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Comunitatea este un ansamblu de persoane unite între ele prin participarea la aceleaşi bunuri 

materiale (punerea în comun a acelor bunuri care-mi aparţin de fapt, că de drept ai renuţat la ele 
prin votul paupertăţii) spirituale (scopul comun, carisma, aceeaşi vocaţie, aceeaşi misiune, aceeaşi 
pasiune pentru evanghelie). Când vorbim de participare este important să avem în vedere dubla sa 
dimensiune: obiectivă şi subiectivă. 

 
 
1. Participarea obiectivă – ontologică 
 
a) Datul obiectiv 
 
Datul obiectiv este reprezentat de valori care ne aparţin şi într-un fel ne caracterizează: ca 

oameni, creştini şi religioşi. Valori comune, ce ne constituie, în mod obiectiv, în comunitate. În 
baza acestora, noi formăm comunitatea umană, creştină, religioasă. Fiecare din aceste comunităţi 
este caracterizată de valori care sunt proprii omului, creştinului sau religiosului ca atare. Existenţa 
acestei „comunităţi” este un „dat”, un fapt: deoarece toţi posedă aceleaşi bunuri, toţi sunt într-un 
mod sau altul, „un singur lucru”, un întreg. Cât priveşte acest aspect al comunităţii, datoria 
fundamentală nu este cea de a o construi, ci de a o recunoaşte şi de a o accepta. 

Noi toţi suntem oameni, fii ai lui Dumnezeu, religioşi; participăm la aceleaşi idealuri, aceleaşi 
valori, aceleaşi mijloace; împărtăşim cotidianitatea vieţii. Dincolo de calităţile şi limitele personale, 
noi suntem deja, prin natură şi prin har, aceiaşi. A recunoaşte pe celălalt ca om, creştin, religios aşa 
cum sunt eu, înseamnă a recunoaşte că el este unit, în mod obiectiv, cu mine, întrucât participă la 
aceeaşi umanitate, acelaşi har, aceeaşi carismă. Pentru a descoperi toate acestea în celălalt, a-i 
respecta demnitatea şi a-l simţi unit, este necesar să fie recunoscut într-însul demnitatea de om, 
creştin şi religios. Dacă nu eşti om nu poţi auzi strigătul umanităţii din partea celuilalt! 

Este fundamental să recunoaştem datul obiectiv, a lua la cunoştinţă faptul ca este deja o 
comunitate şi că ne simţim deja uniţi în mod substanţial prin însuşi faptul de a fi ceea ce suntem.  

În acest sens suntem chemaţi să vorbim despre comuniune ca „dar”; aceasta este ca o 
îmbrăţişare din partea lui Cristos care în Spiritul său „se face una”, şi care precede fiecare moment 
din munca noastră de a ne recunoaşte şi de a ne întâlni. Acest dar, recunoscut şi acceptat ca atare, 
generează o constantă capacitate de iertare şi de reconstruire de legături fraterne. Comuniunea ca 
dar este în mod continuu oferită şi restituită într-un mod vizibil prin sacramente, mai ales prin 
Euharistie şi Pocăinţă, unde Cristos se face comuniune şi reconciliere cu noi şi între noi. 

Noi vorbim deseori despre înfăptuirea unei comunităţi pentru a realiza comuniunea. Greşit! 
Trebuie să fim clari în termeni: este vorba de o comuniune care ne este dăruită ca să reuşim să trăim 
în comunitate. E în afara discursului a spune că a trăi fraternitatea în comunitate ajută la dezvoltarea 
comuniunii. E mult mai important să ne amintim încă o dată că este COMUNIUNEA, cea primită în 
dar, care ne face capabili şi care ne obligă să trăim în comunitate. Deci fraternitatea, dinamica 
relaţiilor dintre noi, este creată şi derivă din comuniune şi nu invers. Comuniunea generează 
fraternitate.   
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b) Datul subiectiv 
 
Este evident, după cum afirmam, că pentru a-l simţi  pe celălalt, atât pe plan uman cât şi pe 

plan religios, trebuie să simt şi să trăiesc valorile care mă unesc cu el şi mă face să particip în mod 
obiectiv la viaţa sa. Dacă aceste valori constitutive eu nu le am, sau nu le alimentez şi nu le trăiesc, 
nu voi putea să mă simt „comunitate” cu celălalt în comuna umanitate care ne face oameni, în 
comunul har care ne face creştini, în comunul dar al urmării speciale care ne face religioşi, în 
comuna carismă congregaţională sau a vreunui Ordin care ne face persoane consacrte. Nu ne putem 
simţi comunitate dacă nu se are nimic de împărţit. Pe de altă parte, este clar că dacă eu vreau „să fac 
comunitate”, eu primul trebuie să încep să fiu om-creştin-religios, şi să pun în practică valorile. 
Trebuie să încep să mă recunosc pentru ceea ce, în mod potenţial, sunt şi să mă angajez să devin 
ceea ce trebuie să fiu. 

Diversificările personale găsesc rezolvarea lor în realitatea aceloraşi valori fundamentale pe 
care toţi dorim să ni le însuşim prin convergenţa acestora în aceeaşi opţiune, spre realizarea 
aceluiaşi ideal şi atingerea aceloraşi obiective. În  acest context, divergenţele şi particularităţile 
personale constituie, în mod obiectiv, nu un obstacol pentru comuniune, ci o bogăţie în 
complementarietate. Nu constituie o dificultate, ci un ajutor pozitiv pentru a merge mereu înainte în 
căutarea şi însuşirea deplină a Binelui şi a Adevărului. Vocaţia omului la sociabilitate şi la 
comuniune este, în mod identic, vocaţie la complementarietate. O complementarietate care este 
posibilă şi matură în comuniune, deoarece există o unitate de fond, care permite să ne întâlnim şi o 
diversitate personală, care permite să ne îmbogăţim.  

 
 
 
2. Împărtăşire şi comunicare 
 
Coeziunea unei comunităţi este în mod strâns dependentă de tipul de comunicare ce există 

între membrii care o alcătuiesc; ceea ce leagă persoanele între ele şi le fondează în unitate, este 
frecvenţa, intensitatea şi profunzimea schimbului reciproc de daruri. Comunicarea favorizează 
cunoaşterea reciprocă şi ajută la perceperea atitudinilor, a comportamentelor celuilalt sau a 
preferinţelor etc; aceasta, mai ales, favorizează formarea de mentalitate, comportamente şi orientări 
comune ce vor permite fiecărei persoane în parte să se simtă mereu mai integrată şi unită în grup. 

Frecvenţa acestor schimburi reciproce este favorizată şi ţine mai mult de convieţuire, decât de 
maturitatea persoanelor ce stau împreună (ex.: când va fi matur sau se va maturiza, atunci voi mai 
discuta cu el..., până atunci spor la maturizare). În orice caz, gradul de comunicare este determinat 
de implicarea personală. Acest discurs, care este util pentru orice comunitate umană, se aplică şi 
comunităţii religioase, deşi aici „liantul” principal, cel care realizează comuniunea misterioasă a 
spiritelor şi unitatea membrilor corpului mistic este, mai ales, Duhul lui Isus. 

Este evident că o anume comunitate va fi cu atât mai autentică, cu cât profunzimea 
comunicării va fi mai mare şi valoarile comunitare vor fi mai importante, cum afirmă VFC: 
„Comuniunea se naşte chiar din împărtăşirea bunurilor Duhului, o împărtăşire a credinţei şi în 
credinţă, unde legătura fraternităţii este cu atât mai mare, cu cât ceea ce este vital şi central se pune 
în comun” (n 32), în timp ce lipsa de comunicare face imposibilă construirea unei comunităţi 
adevărate. „Fără dialog şi ascultare, există riscul de a se îndepărta de idealul de fraternitate”. 
Trebuie, însă, să admitem că dificultatea de a comunica în comunităţile noastre depinde, deseori, de 
o anumită formare primită; chiar dacă, în ultima vreme, „comunicarea în interiorul institutelor a 
cunoscut o mare dezvoltare” (VFC 30), atât la nivel personal, cât şi la nivel comunitar şi 
instituţional.  

În orice caz, nu se poate ignora faptul că pentru a comunica trebuie să ai! Dacă de multe ori 
nu se comunică la nivel profund, depinde şi de faptul că se trăieşte prea superficial şi că, în fond, în 
loc să se păstreze valorile, persistă numai confuzia sau chiar vidul.  
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a) Dinamismul raportului 
 
Orice raport autentic interpersonal necesită o acceptare. Acesta, aşadar, se fondează şi se 

dezvoltă într-un continuu proces al revelaţiei şi al credinţei: „Revelaţie” ca deschidere şi 
comunicare de ei înşişi; „credinţă”, ca acceptare a celuilalt, aşa cum el ni se arată. 

În baza acestei mişcări dialectice se dezvoltă iubirea, care este comunicarea şi întâlnirea prin 
excelenţă. Avem trei momente care reies din iubire. Aceasta este o întâlnire dinamică: 

- între „identitate şi diferenţă” (egalitatea fundamentală dintre persoane vine în contact 
continuu să se confrunte cu unicitatea lor, în sensul că fiecare persoană este irepetibilă, şi 
diversitatea ce decurge din aceasta); 

- între „plinătate/calităţi şi sărăcie/lipsuri” (în sensul că dăruirea de sine, ca bogăţie ce se 
comuică, este continuu compensată de nevoia de a primi de la celălalt şi de a găsi în el o comoară 
din care eu să mă îmbogăţesc); 

- între „consens şi luptă” (ca bucurie de a accepta şi de a se simţi acceptaţi, şi ca efort pentru 
a-şi apăra propria identitate şi de a-şi salva propria personalitate). Acesta este momentul cel mai 
dificil, dar şi cel mai prolific, deoarece constrânge să crească şi să se depăşească în mod continuu, 
prin căutarea unei Iubiri mereu tot mai mari, în care, ca sinteză superioară, să se regăsească pe 
deplin. 

Un astfel de dinamism, al iubirii umane, constituie şi substratul care pune în regulă raporturile 
din interiorul comunităţii creştine şi religioase. Se poate sublinia că dragostea, dinamism al 
comuniunii, este, din natura sa, gratuită. Această capacitate de a iubi în mod gratuit constituie forţa 
cea mai mare pentru a crea comuniunea creştină şi religioasă, chiar pentru că nici un obstacol nu i 
se poate contrapune; nici măcar duşmănia. Faptul că Isus ne învaţă să iubim chiar şi pe duşmanii 
noştri este, exact, proba de iubire, ce de Duhul este revărsată în inima creştinului, care tinde să fie, 
într-adevăr, ca cea a lui Dumnezeu: creativă şi suverană. 

 
 
 
3. Condiţii şi dispoziţii necesare 
 
În exortaţia apostolică Vita Consecrata Papa Ioan Paul al II-lea sublinia necesitatea de a 

alimenta şi dezvolta „mentalitatea şi spiritualitatea comuniunii” (50b), afirmând în acelaşi timp că 
„persoanelor consacrate li se cere să fie într-adevăr experte în ale comuniunii şi în practicarea 
spiritualităţii” (46a). În Novo millennio ineunte, Papa aminteşte că, înainte de a trece la iniţiative 
concrete, este nevoie de a se promova o spiritualitate de comuiune (43). Pentru a actualiza toate 
acestea, învaţă Sfântul Părinte de pie amintire, e necesar să se solicite şi să se alimenteze aceste 
atitudini fundamentale: 

- a privi în intimitatea inimii asupra misterului Trinităţii care locuieşte în noi, a cărei lumină 
este cultivată pe chipul fraţilor pe care-i avem alături; 

- capacitatea de a-l simţi pe fratele de credinţă în unitatea profundă a corpului mistic, deci, ca 
unul care-mi aparţine, pentru a şti să împărtăşesc bucuriile şi suferinţele sale, pentru a intui 
dorinţele sale şi de a fi sensibil la nevoile sale, pentru a-i oferi o adevărată şi profundă prietenie; 

- capacitatea de a vedea în celălalt, înainte de toate, ceea ce este pozitiv, pentru a-l accepta şi 
a-l stima ca pe un adevărat dar al lui Dumnezeu; 

- a şti să-i acord timp fratelui, „purtându-i povara” (cf. Gal 6,2) acceptându-l şi respingând 
tentaţiile egoistice, care provoacă competiţie, carierism, neîncredere, gelozie. 

După ce a amintit aceste dispoziţii, Papa, în final, învaţă: „Să nu ne facem iluzii: fără acest 
drum spiritual, nu ar servi prea mult mijloacele exterioare de comuniune”. Aceste lucruri de 
comuniune exterioară sunt relative, dacă nu se insistă mai mult pe aspectul interior al acestei 
comuniuni, care are rădăcini mult mai profunde faţă de cele exterioare. Pentru că acţionând numai 
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de suprafaţă şi accentuând numai aceste aspecte pe care eu le numeam mai sus ca fiind relative, se 
junge „să devenim, aşa cum amintea Papa Ioan Paul al II-lea, aparate fără inimă sau mai degrabă, 
măşti de comuniune decât căi de expresie şi de creştere fraternă de comuniune” (NMI 43). Sunt 
cuvinte severe, dar cu siguranţă incontestabile. Urmând, aşadar, indicaţiile sfântului Părinte Ioan 
Paul al II-lea, dorim să adăugăm sau să explicităm condiţiile şi atitudinile de însuşit ce pot favoriza 
fraternitatea, pentru ca, într-adevăr, proiectul comuniunii fraterne să fie în mod concret realizat. 

 
 
Condiţii comunitare: 
a) E necesar, înainte de toate, un minim de structură care să permită şi să favorizeze 

comunicarea şi comuniunea de viaţă. Niciodată nu se poate pleca de la un minim de devotament ce 
reiese din elementele formale şi structurale ale comunităţii (program, practici, observanţe 
comunitare) (cf. ET 32 şi 34: Evangelica Testificatio Paul al VI-lea, 29/06/1971). 

b) În contextul condiţiilor „ambientale” să se dea maximă importanţă şi realităţilor materiale 
şi ambientului fizic: acesta nu trebuie să fie prea restrâns; să se dea destul spaţiu întâlnirilor 
fraterne, ca nu cumva să se ia din timpul personal şi rezervat fraţilor, care le este atât de necesar. 
Imortanţă sporită trebuie să se dea şi acolo unde este un ambient prea mare ori dispersiv care face 
dificilă aceeaşi întâlnire fizică. Trebuie, apoi, să se menţină şi să se cultive un climat religios care să 
ajute mult în a sta la acel nivel de credinţă şi de comuniune cu Dumnezeu care fondează şi 
garantează comuniunea noastră fraternă. Nu este vorba de un grup adunat „ad hoc” care stau 
împreună în jurul unui televizor sau la o bere, ci e vorba despre un grup de credincioşi care stau 
adunaţi în jurul lui Cristos şi a valorilor Împărăţiei. A crede că se poate favoriza formarea 
comunităţii pentru că am introdus barul, televizorul... este o iluzie tragică, pentru care plătim deja 
scump. Anumite mijloace servesc numai pentru un anumit lucru în parte. Utilizându-le în mod 
impropriu sau iluzoriu aduc numai necazuri. 

c) Este necesar, mai mult, ca să se recunoască, de drept şi de fapt, primatul comunităţii de 
viaţă (fie relaţiile interpersonale) asupra vieţii de comunitate (fie cu privire la norme de organizare). 
Este evident că nu putem creea contrapoziţie, însă este tot atât de evident că trebuie să existe o 
ierarhie care, în caz de conflict, să se evidenţieze şi să iasă la iveală. 

d) Este fundamental, apoi, ca să fim conştienţi, şi aceasta să o amintim cat mai des, că 
fraternitatea şi comuniunea constituie vocaţia şi misiunea noastră fundamentală. Numai în acest fel 
se va ţine sub control carisma proprie prin factori obiectivi de decizie şi se va evita riscul, de a eluda 
exigenţele ce ne privesc şi care reies din viaţa de comunitate, cu scuza atâtor „opere bune” sau 
misiuni de îndeplinit! E de reţinut foarte bine că viaţa fraternă ca atare joacă un rol apostolic 
essenţial prin statutul pe care-l are de a da marturie; mărturie ce viaţa consacrată trebuie să o ofere 
bisericii. „Fără a fi totul pentru misiune şi pentru comunitatea religioasă, viaţa fraternă este acesteia 
un element esenţial... Nu se pot, aşadar, invoca necesităţile serviciului pastoral, pentru a justifica o 
oarecare stare de apatie a vieţii comunitare (VFC 55). Sfântul Francisc spunea clar: dacă viaţa de 
apostolat dăunează comunităţii, se renunţă la apostoat de dragul conventualităţii. 

e) Cu toate acestea, însă, este necesar a avea o claritate în ceea ce priveşte rolul sau misiunea 
specifică a comunităţii în care ne găsim: formare, apostolat, şcoală, spitale etc... Deseori aceste 
roluri riscă să se transforme în obstacole sau în alibì, care să condiţioneze comuniunea, în timp ce, 
ar trebui să fie invers; caracteristica specifică comunităţii sau a unei misiuni particulare într-un 
institut, nu trebuie să fie alta decat un itinerariu particular pentru realizarea comunităţii unde să se 
poată manifesta comuniunea! De aici se deduce că la un anume „rol” sau „slujire”, care de la sine 
împiedică comuniunea, se poate renunţa fără probleme. 

f) Este indispensabil, în sfârşit, ca să fie o autoritate pe deplin convinsă că nu se află acolo să 
exercite o putere, ci a îndeplini o slujire, care are ca şi datorie principală animarea spirituală a 
comunităţii, căutarea voinţei lui Dumnezeu, legătura între suflete, delimitarea competenţelor şi 
aplicarea îndatoririlor respective. La numărul 43 din EA Vita Consecrata citim: „Cei care exercită 
autoritatea nu pot renunţa la îndatoririle lor de primi responsabili ai comunităţii, călăuze ale fraţilor 
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şi surorilor pe calea spirituală şi apostolică. Nu este uşor, în medii puternic marcate de 
individualism, să faci recunoscut şi acceptat rolul pe care autoritatea îl exercită spre binele tuturor”. 

g) Toate acestea nu împiedică, ci ajută în practicarea dialogului şi a discernământului 
comunitar. Să se evite, însă, eroarea fatală de a confunda dialogul cu discuţia sau cu tehnica 
persuasiunii. Scopul dialogului nu este de a convinge, dar de a înţelege; nu este apărarea cu orice 
preţ a propriului adevăr, ci exerciţiul carităţii pentru a ajunge, dacă este posibil, la realizarea 
comună a unui adevăr superior. 

Condiţii individuale necesare (numai le amntesc succint, fără să intru în dezbaterea lor): 
a) Fiecare să-şi ia în serios propria vocaşie umană, creştină şi religioasă (pentru a face o 

comunitate este indispensabil un angajament, într-adevăr, decis de convertire personală). 
b) A lua în serios pe ceilalţi: stima reciprocă, „Iubiţi-vă unii pe alţii cu iubire frăţească, 

întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii” (Rom 12,10); sprijinul reciproc: „Purtaţi-vă unii altora 
povara” (Gal 6,2); 

c) A motiva continuu propriul angajament sau alegerea făcută; 
d) Conştiinţa că suntem darul lui Dumnezeu. De aici rezultă că şi noi, cu tot ceea ce avem este 

darul lui Dumnezeu pentru alţii. Darul pe care-l deţinem nu este al nostru, nu este pentru noi înşine, 
ci e pentru celălalt. 

e) A avea conştiinţa că totul este dar şi că totul trebuie să fie împărtăşit şi făcut obiect de 
schimb reciproc. Ceea ce este destinat să fie dar, este corupt şi deformat dacă se închide în sine 
însuşi şi se neagă acest schimb reciproc; 

f) Responsabilitatea: responsabilitatea mea faţă de celălalt, care este opusul indiferenţei (şi 
dacă nu greşesc, pare ca a devenit o armă în comunităţile noastre); la baza acestei responsabilităţi 
stau aceste trei elemente: colaborarea, solidaritatea şi ascultarea. Acestea, în contextul vieţii 
consacrate, ar însemna realizarea unei colaborări în armonie, dreptate şi ordine. 

g) Fiind şi limitaţi, mai avem şi carenţe. De multe ori riscăm să fim o greutate pentru ceilalţi; 
de aceea avem cu toţii nevoie de iertare continuă. 

Prin cele spuse până acum, se observă destul de limpede că nu este deloc uşor să realizezi o 
comunitate autentică. Isus ne-a învăţat destul de clar că preţul unităţii este crucea şi aceasta nu 
trebuie uitată niciodată. Trebuie să admitem că un astfel de discurs, astăzi, provoacă probleme, atat 
în rândul tinerilor, cât şi în rândul adulţilor, pentru că nu corespunde deloc mentalităţii „omului 
vechi” „cel care doreşte comuniune şi unitate, dar nu intenţionează şi nu se simte să facă sacrificii” 
(VFC 24). 

Astăzi, se mai poate adăuga şi o anumită retorică a vieţii de comunitate ce a creat iluzii şi care 
a avut urmări nefaste. În timp ce unii sfinţi vorbeau despre viaţa comună ca fiind „maxima 
poenitentia”, deodată cineva a descoperit ca aceasta, în schimb, era paradisul! Multi au crezut 
orbeşte, fie din naivitate sau inocenţă, fie că aveau nevoie de această comunitate ca şi remediu 
propriei solitudini, ca susţinere a propriilor exigenţe afective sau a unor proiecte sau realizări 
personale, pe care nu le-ar fi putut realiza dacă ar fi fost singuri. Imediat, însă, ne-am dat seama că o 
astfel de comunitate, pe de o parte, nu se poate realiza pe plan uman, pentru că „trandafir fără spini 
nu există”, dacă e să luăm un exemplu din natură sau floră, că tot suntem franciscani şi ne place să 
ne numim salvatori ai creaţiei şi intimi cunoscători ai acesteia. Pe de altă parte, nu este autentică 
deoarece un religios care nu ştie cum să-şi umple solitudinea, nu va reuşi să aibă un raport corect cu 
ceilalţi. De fapt, nu se poate privi comuitatea ca pe un bine din care eu numai să profit sau ca pe un 
instrument de care să mă servesc şi atât. Dumnezeu se face comunitate dăruind, ba chiar dăruindu-
se; noi nu putem să trăim cu iluzia de a o transforma în ceva de unde numai să „iau”, să profit. 

Toate acestea, în mod natural, comportă moartea egocentrismului nostru înnăscut, care prin 
păcat l-a transformat într-un egoism invincibil. O moarte lungă, grea şi dureroasă; o moarte care 
justifică dictonul: „Vita communis, maxima poenitentia!” O moarte, în concluzie, care nu este 
altceva decât drumul de convertire prin care se aderă în mod progresiv la Cristos renuntând la 
păcatul care dezagregă, înăbuşă armonia ce nu te face să fii unit. Însă, răbdare... necesită timp, 
constanţă, luptă şi muncă. S-a constatat din partea multora că acest aspect a făcut să fi unul din 
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punctele slabe ale perioadei de reînnoire din ultimii ani. S-au înmulţit cunoştinţele, s-au luat la 
cercetare diferite aspecte ale vieţii comune, dar s-a pus prea puţin accent, sau deloc, pe versantul 
ascetic necesar şi indispensabil pentu a forma un grup de persoane care să trăiască într-o fraternitate 
creştină. Comuniunea fără mistică nu are suflet, însă fără asceză nu are trup. Se cere, aşadar, o 
sinergie (o asociere din care să rezulte colaborare) între darul lui Dumnezeu şi angajamentul 
personal pentru a construi o comunitate autentică şi a da ceva concret şi carascteristic darului 
comuniunii fraterne.   
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