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Întoarcerea la simplitate
Prefa]\

„Biserica suferă în această lume, pentru că nu
este din această lume”, spune, la un moment dat,
în paginile ce urmează, autorul cărţii. Sever Ne-
grescu, am fost tentat să adaug, nu este nici el din
lumea pe care o descrie, din când în când, aşa cum
o ştim: cu politică urât mirositoare, cu vuietul ma-
nipulator al televiziunilor, cu diverse mijloace prin
care se propagă o realitate falsificată, cu o presă ce
alege mereu răul, scandalul, cu un marketing tot
mai agresiv şi „utilităţi care sufocă”, cu bunul-simţ
şi buna-cuviinţă tot mai lezate, cu tradiţii năpădite,
copleşite de mode noi, de import, ce aduc întâmplări
ale modernităţii: parade gay, incinerări, o mamă
a şase copii care moare în urma unei operaţii de
implant cu silicon etc. Un tăvălug globalizant se
aşterne peste ţări şi oameni, în Londra a fost inau-
gurată prima biserică pentru atei, dar şi în Bucu-
reşti se aplaudă la înmormântări şi se huiduie la
nunţi. Tinerii care înainte plimbau oi şi capre, ori
duceau vacile la păscut, poartă acum în lesă câini
de companie, un elev de seminar ce arătase la exa-
menul de admitere „smerenie, plecăciune, zdrobire
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de inimă” este exmatriculat în anul II pentru că a
furat din mall. Ne lăudăm în schimb că avem cel
mai mare drapel din lume, uitând că mândria e
păcat şi doar Crucea „este drapelul creştinului”,
doar ea „ne înrădăcinează în cer”. În acest haos co-
tidian, Biserica este şi ea ţinta „răutăţilor, amăgi-
rilor, nonculturii”. Cei care o atacă se poziţionează,
de regulă, în exteriorul acesteia, sunt oameni care
nu s-au spovedit şi nu s-au împărtăşit niciodată,
dar se întâmplă să abată din cale şi apropiaţi sau
persoane din interior. 

„Un istoric se arată mirat de ce, atunci când erau
demolate bisericile din Bucureşti, Biserica tăcea!
Cred că şi Dumnezeu nu zice nimic în faţa dracului.
Tace! Dar tăcerea lui Dumnezeu este altceva decât
vorbirea lumii. Dumnezeu tace în istoria lumii,
Biserica lui Dumnezeu a tăcut în istoria României.
Dumnezeu vorbeşte în Istoria Mântuirii prin Sfânta
Liturghie”. Sever Negrescu nu este însă un avocat
habotnic pentru tot ce se întâmplă în instituţia
Bisericii şi nu se sfieşte să critice unele metehne,
între care „vorba dezlânată” ori „punerea nădejdii
în bani”. „Este trist ca Biserica să liciteze cele sfinte,
icoane, biblii, cruci, chiar dacă scopul este caritabil”,
„Este trist să vezi aruncându-se crucea în ape”,
„Crucea nu trebuie aruncată, nu poate fi aruncată”,
semnalează autorul accentuarea unui mercantilism
ori amestecul excesiv al Bisericii în cele ale lumii.
Sunt „fapte şi acte bisericeşti care nu au ce căuta
în folclor”, „Biserica nu este o instituţie furnizoare
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de informaţii. Ea trebuie să furnizeze taină, mân-
tuire”, consideră părintele, atrăgând atenţia că „Bi-
serica trebuie să fie altfel decât societatea” şi că se
cuvine să „păstreze ceea ce este al ei”, în caz contrar,
„fără grija pentru cele sfinte ajungem să vorbim
despre o Biserică-muzeu, o biserică moartă, fără
speranţa Învierii”.

Părintele Sever configurează cu tristeţe (o tris-
teţe blândă, precum aceea produsă de constatarea
că unele drumuri vechi spre Mănăstirea „Sfânta
Ana” sunt închise acum de mărăcini), prin inter-
mediul unor întâmplări mărunte ori al altora mai
grave, din realitatea imediată sau din spaţiul public,
o lume care „s-a schimbat parţial şi s-a stricat de tot”,
un Turn Babel social, în care „stăm drepţi în faţa
nulităţilor, ipocriziilor”, o actualitate năucă, lipsită
de reperele de altădată, o grabă a lumii pe cărările
pierzaniei. „Este prea târziu să mai facem ceva?”,
se întreabă şi ne întreabă, amintindu-ne că e bine
să ne raportăm „nu la trecut, nu la prezent, nu la
viitor, ci la «timpul veşnic», iar „cea mai puter-
nică rezistenţă a omului în faţa murdăriilor acestei
vieţi a fost totdeauna comunicarea cu Dumnezeu”.
Întoarcerea la spovedanie, la împărtăşanie, la dem-
nitatea rugăciunii, la acel răgaz al singurătăţii în
care omul caută „potrivirea cu Dumnezeu”, la sme-
renie – aceasta este calea pe care Sever Negrescu
ne conduce discret, ajutându-se uneori de cuvin-
tele părintelui Stăniloae, ale Sfântului Simeon Noul
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Robul de mine

Biserica lui Hristos este astăzi, mai mult ca
oricând parcă, ţinta răutăţilor, amăgirilor, non-
culturii. Cei care atacă Biserica se poziţionează,
majoritatea, în exteriorul acesteia, şi este de înţeles
acest fapt, ce nu este de înţeles: de ce astfel de oa-
meni doresc transpunerea miezului în coajă şi invers?
Ca şi cum coaja de nucă poate ţine morală sâm-
burelui sau, mai rău, vişina poate înlocui cireaşa.
Astăzi, toţi oamenii ştiu că Biserica este bogată, că
o stareţă a născut doi gemeni, dar ieri nu au ştiut
şi nu vor să ştie nici mâine câţi sfinţi a dat Biserica
umanităţii şi câţi martiri a dat umanitatea Bisericii.
Astfel de oameni sunt departe de Biserică. Ei nu
merită nicio atenţie pentru că nu s-au spovedit şi nu
s-au împărtăşit niciodată, pentru că ei sunt oameni
fără Omenie. Prin Sfânta Spovedanie şi Sfânta Îm-
părtăşanie omul are Omenie, omul este Om. Ani-
malele nu se spovedesc, nu se împărtăşesc. Ele se
bucură, se întristează, se înmulţesc, latră, mugesc,
le este sete, le este foame, dar atât... animalele ră-
mân animale. Prin Spovedanie omul vorbeşte cu
Dumnezeu în prezenţa Duhovnicului. La Spove-
danie omul trebuie să fie sincer, fără teamă, fără
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reţineri, cu bucurie, cu pace, cu încredere. Prin Îm-
părtăşanie omul este cu Dumnezeu, omul merge cu
Dumnezeu, omul Îl primeşte pe Dumnezeu în sângele
lui, în trupul lui, în viaţa lui şi pentru existenţa de
dincolo de această viaţă. Acestei Sfinte Taine a Bi-
sericii i se mai spune, pe româneşte, şi Grijania,
însemnând într-o traducere duhovnicească, a avea
grijă de suflet.

Avem în viaţă sau ne izbim în viaţă de două
mentalităţi: una păgână, robitoare a trupului şi una
ortodoxă, eliberatoare a Duhului. Concluzia este una
şi generală: în împărăţia trupului fac ce vreau, în
împărăţia Duhului fac ce trebuie. Prin Spovedanie
mă scutur de ceea ce am vrut şi prin Împărtăşanie
mă îmbrac în ceea ce trebuie. De ce sunt legate aceste
două Sfinte Taine? Pentru că prin Spovedanie măr-
turisesc păcatele mele, prin Împărtăşanie (Grijanie)
mărturisesc pe Biruitorul păcatelor mele, Iisus Hristos.
Dacă nu mă spovedesc şi nu mă împărtăşesc, ră-
mân un rob al păcatelor mele şi al familiilor aces-
tora născătoare de iluzii; dacă mă spovedesc şi mă
împărtăşesc, devin un rob al lui Dumnezeu, al Ade-
vărului, al Biruinţei, al Dragostei, al Împăcării, al
Certitudinilor. Robul de mine...
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Despre folclorizarea credinţei

Prima cântare de la Agheasma cea Mare, dato-
rată Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului,
cuprinde în sine şi o chemare: „Glasul Domnului
peste ape strigă, grăind, veniţi de luaţi toţi Duhul
înţelepciunii, Duhul înţelegerii, Duhul temerii
de Dumnezeu, al lui Hristos, Celui ce S-a arătat”
(Mineiul lunii ianuarie, ziua a şasea).

Când am mers prima dată prin parohie cu Bo-
boteaza, o bătrână m-a întrebat: Părinte, când cade
Crucea la apă? Atunci, nu am înţeles şi nu am ştiut ce
să răspund, acum înţeleg, dar bătrâna nu mai este.
Aceste rânduri se voiesc a fi şi un răspuns la între-
barea de atunci. Grija pentru cele sfinte a fost şi este
viaţa Bisericii. Fără această grijă ajungem să vorbim
despre o Biserică-muzeu, despre o Biserică chiar
moartă şi, ceea ce este mai grav, despre o Biserică fără
speranţa Învierii. Propovăduirea credinţei fără pro-
povăduirea Învierii atrage după sine zădărnicia sau,
altfel zis, însingurarea omenităţii: „Către bolţile ce-
reşti zburând prin dumnezeiască faptă bună” (Mineiul
lunii ianuarie, ziua a douăzecea). Naşterea Mân-
tuitorului, Sfântul Vasile cel Mare, Botezul Mântui-
torului şi Sfântul Ioan Înaintemergătorul au trecut
peste existenţa noastră ca o boare de seară pe care
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o simţim doar dimineaţa. Este trist să vezi un mare
cântăreţ de muzică populară cântând în faţa Sfin-
telor altare întâi colinde, apoi bordeiaşul; este trist
să auzi colindele noastre acompaniate de tobe, chi-
tări, fluiere etc (un sfânt al primelor veacuri creş-
tine, adică al veşniciei noastre, spunea că „acolo
unde este instrumentul nu mai este Dumnezeu”);
este trist ca Biserica să liciteze cele sfinte (icoane,
biblii, cruci) chiar sub motivul împlinirii unui scop
caritabil; este trist să vezi aruncându-se Crucea în ape;
este trist să vezi oameni săvârşind reversul (arun-
când bani în căldăruşa cu agheasmă). Există anumite
realităţi lumeşti care pot atinge rangul de sfinţenie,
dar care nu au ce căuta în Biserică (chiar dacă Îl
mărturisesc pe Dumnezeu, ele nu-L pot aduce pe
Dumnezeu acolo unde Acesta există) şi există anu-
mite fapte, acte şi înfăptuiri bisericeşti care nu au ce
căuta în folclor. Colindatul poate fi definit un obicei
sfânt, românesc, dar el aparţine uliţei, cetelor, cel
mult străzii sau scenei, dar nicidecum Bisericii. Co-
lindele, da, aici este cu totul altceva, strana şi altarul
se pot deschide. S-a ajuns ca mersul cu Boboteaza,
practică a Bisericii, să fie prelungit printr-o imitaţie
folclorică în mersul cu Iordanul, obicei săvârşit în
unele părţi ale ţării noastre de către cete de flăcăi
şi bărbaţi. Biserica noastră trebuie să păstreze ceea
ce este al ei şi să-şi cultive tezaurul credinţei nelăsân-
du-se invadată de folclor (gen puşca şi cureaua lată).
Sfântul Ioan Înaintemergătorul nu s-a considerat
vrednic a se apropia de Mântuitorul, coborât în
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apele Iordanului (Matei 13, 14); noi suntem vred-
nici a arunca Crucea Mântuitorului în ape?! Crucea
este Însuşi Mântuitorul „Care ridică păcatele lumii”
(Ioan 1, 29); crucea nu trebuie aruncată, nu poate fi
aruncată; crucea este cea care trebuie ridicată şi cea
care ridică păcatele noastre. Botezul crucii este Bo-
tezul cu Duhul Sfânt (Ioan 1, 33). Ridicând Crucea
lui Hristos în viaţa noastră şi prin viaţa noastră, şi
nu aruncând-o pe ape, putem trăi adevărul clipei
prezente: „De grijile lumeşti lepădându-ne şi viaţă
îngerească primind” (Mineiul lunii ianuarie, ziua a
douăzecea). Zilele trecute, mergând cu Boboteaza
prin parohie, o bătrână, poate fiica celei dintru în-
ceputul pastoraţiei mele, mi-a urat: „Părinte, să trăiţi
toată viaţa!”. Duhul lui Hristos este Duhul temerii
de Dumnezeu, Duhul înţelegerii, Duhul înţelep-
ciunii, Duhul trăirii lui Dumnezeu şi cu Dumnezeu
toată viaţa, nu parţial. În rest, totul este... folclo-
rizarea credinţei.




