță că și el 
a avut parte de privilegiile și autoritatea celor doisprezece (2 Cor. 
11:5). Însă calitatea de apostol a lui Pavel nu reprezintă subiectul 
acestei cărți, deoarece atenția noastră se focalizează asupra celor 
doisprezece bărbați care au luat parte la lucrarea publică a lui Isus 
în calitate de prieteni și camarazi. Pavel nu s-a convertit decât după 
înălțarea lui Cristos (Fapte 9). El a fost un apostol căruia Domnul 
i S-a arătat „asemenea unei stârpituri“ (1 Cor. 15:8). El a vorbit cu 
aceeași autoritate și a dovedit aceleași abilități miraculoase ca și cei 
doisprezece, iar aceștia l-au acceptat și i-au recunoscut autoritatea 
(2 Pet. 3:15-16), însă el nu se considera unul dintre ei. 

Numărul doisprezece e important, deoarece Luca descrie modul 
în care, după înălțarea lui Isus, ucenicii l-au ales pe Matia ca să ocupe 
locul lăsat vacant de Iuda (Fapte 1:23-26).

Rolul de apostol (în care includem și lucrarea la care a fost chemat 
Pavel) presupunea o poziție de conducere și autoritatea exclusivă 
de a da învățătură în Biserica primară. Întregul Nou Testament a 
fost scris de apostoli sau de apropiați ai acestora. Însă, înainte ca 
acesta să apară în formă scrisă, învățătura apostolilor a reprezentat 
standardul Bisericii primare. Toți credincioșii adevărați, începând 
cu primii convertiți de la Rusalii, se supuneau conducerii apostolilor 
(Fapte 2:37). 

Apostolii au primit o putere supranaturală cu ajutorul căreia 
realizau semne și minuni (Matei 10:1, Marcu 6:7, 13, Luca 9:1-2, 
Fapte 2:3-4, 5:12). Aceste semne dovedeau veridicitatea cuvântului 
Evangheliei, pe care apostolii l-au primit de la Cristos și pe care îl 
proclamau lumii în numele Lui (2 Cor. 12:12, Evr. 2:3-4).

Cu alte cuvinte, rolul lor era unul crucial, fundamental. Într-un 
sens cât mai real, ei sunt temelia Bisericii, „piatra din capul unghiului 
fiind Isus Cristos“ (Ef. 2:20).

Studierea vieții apostolilor a reprezentat o adevărată delectare 
pentru mine și una dintre cele mai rodnice inițiative. Cea mai mare 
bucurie a mea este să-L predic pe Cristos. Unsprezece dintre acești 
bărbați au avut aceeași pasiune, și-au dedicat viața acestei chemări și 
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au ajuns biruitori, în ciuda tuturor obstacolelor. Ei sunt niște eroi și 
adevărate modele de urmat pentru noi, în ciuda tuturor defectelor pe 
care le-au avut. A studia viețile lor înseamnă a avea ocazia să cunoști 
acele persoane care au fost cele mai apropiate de Cristos Însuși în 
timpul lucrării Sale pe pământ. E o mare binecuvântare să realizezi 
că ei au fost niște oameni obișnuiți, la fel ca noi. Fie ca Duhul lui 
Cristos, care i-a învățat, să ne transforme și pe noi în același fel în care 
i-a schimbat și pe ei, făcându-i niște vase prețioase de care Stăpânul 
S-a folosit. Fie ca și noi să învățăm din exemplul lor ce înseamnă să 
fii un adevărat ucenic.


