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Prefa ,ta editorilor

În mod paradoxal, datorăm apariţia cărţii Viaţa împreună „poliţiei 
secrete“ – Gestapoului. Faptul că aceasta, la finele anului 1937, a or-
donat închiderea, pe lângă cea a altor instituţii ale Bisericii Mărturisi-
toare, şi a seminarului din Finkenwalde, condus de Bonhoeffer, unde 
viitori pastori au experimentat în mod practic „o viaţă împreună“, l-a 
determinat pe Bonhoeffer să aştearnă pe hârtie ceea ce era de spus 
în legătură cu viaţa unei comunităţi creştine.1 „Cu trei ani înainte“, 
mărturiseşte Eberhard Bethge, „Bonhoeffer refuzase ferm să scrie 
ceva despre stilul de viaţă din Finkenwalde“, susţinând că „primele 
experimente nu erau suficient de concludente pentru a fi publicate“.2 
Voia să adune mai întâi experienţe într-un domeniu care, în detri-
mentul său, era mai puţin explorat de Biserica Evanghelică. În prefaţă 
se spune concis: organizarea unei vieţi comune în jurul Cuvântului 
nu constituie „îndeletnicirile unor cercuri private, ci […] o atribuţie 
a Bisericii“. Testarea practică ar trebui să determine Biserica „a se im-
plica activ“, fiindcă o astfel de îndatorire necesită „participarea atentă 
a celor responsabili“, iar Finkenwalde aduce doar o „contribuţie indi-
viduală la această temă“.3 Au recunoscut şi alţii această problemă. De 
pildă, încă din 1937, Hans Joachim Iwand a predicat despre „părtăşia 
vieţii creştine“ studenţilor din seminarul pastoral condus de el.4

Este remarcabil faptul că Viaţa împreună a luat fiinţă şi s-a pu-
blicat în împrejurări nefavorabile. După cum îşi aminteşte Eberhard 
Bethge, „Bonhoeffer a scris cele circa o sută de pagini fără întreru-
pere, anume în septembrie/octombrie 1938, în Göttingen, în timpul 
1 Cf. DB, p. 481–762, în special p. 527–539.
2 E. Bethge, Postfaţă (1979), Viaţa împreună, p. 110–111.
3 Vezi Prefaţa autorului.
4 H. J. Iwand, Von der Gemeinschaft christlichen Lebens, 1937.
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unei şederi neobişnuite de patru săptămâni în casa surorii sale ge-
mene, Sabine Leibholz, care tocmai emigrase. Eu încercam să citesc 
Dogmatica lui Barth, Bonhoeffer stătea la biroul cumnatului său şi 
scria întruna. La răstimpuri, erau pauze plăcute: zilnic o oră pe tere-
nul de tenis, din când în când o călătorie la Kassel, pentru a participa 
la zilele muzicii, unde răsuna muzica lui Philipp Emanuel Bach, de 
unde am achiziţionat şi un clavecin. Exista însă şi un alt fel de între-
ruperi: ştirile transmise la un post de radio englez despre accentuarea 
crizei sudeţilor, convorbirile telefonice zilnice la Berlin cu familia şi 
consiliul frăţesc despre recrutările iminente, despre interzicerea tutu-
ror activităţilor Bisericii Mărturisitoare [...] Acea vară a adus Biserica 
Mărturisitoare la gradul cel mai scăzut al slăbiciunii şi diminuării ei, 
fiindcă cea mai mare parte a pastorilor au depus jurământul faţă de 
Hitler, pe care conducerea oficială a Bisericii l-a oferit Führerului ca 
dar de ziua de naştere a acestuia, după intrarea în Austria. La con-
ferinţa pastorală, Bonhoeffer şi susţinătorii lui s-au opus vehement 
acestuia, însă în zadar.“5 Care era situaţia în Biserica Mărturisitoare 
s-a văzut în septembrie, când mulţi au refuzat să folosească în cadrul 
slujbei rugăciunea pentru criza din Cehia, introdusă de conducerea 
interimară a Bisericii.

În acelaşi timp s-a agravat şi situaţia familială. În 8 septembrie 
1938, Gerhard Leibholz, un «nearian» botezat – ca să folosim ter-
minologia discriminatorie de atunci – împreună cu soţia sa, Sabine 
Leibholz, sora geamănă a lui Dietrich Bonhoeffer, au fugit în Elveţia 
şi de acolo în Anglia, fiindcă se aşteptau să se introducă măsuri dras-
tice în eliberarea paşapoartelor pentru cetăţenii de origine evreiască. 

„Peste toate acestea, se făceau primele pregătiri pentru puciul în care 
era implicat în mare măsură cumnatul Hans von Dohnanyi.“6

În această situaţie, tensionată din punct de vedere politic, bise-
ricesc şi personal, Bonhoeffer se concentra profund să scrie mica 
lucrare Viaţa împreună. El era convins că pretenţia Bisericii Mărtu-
risitoare de a fi Biserica lui Isus Hristos în acea vreme, în Germania, 
este găunoasă, dacă nu se înţelege pe sine ca o comunitate născută 
5 E. Bethge, Postfaţă, 1979, Viaţa împreună, p. 108–109.
6 Ibid., p. 110.
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din Cuvânt şi trăind prin Cuvânt şi nu se lasă întărită şi încurajată 
în acesta.7 Viaţa împreună trebuie considerată o contribuţie în acest 
sens. Cu o mare capacitate de compoziţie, Bonhoeffer a reuşit să adu-
ne laolaltă multitudinea imaginilor şi îndemnurilor biblice, trăsătu-
rile pietiste şi cunoştinţe socio-psihologice. Evitarea oricărui entuzi-
asm romantic îngăduie să se resimtă devotamentul sincer al credinţei, 
disponibilitatea de a-i sluji pe fraţi şi modul în care este impulsionat 
spiritul oricărei comunităţi vii. Nu se poate trece cu vederea faptul că, 
după 1945, lectura izolată a Vieţii împreună a facilitat uneori înţele-
gerea entuziastă a cărţii. De aceea, în Postfaţă se încearcă o plasare 
corectă a acesteia în opera completă a lui Bonhoeffer.

Viaţa împreună a apărut în trei ediţii, în 1939, la editura Kai-
ser din München, cu numărul 61 în seria editată atunci de Eduard 
Thurneysen, „Theologische Existenz heute“. La numai un an a fost 
necesară o a patra ediţie, apărută în 1940 ca lucrare separată în Evan-
gelischer Verlag Albert Lempp (iniţial Chr. Kaiser Verlag), corectată, 
dar nemodificată. Cea de-a 5-a ediţie a putut apărea din nou la editu-
ra Chr. Kaiser din München abia după război, în 1949. O a 4-a ediţie 
apărută în 1980 în Republica Democrată Germană şi cea de-a 26-a 
ediţie tipărită în 2001 dovedesc forţa de atracţie nediminuată până în 
zilele de azi a acestei cărţi.8

ii
Ediţiei de faţă, publicată în colecţia Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW), 
îi este ataşat un scurt studiu al cărţii Psalmilor, fiind, practic, o ex-
plicaţie suplimentară a ceea ce se spune în capitolul doi al lucrării 
Viaţa împreună despre înţelegerea şi întrebuinţarea Psalmilor. Este 
ultima lucrare apărută antum, cu titlul Cartea de rugăciuni a Bibliei. 
Introducere la Psalmi, publicată în 1940 la editura Verlag für Mission- 
7 Cf. DBW, 1936, vol. 14, p. 667 şi urm.
8 Cartea a fost tradusă în mai multe limbi: franceză 1947, 1984; olandeză 1952, 

1981; engleză 1954, 1976; daneză 1958; chineză 1958, japoneză 1960, 1968; 
finlandeză 1962; portugheză 1962, 1982; coreeană 1964; spaniolă (castiliană) 
1966, 1985; catalană 1977; italiană 1969, 1979; africană 1970; suedeză 1971; 
norvegiană 1979.
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und Bibelkunde Bad Salzuflen, al 8-lea volum în seria „Hinein in die 
Schrift“. Nu se mai poate stabili cu precizie data la care a fost scrisă. 
Se poate însă presupune că a fost scrisă la începutul anilor '40, fiindcă 
Bonhoeffer, în timpul vicariatului din Pomerania de Est, s-a ocupat 
cu asiduitate de cartea Psalmilor. Imaginea de pe pagina de gardă, 
aleasă şi dorită de Bonhoeffer, reprezintă sculptura regelui David din 
domul de la Worms (1483). Scopul acestei alegeri era să evoce faptul 
că ceea ce Dumnezeu spune prin Psalmi este normativ pentru comu-
nitatea creştină, chiar dacă vine din gura unui rege tânăr – o afirma-
ţie provocatoare din punct de vedere teologic şi politic la acea vreme.

Alături de Costul uceniciei şi Viaţa împreună, lucrarea a generat 
apoi o corespondenţă nedorită între autor şi aşa-numita „Cameră a 
scriitorilor Reichului“.9 Autorul a fost acuzat că pentru publicarea ei 
a încălcat ordinul de a înregistra obligatoriu scrierile sale şi a primit 
o amendă în valoare de 30 mărci, împreună cu interdicţia de a mai 
 presta în continuare vreo activitate publicistică. În 22 aprilie 1941, 
Bonhoeffer a protestat împotriva acestor restricţii, pretinzând că scri-
erile sale sunt lucrări ştiinţifice şi de aceea nu trebuie supuse obligaţiei 
de înregistrare. De fapt, factura acestor lucrări nu era foarte precis 
determinată, astfel încât ele nu ar fi trebuit prezentate Camerei.10 Pre-
şedintele acestui forum a suspendat amenda, dar a menţinut inter-
dicţia de publicare, menţionând totuşi că „datorită conţinutului pre-
dominant dogmatic, el ar putea să recunoască lucrările spirituale ca 
fiind ştiinţifice“, dacă le recunoaşte Camera.11 După război, lucrarea 
a cunoscut mai multe ediţii, ultima, cea de-a 12-a, apărând în 1986.12

iii
Această nouă ediţie se bazează pe ultimele versiuni autorizate de 
Bon  hoeffer:

9 Cf. DBW, 1941, vol. 16, p.170–171, 177–181. 
10 DBW, vol. 16, p. 177–178.
11 DBW, vol. 16, p. 181.
12 Traduceri în: franceză 1968, italiană 1969, 1985, olandeză 1969, 1971; engleză 

1970, 1983; spaniolă 1974; norvegiană 1979; slovacă 1985. 
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 � Gemeinsames Leben (Viaţa împreună), ed. a 4-a,  Evangelischer 
Verlag Albert Lempp/iniţial Chr. Kaiser Verlag, München, 
1940

 � Das Gebetbuch der Bibel. Eine Einführung in die Psalmen 
(Cartea de rugăciuni a Bibliei. Introducere la Psalmi). Hinein 
in die Schrift 8, MBK-Verlag. Verlag für Mission- und Bi-
belkunde, Bad Salzuflen, 1940.

Manuscrisele ambelor lucrări au dispărut.

Conform cu regulile stabilite de editură pentru seria Dietrich Bon-
hoeffer Werke, textul publicat de Bonhoeffer a rămas neschimbat, 
doar greşelile de dactilografiere au fost îndreptate discret.

Aparatul editorilor a fost redus la minim. El conţine în principal 
referinţele pentru citate, traducerea termenilor şi expresiilor din alte 
limbi, precum şi explicarea unor termeni tehnici sau a unor aluzii. 
Referinţele biblice au fost comparate în întregime cu versiunea folo-
sită de Bonhoeffer, Biblia primită cu ocazia confirmării de la fratele 
său Walter, răposat în 1918, şi pe care acesta a primit-o de la mama 
sa în 17 mai 1914.13 Am considerat că nu este necesar să evidenţiem 
deosebirile nesemnificative faţă de Biblia Luther, când Bonhoeffer a 
tradus după cum a considerat de cuviinţă. Doar în cazul deosebirilor 
semnificative, care indică o înţelegere diferită, a fost introdusă o notă 
de subsol. Pentru citatele din Noul Testament, Bonhoeffer s-a orien-
tat după textul grecesc.14 Pentru referinţele bibliografice de la note 
sunt folosite prescurtări ale titlurilor; datele complete sunt cuprinse 
în bibliografia finală.

Cele două lucrări ale lui Bonhoeffer sunt urmate de o postfaţă 
comentată a editorilor împărţită în trei părţi. Din perspectiva expe-
rienţei personale, Albert Schönherr oferă o privire asupra circum-

13 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach 
der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers, Durchgesehen im Auftrag der 
Deutschen Evangelischen Kirchenkonferenz, Mitteloktav-Ausgabe, Stuttgart, 
1911 (Biblia Luther, LB.).

14 Novum Testamentum Graece et Germanice, ed. de Eberhard Nestle şi revizuit 
de Erwin Nestle, ed. a 13-a, Stuttgart, 1929.
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stanţelor biografice, ecleziale şi contemporane în care s-au scris celor 
două cărţi, menţionând totodată şi primele reacţii la receptarea lor. 
În partea a doua, Gerhard L. Müller, coeditor, încearcă să ne intro-
ducă în spiritul şi conţinutul Vieţii împreună şi să încadreze scrierile 
în opera completă şi teologia lui Bonhoeffer. Postfaţa se încheie cu 
observaţii referitoare la Cartea de rugăciuni a Bibliei, scrise tot de 
Gerhard L. Müller.

Mulţumim doamnei Ilse Tödt pentru numeroasele intervenţii şi 
lui Matthias Bahr şi Martin Antwerpen pentru ajutorul oferit la redac-
tarea indicilor. De asemenea, le mulţumim lui Ulrich Kabitz şi lui Her-
bert Anzinger, precum şi lui Eberhard Bethge, care a îngrijit editarea 
acestui volum ca editor general al seriei Dietrich Bonhoeffer Werke.

Gerhard L. Müller  München şi Waldesruh
Albert Schönherr  30 dec. 1986
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Prefa ,ta autorului

Subiectul prezentat aici este de aşa natură încât presupune un efort 
comun în abordarea lui. Având în vedere că nu este vorba despre 
preocupările unor cercuri private, ci despre o atribuţie a Bisericii, nu 
mai sunt îndeajuns soluţiile individuale. În acest caz, este necesară 
implicarea întregii Biserici. Reticenţa în tratarea acestei noi atribuţii 
ar trebui să fie depăşită treptat de disponibilitatea Bisericii de a se 
implica activ. Diversitatea noilor forme de comunităţi bisericeşti face 
necesară participarea atentă a celor responsabili. Lucrarea de faţă se 
vrea a fi doar o contribuţie individuală la această problematică vastă 
şi, pe cât posibil, un ajutor pentru exemplificare şi practicare.
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1

Pãrtã ,sia

„Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!“ (Ps. 
133:1). În cele ce urmează vrem să urmărim câteva îndemnuri şi rân-
duieli pe care ni le dă Scriptura cu referire la viaţa în comun guver-
nată de Cuvânt.

Faptul că un creştin poate trăi alături de alţi creştini nu este ceva ce 
vine de la sine. Isus Hristos a trăit în mijlocul duşmanilor Săi. În cele 
din urmă, L-au părăsit şi ucenicii. Când atârna pe cruce, era singur, 
înconjurat de răufăcători şi batjocoritori. El a venit să aducă pacea ce-
lor care erau vrăjmaşi ai lui Dumnezeu. De aşijderea, nici creştinul nu 
trebuie să trăiască în izolarea vieţii monahale, ci în mijlocul duşma-
nilor. Aici este locul unde creştinul trebuie să-şi îndeplinească misiu-
nea şi munca. „Tu domneşti în mijlocul vrăjmaşilor tăi. Şi cel care nu 
vrea să sufere acest lucru, nu este sub domnia lui Hristos, ci vrea să fie 
în mijlocul prietenilor, să şadă printre crini şi trandafiri, nu cu cei răi, 
ci cu cei evlavioşi. O, voi hulitori şi trădători de Hristos! Dacă Hris-
tos ar fi făcut asemenea vouă, cine ar mai fi fost mântuit?“ (Luther).1

„Îi voi risipi printre popoare, şi îşi vor aduce aminte de Mine în 
ţări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor, şi se vor întoarce“ (Zah. 
10:9). Creştinii sunt un popor risipit după voia lui Dumnezeu, îm-
prăştiat ca o sămânţă „printre toate împărăţiile pământului“ (Deut. 
28:25). Acesta este blestemul şi promisiunea lor. Poporul lui Dumne-
zeu trebuie să trăiască în ţări străine, printre cei necredincioşi, însă 
va fi sămânţa Împărăţiei lui Dumnezeu în întreaga lume.

1 Apud K. Witte, Nun freut euch lieben Christen gmein, p. 226, rezumat al unui 
pasaj mai lung din M. Luther, Comentariu la Psalmul 109 (110). 1518, WA 1, 
p. 696 şi urm.
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„Le voi fluiera şi-i voi aduna, căci i-am răscumpărat“, „şi se vor în-
toarce“ (Zah. 10:8, 9). Când se va întâmpla acest lucru? S-a întâmplat 
deja în Isus Hristos, care a murit ca „să adune într-un singur trup pe 
copiii lui Dumnezeu cei risipiţi“ (Ioan 11:52) şi acest lucru va fi vizi-
bil la sfârşitul vremii, când îngerii lui Dumnezeu îi vor aduna pe cei 
aleşi din cele patru vânturi, de la un capăt al cerului până la celălalt 
(Mat. 24:31). Dar până atunci poporul lui Dumnezeu rămâne risipit. 
Unirea lui se face doar prin Isus Hristos, prin faptul că, fiind semănat 
printre necredincioşi în ţări străine, Îl poartă în gând pe Dumnezeu.

Faptul că cei credincioşi pot trăi aici în părtăşie vizibilă cu alţi 
creştini este doar o anticipare milostivă, în intervalul de timp dintre 
moartea lui Hristos şi judecata viitoare, a lucrurilor de pe urmă. Este 
harul lui Dumnezeu că o comunitate se poate aduna în mod vizibil 
în această lume în jurul Cuvântului şi sacramentului. Nu toţi creştinii 
au însă parte de acest har. Cei întemniţaţi, cei bolnavi, cei singuri şi 
risipiţi, cei care propovăduiesc Evanghelia în ţări păgâne sunt sin-
guri. Ei ştiu că părtăşia vizibilă este un har. Aceştia se roagă folosind 
cuvintele psalmistului: „Mi-aduc aminte, şi-mi vărs tot focul inimii 
în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulţime, şi 
cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul stri-
gătelor de bucurie şi mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare“ (Ps. 
42:4), dar rămân singuri în ţări străine, o sămânţă împrăştiată după 
voia lui Dumnezeu. Însă ceea ce nu pot trăi în mod vizibil, vor îm-
brăţişa cu mai multă ardoare prin credinţă. În acest fel sărbătoreşte 
ucenicul exilat al lui Isus, apostolul Ioan, în singurătatea insulei Pat-
mos, „în duhul, în ziua Domnului“ (Ap. 1:10), slujba cerească alături 
de comunităţile sale. Vede şapte sfeşnice, comunităţile sale, şapte ste-
le, îngerii acelor biserici, iar în mijlocul lor şi peste acestea, pe Fiul 
Omului, Isus Hristos, în slava Celui înviat. El îl întăreşte şi mângâie 
pe ucenic prin Cuvântul Său. Aceasta este părtăşia cerească de care 
cel exilat avea parte în ziua învierii Domnului său.

Pentru cel credincios, prezenţa fizică a altor creştini este o sursă 
neasemuită de bucurie şi întărire. Apostolului Pavel, în ultimele sale 
zile în temniţă, îi este foarte dor de „preaiubitul său fiu în credinţă“,2 
2 1 Tim. 1:2. 
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Timotei, dorind să-l revadă şi să-l aibă alături. Pavel nu a uitat lacri-
mile pe care le-a vărsat Timotei la ultima despărţire (2 Tim. 1:4). Cu 
un dor fierbinte după părtăşia comunităţii din Tesalonic, Pavel se 
roagă „zi şi noapte, nespus, să vă putem vedea faţa...“ (1 Tes. 3:10), 
la fel ca apostolul Ioan, care ştie că se va putea bucura pe deplin de 
ai săi doar atunci când va ajunge la ei şi le va vorbi „gură către gură“, 
mai bine decât prin scrisori şi cerneală (2 Ioan 12). A dori părtăşia 
fizică a altor creştini nu este o ruşine pentru cel credincios, ca şi 
când cei care caută astfel de lucruri ar fi prea fireşti. Dimpotrivă, 
omul a fost creat în trup şi tot în trup a venit Fiul lui Dumnezeu, 
de dragul nostru, pe pământ. În trup a fost El înviat şi tot în trup Îl 
întâlneşte credinciosul pe Domnul Hristos în sacrament, iar învie-
rea morţilor va aduce părtăşia deplină a făpturilor lui Dumnezeu 
în trupuri slăvite. Pentru această prezenţă fizică a fraţilor, cel cre-
dincios Îl slăveşte pe Creatorul, Împăciuitorul şi Răscumpărătorul, 
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Cel întemniţat, cel bolnav sau 
cel de departe recunoaşte în apropierea fraţilor creştini un semn 
fizic al prezenţei Dumnezeului triunic. Vizitatorii şi cei vizitaţi în 
singurătate, întâlnindu-se, Îl recunosc pe Hristos prezent în trup şi 
se întâmpină unul pe altul ca şi cum L-ar întâmpina pe Domnul, cu 
reverenţă, smerenie şi bucurie. Primesc binecuvântarea unul de la 
altul ca şi cum ar primi-o de la Domnul Isus Hristos. Şi dacă o sin-
gură întâlnire dintre fraţi aduce aşa o mare fericire, cu cât mai ne-
spusă va fi bogăţia celor care, după voia lui Dumnezeu, sunt învred-
niciţi să trăiască în părtăşia zilnică a vieţii împreună cu alţi creştini! 
Este adevărat că ceea ce pentru cei însinguraţi este un har deosebit 
al lui Dumnezeu, este călcat în picioare şi desconsiderat foarte uşor 
de cei care au parte zilnic de acest dar. Se trece foarte uşor cu ve-
derea faptul că părtăşia fraţilor creştini este un dar al harului din 
Împărăţia lui Dumnezeu care ne poate fi luat în orice zi, că scurtă 
poate fi vremea care ne desparte de cea mai adâncă singurătate. De 
aceea, cei care până acum au avut parte de o viaţă creştină împreună 
cu alţi creştini, să-L slăvească pe Dumnezeu din adâncul inimii, să-I 
mulţumească îngenunchind şi să recunoască: este har şi numai har 
faptul că putem avea părtăşie cu alţi fraţi. 
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Măsura în care Dumnezeu ne dăruieşte părtăşia vizibilă diferă. 
Creştinii împrăştiaţi prin alte locuri sunt mângâiaţi de vizita scurtă 
a unui frate, de o rugăciune rostită împreună şi de o binecuvântare 
frăţească. Da, sunt întăriţi de o scrisoare scrisă de mâna unui creştin. 
Salutul scris de Pavel cu mâna sa în epistole era şi el semnul unei 
asemenea părtăşii.3 Unii au parte de părtăşia duminicală din cadrul 
slujbei, iar alţii pot trăi o viaţă creştină în părtăşia familiei. Înainte de 
ordinarea lor, tinerii teologi au parte de darul vieţii împreună cu fra-
ţii lor pentru un anumit timp. În creştinii autentici din comunităţile 
actuale se naşte dorinţa de părtăşie cu alţi creştini, având parte de o 
viaţă împreună guvernată de Cuvânt, în timpul pauzelor de muncă. 
Creştinii de astăzi redescoperă viaţa împreună ca har, ca un lucru 
ieşit din comun, „trandafiri şi crini“ ai vieţii creştine (Luther).4

Părtăşia creştină înseamnă părtăşie prin Isus Hristos şi în Isus 
Hristos. Nu există vreo părtăşie creştină care să însemne mai mult 
sau mai puţin de atât. Începând de la scurta întâlnire iniţială, până 
la întrunirea zilnică de-a lungul anilor, părtăşia creştină este acelaşi 
lucru. Suntem uniţi numai prin şi în Isus Hristos.

Cum să înţelegem acest lucru? În primul rând, asta înseamnă că 
un creştin are nevoie de celălalt, datorită lui Isus Hristos. În al doilea 
rând, un frate îl întâlneşte pe altul numai prin Isus Hristos. În al trei-
lea rând, am fost aleşi prin Hristos din veşnicie, primiţi în vremea de 
acum şi uniţi pentru veşnicie.

În ce priveşte prima afirmaţie, putem spune că un creştin este 
omul care nu caută salvarea, mântuirea şi dreptatea în sine însuşi, ci 
numai în Isus Hristos. El ştie că în Isus Hristos, Cuvântul lui Dum-
nezeu îl învinovăţeşte, chiar dacă nu simte propria vină, şi acelaşi 
Cuvânt al lui Dumnezeu îl declară liber şi drept, chiar dacă nu ştie ce 
înseamnă propria dreptate. Creştinul nu mai trăieşte prin sine însuşi, 
învinovăţindu-se şi îndreptăţindu-se singur, ci Dumnezeu îl învino-
văţeşte şi îl îndreptăţeşte. El trăieşte doar prin Cuvântul lui Dumne-
zeu care îi vorbeşte, plecându-se credincios sub judecata lui Dum-
nezeu, fie învinovăţit, fie îndreptăţit. Viaţa şi moartea creştinului nu 
3 Cf. 1 Cor. 16:21; Gal 6:11; 2 Tes 3:17. 
4 Vezi nota 15.
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se decid prin ele însele, ambele se află în Cuvântul care vine spre el 
din exterior, Cuvântul lui Dumnezeu care i se adresează. Reforma-
torii au exprimat acest lucru în următorul fel: dreptatea noastră este 
o „dreptate străină“, o dreptate care vine din afară (extra nos).5 Prin 
aceasta ei voiau să spună că creştinul este dependent de Cuvântul 
lui Dumnezeu, pe care îl aude. Este orientat spre exterior, spre acel 
Cuvânt care vine spre el. Nu trăieşte decât prin adevărul Cuvântului 
lui Dumnezeu, în Isus Hristos. Dacă este întrebat: unde este mântui-
rea, fericirea şi dreptatea ta, nu poate arăta spre sine însuşi, ci numai 
spre Cuvântul lui Dumnezeu în Isus Hristos, care-i promite mântui-
re, fericire şi dreptate. Creştinul caută acest Cuvânt oriunde îl poate 
găsi. Flămânzeşte şi însetează6 zilnic după dreptate, de aceea tânjeşte 
neîncetat după cuvintele mântuitoare, care pot veni doar din exterior. 
În sine însuşi, omul este sărac şi mort. Ajutorul trebuie să-i vină din 
afară şi a şi venit şi zilnic este acolo, într-un nou fel, în Cuvântul lui 
Isus Hristos, care ne aduce mântuire, dreptate, nevinovăţie şi feri-
cire. Dumnezeu a rânduit însă ca acest Cuvânt să răsune prin gura 
oamenilor, să fie răspândit printre oameni. Cel care este atins de el, 
le spune şi altora. Dumnezeu a voit ca noi să căutăm şi să găsim Cu-
vântul viu în mărturia fratelui, în gura oamenilor. De aceea creştinul 
are nevoie de ceilalţi fraţi, care să-i spună Cuvântul lui Dumnezeu, 
are nevoie tot timpul de fratele său atunci când are îndoieli, când este 
descurajat, fiindcă, încercând să se ajute pe sine, se poate amăgi în ce 
priveşte adevărul. Are nevoie de un frate ca purtător şi propovăduitor 
al cuvintelor mântuirii. Are nevoie de el din pricina lui Isus Hristos. 
Hristosul din inima sa este mai slab decât cel din cuvintele fratelui 
său; acela este mai nesigur, pe când acesta este mai sigur. În acest 
punct putem vedea limpede scopul oricărei părtăşii a creştinilor: se 
întâlnesc unii pe alţii ca mesageri ai mesajului mântuirii. În acest fel, 
Dumnezeu îi aduce laolaltă şi le dăruieşte părtăşia. Ea este întemeiată 
pe Isus Hristos şi „dreptatea străină“. Deci putem spune că părtăşia 
creştină izvorăşte din mesajul biblic şi reformator despre îndreptăţi-

5 „Din exteriorul nostru“. Pentru acest topos important al concepţiei Reformei 
luterane, vezi M. Luther, Disputatio de homine, 1536, WA 39/I, 83.

6 Cf. Mat 5:6.
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rea omului prin har. Dorinţa creştinilor de a se întâlni unul cu celălalt 
îşi are temeiul în acest mesaj.

Cea de-a doua afirmaţie spunea că un creştin îl întâlneşte pe ce-
lălalt numai prin Isus Hristos. Între oameni există vrajbă. „El este 
pacea noastră“ (Ef. 2:14), spune Pavel despre Isus Hristos, în care 
omenirea dezbinată a devenit una. Fără Isus Hristos nu este pace nici 
între Dumnezeu şi om, nici între om şi om. Hristos a fost făcut mijlo-
citor şi a făcut pace cu Dumnezeu şi între oameni. Fără Hristos nu-L 
putem cunoaşte pe Dumnezeu, nu-L putem chema şi nu putem veni 
la El. Fără Hristos nu l-am putea cunoaşte pe fratele nostru şi nu am 
putea veni spre el. Drumul ar fi închis de propriul eu. Hristos a des-
chis drumul spre Dumnezeu şi spre fratele nostru. Creştinii pot trăi 
acum în pace între ei, se pot iubi şi sluji unii pe alţii, pot deveni una. 
Însă toate acestea sunt posibile doar prin Isus Hristos. Numai prin El 
suntem una şi numai prin El suntem legaţi unii de alţii. El rămâne pe 
vecie Mijlocitorul.

Referitor la cel de-al treilea enunţ, putem spune că în momentul 
în care Fiul lui Dumnezeu a luat trup de carne, El a acceptat firea 
noastră, natura noastră şi pe noi înşine cu adevărat, trupeşte, dato-
rită harului. Aşa a hotărât sfatul veşnic al Dumnezeului triun. Acum 
noi suntem în El şi oriunde este El, poartă firea noastră, ne poartă 
pe noi. Acolo unde este El suntem şi noi, în întrupare, la cruce şi în 
înviere. Îi aparţinem Lui, fiindcă suntem în El. De aceea, Scriptura 
ne numeşte „Trupul lui Hristos“. Şi dacă, împreună cu întreaga co-
munitate, suntem aleşi şi acceptaţi în Isus Hristos, încă înainte de 
a şti şi dori acest lucru, Îi aparţinem dimpreună Lui, pentru eterni-
tate. Cei care trăiesc aici în părtăşie cu El, vor fi cândva în părtăşia 
eternă alături de El. Cel care îl vede pe fratele său trebuie să ştie că 
va fi unit cu el pe vecie, în Isus Hristos. Părtăşia creştină înseamnă 
părtăşie prin şi în Isus Hristos. Pe această premisă se bazează toate 
îndemnurile şi rânduielile pe care le dă Scriptura cu privire la viaţa 
împreună a creştinilor.

„Cât despre dragostea frăţească n-aveţi nevoie să vă scriem, căci 
voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii. 
...dar vă îndemnăm fraţilor să sporiţi tot mai mult în ea“ (1 Tes. 4:9–
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Temelia oricărei realităţi spirituale este Cuvântul lui Dumnezeu 
clar, revelat în Isus Hristos. Temelia oricărei realităţi umane sunt im-
pulsurile şi dorinţele întunecate, obtuze ale sufletului uman. Temelia 
părtăşiei spirituale este adevărul, pe când temelia părtăşiei sentimen-
tale este dorinţa. Esenţa părtăşiei spirituale este lumina – „Dumnezeu 
este lumină şi în El nu este întuneric“ (1 Ioan 1:5) şi „dacă umblăm în 
lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii“ 
(1 Ioan 1:7). Esenţa părtăşiei sentimentale, umane este întunericul 

– „Căci dinăuntru, din inima oamenilor,9 ies gândurile rele“ (Mar-
cu 7:21). O noapte adâncă stă la originea tuturor acţiunilor omului, 
chiar şi a celor mai nobile şi evlavioase impulsuri. Părtăşia spirituală 
este părtăşia celor chemaţi de Hristos, părtăşia sufletelor evlavioase 
[frommen] este sentimentală. În părtăşia spirituală trăieşte dragos-
tea curată a slujirii frăţeşti, agape; în părtăşia sentimentală domneşte 
dragostea întunecată a impulsurilor evlavioase-neevlavioase, erosul; 
acolo este slujirea ordonată a fratelui, aici este dorinţa dezordonată 
după plăcere. În prima este supunerea umilă faţă de fratele, în cea 
de-a doua, supunerea arogantă şi umilitoare a fratelui după propria 
dorinţă.10 În părtăşia spirituală stăpâneşte doar Cuvântul lui Dum-
nezeu, în cea sentimentală, pe lângă Cuvânt, stăpâneşte şi omul dotat 
cu puteri şi experienţe deosebite, cu înclinaţii sugestiv-magice. Acolo 
leagă Cuvântul lui Dumnezeu, dincoace doresc oamenii să-i lege pe 
ceilalţi de ei înşişi. Acolo, toată autoritatea, cinstea şi stăpânirea Îi 
este dată Duhului Sfânt, dincoace se caută şi se cultivă puterea şi sfe-
ra de influenţă personală, dacă, desigur, este vorba de oameni evlavi-
oşi, cu intenţia de a sluji binelui, însă, în realitate, detronează Duhul 
şi Îl alungă. În realitate, rămâne aici numai psihicul. Astfel, în primul 
caz domneşte Duhul, dragostea binevoitoare nepsihologică, neme-

9 Cf. LB, „oamenilor ...“. Pluralul corespunde textului grecesc. 
10 Pentru perechea de cuvinte eros / agape, vezi DBW, vol. 1 (SC), p. 108 şi 265, 

nota 115. În Sanctorum Communio, Bonhoeffer se orientează după K. Barth, 
Der Römerbrief, p. 479, care, referindu-se la Søren Kierkegaard, înţelege dra-
gostea creştină în felul următor: „ea nu este eros, care cere mereu, este agape, 
care nu încetează niciodată.“ Şi aici apare antiteza pneuma–sarx. Pentru Viaţa 
împreună, vezi şi cartea lui A. Nygren, Eros und Agape, 2 vol., vol. 1–1930; vol. 
2–1937. Vezi şi DBW, 1944, vol. 8, p. 480.
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todică faţă de fratele, slujirea simplă şi smerită a fratelui, iar în cel 
de-al doilea, psihotehnica, metoda, analiza psihologică şi construcţia, 
tratamentul calculat şi investigarea omului străin.

Probabil, contrastul dintre realitatea spirituală şi cea sentimenta-
lă devine mai evident prin următoarea observaţie: în cadrul părtăşiei 
spirituale nu există niciodată şi în niciun fel o relaţie „nemijlocită“ 
între unul şi altul, în timp ce în cea sentimentală domneşte dorinţa 
profundă, instinctuală după comuniune, după atingerea nemijlocită 
a altor suflete omeneşti, aşa cum în trup stăpâneşte dorinţa de uni-
re cu un alt trup. Această năzuinţă a sufletului uman caută conto-
pirea deplină dintre eu şi tu,11 fie că se face prin unirea izvorâtă din 
iubire, fie prin silnicirea celuilalt, folosind sfera de autoritate şi in-
fluenţă personală. Astfel se desfată cel puternic şi câştigă admiraţia, 
dragostea sau teama celui mai slab. Legăturile omeneşti, sugestiile, 
dependenţele sunt aici factorii principali şi tot ce este specific şi pro-
priu părtăşiei mediate prin Hristos, apare în comuniunea nemijlocită 
într-o formă distorsionată.

Astfel putem vorbi de o convertire „sentimentală“. Ea apare în 
toate formele de exprimare ale convertirii reale acolo unde un in-
divid sau o comunitate sunt profund zguduiţi şi atraşi prin abuzul 
conştient sau inconştient al puterii unui om. Un suflet a influenţat 
nemijlocit un altul şi s-a ajuns la dominarea celor slabi de către cei 
puternici, rezistenţa celor slabi a fost înfrântă datorită impresiei pu-
ternice produse de persoana celuilalt. A fost copleşit, dar nu răpus. 
Acest lucru se va vedea atunci când i se cere implicarea într-o cauză 
independentă de persoana de care este legat sau, posibil, chiar îm-
potriva ei. În acest punct dă greş cel care s-a convertit sentimental şi 
devine evident faptul că nu Duhul Sfânt a lucrat convertirea lui, ci un 
om, şi de aceea nu are trăinicie.

Tot la fel există şi o dragoste „sentimentală“ a aproapelui, gata de 
sacrificii nemaipomenite, care întrece adesea iubirea hristică prin dă-
ruirea pătimaşă şi succese evidente şi se foloseşte de limbajul creştin 

11 Gândirea dialogică a autorului, modul în care el înţelege conceptul „personal“ 
în filozofia creştină şi raporturile dintre eu şi tu sunt expuse detaliat în DBW, 
1930, vol. 1 (SC), p. 19–50 (n.trad.).
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cu elocinţă copleşitoare. Însă ea nu este mai mult decât ce spune apos-
tolul: „Şi chiar daca mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, 
chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars“,12 adică chiar dacă aş face gesturi 
de iubire extreme, cu cea mai mare dăruire – „şi n-aş avea dragoste“ 
(adică iubirea lui Hristos), „nu sunt nimic“ (1 Cor. 13:2).13 Dragostea 
sentimentală îl iubeşte pe celălalt din dragoste de sine, dragostea spi-
rituală îl iubeşte din dragoste pentru Hristos. Dragostea sentimentală 
caută contactul nemijlocit cu aproapele pentru că nu-l iubeşte ca pe o 
persoană liberă, ci ca pe unul legat, vrea să-l câştige prin orice mijloc, 
să-l cucerească, să-l silească, vrea să fie irezistibilă, să domine. Dra-
gostea sentimentală nu pune preţ pe adevăr, îl relativizează, fiindcă 
nimic, nici chiar adevărul nu trebuie să pătrundă între ea şi persoa-
na iubită. Dragostea sentimentală îl doreşte pe celălalt, comuniunea 
cu el, iubirea lui, însă nu-l slujeşte. Mai mult, ea doreşte asta chiar 
şi acolo unde pare că slujeşte. Deosebirea dintre dragostea spiritua-
lă şi cea sentimentală devine evidentă în două puncte: iubirea senti-
mentală nu poate suferi pierderea părtăşiei devenită neadevărată nici 
măcar pentru părtăşia adevărată şi nu-l poate iubi pe vrăjmaş, adică 
pe acela care i se împotriveşte cu îndărătnicie. Ambele aspecte vin 
din aceeaşi sursă. Dragostea sentimentală, în esenţa ei, este dorinţă, 
şi anume dorinţa de a avea o părtăşie sentimentală. Atâta timp cât 
îşi poate satisface această dorinţă, nu va renunţa, nici măcar de dra-
gul adevărului. Însă dacă nu obţine împlinirea dorinţei, se sfârşeşte, şi 
anume în cazul duşmanului. Se transformă în ură, dispreţ şi calomnie.

Dar tocmai aici este locul unde începe dragostea spirituală. De 
aceea dragostea sentimentală devine ură personală când întâlneşte 
dragostea spirituală, iubirea care nu doreşte, ci slujeşte. Dragostea 
sentimentală devine un scop în sine, o faptă, un idol pe care-l vene-
rează, căruia îi supune totul. Are grijă de sine, se cultivă, se iubeşte pe 
sine şi nimic altceva. Dragostea spirituală însă vine de la Isus Hristos 
şi Îi slujeşte doar Lui, ştie că nu are acces nemijlocit spre aproapele. 
Hristos stă între mine şi aproapele meu. Ce înseamnă dragostea faţă 

12 1 Cor. 13:3a.
13 În lunile septembrie şi octombrie 1934, Bonhoeffer a ţinut la Londra patru 

predici din 1 Cor. 13 (DBW, vol. 13, p. 378–404).
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de aproapele nu pot şti anticipat pe baza noţiunii de „iubire“, dez-
voltată pe baza înclinaţiilor sentimentale – înaintea lui Hristos toa-
te acestea pot semnifica mai degrabă ură şi egoism răutăcios – ce 
înseamnă dragostea pot afla doar din Cuvântul lui Hristos. Contrar 
tuturor părerilor şi convingerilor, Hristos îmi arată care este iubi-
rea adevărată faţă de frate. De aceea, dragostea spirituală este legată 
strâns numai de Cuvântul lui Hristos. Acolo unde Hristos îmi spune 
să arăt părtăşie de dragul iubirii, o voi arăta, iar acolo unde adevărul 
Său, de dragul iubirii, îmi porunceşte să rup părtăşia, o voi rupe, în 
ciuda tuturor protestelor aduse de dragostea mea sentimentală. Fi-
indcă dragostea spirituală nu pofteşte, ci slujeşte, îl poate iubi pe vrăj-
maş ca pe un frate. Ea nu-şi are obârşia nici în frate, nici în duşman, 
ci în Hristos şi în Cuvântul Lui. Dragostea sentimentală nu poate 
înţelege niciodată dragostea spirituală, fiindcă aceasta din urmă este 
de sus, străină de orice iubire pământească, nouă, de neînţeles.

Fiindcă Hristos stă între mine şi aproapele meu, nu pot să pre-
tind o părtăşie nemijlocită. Aşa cum pe mine doar Hristos, vorbin-
du-mi, m-a putut ajuta, tot astfel şi aproapele meu poate fi ajutat nu-
mai de Hristos. Acest lucru înseamnă că eu trebuie să renunţ la orice 
încercare de a-l influenţa pe aproapele meu prin iubirea mea, de a-l 
sili, de a-l domina. În baza libertăţii lui, aproapele vrea să fie iubit aşa 
cum este, anume ca unul pentru care Hristos a devenit om, a murit şi 
a înviat, pentru care Hristos a câştigat iertarea păcatelor şi a pregătit 
viaţa veşnică. Fiindcă Hristos a lucrat deja decisiv în dreptul fratelui, 
înainte de a putea eu acţiona în vreun fel, trebuie să renunţ la el, să 
îl las să fie al lui Hristos, şi să mă întâlnească doar aşa cum este el 
pentru Hristos. Acesta este sensul afirmaţiei care spune că îl putem 
întâlni pe aproapele doar prin medierea lui Isus Hristos. Dragostea 
sentimentală îşi creează o imagine proprie despre aproapele, despre 
ceea ce el este sau ar trebui să devină. Ia viaţa celuilalt în propriile 
mâini. Dragostea spirituală recunoaşte adevărata imagine a aproape-
lui prin Isus Hristos, imaginea pe care Hristos Însuşi a întipărit-o şi 
vrea să o imprime mai departe.

De aceea dragostea spirituală se adevereşte prin faptul că, prin 
tot ce face şi spune, îl încredinţează pe aproapele său lui Hristos. Nu 
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caută confuzia sentimentală a aproapelui prin influenţa personală, 
nemijlocită sau prin intervenţia necinstită în viaţa celuilalt. Nu se 
bucură de înflăcărarea şi entuziasmarea sentimentală evlavioasă, ci 
îi oferă aproapelui Cuvântul clar al lui Dumnezeu şi este gata să-l 
lase singur cu acest Cuvânt pentru mult timp, să renunţe la el, încă o 
dată să îi dea drumul pentru ca Hristos să poată lucra. Dragostea va 
respecta graniţa aproapelui, aşezată prin Hristos între noi, şi va găsi 
părtăşia deplină cu el în Hristos, singurul care ne uneşte şi ne leagă. 
Astfel, va vorbi cu Hristos despre fratele mai mult decât cu fratele 
despre Hristos. Ştie că drumul spre celălalt este întotdeauna prin ru-
găciune la Hristos şi că dragostea faţă de semen este legată în între-
gime de adevărul în Hristos. Despre această dragoste vorbeşte Ioan, 
ucenicul: „Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei 
că umblă în adevăr“ (3 Ioan 4).

Dragostea sentimentală trăieşte prin pofta necontrolată şi întu-
necată, dragostea spirituală trăieşte prin puritatea slujirii poruncite 
de adevăr. Iubirea sentimentală produce subjugarea, dependenţa, în-
strunarea omului, pe când cea spirituală aduce libertatea fraţilor în 
jurul Cuvântului. Dragostea sentimentală produce plante artificiale 
de seră, cea spirituală aduce roade care cresc sănătos sub cerul lui 
Dumnezeu, prin ploi, furtuni sau soare, după cum dă Dumnezeu.

A deosebi la timp idealul uman de realitatea divină şi părtăşia spi-
rituală de cea sentimentală este o chestiune primordială pentru fie-
care părtăşie creştină. Faptul că în aceste puncte se va ajunge cât mai 
repede la o înţelegere lucidă sau nu, va decide viaţa sau moartea unei 
comunităţi creştine. Cu alte cuvinte, o viaţă împreună guvernată de 
Cuvânt va rămâne sănătoasă numai acolo unde nu se exprimă sub 
formă de mişcare, ordin, asociaţie sau collegium pietatis,14 ci se per-
cepe ca parte a unei sfinte, soborniceşti şi apostoleşti Biserici,15 unde 
ia parte activ şi afectiv la nevoia, lupta şi promisiunea întregii Biserici. 

14 „Uniunea evlaviei“. Acest termen, collegia pietatis, denumea cercurile devoţio-
nale private pe care le-a iniţiat Philipp Jakob Spener (1635–1705), un renumit 
teolog al pietismului luteran, senior al spiritualităţii din Frankfurt am Main.

15 Cele patru atribute ale Bisericii (una, sancta, catholica et apostolica) au fost 
stabilite la Sinodul de la Niceea-Constantinopol (381). 
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Dimineaţa, Ţie Doamne, laudă‑Ţi aducem,
Seara, Ţie ne‑nchinăm.
Al nostru cânt umil slavă Îţi înalţă,
Acum şi‑n vecii vecilor.16

   (Ambrozie, trad. de Martin Luther)

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi“ (Col. 3:16). În 
Vechiul Testament, ziua începe seara şi se sfârşeşte la asfinţitul ur-
mătoarei zile. Acesta este timpul aşteptării. Ziua bisericii nou-testa-
mentare începe odată cu răsăritul soarelui şi se sfârşeşte odată cu 
ivirea zorilor următoarei zile. Acesta este timpul împlinirii, al învie-
rii Domnului. Hristos S-a născut noaptea, o lumină în întuneric, iar 
când a suferit şi murit pe cruce, amiaza a devenit noapte. Dar în zo-
rile zilei de Paşti, Hristos S-a ridicat biruitor din mormânt. „În zori, 
când soarele luminează, / Hristos, Mântuitorul înviază. / Noaptea pă-
catului se sfârşeşte / Lumina, pacea şi viaţa străluceşte.“17 Aşa cânta 
comunitatea Reformei. Hristos este soarele dreptăţii,18 răsărit pentru 
cei care aşteaptă (Mal. 4:2) şi „cei ce-L iubesc sunt ca soarele, când se 
arată în puterea lui“ (Jud. 5:31). Zorii dimineţii aparţin comunităţii 
Hristosului înviat. La ivirea luminii, comunitatea îşi aduce aminte de 
16 Versurile provin din imnul „O lux beata“ (O, lumină binecuvântată) al lui 

Ambrozie al Milanului, tradus de Martin Luther (WA 35, p. 473).
17 Imnul 111,1 din cartea de cântări evanghelice, inspirat din Marcu 16:1–6, com-

pus de Johann Heermann (1585–1647); în EG 85 cântecul este datat din 1630.
18 Vezi Cântarea 263 din EG, de Christian David (1690–1715), unul din înte-

meietorii comunităţii moraviene din anul 1741, inspirată de stilul de viaţă al 
Uniunii fraţilor din Boemia din 1566.
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Viaţa împreună guvernată de Cuvânt începe cu închinarea îm-
preună din zorii zilei. Grupul de părtăşie se adună pentru a-L lăuda 
pe Dumnezeu, a mulţumi, a citi Cuvântul şi a se ruga. Liniştea di-
mineţii va fi întreruptă doar de rugăciunea şi cântarea celor care se 
închină. După tăcerea din timpul nopţii şi din primii zori, cântarea şi 
Cuvântul lui Dumnezeu vor răsuna cu atât mai măreţ. Cu privire la 
acest lucru, Cuvântul lui Dumnezeu spune că primul gând şi primele 
cuvinte trebuie să fie îndreptate către Dumnezeu: „Doamne, auzi-mi 
glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi 
aştept“ (Ps. 5:3), „Doamne, eu Îţi cer ajutorul, şi dimineaţa rugăciu-
nea mea se înalţă la Tine“ (Ps. 88:3), „Trezeşte-te, suflete! Treziţi-vă, 
lăută şi harpă! Mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, 
Doamne! Te voi cânta printre neamuri“ (Ps. 57:8–9). Odată cu ivirea 
dimineţii, cel credincios însetează şi tânjeşte după Dumnezeu: „O iau 
înaintea zorilor şi strig; nădăjduiesc în făgăduinţele Tale“ (Ps. 119:147). 

„Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează 
sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, 
uscat şi fără apă“ (Ps. 63:1). Înţelepciunea lui Solomon spune: „Ca să 
se înţeleagă că trebuie să mâncăm şi să-Ţi mulţumim mai înainte de 
răsăritul soarelui şi să ne rugăm Ţie din revărsatul zorilor“ (16:28) şi 
în cartea Isus, fiul lui Sirah, cu referire în mod special la învăţătorii 
legii, se spune: „Inima sa, de dimineaţă, o înalţă spre Domnul, Cel 
care l-a făcut pe el, şi înaintea Celui Preaînalt se va ruga“ (Isus, fiul 
lui Sirah 39:6). De asemenea, Sfânta Scriptură vorbeşte despre zorii 
zilei ca despre ceasul în care avem ajutorul special al lui Dumnezeu. 
Despre cetatea lui Dumnezeu se spune: „Dumnezeu o ajută în re-
vărsatul zorilor“ (Ps. 46:6) şi, de asemenea, „bunătăţile Domnului 
nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fie-
care dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!“ (Plâng. 3:23).

Pentru creştini, începutul zilei nu trebuie să fie încărcat şi aglo-
merat cu multele îndatoriri zilnice. Domnul este stăpân peste noua zi 
creată de El. Tot întunericul şi confuzia din timpul nopţii, împreună 
cu visele ei, fac loc luminii clare a lui Isus Hristos şi a Cuvântului 
Său înviorător. Dinaintea Lui fuge orice nelinişte şi necurăţie, orice 
griji şi temeri. De aceea, în zorii zilei trebuie să înceteze orice gând şi 
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„Prin tăcere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion“ (Ps. 65:1).54 Mulţi 
oameni caută părtăşia de teama singurătăţii. Pentru că nu mai pot 
sta singuri, ies între oameni. Există chiar şi creştini care se tem să 
rămână singuri cu ei înşişi, care au avut experienţe negative şi speră 
ca în părtăşia altora să găsească ajutor. De cele mai multe ori sfârşesc 
dezamăgiţi şi dau vina pe comunitate pentru ceea ce este o proble-
mă la ei. Comunitatea creştină nu este un sanatoriu spiritual. Omul 
care caută comunitatea ca să fugă de sine o foloseşte greşit, transfor-
mând-o în vorbărie goală şi diversiune, oricât de spirituale ar părea. 
El nu caută în realitate părtăşia, ci distragerea atenţiei care îl face 
să-şi uite pentru scurt timp izolarea, dar tocmai o astfel de folosire 
greşită a comunităţii face loc genului de alienare care aduce moartea. 
Consecinţele unui asemenea demers de căutare a leacului sunt dez-
integrarea comunicării şi a oricărei experienţe autentice, iar în final 
resemnarea şi moartea spirituală.

Cine nu poate să fie singur să se ferească de comunitate. Un aseme-
nea om doar îşi va face rău lui însuşi şi comunităţii. Când Dumnezeu 
te-a chemat, erai singur în faţa Lui şi singur trebuie să-I urmezi che-
marea, singur să-ţi duci crucea, să lupţi şi să te rogi, şi singur vei muri 
şi vei da socoteală lui Dumnezeu. Nu poţi fugi de tine însuţi, fiindcă 
Dumnezeu te-a ales. Dacă nu vrei să fii singur, refuzi chemarea lui 
Hristos în dreptul tău şi nu poţi avea astfel parte de părtăşia celor 
54 Bonhoeffer traduce aici diferit faţă de Biblia Luther. Prelegerea de hristologie 

din 1933 începea cu enunţul (DBW, vol. 12, p. 280): tăcerea mistagogică este 
flecăreală. Tăcerea Bisericii este tăcerea în faţa Cuvântului. Propovăduindu-L 
pe Hristos, îngenunchează înaintea inexprimabilului. Vezi şi Thomas à Kem-
pis, Imitatio Christi I, 20 (Iubire, singurătate şi tăcere). 
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aleşi. „Toţi suntem datori cu moartea şi nimeni nu va muri în locul 
altuia, ci fiecare în persoana lui se va lupta cu moartea [...] eu nu voi 
fi alături de tine, nici tu alături de mine“ (Luther).55

Dar şi reciproca este adevărată: cine nu este în comunitate să se 
ferească să fie singur. În comunitate ai fost chemat şi chemarea nu a 
fost numai pentru tine. În comunitate celor chemaţi îţi porţi crucea, 
aici te lupţi şi te rogi. Nu eşti singur nici chiar în moarte şi în Ziua de 
Apoi vei fi doar unul dintre cei mulţi din marea comunitate a lui Isus 
Hristos. Dacă dispreţuieşti comunitatea fraţilor, refuzi chemarea lui 
Isus Hristos şi atunci solitudinea ta va deveni nenorocire pentru tine. 

„Când voi muri nu voi fi singur, dacă sufăr, ea [comunitatea] suferă 
împreună cu mine“ (Luther).56

Înţelegem, aşadar, că numai stând în comunitate putem fi singuri 
şi doar cel care este singur poate trăi în comunitate. Cele două aspec-
te sunt inseparabile. Doar în părtăşie învăţăm să trăim singuri şi doar 
trăind singuri învăţăm ce înseamnă părtăşia adevărată. Cele două as-
pecte nu se preced unul pe altul, ci ambele iau naştere concomitent, 
în momentul chemării lui Isus Hristos.

Fiecare din cele două, separate unul de altul, are pericole şi abi-
suri. Cine doreşte părtăşia fără singurătate, se aruncă în hăul cuvin-
telor şi sentimentelor, iar cine caută singurătatea fără părtăşie, se pră-
buşeşte în abisul deşertăciunii, al iubirii de sine şi al disperării.

Cine nu poate să fie singur să se ferească de comunitate. Cine nu 
este în comunitate să se ferească să fie singur.

După momentele petrecute împreună, fiecare va petrece un timp 
singur. Şi trebuie să fie aşa. Fără timpul petrecut singur, ziua împreu-
nă este neroditoare pentru comunitate şi pentru individ.

Caracteristica solitudinii este tăcerea, după cum caracteristica 
părtăşiei este cuvântul. Cuvântul şi tăcerea sunt în aceeaşi conexiune 
şi distinctivitate interioară precum singurătatea şi părtăşia. Nu există 
unul fără celălalt. Cuvântul potrivit se naşte din tăcere şi tăcerea po-
trivită se naşte din cuvânt.

55 Prima predică din duminica Invocavit 1522 (WA 10/III,1). Cf. DBW, vol. 1 
(SC), p. 119. 

56 M. Luther, Ein Sermon vor der hochwürdigen Sakrament 1519, WA 2, p. 745.


