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În traducerea Ligiei Taloş, Editura Peregrinul (Cluj-Napoca) oferă citi
torului român o primă traducere a unui text amplu din Dietrich Bonhoeffer,
poate cea mai luminoasă personalitate a Germaniei Protestante a anilor celui
de-al II-lea Război Mondial. Pentru descoperirea personalităţii creştine a au
torului, remarcabil mărturisitor, lucrarea dispune de o Prefaţă la ediţia în lim
ba română (p. 13-23) semnată de una dintre cele mai cunoscute „specialiste
Bonhoeffer” din arealul teologiei germane moderne, Christiane Tietz, profesor
de teologie sistematică şi etică socială a Universităţii din Mainz.
Acela care în respectul alternativei informaţiei a căutat să descopere
cea mai reprezentativă scriitură teologică legată de comunicarea cuvântului
lui Dumnezeu prin predică ori omilie nu poate face abstracţie de o serie de
autori ai versantului protestant, cu diferenţierile clasice. O posibilă istorie
a gândirii creştine aşază pe Bonhoeffer în linia creaţiei teologice pe acelaşi
palier cu Karl Barth, Rudolf Bultmann, Reinold Niebuhr ori Paul Tillich,
Karl Rahner, Jürgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg dar şi cu o serie de
curente teologice care aveau să genereze gândirea postmodernă a Bisericii
apusene: teologia Procesului, teologia eliberării, a penticostalismului, teologia
feministă etc. (cf. John Hill, Istoria gândirii creştine. Istoria fascinantă a marilor
gânditori creştini şi contribuţia lor la modelarea lumii aşa cum o ştim, Ed.
Casa Cărţii, Oradea, 2007, p. 266-331). Personal cred că atunci când cauţi
geneza unei gândiri ca aceea a lui Bonhoeffer în ceea ce priveşte „ucenicia” ca
fenomen al creşterii spirituale, al eliberării de tirania unui cuvânt al Bisericii
fără fundamentare în Evanghelie, fără finalizare în vindecarea şi întărirea firii
umane, trebuie să pleci dinspre o serie de lecturi care, desigur, nu se nasc
numai în arealul gândirii patristice ori postpatristice, dar care pentru foarte
mulţi şi în multe situaţii misionare, au crescut în Hristos popoare şi mentalităţi
mărturisitoare. Relevante în acest sens sunt biografiile unor oameni de talia
lui George Muller (Autobiografia lui Muller, Ed. Perla Suferinţei, Suceava,
2009, 162 p.) ori A.W. Toezer (cf. James L. Snyder, Viaţa lui A.W.Toezer.
În mintea lui Dumnezeu, Ed. Perla Suferinţei, Suceava, 2009, 197 p.), dacă
parcurgi o serie de lucrări de spiritualitate a uceniciei, de la predicile despre
trezire ale lui Charles H. Spurgeon (apărute şi ele de curând în limba română
la Ed. Perla Suferinţei, 2010, 271 p.) ori lucrările lui Samuel Chadwick (cu
remarcabila Cărarea Rugăciunii, Perla Suferinţei, 2009, 94 p.) ori aceea a lui

