
ANSELM GRÜNANSELM GRÜN
ANSELM GRÜNANSELM GRÜN

ANSELM GRÜNANSELM GRÜN

ANSELM GRÜNANSELM GRÜN

ANSELM GRÜNANSELM GRÜN

ANSELM GRÜNANSELM GRÜN

EDITURA P
ARALE

LA
 45



E
d

it
u

ra
 P

a
ra

le
la

 4
5

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
GRÜN, ANSELM
Prietenia este un dar / Anselm Grün ; trad. din lb. germană 
de Monica Grigore ; cuv.-înainte de părintele Visarion. - 
Ed. a 2-a. - Pitești : Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-2864-0
I. Grigore, Monica (trad.)
II. Visarion, ieromonah (pref.)
821.112.2

Freundschaft ist ein Geschenk
Anselm Grün

Copyright © 2011 Vier-Tuerme GmbH, Verlag, 
97359 Münsterschwarzach Abtei.

Copyright © Editura Paralela 45, 2019
Prezenta lucrare folosește denumiri ce constituie mărci 
înregistrate, iar conținutul este protejat de legislația privind 
dreptul de proprietate intelectuală.
www. edituraparalela45.ro

Redactare : Raul Popescu
Tehnoredactare & DTP copertă : Mihail Vlad
Pregătire de tipar : Marius Badea

EDITURA P
ARALE

LA
 45



Edit,ia a II-a

Editura Paralela 45

Traducere din limba germană de 
Monica Grigore

Cuvânt-înainte de 
Părintele Visarion

Prietenia
este un dar

ANSELM GRÜNANSELM GRÜN

EDITURA P
ARALE

LA
 45



CUPRINS

Cuvânt-înainte .............................. 7

Prietenia în zilele noastre ............13

Ce înseamnă prietenia ................17

Cum ia naştere prietenia .............25

Tipuri de prietenie ..................... 29

Încrederea în prieteni – 
încrederea în sine cu ajutorul 
prietenilor ...................................37

Prietenii ca ajutoare 
de încredere ................................43

EDITURA P
ARALE

LA
 45



Prietenia – patria în care 
străinii se simt acasă ....................49

Pentru evoluţia prieteniei : 
răbdare, încredere şi ritualuri ....57

Eu, propriul meu prieten ........... 65

Prieteni – liberi şi totuşi 
strâns legaţi .................................73

Prieteniile dintre bărbaţi, 
prieteniile dintre femei ...............79

Ce pune prietenia în pericol ...... 89

Dragă cititoare, drag cititor ....... 97

EDITURA P
ARALE

LA
 45



7

  CUVÂNT-ÎNAINTE

Taina cea mai mare revelată 

omului prin Iisus Hristos este că 

Dumnezeu este Unul în Fiinţă, 

dar întreit în Persoane. Dumnezeu 

este comuniune a trei Persoane 

eterne, unite în iubire desăvârşită.

Fiind creaţi după chipul lui 

Dum nezeu (cum spune Sf. Scrip -

tură), şi noi purtăm în suf let EDITURA P
ARALE

LA
 45
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dorinţa de comuniune, deve-

nim „per soane“ ; închiderea în 

propriul egoism ne face „indi-

vizi“.

Persoana înseamnă relaţie, 

comu niune. Individul este cel 

care nu se deschide spre nimeni, 

nu se divide, nu se dăruieşte. 

Se spune că este uşor să ne 

facem prieteni, dar mult mai 

greu este să-i păstrăm. Lipsa 

unor valori autentice duce la 

prietenii şubrede. Credinţa în 

Dumnezeu întăreşte prietenia.EDITURA P
ARALE
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Noi, creştinii, avem un privi-

legiu unic : să mâncăm şi să bem 

Tru pul şi Sângele lui Hristos. 

De venim, astfel, una cu El, dar şi 

cu cei credincioşi, devenim con-

sang vini. Ar trebui să fim toţi 

prieteni, chiar înainte de a ne 

cunoaşte.

Fiind o relaţie eu-tu, prietenia 

devine mult mai puternică atunci 

când implicăm pe un al treilea, pe 

Dumnezeu, care este izvorul iubi-

rii. „Să vă iubiţi unul pe altul !“, 

spune Domnul. Toată viaţa putem EDITURA P
ARALE
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desăvârşi această poruncă fără să 

ajungem la capătul ei.

Prietenia se rupe uşor când 

nu are la bază lucruri profunde, 

care merg cu noi şi după moarte. 

Pri etenii adevăraţi vor fi împre-

ună în veşnicie.

Sunt momente în care priete-

nii ne pot întrista sau chiar dez-

amăgi. Cu siguranţă şi noi le-am 

creat astfel de stări, poate chiar 

fără să ne dăm seama. Putem 

trece uşor peste „scăderile“ prie-

tenilor, dacă avem înţelepciune. EDITURA P
ARALE
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CUM IA NAŞTERE 
PRIETENIA

Vechii greci aveau convinge-

rea că prietenia este o necesitate 

pentru om. În caz contrar, sufle-

tul i se vatămă. Chiar şi Pita gora 

avea certitu dinea că omul care se 

preocupă doar de propriul ego şi 

e captiv în sine însuşi este incapa-

bil să lege prietenii. Fiindcă ori-

care au fost premisele omeneşti EDITURA P
ARALE

LA
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necesare construirii unei prietenii 

autentice, dintotdeauna semenii 

noştri au conştien tizat faptul că 

atunci când doi oameni se găsesc 

unul pe altul este vorba de un 

dar divin. Iată ce spune cel mai 

important filosof grec, Platon : 

„Dum nezeu ne face prieteni ; 

Dum nezeu aduce prietenul lângă 

prie ten.“ În relaţia de pri etenie – 

după Platon – străluceşte o parte 

din mis terul lui Dumnezeu. 

Prietenia nu reprezintă ceva 

care poate fi fabricat. Oamenii 

reu şesc să întrezărească în darul EDITURA P
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prieteniei afec ţiunea tandră a 

Dom nului, care în con cepţia 

teologică poartă denumirea de 

milostenie. Adesea înşişi priete-

nii nu ştiu de ce au de venit pri-

eteni şi cum a luat naştere rela-

ţia. Dintotdeauna a existat ceva 

misterios în preschimba rea unei 

legături în prietenie. Apare din-

tr-odată. Dumnezeu deschide o 

uşă în inima noas tră special pen-

tru acest om. 
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