
„Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit 
în cetatea Sa. Şi iată, I-au adus un slăbănog 
zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor,  

a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule!  
Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre 

cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte.  
Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce 

cugetaţi rele în inimile voastre? Căci ce este 
mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, 

sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar ca să ştiţi 
că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta 

păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te,  
ia-ţi patul şi mergi la casa ta. Şi, sculându-se, 

s-a dus la casa sa. Iar mulţimile văzând 
acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit  

pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor 
asemenea putere.” (Matei 9, 1-8)

În Duminica a VI-a după Rusalii, Biserica 
Ortodoxă aminteşte de minunea 
vindecării slăbănogului din Capernaum 

de către Mântuitorul Iisus Hristos, Doctorul 
sufletelor şi al trupurilor celor credincioşi. 

Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, ne 
vorbeşte despre vindecarea unui slăbănog, 
sau mai bine zis, a unui om paralizat din 
oraşul Capernaum, care a fost adus la Mân-
tuitorul de prietenii săi pentru a-i fi redată 
sănătatea trupească şi sufletească. Mân-
tuitorul Iisus Hristos văzând credinţa lor, i-a 
spus lui: „Iertate sunt păcatele tale”; iar după 
aceea, mai târziu: „Scoală-te, ia-ţi patul şi 
mergi la casa ta.” Din aceste cuvinte şi fapte 
ale Mântuitorului înţelegem că între boala şi 
suferinţa trupească şi starea interioară a 
omului există o legătură care condiţionează 
vindecarea uneia de cealaltă. 

Nu era pentru prima dată când Iisus 
vindeca pe fundamentul credinţei altora. 
Aşa a vindecat pe sluga sutaşului din Ca-
pernaum (Matei 8, 5-13); pe fiica lui Iair 
(Matei 9, 18); pe fiica femeii cananeence şi 

pe mulţi lunatici, surzi şi muţi (Matei 9, 32; 
15, 30; 17, 14-18). 

Cauza slăbănogirii lui erau păcatele: 
„Îndrăzneşte, fiule! Iertate îţi sunt păcatele 
tale” (Matei 9, 2), i-a spus Mântuitorul. 
Hristos, iertându-i păcatele, l-a vindecat mai 
întâi sufleteşte, apoi l-a vindecat şi trupeşte.

Evanghelia de astăzi ne arată patru mari 
adevăruri duhovniceşti cu înţeles adânc 
pentru viaţa noastră spirituală. Şi anume: 
legătura dintre iertarea păcatelor şi vindeca-
rea de boli, legătura dintre suferinţă şi 
pocăinţă, legătura dintre vindecarea păcatelor, 
vindecarea de boli şi slăvirea adusă lui 
Dumnezeu, şi legătura dintre credinţa celui 
bolnav şi credinţa celor din jurul lui care 
îngrijesc de el.

Păcatul, în limba greacă „amartia”, are 
înţelesul de eşec, şi anume de a rata o ţintă, de 
a pierde un ţel, de a nu ajunge la o destinaţie. 
În limba ebraică însă păcatul (hattat) înseamnă 
ruperea unei alianţe, unui legământ, unei 
înţelegeri, de fapt, ruperea comuniunii omului 
cu Dumnezeu. Aşadar, când omul păcătuieşte 
rupe legătură cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt, 
pentru că păcatul se opune sfinţeniei. 

Adesea păcătuim prin uitare, prin 
neglijenţă, prin nebăgare de seamă, prin 
lenevire duhovnicească. Cărţile ortodoxe de 

Vindecarea slăbănogului din capernaum
Legătura cauzală dintre păcat şi boală

cult arată că Dumnezeu nu este indiferent 
faţă de păcat, chiar dacă este iertător al 
păcătoşilor care se pocăiesc. În rugăciunea 
din timpul Trisaghionului sau al cântării 
Sfinte Dumnezeule, se spune: „Cel Ce dai 
înţelepciune şi pricepere celui care cere şi nu 
treci cu vederea pe cel ce greşeşte, ci pui 
pocăinţă spre mântuire”. Deci Dumnezeu Cel 
Milostiv nu trece cu vederea păcatul, ci El 
cere pocăinţă spre îndreptare, spre ridicare 
din păcat. Ori de câte ori păcătuim, cădem 
din comuniunea cu Dumnezeu, ne despărţim 
de Dumnezeu. 

În concluzie, evanghelia Duminicii a VI-a 
după Rusalii ne arată legătura care există 
între iertarea păcatelor şi vindecarea de boli, 
prin faptul că Mântuitorul Iisus Hristos 
vindecă mai întâi sufletul şi apoi trupul. 
Sufletul omului se îmbolnăveşte prin păcate, 
deoarece rupe comuniunea cu Dumnezeu şi 
nu mai iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu şi 
pe semeni. Starea de iubire faţă de Dumnezeu 
şi faţă de semeni este singura stare sănătoasă 
a sufletului. Vindecarea de păcate înseamnă 
refacerea legăturii omului cu Dumnezeu prin 
credinţă, smerenie, fapte bune şi rugăciune 
multă, urmate de împărtăşirea cu Sfintele 
Taine. ❖

Părintele diacon Cristian Filiuţă
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postul adormirii maicii domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului  
este unul dintre cele mai importante posturi 

pe care credincioşii îl ţin în cursul anului 
bisericesc. Este mai scurt decât Postul 

Paştelui şi cel al Crăciunului.  
Începe de regulă la 1 august şi ţine  

două săptămâni, până la 15 august. 

Lăsatul secului se face 31 iulie, iar 
dacă această zi cade miercurea 
sau vinerea, se lasă sec pe 30 

iulie, postul începând pe 31 iulie. 
Este cunoscut la noi mai ales sub 

denumirea de Postul Sfintei Marii sau 
Sântămăriei. Acest post ne pregăteşte 
pentru cele două praznice importante 
care au loc în luna august: Schimbarea la 
Faţă, pe 6 august şi Adormirea Maicii 
Domnului, pe 15 august. 

Data acestui post a fost stabilită prin 
secolul al V-lea, când cultul pentru Maica 
Domnului a început să capete amploare. 
O vreme durata acestui post a fost 
diferită, căci cei din Antiohia, de pildă, 
obişnuiau să postească doar o zi, pe 6 
august, în timp ce credincioşii din 
Ierusalim posteau timp de opt zile. 
Existau creştini care posteau chiar 
întreaga lună august, iar alţii întreaga 
lună septembrie. Uniformizarea duratei 
şi a datei postului Adormirii Maicii 
Domnului s-a făcut în secolul al XII-lea, 
la sinodului local din Constantinopol din 
anul 1166, condus de patriarhul ecumenic 
Luca Crysoverghis, şi la care s-a hotărât 
ca postul să se ţină de pe data de 1 august 
până pe 15 august, zi în care Biserica 
prăznuieşte Adormirea Născătoarei de 
Dumnezeu. 

În acest post există rânduiala săvârşirii 
slujbei Vecerniei împreună cu unul din 
cele două Paraclise ale Maicii Domnului, 

iar în ajunul praznicului, Prohodul Maicii 
Domnului. 

Ca orice post, şi Postul Adormirii 
Maicii Domnului nu se rezumă la numai 
la înfrânarea de la anumite bucate, ci în 
primul rând de la toate lucrurile care ne 
despart de Dumnezeu, mai greu decât 
postul alimentar fiind oprirea de la 
săvârşirea de păcate şi cultivarea cu mai 
mare atenţie a virtuţiilor. Rugăciunea este 
şi ea înmulţită, iar credincioşii se 
spovedesc şi împărtăşesc în număr mare 
în această binecuvântată perioadă a 
postului, mai ales la marile praznice ale 
Schimbării la Faţă şi Adormirii Maicii 
Domnului.

În acest post, în fiecare luni, miercuri 
şi vineri până la orele 15 se recomandă 
ajunarea, iar mai apoi se poate consuma 
doar mâncare uscată, iar în zilele de marţi 
şi joi se mănâncă legume fierte fără ulei. 
Sâmbăta şi duminica este dezlegare la 
ulei şi vin, iar pentru bucuria praznicului, 
în ziua Schimbării la Faţă se face 
dezlegare la peşte.

Vom posti dar fiecare după starea 
noastră de sănătate, după vârsta şi pro-
blemele noastre, dar mai ales după râvna 
şi evlavia pe care o avem faţă de Maica 
Domnului. Sfatul şi binecuvântarea du-
hovnicului trebuie cerute atunci când nu 
putem, din diverse motive, să ţinem 
postul după tipicul bisericesc şi Pravilă. 
Iar când nu putem posti, vom înmulţi mai 
mult rugăciunea şi milostenia, vom ierta 
şi vom cere iertare, vom folosi timpul 
postului pentru participarea la Sfintele 
Slujbe, vom lua aminte cu mai mare 
atenţie la starea noastră duhovnicească, 
neuitând a ne spovedi şi a aduce alte jertfe 
plăcute lui Dumnezeu în locul sau 
completarea postului de alimente. ❖

† Mulţi creştini, nedând o prea mare 
importanţă postului, îl ţin fără tragere 
de inimă sau nu îl ţin deloc. Şi totuşi, 

trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu 
frică şi părere de rău, căci nu este înfricoşător 
pentru noi, ci pentru diavoli. În cazul 
demonizaţilor, mult poate face postul, mai 
ales când este însoţit de sora sa bună, care 
este rugăciunea. De aceea, Hristos a spus: 
„Acest neam de demoni nu iese decât numai 
cu rugăciune şi cu post.” (Mat. 17, 21)

† Aşadar, dat fiind faptul că postul îi 
alungă departe pe vrăjmaşii mântuirii 
noastre, trebuie să îl iubim, nu să ne temem 
de el. Trebuie mai degrabă să ne temem de 
mâncarea multă, mai ales atunci când este 
însoţită de beţie, pentru că ea ne supune 
patimilor, în vreme ce postul, dimpotrivă, 
ne scapă de patimi şi ne dăruieşte libertatea 
duhovnicească. De ce dovadă a binefacerilor 
postului mai avem nevoie, atunci când ştim 
că el luptă împotriva diavolului şi ne 
izbăveşte de robia păcatului?

† Dar şi când postim, nu ajunge să ne 
abţinem de la diferite mâncăruri, ci trebuie 
să postim şi sufleteşte. Există primejdia ca 
ţinând posturile rânduite de Biserică, să nu 
avem nici un folos. Din ce cauză? Pentru că 
ne ţinem departe de mâncăruri, dar nu ne 
ţinem departe de păcat; nu mâncăm carne, 
dar mâncăm sufletele celor săraci; nu ne 
îmbătăm cu vin, dar ne îmbătăm cu pofte 
trupeşti; petrecem ziua în post, dar ne uităm 
la lucruri ruşinoase. În felul acesta, pierdem 
folosul postului. De aceea, postul de mâncare 
trebuie însoţit de îndepărtarea de orice păcat, 
de rugăciune şi de luptă duhovnicească. 
Numai astfel vei aduce jertfă bine-plăcută 
Domnului şi vei avea mult folos. ❖

Sfântul Ioan Gură de Aur

Postind cu bucurie



„Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine  
pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, 
şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. 

Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor,  
şi a strălucit faţa Lui ca soarele,  

iar veşmintele Lui s-au făcut albe  
ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat 

lor, vorbind cu El. Şi, răspunzând, Petru  
a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi 

aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: 
Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. 

Vorbind el încă, iată un nor luminos  
i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: 

„Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care  
am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”.  

Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la 
pământ şi s-au spăimântat foarte. Şi Iisus 

S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: 
Sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Şi, ridicându-şi 

ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai 
pe Iisus singur. Şi pe când se coborau  

din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: 
Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, 

până când Fiul Omului Se va scula  
din morţi.” (Matei 17, 1-9)

Schimbarea la Faţă a lui Hristos a 
fost una dintre marile minuni fă-
cute de Domnul Iisus Hristos, şi ea 

este cuprinsă în relatările evangheliştilor 
sinoptici (Matei 17, 1-9, Marcu 9, 1-8, 
Luca 9, 28-36). Acest eveniment tainic a 
fost perceput de la început ca o arătare a 
firii divine a lui Iisus Hristos. Pentru 
importanţa sa, minunea a fost trecută în 
rândul celor 12 praznice împărăteşti.

Din textele evangheliilor vedem că la o 
săptămână de la perioada petrecută în 
Cezareea lui Filip, Mântuitorul a luat pe 
trei dintre ucenicii săi - Petru, Iacov şi 
Ioan – şi împreună cu ei s-a suit pe un 
munte înalt, schimbându-Şi înfăţişarea. 
Evangheliştii Matei şi Marcu folosesc 
pentru această minune cuvântul „metha-
morpho”, pe care Vulgata (Evanghelia în 
limba latină) l-a tradus prin expresia 
„transfiguratus est”. Evangheliştii ne 
explică ceea ce s-a întâmplat cu Iisus prin 
cuvinte simple, arătând că faţa lui stră-
lucea precum soarele, iar hainele sale au 
devenit albe ca zăpada, aşa cum găsim în 
Vulgata, ori albe ca lumina, conform 
textului grecesc.

În momentul strălucirii luminii pe 

chipul lui Iisus, apar lângă El Moise şi 
Ilie, ambii vorbind cu El despre apropiatul 
lui sfârşit în cetatea Ierusalimului (Luca 
9, 31). Prezenţa celor două mari per-
sonalităţi ale istoriei poporului ales, atestă 
legătura dintre cele două testamente, şi 
faptul că Israelul este prezent la taina cea 
mare a preamăririi lui. Faptul că Moise şi 
Ilie vorbeau despre Patimile, Crucea şi 
moartea lui Hristos, ne arată că taina 
răscumpărării împlinea prefigurările şi 
aspiraţiile Legii vechi. Cel ce vorbea cu 
Dumnezeu pe Sinai văzând doar norul şi 
tunetele, acum priveşte chipul Dum-
nezeului Celui întrupat prezent în 
persoana lui Iisus pe Muntele cel Sfânt. 

Prezenţa lui Moise şi Ilie alături de 
Hristos are şi menirea de a ne descoperi 
că Hristos este o persoană distinctă şi nu 
o reîntrupare a lui Moise sau a lui Ilie 
cum credeau mulţi din vremea aceea. 
Sfântul Maxim Mărturisitorul dă şi o altă 
interpretare prezenţei lui Moise şi a lui 
Ilie pe Tabor, o exprimare a faptului că la 
îndumnezeire se poate ajunge atât pe 
calea căsătoriei, simbolizată de Moise 
care a fost căsătorit, cât şi pe calea ne-
căsătoriei, arătată prin Ilie. 

Sfinţii Părinţi spun că Moise şi Ilie au 
fost prezenţi pe Tabor pentru a li se 

schimbarea la Faţă a domnului
Slava la care este chemat omul

îndeplini dorinţa de a vedea 
faţa lui Dumnezeu, căci Moise 
a văzut doar spatele lui 
Dumnezeu pe Muntele Sinai, 
iar Ilie s-a retras într-o peşteră 
când Dumnezeu a trecut în 
adiere de vânt. Ei nu reuşiseră 
să vadă faţa lui Dumnezeu 
pentru că Dumnezeu nu Se 
întrupase. Glasul Tatălui, în 
prezenţa celor doi mari profeţi 
ai Vechiului Testament, arată 
că toate profeţiile se împlinesc 
în Hristos. Prezenţa lui Dum-
nezeu-Tatăl este redată în 
icoanele vechi ale praznicului 
prin Mâna dumnezeiască, în 
semnul binecuvântării.

Faptul că Evanghelistul Ma-
tei spune despre chipul lui 
Hristos că era „ca soarele”, iar 
Luca, vorbind despre veş-
mintele Sale, menţionează că 
„erau ca zăpada”, ne descoperă 
că firea omenească nu a fost 

absorbită de cea dumnezeiască în Hristos, 
căci „zăpada” nu a fost topită de „soarele” 
din El. Căci noi ştim că firea umană şi 
dumnezeiască din Hristos sunt unite în 
chip neamestecat, neschimbat, neîmpărţit 
şi nedespărţit în Hristos.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă este una 
a îndumnezeirii naturii noastre omeneşti 
şi a participării trupului nostru trecător la 
bunurile veşnice, care sunt mai presus de 
fire. Înainte de a îndeplini Mântuirea 
noastră prin Patimile Sale, Mântuitorul 
arată pe Tabor că scopul venirii Sale în 
lume este să-l aducă pe tot omul la con-
templaţia slavei Sale dumnezeieşti. Din 
acest motiv sărbătoarea Schimbării la Faţă 
i-a atras în mod deosebit pe călugări, care 
şi-au închinat întreaga viaţă căutării 
acestei lumini. Multe mănăstiri au fost 
închinate acestui praznic, mai ales după 
controversa isihastă din secolul XIV, 
despre natura luminii din Tabor şi despre 
contemplaţie. ❖

Marţi 2 august, Sectorul Social organizează o nouă vizită copiilor de la Centrul „Sfânta Margareta”. Nădăjduim că ne veţi fi alături ca de fiecare 
dată la strângerea de fonduri şi de alimente necesare copiilor.

Cei care doresc să sprijine această acţiune, o pot face la Pangarul bisericii şi la coordonatoarea Sectorului Social – dna Ioana Rusu (tel. 0721.258.471) 
sau pot însoţi delegaţia la Centru cu ajutoarele si fondurile strânse - marţi, 2 august 2016, ora 17.30 plecând din poarta Bisericii.

ÎN ACEST POST, ÎN FIECARE ZI  
DE LA ORA 18.00 SE VA CITI  

PARACLISUL MAICII DOMNULUI.  
Preoţii vor spovedi zilnic,  

de luni până sâmbătă.



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 31 IULIE- 6 AUgUST 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 31 iulie 0800-1200 Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 3 august 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 5 august 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Slujbă de priveghere
Sâmbătă 6 august 0800-1200 Schimbarea la Faţă – Utrenia, Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1700-1800 Vecernie
Duminică 7 august 0800-1200 Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din 
  Capernaum) – Utrenia, Sfânta Liturghie

sFântul cuVios ioan iacob de la neamţ
Un român la Locurile Sfinte

şi beduinii bolnavi sau răniţi în război, 
care erau aduşi la infirmeria mănăstirii. 
În anul 1947 este hirotonit preot în 
Biserica Sfântului Mormânt şi este 
numit egumen la Schitul românesc 
Sfântul Ioan Botezătorul din Valea 
Iordanului, pe care îl va conduce până 
în anul 1952. 

În 1952 Cuviosul Ioan Iacob, îm-
preună cu ucenicul său Ioanichie, intră 
în obştea Mănăstirii Sfântul Gheorghe 
Hozevitul din Pustiul Hozevei. În vara 
următoare se retrage într-o peşteră, 
numită Chilia Sfânta Ana, unde îşi va 
petrece ultimii ani în aspre nevoinţe. 
Trece la cele veşnice pe 5 august 1960, 
la vârsta de numai 47 de ani. A fost 
înmormântat de Amfilohie, egumenul 
Mănăstirii Sfântul Gheorghe, în peştera 
care-l găzduise în ultimii ani de viaţă. 

Timp de 20 de ani trupul Cuviosului 
Ioan Iacob de la Neamţ a rămas în 
peştera Sfânta Ana. La începutul lunii 
august 1980, fiind dezgropat, s-a 
constatat cu uimire că trupul său nu 
putrezise, păstrându-se intact. Arhi-
mandritul Amfilohie, stareţul mănăstirii 
Sfântul Gheorghe Hozevitul, istorisea: 
„Ne aşteptam să găsim numai sfinte 
oseminte şi nu bună mireasmă. Când 
am luat scândura am văzut că părintele 
Ioan dormea, cu trupul neatins de 
stricăciune, aşa cum l-am pus. Parcă 
l-am fi pus în mormânt de câteva 
ceasuri, ba nici ceasuri, ci chiar acum, 
fără nici o schimbare a înfăţişării lui; 
mâinile, barba, părul, rasa, încălţămin-
tea erau neatinse.”

Cercetându-i viaţa, Sfântul Sinod al 
Bisericii noastre l-a canonizat în şedinţa 
din 20 iunie 1992, cu dată de prăznuire 
5 august. Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ 
a scris o seamă de poeme adunate într-o 
culegere intitulată „Hrană duhovni-
cească”, tipărită de ucenicul său pă-
rintele Ioanichie Părăială.

Pe 31 ianuarie 2016 a avut loc pro-
clamarea oficială a canonizării de către 
Patriarhia Ierusalimului a Sfântului 
Ioan Iacob la Mănăstirea Sfântul Cuvios 

S-a născut pe 23 iulie 1913 în comuna 
Crăiniceni, judeţul Botoşani şi a primit  

la botez numele Ilie. Rămas orfan de mic,  
a fost crescut de bunică. Şcoala a făcut-o  

în satul natal, gimnaziul la Lipcani (Hotin), 
iar liceul la Cozmeni-Cernăuţi. Este primit  
cu dragoste în viaţa monahală de stareţul 

Nicodim Munteanu, viitorul patriarh  
al României. După satisfacerea stagiului 

militar, vine la Mănăstirea Neamţ  
şi primeşte ascultările de bibliotecar  
şi îngrijitor la bolniţă, iar apoi predă 

literatura română la seminarul de aici.  
La 8 aprilie 1936 stareţul Valerie Moglan  

îl tunde în monahism,  
dându-i numele de Ioan. 

Dorind viaţă pustnicească, cu 
aprobarea mitropolitului Nico-
dim, în noiembrie 1936 tânărul 

monah se îndreaptă, împreună cu alţi 
doi călugări, spre Ţara Sfântă. Petrece 
doi ani în pustiu, apoi se nevoieşte timp 
de opt ani la Mănăstirea Sfântul Sava. 
Avea ascultare de paracliser, dar şi de 
infirmier al mănăstirii; şi ingrijea cu 
dragoste atât pe călugari, cât şi pe arabii 

O ştire postată ieri de Andrei Nicolae 
pe Activenews.ro ne-a atras atenţia. 
Pentru că ne arată aceeaşi manipulare 

a celor care doresc ca Biserica Ortodoxă 
Română să nu mai construiască nimic, pentru 
că, vai, banii alocaţi bisericilor sunt luaţi de la 
„gura” sistemului sanitar sau educaţional. Ni-
mic mai fals! Cifrele şi informaţiile adevărate, 
coroborate cu finanţarea de la buget şi de la 
nivel local, ne confirmă că nici nu poate fi 
vorba de aşa ceva. 

„Clotilde Armand, consilier local în sectorul 
1 al Bucureştiului, a dezvăluit că formaţiunea 
pe care o reprezintă-USB, împreună cu PNL, a 
blocat o hotărâre a Primăriei de sector prin 
care se alocau 10 milioane de lei către Catedrala 
Mântuirii Neamului. 

[...] Clotilde Armand a explicat că USB şi 
PNL au blocat alocarea sumei de 10 milioane de 
lei de către Primărie pentru că hotărârea nu a 
trecut prin traseul obişnuit, al Comisiilor din 
Primărie şi nici nu a existat o dezbatere publică, 
în sector, pe tema finanţării Catedralei. (n.r. ...?)

Deşi admite că proiectul este unul naţional şi 
este dorit de „foarte mulţi români”, Clotilde 
Armand a afirmat că USB doreşte o dezbatere 
publică, pentru că nu a fost dezbătut în Sectorul 1. 

„Nu ni s-a părut corect că am aflat abia ieri 
despre această alocare, nu a trecut de Comisia 
de Buget. Noi înţelegem că este un proiect de 
ţară, pe care mulţi români îl doresc. Totuşi, 
România este o ţară 98% creştină. Am propus 
un compromis: să votăm doar 2 milioane, şi 
pentru restul să facem o dezbatere publică”, a 
spus colega lui Nicuşor Dan pe facebook. 

Franţuzoaica a mai declarat că USB a 
propus alocarea unei sume de bani pentru 
Spitalul de Arşi şi a insinuat că finanţarea 
Catedralei se face în defavoarea unităţilor 
medicale. „Noi am spus că în acelaşi timp ar 
fi fost mai bine să fie votată propunerea 
noastră pentru Spitalul de Arşi. De ce pentru 
spitalul de arşi trebuie comisii, iar pentru 
catedrală o sumă mare într-o singură zi?”, s-a 
întrebat ea, admiţând totuşi că finalizarea 
Catedralei este urgenţă, datorită apropierii 
termenului de 1 decembrie 2018.”

Nouă, redacţia foii duminicale ne rămâne 
doar să vă informăm că, de pildă, numai în 
acest an s-au pierdut deja fonduri europene de 
300 milioane de euro pentru construcţia a 
patru noi spitale...Iar 763 milioane de euro 
fonduri structurale asteaptă a fi accesate 
pentru construcţia de spitale regionale!

... Să mai spunem? ❖

Catedrale versus 
spitale! OARE?

Gheorghe de la Hozeva, prilej cu care a 
fost prezentă şi o delegaţie a Patriarhiei 
Române. ❖


