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Excelenţa voastră, ucenicul meu! Despre ucenicie,

Luca 1:1-4 

Revăzut în Oxford,  
După întîlnirea  

cu Lord Henry Chadwick 

Colegului meu de slujire,  
pastor Florin Negruţ,  

care “semnifică”  
cele ce se de–scriu mai jos

Luca 1:1 VEpeidh,per polloi. evpecei,rhsan avnata,xasqai dih,ghsin  
peri. tw/n peplhroforhme,nwn evn hm̀i/n pragma,twn( 
kaqw.j pare,dosan h̀mi/n oì avpV avrch/j  
auvto,ptai kai. ùphre,tai geno,menoi tou/ lo,gou( 
e;doxe kavmoi. parhkolouqhko,ti a;nwqen  
pa/sin avkribw/j kaqexh/j soi gra,yai( kra,tiste Qeo,file( 
i[na evpignw/|j peri. w-n kathch,qhj lo,gwn th.n avsfa,leian) 

O traducere a acestui pasaj ar putea suna aşa:  

“Pentru că mulţi au încercat să pună laolaltă o istorisire 
asupra lucrurilor care au fost împlinite între noi, după
cum ni le–au predat cei care de la început le–au văzut, 
devenind slujitori ai cuvîntului, şi mie mi s–a părut 
potrivit, urmărind de la început toate lucrurile în detaliu, 
(cu precizie), să îţi scriu în ordine, Excelenţa Voastră
Teofile, ca să cunoşti adevărul asupra cuvintelor asupra 
cărora ai fost învăţat. (ca să ai siguranţă asupra lucrurilor 
pe care le ştii)” 

Textul care urmează este o scurtă meditaţie asupra uneia 
dintre bolile care au apărut în mediul nostru. Aceasta se 
caracterizează printr-o anumită relaxare în relaţii, prin 
neglijenţă faţă de celălalt – neglijenţă faţă de persoana care-ţi 
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stă înainte – şi printr-o atmosferă de stres de intreprindere ce 
domneşte în bisericile noastre. Aici ai voie să te relaţionezi fără
grijă şi politeţe la celălalt pentru că procesul tehnologic nu îţi 
dă timp să ai răbdare. Este îngrijorător faptul că istoria 
întîlnirilor noastre devine o istorie a amintirilor lui “băi” şi 
“hăi”, a jignirilor şi apelativelor de stradă – mă refer aici în 
special la tineri. Cultura tehnologică datorită căreia am ajuns să
vorbim în zgomot de strung sau cu căştile de muzică dată la 
maxim pe urechi îşi spune cuvîntul asupra modului în care ne 
raportăm unii la alţii. Este un zgomot infernal între noi, zgomot 
care nu se aude, dar care nu ne lasă să dialogăm unii cu ceilalţi. 
Cultura relaţiilor noastre este amprentată de alergătura de 
dimineaţă după tramvai sau autobuz, de liftul care nu mai 
vine... ne spunem “bună ziua” şi “la revedere” în goană. Nu 
mai avem timp să ne privim şi să ne aşteptăm răspunsurile.  

Am luat pentru vindecare un text din Luca, text care ar 
merita citit şi doar de dragul ritmului incantatoriu pentru a auzi 
această mare reuşită a stilului.  

Omul de cultură

A devenit deja un loc comun faptul că Luca era medic şi 
era iubit de către apostoli. Mai puţin se ştie faptul că scria ca un 
aristocrat, ca un mare om de cultură, stilul şi lexicul fiind 
semne ale şcolii, ale formaţiei unui intelectual de rasă. Stilul lui 
Luca este stilul papirusurilor, iar superba lui limbă, koine, este 
demnă de Tucidide, Demostene, Herodot, Polybius sau chiar 
Aristotel. În ambele scrieri, Evanghelia după Luca şi Faptele 
Apostolilor, se găsesc foarte multe hapax legomena, cuvinte 
care apar o singură dată în Scripturi, ceea ce trădează un lexic 
foarte bine cultivat. Introducerea în Evanghelia sa este demnă
de pus în antologia marilor prolegomena la tratatele de 
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teologie. Nu ţine de scopul acestei lucrări realizarea unui studiu 
amănunţit asupra acestor cuvinte care provin din vechile 
papirusuri şi care nu sunt deloc uzitate în limbajul comun în 
care a fost scris întreg Noul Testament sau asupra stilului. 
Chestiunile care ţin de tehnică fiind mai puţin importante 
pentru studiul nostru, lucrul pe care am vrea să-l subliniem este 
că stilul lui Luca trimite la ideea că literatura păgînă a secolului 
I ar fi cîştigat un mare scriitor dacă acest stilist rafinat nu s-ar fi 
convertit să-i slujească şi prin condei pe Domnul şi pe sfinţi.  

Cercetătorul  

Nu numai că avem de-a face cu un stil foarte bine lucrat, 
ci, ca un bun profesionist, ca unul care şi–a format reflexele 
omului de ştiinţă, Luca vorbeşte ca un cercetător, fiind sigur de 
ceea ce spune, în urma efortului de cercetare cu deamăruntul, şi 
care, ca urmare a acestui efort, a căpătat autoritatea epistemică
de netăgăduit. Doar la Hipocrat şi Galen, unul medic, altul 
farmacist, oameni din tagma lui Luca, mai găsim acest cuvînt 
(evpiceire,w19)în introducerile la scrierile lor, termen aproape 
intraductibil şi pe care doar el îl mai foloseşte în Fapte 19:3. 
Aceste “cercetări cu deamăruntul” sunt re-aranjate sistematic, 
Luca demostrîndu-ne că ştie să facă mai mult decît teologie de 
tipul “cut and paste”, verbul pe care el îl foloseşte 
(avnata,ssomai20202020) fiind verb confiscat de metodologia ştiinţifică
a tuturor vremurilor. 

Aşa cum am văzut, ca orice cercetător care se respectă, 
Luca analizează stadiul problemei în introducere (mulţi s-au 
apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită), îşi declară

                                                
19 A încerca să faci ceva cu mîinile, a pune mîna pe un lucru pentru a încerca 

ceva, cu preverb intensiv.  
20 A rearanja sistematic datele, nu neapărat în ordine cronologică, după cum 

spune, la rîndul său, şi Plutarh în Moraliile sale 
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metodologia (rearanjare a datelor în urma unei analize 
diacronice „de la început” şi comparative pertinente), respectă
tradiţia în lumina căreia îşi reanalizează datele – fără a face 
abstracţie de ceea ce spune întreaga comunitate în mijlocul 
căreia creează – “după cum ni le–au încredinţat...”.21 După
această analiză, ceea ce este de spus este spus clar, concis, 
coerent în cele mai mici detalii (avkribw/j22), respectînd pretenţia 
la ordine a oricărei comunicări ştiinţifice şi claritatea care 
rezultă din faptul că însuşi autorul a înţeles despre ce este 
vorba. Ce magistrală prolegomenă ce ar putea fi pusă la 
începutul oricărui tratat de teologie! 

Luca este simplu, dar nu simplist, concis, dar nu 
telegrafic, clar, dar nu fără nuanţe, practică un stil ştiinţific, dar 
nu uscat şi golit de emoţie, stil atît de des întîlnit astăzi în 
comunitatea teologilor de pretutindeni şi a bibliştilor care se 
închină la conjuncţie fără a se lăsa ispitiţi de frumuseţea 
modelului pe care un autor ca Luca poate să ni-l ofere.  

Luca – omul de ştiinţă, teologul ne demonstrează că poţi 
fi cald şi pe înţelesul tuturor chiar dacă eşti educat – intelectual 
ca formaţie –, că poţi fi priceput chiar dacă te pricepi la tainele 
şi dedesubturile limbii, că nu e complicat să cugeţi adînc, şi 
pentru asta nu trebuie să sacrifici naturaleţea discursului, că
poţi fi la îndemînă şi pe înţelesul tuturor atît în discurs, cît şi în 
slujire. Unde sunt mofturile lingvistice ale unor confraţi de-ai 
noştri de prin Apus şi de pe-aici, pe care Biserica nu-i mai 
pricepe – citări din greacă sau din ebraică în predici (fie vorba 
între noi, nu întotdeauna drepte, bine buchisite şi la locul lor), 
citări de nume de autori şi savanţi, deseori luate greşit de prin 
enciclopedii de buzunar, doar pentru a epata publicul 
considerat necunoscător? –. Unde sunt pretenţiile de intelectual 
marginalizat şi neînţeles, unde este conştienţa aceea de “geniu” 

                                                
21 Este verbul paradi,dwmi, care înseamnă “a da mai departe”, în cazul de faţă

în sensul unei tradiţii orale sau scrise,.  
22 De aici cuvîntul „acribie”, exactitate, rigurozitate ştiinţifică. 
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care devine piatră de poticnire pentru că se crede pe sine prea 
sus pentru Biserica lui Cristos care trăieşte “in sancta 

simplicitate”? Unde este dispreţul suveran al omului de cultură
care crede că nu îşi găseşte locul între cei care au devenit 
slujitori ai Cuvîntului, între cei care sunt creduli şi naivi?  

Maestrul 

 Luca scrie în contextul în care-i predă unui ucenic 
învăţătură, asumîndu-şi rolul de învăţător. Teofil este cel 
înscris la caticheză, la picioarele lui Luca, nu invers.  

Kratistos – Luca, aristocratul, omul de cultură, omul de 
ştiinţă, medicul respectat, fără moftul intelectual, ne surprinde 
folosind un termen care apare numai în scrierile lui şi numai 
alături de numele unor persoane de vază din vremea sa.  

Prea alesule – kratistos – este un termen care ar putea fi 
tradus cu excelenţa voastră. Îl regăsim în discursuri sau scrisori 
oficiale lîngă numele unuia ca Felix (Fapte 23:26, Fapte 24:3) 
sau ca Festus (Fapte 26:25), ambii puternici ai vremii, 
aristocraţi dregători. Modalitate de apelare dedicată celor de 
neam nobil, această expresie nu îşi găseşte locul în contextul 
adresării către cineva mai tînăr ca vîrstă, catehumen, învăţăcel, 
poate dintre cei care se convertiseră dintre neamuri, unul care 
abia descifrase tainele credinţei. 

Nu ştim dacă Teofil era de neam nobil; sigur era 
catehumen,23 se poate să fi fost roman, chiar ofiţer, poate din 
ordinul cavalerilor, dar nu era Luca obligat de etichetă să se 
adreseze cu aceste cuvinte tocmai ucenicului său, fiind medic, 
cu un statut apropiat celui pe care un medic de astăzi îl are. 

Şocantă a fost descoperirea aceasta pentru noi, aici, ca 
unii care ne aflăm în relaţie permanentă de maestru-ucenic, 
                                                
23 Expresia de aici, un aorist pasiv, kathch,qhj ,vine de la verbul kathce,w de 

care vine şi verbul „a catehiza” 
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pastor-enoriaşi, şi anume descoperirea lipsei de emfază a celui 
care crede că are autoritate fiinţială, a celui care epatează prin 
limbajul bombastic, menit să complexeze ucenicul sau 
enoriaşul. Surprinzător este să descoperim că înţeleptul Luca, 
cel care îşi cîştigase autoritatea epistemică prin discursul bine 
argumentat şi frumos ordonat, înţelege autoritatea ca un 
rezultat al relaţiei, în respect unul faţă de celălalt.  

Excelenţa voastră, ucenicul meu 

Precum Ioan care îşi numeşte ucenicii nu numai copilaşi, 
ci şi preaiubiţi, Luca a înţeles că a fi aristocrat de sînge şi în 
spirit, a fi om de cultură şi intelectual de rasă, maestru înţelept 
înseamnă a fi atent la chipul nobil din celălalt, la inteligenţa 
celuilalt, la potenţialul celuilalt. Omul de cultură, nobilul, 
aristocratul spiritului ştie să preţuiască în relaţie persoana. 
Vede dincolo de lucruri, vede dincolo de setările sociale, 
dincolo de ceea ce eşti, ceea ce poţi să devii, şi înnobilează
chiar acolo unde chipul este pervertit. Pentru Luca, Teofil este 
Excelenţa voastră. 

Trist este că în lumea noastră a dispărut simţul pentru 
chipul regesc al celuilalt. Trist este cînd profesorul, omul de 
ştiinţă, celebritatea, preotul sau pastorul care au devenit 
arhicunoscuţi prin televiziune şi ziare, au pierdut simţul atenţiei 
pentru ucenicul nevăzut, pentru acei neînsemnaţi fraţi ai săi.  

Marile întîlniri cu oameni de cultură şi oameni de ştiinţă
(Lucia Wald, Athanasie Negoiţă, Petru Creţia, Traian Costa, 
Vasile Arvinte, Eugenio Coşerio, Walter Elwell, Carl 
Armerding, Kallistos Ware, Lord Henry Chadwick, Eugen 
Munteanu, Francisca Băltăceanu, Gheorghe Bîrlea), marile 
întîlniri care mi-au marcat viaţa din punct de vedere 
profesional s-au desfăşurat, neaşteptat pentru mine, într-un 
cadru cald,  prietenesc, la o cană de ceai şi pe fotolii prăfuite 
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între vrafuri de cărţi, într-o dezordine ordonată, cu sens 
familiar. Au fost întîlniri în care     m-am simţit “boier” în 
sensul lui Steinhardt, nobil, preţuit, întîlniri în care m-am 
cîştigat pe mine, mi-am cîştigat respectul de sine, întîlniri în 
care mi s-a vorbt cu prealesule, mie, ucenicului de douăzeci-şi 
de ani. Oameni care purtau laurii comunităţilor ştiinţifice ale 
acestui veac vorbeau zîmbind cu dumneavoastră, făcîndu-şi 
timp să-l asculte pe învăţăcel cu acel impresionant simţ al 
dialogului de care este în stare omul educat.  

Adîncă mi-a fost durerea cînd am văzut, în schimb, omul 
bisericii la una dintre talk-show-urile din ultima vreme, un om 
al bisericii respectat chiar şi în mediile noastre. M-a cutremurat 
felul în care l-a tratat pe tînărul student la filozofie întocmai 
cum un maistru strungar îl tratează pe ucenicul care a greşit 
piesa, dîndu-i cîte un dupac după ceafă şi stropşindu-se la el 
fără a asculta, cînd datoria părintelui spiritual este de a-i călăuzi 
şi pe eretic şi pe tînărul neînţelept. Pentru a te duce spre 
lumină, nobilul nu te jigneşte nici dacă spui prostii şi te ascultă
chiar dacă eşti în întuneric, Maestrul priceput şi pastorul 
înţelept nu se prăbuşesc peste ucenic şi enoriaş cu toată
greutatea personalităţii lor pentru a sufoca orice încercare de 
dialog, pentru că ştiu ceea ce au învăţat şi ceea ce au crezut, aşa 
cum Luca îl învaţă catehismul, faptele şi cuvintele lui Cristos, 
fără a face caz în relaţie de ascendentul lui de profesor faţă de 
discipol şi de învăţător faţă de ucenic, ştiind că autoritatea este 
cîştigată, nu impusă, şi avînd încredere în nobleţea sufletului 
lui Teofil.  

Excelenţa voastră, fraţii mei 

După ce am descoperit aceste lucruri, cu ceva vreme în 
urmă am predicat la o capelă studenţească despre Luca-
profesorul. Şi, reamintindu-ne că suntem aleşi pentru 
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Dumnezeu şi prea aleşi unii pentru alţii, am încercat o 
răscumpărare a relaţiilor în şcoală, mai întîi prin simpla 
formulă de adresare, în care, studenţi şi profesori, dogmaticieni 
şi biblişti, pastori şi studenţi, să vedem cum este cînd suntem 
aristocraţi care pot sluji în dezbrăcare de sinele care 
incomodează spălarea picioarelor. Am propus să fim profesori 
care pot asculta, studenţi care îşi duc viaţa ca prinţi, ca 
excelenţe, ca o împărăţie de preoţi, exersînd nu răceala 
formulei dumneavoastră, ci frumuseţea cuvîntului frate, dar 
reumplut de conţinut.  

Predarea, ca şi predicarea, stabileşte relaţii de autoritate 
care se pot răci şi care pot deveni artificii în care, pe de o parte, 
predicatorul şi învăţătorul să fie deformaţi, devenind prestatori 
de servicii intelectuale şi spirituale şi, pe de altă parte, 
studentul şi enoriaşul să piardă dimensiunea relaţiei care face 
roditor procesul de cunoaştere a temeiniciei învăţăturilor 

primite prin viu grai.  
Predicarea şi predarea se produc în relaţii care sunt 

împreună funcţional constitutive şi pentru profesor şi pentru 
păstor. Şi Cicero şi Goethe au fost conştienţi că retorul şi 
poetul, dacă sunt mari, au ajuns astfel datorită unui public 
mare. Vindecarea relaţiilor în care se desfăşoară aceste procese, 
prin răscumpărarea atenţiei faţă de celălalt, prin răscumpărarea 
sentimentului de aproape, poate aduce vindecarea şi în 
bisericile împărţite. Poate că ne-am putea răscumpăra relaţiile, 
chiar dacă unii dintre noi suntem plasaţi, doar prin har, mai sus 
pe scara socială, ca medici, ca cercetători, profesori etc. şi să
spunem prea aleşii noştri fraţi, mai întîi răscumpărînd formula, 
mai apoi venind către ei cu drag, bucurîndu-ne de prezenţa lor 
în biserică, în şcoală, în comunitate.  

Altfel, vom rămîne la separarea între cele două biserici, 
biserica de intelectuali care transformă închinarea în sesiune de 
comunicări ştiinţifice – fie aceasta şi din Scripturi – şi biserica 

muncitorilor şi ţăranilor care se poate transforma într-un fel de 
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mişcare proletcultistă, o mişcare a proletariatului care îi 
marginalizează pe intelectualii care nu s-au pocăit de păcatul 
dorinţei de a se ridica din vulg cu orice preţ, fără a părăsi 
vulgaritatea, o biserică care aşteaptă, de cele mai multe ori 
legitim, să fie tratată cu respectul cuvenit.  

S-ar putea imagina o încercare de răscumpărare a relaţiei 
prin formula de adresare, dacă ne-am zice dumneavoastră între 
tineri, cel puţin pentru o zi, dacă ne-am privi cerşetorii de la 
uşa bisericilor cu acel respect faţă de chipul şi le-am spune, 
iarăşi, cu politeţe, dumneavoastră? Dacă am renunţa în familii 
la autoritatea ţipătului şi la “băi” şi “hăi”. Poate că scrisorile 
noastre, fie acestea  şi electronice, ar căpăta o altă mireasmă, de 
la viaţă spre viaţă, prin recăpătarea eleganţei formale şi retorice 
deopotrivă cu cea a frumuseţii. Textul acesta m-a făcut să tac 
mai mult pe internet, să fac post de emailuri, să îmi schimb 
formulele de introducere şi încheiere chiar şi la cele  mai scurte 
emailuri. Textul acesta m-a făcut să arunc ce-a mai rămas din 
cărţile de vizită pe care existau prefixe în faţa numelui care nu 
se potriveau acestui fel de gîndire respectuos, în sensul originar 
al cuvîntului.24 A privi pe cineva respectuos ar putea însemna 
să ne uităm cu atenţie la cel din faţa noastră, cu purtare de grijă, 
cu accentul pe relaţia personală, nu pe relaţia instituţională, cu 
acea consideraţie care vine din privirea retrospectivă a ceea ce 
am fost noi cîndva şi cu perspectiva asupra a ceea ce ucenicul 
va deveni odată.

Biserica lui Cristos are nevoie şi de idiot şi de geniu, şi 
de deştepţi şi de oligofreni, şi de universitari şi de măturători, şi 
de intelectuali şi de muncitori, respectîndu-ne reciproc cum se 
cuvine, împreună numindu-ne unii pe alţii prea aleşi ai lui 
Cristos. O biserică care îşi refuză una dintre categorii îşi refuză
calificarea de a fi ceea ce a fost menită să fie: o reflectare a 

                                                
24

Respectus, în limba latină, presupune o relaţie. Înseamnă şi „a privi în 
spate” dar şi a te îngriji de ceea ce este în faţă sau de faţă.  
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părtăşiei Sfintei Treimi în istorie, unitate în diversitate, 
multiple daruri şi slujbe pentru acelaşi Trup. Aceasta este taina 
Bisericii, după cum spune Pavel în Efeseni 2:14–18: că ceea ce 
era de neunit, imposibil de pus laolaltă, scandalos împreună, 
acum este UNA, nici intelectuali frustraţi, nici puterea 
ignoranţei, nici simandicoşenii fără sens, nici lipsă de reverenţă
şi preţuire.  

Rugîndu-ne ca în universităţile noastre să reînnoim 
respectul pentru cel care este la picioarele noastre şi să
recuperăm în bisericile noastre simţămîntul dialogului cu fraţii 
şi surorile... putem spune, crezînd că cel din faţa noastră este 
nobil şi oglindeşte chipul lui Dumnezeu, că este inteligent, 
fiind după asemănarea Lui:  

Excelenţa Voastră, ucenicul meu .... 
Excelenţa Voastră, fraţii mei. 

Aceasta va fi o răsturnare a felului în care lumea înţelege 
autoritatea epistemică sau socială, dar va fi o răsturnare 
determinată de Oglindă.  


