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RECENZIE CARTE

Viața împreună. Psalmii - Cartea de rugăciuni a Bibliei
(Dietrich Bonhoeffer, Editura Peregrinul, 2015)
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artea pe care o aduc în atenția
dumneavoastră în această lună
pune accentul pe importanța
comunității, a părtășiei și a slujirii în
Biserica lui Hristos. Autorul, Dietrich
Bonhoeffer, ne amintește în cartea Viața
împreună despre devotamentul pe care
Hristos îl dorește de la noi și despre importanța slujirii fraților noștri de credință. Scrisă în doar patru săptămâni,
într-un context dificil din timpul nazismului, cartea este împărțită în 5 capitole
și izvorăște din experiența trăită de Bonhoeffer la seminarul „subteran” al Bisericii Mărturisitoare (Finkenwalde).
În primul capitol, intitulat „Părtășia”,
avem ocazia de a ne reaminti de importanța unei comunități în mijlocul căreia să
trăim: „Pentru cel credincios, prezența
fizică a altor credincioși este o sursă
neasemuită de bucurie și întărire”; din
nefericire, de cele mai multe ori acest
dar este desconsiderat foarte ușor de
către cei care nu au resimțit niciodată
singurătatea. „Cei care până acum au
avut parte de o viață creștină împreună
cu alți creștini, să-L slăvească pe Dum-

nezeu din adâncul inimii, să-I mulțumească îngenunchind și să recunoască:
este har și numai har faptul că putem
avea părtășie cu alți frați”.
Capitolul al doilea ne descrie cum ar
trebui să arate o zi petrecută împreună
alături de grupul de casă sau de familia
noastră. Deși ne-am născut și am crescut
în familii credincioase, am experimentat
‒ mulți dintre noi ‒ rar sau chiar deloc
rugăciunea, cântarea și citirea Scripturii împreună cu cei din casa noastră.
Bonhoeffer afirmă că „pentru creștini,
începutul zilei nu trebuie să fie încărcat
și aglomerat cu multele îndatoriri zilnice. Dinaintea Lui fuge orice neliniște
și orice necurăție, orice griji și temeri.
De aceea, în zorii zilei trebuie să înceteze orice gând și mulțimea cuvintelor
nefolositoare și primul gând și primul
cuvânt să se îndrepte spre Cel căruia Îi
aparține întreaga viață.” Astăzi, am ajuns
să numim „părtășie” orice întâlnire pe
care o avem cu frații noștri de credință,
însă Bonhoeffer accentuează faptul că timpul de închinare din mijlocul familiei sau al
grupului de casă trebuie să cuprindă citirea Bibliei, cântarea și rugăciunea.
Personal, consider că acest capitol
este plin de adevăruri simple, dar profunde, care ne pot ajuta să facem
din părtășia cu cei de lângă noi un
timp cu adevărat binecuvântat și
folositor pentru sufletul nostru și
pentru comunitatea în care ne aflăm.
Cei mai mulți dintre noi caută
părtășia de teama singurătății, însă
Bonhoeffer ne încurajează în cel de
al treilea capitol al cărții să cultivăm
solitudinea, pentru a nu avea parte
de singurătate, niciodată. Tăcerea
și meditația asupra Cuvântului lui
Dumnezeu sunt aspecte care ar trebui să-l însoțească pe creștin, pentru
că numai așa el se va putea bucura
de adevărata părtășie. „Cuvântul
nu ajunge la cei gălăgioși, ci la cei
tăcuți. Liniștea Templului este un
semn al prezenței sfinte a lui Dumnezeu în Cuvântul Său. (...) Tăcerea
nu înseamnă altceva decât a aștepta
Cuvântul lui Dumnezeu și a fi binecuvântați de el.”
Ultimele două capitole abordează subiecte precum slujirea,
mărturisirea și părtășia la masa

Domnului. Când scrie despre slujire,
autorul cărții face referire în special la
acele acțiuni care nu sunt neapărat vizibile, dar pentru care trebuie să depunem
un efort cu mult mai mare decât am
depune atunci când am ajuta un sărac,
de exemplu. Slujirea în mijlocul comunității înseamnă ascultarea celuilalt, acceptarea celui slab, oprirea gândurilor
nepotrivite despre fratele de credință,
disponibilitatea de a ne lăsa întrerupți
de Dumnezeu, purtarea poverii celui
căzut, iertarea fratelui care a greșit. În
ceea ce privește mărturisirea păcatelor
în fața lui Dumnezeu și în fața unui frate
de încredere și mai matur spiritual,
Bonhoeffer ne atrage atenția că păcatul
trebuie scos la lumină, pentru că doar
așa își pierde puterea; este un har pentru
noi să ne mărturisim păcatele în fața
unui frate de credință. Și dacă ne temem
că vom fi desconsiderați sau izolați de
cei din comunitatea noastră, ar trebui
să ne amintim acest adevăr: „pentru
cel care trăiește sub crucea lui Hristos,
niciun păcat nu mai este străin. Cine
este îngrozit de grozăvia propriului
păcat pe care Isus l-a purtat pe cruce,
nu se mai înfioară de păcatul fratelui,
oricât de greu ar fi.”
Cartea include și o lucrarea mai
scurtă, cu meditații asupra Psalmilor,
considerați de autor drept „Cartea de
rugăciuni a Bibliei”. Dietrich Bonhoeffer
a fost un apărător al Bisericii Mărturisitoare și un aprig luptător împotriva
nazismului, care a impus Bisericii scopurile sale politice. Din această cauză,
Dietrich Bonhoeffer a fost condamnat
la moarte și executat în anul 1945, cu
doar o lună înainte de capitularea Germaniei, la sfârșitul celui de-al Doilea
Război Mondial.
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Zilele din urmă... vremuri grele!
EDITORIAL
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eși au trecut aproape două milenii de când Apostolul Pavel îi scria aceste
cuvinte lui Timotei, copilul său spiritual, putem constata cu ușurință că
ele se împlinesc și în zilele noastre, mai mult decât oricând în istoria

omenirii.
Conflicte datorate diferențelor ideologice și doctrinar-religioase au existat de când
oamenii au ales să Îi întoarcă spatele Creatorului și să-și urmeze îndemnurile inimii
lor, „...nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea...” (Ieremia 17.9), preferând să
se lase amăgiți de diavolul și de demonii lui. Însă teroarea și groaza insuflate de acte
de o cruzime de neimaginat pentru zilele noastre au ajuns în mijlocul lumii așa-zis
civilizate, semănând incertitudine și nesiguranță în inimile care nu mai au loc pentru
Dumnezeu și pentru voia Lui, „cea bună, plăcută și desăvârșită” (Romani 12.2).
Însă mai trist și mai dureros este să vezi cum cuvintele profetice ale apostolului
se împlinesc printre oameni aciuiți printre noi, „creștini” doar cu numele, ale căror
fapte oglindesc cu o exactitate milimetrică descrierea biblică și care totuși nu sunt
în stare să-și recunoască starea de păcat și apostazie în care se găsesc.
Cum să cataloghezi „credincioșii” care calomniază public pe slujitorii Evangheliei,
aruncând astfel cu noroi peste reputația Bisericii și a lui Dumnezeu?
Cum să cataloghezi pe „creștinii” care, motivând că Dumnezeu este dragoste și că
Isus iubește necondiționat, cer nici mai mult nici mai puțin decât să fie acceptați în biserici ca membri cu drepturi depline deși trăiesc în păcate condamnate fără echivoc de Sfânta
Scriptură și, mai grav, atentează la distrugerea instituției sacre a familiei, așa cum a
creat-o Dumnezeu?
Este cunoscut deja faptul că în ziua în care Curtea Constituțională a României
s-a pronunțat asupra inițiativei cetățenești de modificare a articolului 48 din
Constituție, prin care termenul „soți“ să fie înlocuit cu formula „bărbat și femeie“,
un cuplu format dintr-un român și un american a cerut CCR, în premieră, recunoașterea căsătoriei lor, oficiată în Belgia. Iată ce a declarat americanul Robert Clabourn
Hamilton (44 ani), „soțul” din cuplul amintit, la întrebarea: „Ai un duhovnic? Ce religie
ești?” „Sunt credincios și am fost botezat creștinește, baptist, la naștere. Ca mulți
creștini, mă rog și am o bună relație cu Dumnezeu (??!!!). Mă duc la biserică din
când în când. Nu, nu am un duhovnic… Avem o prietenă foarte bună, Cheryl,
care este reverend baptist și de care sunt foarte apropiat și cu care pot discuta
despre Dumnezeu. Mergem la slujbele ei.” Comentariile sunt de prisos...
Cum să cataloghezi Bisericile „creștine” care ordinează în slujbe duhovnicești de
conducere homosexuali declarați? De exemplu, Biserica Metodistă Unită din America,
care are o istorie marcată de treziri spirituale deosebite, a ajuns nu de mult să aleagă ca
episcop o femeie pastor, care s-a declarat lesbiană practicantă!?
În altă ordine de idei, Curtea de apel din Ontario a emis o decizie recentă care
permite provinciei Ontario să suspende acreditarea Universității Trinity Western
din British Columbia pentru că interzice studenților înrolați în această universitate
să aibă relații homosexuale. Și în SUA se încearcă suspendarea activității școlilor
creștine care vor să rămână fidele crezului biblic.
Însă aceste lucruri nu ne miră, chiar Pavel amintind că „toți cei ce voiesc să
trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți” (2 Tim. 3.12).
Ce este de făcut? Apostolul Ioan, redă în cartea Apocalipsa îndemnul, sfatul,
porunca Îngerului Domnului: „Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe;
cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască
și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și
mai departe!” (Apocalipsa 22.11). Căci Însuși Domnul Isus a promis: „Iată,
Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta
lui” (v. 12).
Au trecut aproape două mii de ani peste această promisiune, și vremurile
grele în care trăim ne confirmă că Domnul este la porți!
Doamne Isuse, ajută-ne să fim gata să te întâmpinăm în văzduh, ca să fim
totdeauna cu Tine (1 Tesaloniceni 4.17)! Amin!

„Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.”
(2 Timotei 3.1)

DANIEL PURDEL,
Redactor - șef

Vremea sfârșitului
Lumina-I presărată pe ogoare
Să crească bobul semănat cu drag,
Să schimbe inima ce-i doritoare
Să poată-ajunge pe cerescul prag!
Sub brazda pregătită primăvara
La glasul Celui ce ne-a întocmit,
Veniți să semănăm, căci vine seara,
Ogorul este gata pregătit!
Mai e puțin și vom vedea recolta
Secerătorii vor ieși pe câmp,
Căci îngerii pentru recoltă-s gata
Și totul se va încadra în timp!
Nepământești cuvinte auzi-vom
Ce vor renaște trupurile moarte
Iar noi, cu ei de pe pământ zbura-vom
Spre locul pregătit de mai-nainte!
Un sfânt răsunet va umplea văzduhul
Și-un fericit suspin ne va cuprinde,
Văzând cum sfinții își vor lua zborul
Mulțimea va fi fără de cuvinte!
Atunci se vor trezi necredincioșii
Și vor vedea deschis realitatea!
Dar fără șansă fi-vor păcătoșii,
Căci toate se-mplinesc cum scrie Cartea!
Astăzi, mai e o vreme de trezire,
Ascultă glasul sfânt până se poate,
Întoarce-te chiar azi din adormire
Ceasul lui Dumnezeu încă mai bate!
Curând pământu-și va-ncheia lucrarea
Ca să hrănească omul cu bucate,
Natura-ntreagă-i va simți-ncetarea
Căci are Dumnezeu capăt la toate!
Iar noi, acei născuți prin suferință
De Cel ce viața pentru noi Și-a dat,
Noi vom pleca de-aici în biruință,
Trăind pe veci cu-al nostru Împărat.
GEORGE LUPȘEA

