„Întreaga înfățișare a lui Hristos este smerită, simplă, fără slăviri și cinstiri…
Prin smerenie vine la pătimirea mântuitoare. L-a înfruntat pe diavol în față, cu
smerenie, și l-a dezarmat. – Părintele Iosif Vatopedinul
Nr. 267 / 30 septembrie 2018

Ați putea să faceți o radiografie a
neamului nostru, cu bune și cu
rele?
Referitor la neamul nostru, îmi
amintesc de un cuvant al lui
Vulcanescu, care zicea ca noi,
romanii, nu facem ceva ca „se
poate”, ci facem ca „nu se mai poate”
– si acesta este un defect. Cand s-a
putut, n-am facut. Acum, cand am
ajuns ca nu se mai poate, acum
vrem sa facem.
Am observat ca în plan
organizatoric si al unitatii am stat
prost întotdeauna. Herodot spunea
cu 500 de ani înainte de Hristos ca
dacii sunt cei mai viteji si mai drepti
dintre traci, iar despre traci zicea
ca, daca ar fi uniti, ar fi cel mai
puternic popor din lume. Dar tot el
spunea în continuare: „Dar ei
niciodata nu vor putea fi uniti sub
un singur rege tracic, de aceea vor fi
de-a pururi slabi”. Și s-au confirmat
aceste lucruri. Pe fond, asta am

vazut, ca nu am fost uniti, nu
suntem uniti nici acum si nu
suntem nici organizati. Vedeti zona
politica, partea de organizare si de
conducere a poporului...
Ce avem noi ca puncte tari?
Credinta noastra. Înclinatia noastra
spre credinta este, cred, calitatea
noastra cea mai mare. Desi, încetîncet suntem si noi goliti de putere
de catre alte forte externe, dar avem
înclinatia aceasta spre cele sfinte.
Nu am fost centrati pe structuri
mari, de asta am si rezistat în fata
popoarelor migratoare, pentru ca
nu ne-am întemeiat pe chestiuni
mari,
exterioare
(armata,
organizare), ci mai mult pe familie,
pe relatia noastra cu Dumnezeu.
Vedeti ca de asta au venit slavii
si i-au slavizat pe toti, numai pe noi
nu. De ce? Pentru ca nu aveam niste
structuri pe care ei sa le darame.
Noi aveam relatia noastra cu
Dumnezeu si cu familia. Acum sita
este mult mai deasa si e lovita
familia din plin, din plin… Ma bucur
ca aveti numele acesta de „Familia
Ortodoxa” – foarte, foarte sugestiv.
Da, din păcate, familia e lovită cel
mai mult. De ce se întâmplă acest
lucru?
Pentru ca asta a mai ramas si
asta a tinut. Și la noi, poate si în alte
parti, a fost lovita familia. În primul
rand, femeia e lovita, e scoasa în
fata, „emancipata” si distrusa. Și
automat atunci pica si copiii, si
familia. Dar si tinerii, care sunt luati

cumva separat. E foarte deasa sita
acum, nu mai e cum a fost în istorie,
candva, cand familia scapa. Acum
nu mai scapa. Asta pentru ca
popoarele nu au încetat sa se
cucereasca unele pe altele, desi sunt
alte forme de cucerire acum.
Mereu am fost, cumva, într-o
forma de vasalitate: ba a fost
Împeriul Otoman peste noi si-a
trebuit sa platim biruri, ba în Ardeal
altii peste noi si tot asa. Acum e alta
forma, Comunitatea Europeana –
forma moderna, dar tot de
stapanire, tot de dominare, nu faci
ce vrei. Ca sa-i poti stapani pe
oameni, ca sa-i poti controla, ca sa-i
poti manevra trebuie sa le distrugi
sistemele valorice.
În mare, asa se loveste: în
special în Biserica, în sistemul ei de
valori, si dupa aceea în familie. Și,
daca-i dezbini pana la individ,
atunci mult mai usor poti sa-i
controlezi.
De ce se spune că dezbinarea e
cel mai mare defect al
românilor?
Dezbinarea este o realitate
foarte grava pentru orice popor, dar
este asa pentru ca noi nu am reusit
în planul unitatii decat foarte putin
si, atat cat am reusit, am reusit
acasa, în familie si în Biserica. Fara
credinta, noi, romanii, nu putem –
nu mai suntem romani, ne pierdem
cu totul. Noi nu avem o morala laica,
ci doar una religioasa, bisericeasca.
A picat asta? A picat tot, pentru ca

societatea nu are o morala laica,
cum au, spre exemplu, nemtii. Ei au
valorile lor morale laice, nu
religioase, prin care se tin. Noi nu
avem asta.
Sursa: Arhimandritul Iustin Miron, Fără
neam suntem fără familie în Revista
„Familia Ortodoxă”, Nr. 112, Mai, 2018

Întregul stil de viata al omului
modern este organizat în asa fel
încat sa nu mai existe loc pentru o
viata duhovniceasca adevarata. Cei
care cauta o viata duhovniceasca
inevitabil cad în deznadejde
condusi din ce în ce mai adanc în
mlastina lumeasca. Însusi pulsul

vietii moderne este tensionat
refuzand sa îi acorde omului
singuratatea necesara introspectiei,
creand o atmosfera ostila unei vieti
duhovnicesti. Omul modern este
precum un surub sau o cremaliera
din masinaria gigantica a culturii
materialiste. Acesta îsi pierde
individualitatea si alearga precum
un hamster pe roata din cusca sa.
Timpul înseamnă bani este
lozinca modului de viata al omului
modern care nu mai acorda timp
introspectiei, nu mai da atentie la
miscarile duhului si la vocea
propriei constiinte. Acest stil de
viata nebun si agitat ne consuma în
totalitate, ne seaca de energie si
astfel nu ne mai lasa timp pentru a
ne dezvolta, cerinta necesara vietii
duhovnicesti. Șingura dorinta
ramasa este aceea de a fi distrat,
relaxat si de a scapa o clipa de acest
mecanism aparator al vietii. Drept
urmare, feluritele manifestari ale
divertismentului ieftin, superficial,
exista din abundenta – filme, spatii
de petrecere a timpului liber. Fara
îndoiala aceasta este cursa vietii
moderne, stricand tot ce este
sanatos în om. Este rodul inevitabil
al culturii moderne, al persoanei
care a renuntat la Dumnezeu si a
pus la temelia vietii sale duhul
mandriei omului de a se multumi pe
sine.
Toate
mijloacele
de
divertisment moderne actioneaza
precum alcoolul si cocaina asupra
contemporanilor nostri.

Divertismentul contemporan
adoarme viata duhovniceasca din
om,
paralizeaza
impulsurile
spirituale si suprima vocea
constiintei si a normelor morale.
Putin cate putin, omul coboara de la
firesc la carnalitate vulgara
devenind un trup fara suflet,
potrivit cuvintelor psalmistului: „Că
eram fără de minte și nu știam, ca un
dobitoc eram înaintea Ta” (Ps. 72,
22).
Tulburatoarea
sentinta
dumnezeiasca, candva îndreptata
catre contemporanii dreptului Noe
care au pierit în potop este acum
îndreptata spre acesti oameni: „Dar
Domnul Dumnezeu a zis: «Nu va
rămâne Duhul Meu pururea în
oamenii aceștia pentru că sunt
numai trup»” (Fc. 6, 3).
Ultimele evenimente din istorie
dovedesc cat de distrugator este

pentru om sa uite de viata
duhovniceasca, sa o înlocuiasca cu
gandirea lumeasca pentru ca, mai
apoi, sa cada într-o depravare
totala. Asadar, este limpede ca
singura salvare a omenirii de la
distrugere
este
viata
duhovniceasca, însa nu acea „viata
duhovniceasca”
oferita
de
modernisti prin ghidul cultural care
falsifica
si
înlocuieste
„spiritualitatea”
cu
„gandirea
lumeasca”, ci viata duhovniceasca
adevarata,
manifestata
prin
nadejdea catre Dumnezeu, prin
cautarea împartasirii cu El si
dorinta de a trai dupa voia Șa cea
sfanta.
Sursa: Arhiepiscopul Averchie Taușev,
Nevoința pentru virtute. Asceza într-o
societate modernă secularizată, Editura
Doxologia

Marți
2 octombrie

18:00 Sfântul Maslu

Sâmbătă
6 octombrie

Duminică
7 octombrie

18:00 Vecernia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Duminica a 20-a după Rusalii
→ Învierea fiului văduvei din Nain
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