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NU EXISTĂ VIAȚĂ FĂRĂ MOARTE! 
 

 
 

Nu există viață fără moarte și nici invers! Murim în fiecare 
clipă pentru a putea trăi în continuare. 

Relațiile umane sunt o mare sursă de bucurie, atașament și 
căldură, îmbogățire reciprocă și siguranță, împărtășiri și afecțiu-
ne, acceptare și admirație, cât și o mare resursă pentru fiecare 
din noi, motiv pentru care pierderea unei persoane îndrăgite este 
una dintre cele mai grele experiențe cu care ne confruntăm de-a 
lungul vieții. 

La fel ca fericirea, bucuria și alte trăiri umane, durerea pro-
vocată de pierderea cuiva drag este un sentiment omniprezent, o 
realitate dură cu care ne confruntăm cu toții la un moment dat în 

viață. Fie că este un prieten sau un membru al familiei, sentimentele pe care le provoacă pot fi 
într-adevăr foarte dureroase. 

Nu-mi regăsesc cuvintele pentru acest om deosebit al orașului nostru, Miru Diaconescu, un 
adevărat coleg, dar cel mai important, un prieten al comunității, săritor și binevoitor. A fost 
mereu alături de comunitatea noastră. Am lucrat împreuna cu Miru câțiva ani și aș dori să spun 
că era un profesionist desăvârșit: dedicat, meticulos și răbdător, îi ajuta mereu pe colegii mai 
tineri și le explica unde greșesc. Era o persoană extrem de serioasă în ceea ce privește etica 
muncii. Responsabilitatea, seriozitatea, preocuparea sa sensibilă și sinceră față de oameni ne-au 
lăsat pentru totdeauna o amprentă în inimile noastre. Așa a fost Miru – o persoană nobilă și 
decentă, o personalitate integră, un om de o politețe rară și de un bun simț extraordinar. Nimeni 
nu îl va putea înlocui și ne vom aminti întotdeauna cu plăcere și respect de el. Îmi pare sincer 
rău pentru familia sa care trece printr-un moment greu și mă gândesc la cei dragi lui că suferă 
enorm. Miru Diconescu vine dintr-o mare familie formată din oameni de vază și cred că acum 
sunt cu toții cutremurați. Parcă este prea devreme ca despre Miru să vorbim la trecut, dar iată că 
pentru el drumul pe acest pământ s-a oprit brusc și neașteptat.  

De azi înainte nu-l vom mai caută la telefon sau acasă. De azi înainte îl vom caută doar în 
inimile noastre, singurul loc de unde nu va mai pleca niciodată. Cuvintele sunt de prisos. Ele se 
rezumă doar la durere și tristețe. Numai Dumnezeu ne poate ajută să înțelegem că drumul ființei 
dragi s-a oprit aici. Cred că a plecat împăcat în lumea celor drepți. În urma sa a lăsat o familie 
frumoasă, iar realizările sale sunt remarcabile.  

Dumnezeu să-l odihnească! Și condoleanțe familiei îndoliate!  
 

 
Ing. GHEORGHE NICOLAESCU 

Președinte C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa 
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Diaconescu Dragomir Cezar Ion, domnul Miru, așa cum îl știam cu toții, a fost un Om minunat, cu 

dăruire, cu viziune, Om cu pasiune pentru profesie și cu dragoste și înțelegere pentru toți cei din jur. Domnul 
Miru a jucat un rol important pentru comunitatea noastră, fiind activ în multe aspecte ale vieții orașului 
Pucioasa și s-a implicat trup și suflet în fiecare proiect din care a făcut parte. A avut trei mandate de consilier 

local (1992-1996, 1996-2000, 2004-2008), perioade în care și-a 
adus în slujba cetățenilor cunoștințele acumulate și a pus umă-
rul la dezvoltarea orașului nostru. Totodată, ca și președinte al 
C.A.R.P. a condus o campanie puternică de expansiune a 
unității, tot mai mulți oameni din Pucioasa și împrejurimi bene-
ficiind de facilitățile C.A.R.P. Pucioasa. 

Deși moartea este evenimentul sigur din viețile noastre, 
vestea trecerii în neființă a căzut ca un fulger, aducând durere și 
lacrimi. În urma sa vor rămâne însă cu siguranță câteva valori 
fundamentale: cinstea, corectitudinea, respectul, pe care le-a 
afișat în fiecare clipă a vieții. 

Cei care l-am cunoscut îl vom păstra în amintire! 
Sincere condoleanțe familiei! Să ne rugăm lui Dumnezeu 

să-l odihnească în pace! 
 

Ing. CONSTANTIN EMILIAN ANA 
Primarul orașului Pucioasa 

 

     
 

Un început de toamnă trist și plin de lacrimi pentru 
Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din 
România, când gândurile noastre se îndreaptă spre odihna 
veșnică a domnului Dragomir Diaconescu, cel care a fost ani 
mulți și plini de realizări președintele Asociației C.A.R.P. 

„SPERANȚA” Pucioasa și membru al Comitetului Director al Federației Naționale „OMENIA”. 
 Îi vom rămâne veșnic recunoscători pentru sprijinul pe care ni l-a oferit, experiența și colaborarea 

excepțională. Sincere condoleanțe familiei îndurerate și membrilor asociației pe care a cârmuit-o cu atâta har, 
din partea Comitetului Director al Federației Naționale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România, iar 
domniei sale odihnă veșnică și drum lin printre stele! 

Dumnezeu să-l ierte! 
Ing. GHEORGHE CHIOARU 

Președintele Federației Naționale „OMENIA”  
a C.A.R.P.-urilor din România 

 

     
 

C.A.R. Pensionari Roman vă transmite SINCERE CONDOLEANȚE! 
Ne întristăm cu cei care l-au cunoscut pe domnul președinte Dragomir Diaconescu, om cu inițiativă, curaj 

și înțelepciune. O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare s-a ridicat la cer, lăsându-ne amintiri 
frumoase, de neiutat! 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
C.A.R. Pensionari Roman 
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S-a stins o viață de om, ai pierdut o ființă dragă, iar pierderea este aproape imposibil de realizat. În 

aceste clipe grele prin care treceți, să nu uitați că suntem alături de dumneavoastră. Profund îndurerați am 
aflat de trecerea în neființă, neașteptată a omului drag dumneavoastră Dragomir Cezar Ion Diaconescu. 

Fie ca Dumnezeu să vă aline durerea și să-i odihnească sufletul în pace! 
Pentru noi prietenii, Morariu Ovidiu Viorel și membrii Consiliului Director al As. C.A.R.P. 

„SPERANȚA” Hunedoara a lăsat tristețe și durere adâncă în suflete! 
Vă rugăm să acceptați condoleanțele noastre sincere pentru pierderea suferită! 

 

 

 
Cu durere în suflet ne alăturăm celor ce transmit astăzi 24 septembrie 2021 mesaj de condoleanțe 

familiei, prietenilor și colegilor domnului Dragomir Diaconescu. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 

ELENA UNGUREANU 
Președinte al Consiliului Director al Asociației C.A.R.P. IAȘI 

 

 

 
Consiliul Director al Asociației Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Iași este alături de familia 

domnului Dragomir Diaconescu, trecut în neființă după o lungă și grea suferință. Strălucit reprezentant al 
sistemului de întrajutorare din România, domnul Dragomir (Miru) Diaconescu, va rămâne în memoria 
publică drept un personaj charismatic și vizionar cu o personalitate și o voință greu de egalat. A fost 
pionier și promotor al multor activități specifice vieții Asociațiilor de întrajutorare din România. A condus 
ani buni destinele Asociației C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa, iar ca membru în Comitetul Director al 
Federației Naționale „Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, a reprezentat 
un important factor de echilibru, rațiune și înțelepciune, punând în slujba pensionarilor întreaga sa 
experiență profesională și de viață, dar și calități umane deosebite. 

Consiliul Director al Asociației C.A.R.P. Iași și toți cei care au avut privilegiul de a-l fi cunoscut și de a fi 
lucrat împreună cu domnul Dragomir Diaconescu îi vor purta o binemeritată prețuire și o neștearsă 
amintire. Odihnă veșnică și drum lin către stele, Prieten Drag! 

 

 

 
Colectivul Asociației C.A.R.P. Zimnicea transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și 

colegilor de muncă al C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa! Dumnezeu să dea odihnă veșnică celui care a fost 
președintele C.A.R.P. Pucioasa, Dragomir Diaconescu!  
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CUVÂNT FUNEBRU LA TRECEREA LA CELE VEȘNICE  

A DOMNULUI DIACONESCU DRAGOMIR CEZAR ION (MIRU) 
 

„Fericit este cel pe care l-ai ales Doamne, sufletul lui întru 
bunătăți se va sălășlui, iar seminția lui va moșteni pământul” 

 
Am primit cu profundă tristețe vestea mutării la cele veșnice a dl. Miru Diaconescu, enoriaș al parohiei 

noastre care, în ultima parte a vieții, a avut parte de o suferință trupească ce a culminat cu momentul acesta 
tragic, al mutării spre lumea vieții celei veșnice. Dumnealui s-a născut la data de 19.12.1938, în Târgoviște, 
fiind primul copil al învățătorilor Octavian Diaconescu și Ana Diaconescu-Apostolescu și având o singură 
soră, pe Bogdana Diaconescu-Gal, profesoară, fostă jucătoare în echipa națională de baschet și antrenoare a 
numeroase generații de copii și tineri, inclusiv a echipei naționale de baschet feminin, decedată în anul 2016. 

Tatăl său, Octavian Diaconescu a fost învățător și director al Școlii din Șerbănești, iar mama sa, Ana, a 
fost învățătoare la școlile din Moțăieni, Lăculețe și Pucioasa. Ambii părinți au decedat foarte tineri: tatăl a 
murit în 1953, în timp ce era închis la canal de către regimul comunist, la doar 52 de ani, iar mama, în 1962, la 
55 de ani, după ce timp de 10 ani fusese considerată „persoană periculoasă pentru regim”, dată afară din 
învățământ și obligată să lucreze la Cooperativa din Pucioasa.  

Familia Diaconescu, din care provenea, a fost o foarte veche familie de preoți și învățători, iar bunicul său 
a fost învățătorul și preotul Ion Diaconescu, întemeietorul primelor bănci populare din zona Pucioasa și unul 
dintre cei mai importanți oameni politici ai vremurilor respective, fondator al Societății Culturale „Lumina” și 
al Societății „Caritatea”, conferențiar la Casa Școalelor, un apropiat al marelui om politic Ion Mihalache. 
Bunicul său, Ion Diaconescu este cel care a donat terenul pe care s-a construit Școala din Diaconești și al cărui 
eminent învățător a fost. Dragomir sau Miru, cum era cunoscut în Pucioasa, a suportat, la rândul său, o serie 
de privațiuni, datorită originii sale. Fiu al unui deținut politic, este dat afară din Liceul din Pucioasa și, pentru 
a nu pierde contactul cu școala, se înmatriculează la Școala Profesională din Sibiu, unde locuia sora mamei 
sale. După un an, a fost reprimit la Liceul din Pucioasa, al cărui absolvent devine, obținând diploma de maturi-
tate în anul 1957. Este admis la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București, dar ulterior este dat afară, 
fiind denunțat ca fiu de chiabur, fost deținut politic. 

Termină Școala Tehnică din Sinaia în anul 1962 și lucrează la uzina din Mija, apoi la fabrica de 
prelucrarea lemnului din Pucioasa (fostul IPL, secția mixtă), ca șef de secție, apoi, la Balfot Fieni. Din anul 
2004 până în 2018 a fost președinte al C.A.R.P. Pucioasa, calitate în care a asigurat dezvoltarea fără precedent 
și vizibilitatea acestei organizații la nivel regional și național.  

Timp de 57 de ani a fost căsătorit cu Mirela-Steliana, căsătorie care a fost binecuvântată de Dumnezeu cu 
doi copii: Bogdan Octavian și Anca Georgeta. A avut și două nepoate: Ruxandra-Maria și al Smaranda-
Ștefania. A fost Cetățean de Onoare al orașului Pucioasa și consilier local, iar din postura dumnealui de 
președinte al C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa a fost omul care a ajutat, cu timp și fără timp, foarte multe 
persoane. Noblețea personalității sale este dată și de mulțimea persoanelor prezente în biserică la momentul 
acesta al prohodirii, arătând faptul că a fost un om respectat care și-a câștigat prețuirea oamenilor prin 
solicitudinea de care a dat dovadă, punându-se adesea în slujba semenilor săi. 

Momentul acesta al morții este un moment foarte delicat care provoacă în familia celui plecat la Domnul 
un sentiment de tristețe care uneori se transformă în deznădejde, lucru care l-a determinat pe Sf. Ap. Pavel să 
le spună tesalonicenilor (locuitorilor Tesalonicului): „Întristați-vă, dar nu ca cei care nu au nădejde!”. 
Nădejdea noastră izvorăște din credința în viața de după moarte. Atât timp cât credem că Hristos a înviat, 
sperăm și în propria noastră înviere. Alergarea noastră, a oamenilor, în această viață este cel mai adesea după 
lucruri care nu sunt folositoare din punct de vedere duhovnicesc, atâta vreme cât nu reușim să alergăm după 
sensul existenței noastre, care este Hristos. 

Domnul Miru a plecat acum spre o lume mai bună, acolo unde nu este durere, nici întristare, nici suspin și 
avem încredințarea că pentru sufletul său generos pe care l-a pus spre slujirea celor de aproape ai dumnealui, 
va fi rânduit la bucuria veșnică. De asemenea, avem speranța că suferința sa, pe care și-a asumat-o, îi va fi 
vindecătoare din punct de vedere duhovnicesc.  Dumnezeu să-l odihnească! 

 
Preot TOMA IULIAN RAINEA
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S-A STINS O VIAȚĂ DE LUMINĂ! 

 
Ca un fulger în noapte, o veste cât de dureroasă pe atât de neașteptată, s-a răspândit zilele acestea 

de la un capăt la celălalt al orașului Pucioasa și în toată zona. S-a înțeles că din adâncurile veșniciei a 
sosit poruncă aspră pentru noi cei de aici, poate prea aspră, în fața căreia a fost nevoit să-și plece 
fruntea cu resemnare, cu neputință, cel care de mulți ani ne-a fost conducător, prieten, sfătuitor –
domnul Dragomir Diaconescu. 

Aripa necruțătoare a morții nu a ocolit și a oprit în casa familiei sale, răpindu-l fără milă pe cel 
care se află acum în fața noastră fără glas, pentru a-l duce pe drumul ce întoarcere nu mai are. 

N-a gândit niciodată la moarte fiindcă avea tăria să o înfrunte, să trăiască pentru a-și vedea câteva 
din dorințele sale împlinite, dar n-a avut însă fericirea să-și vadă toate visurile înfăptuite, deoarece 
înfricoșătoarea moarte n-a ținut cont că lasă soția singură, fiica și feciorul fără tată și cele două 
nepoate fără bunic. 

Clopotele Sfintei Biserici, cu vocea lor rece ne înfioară, ne înspăimântă, ne fac să gândim mai 
profund la locul nostru pe acest pământ și de aceea adesea ne întrebăm: Ce este viața omului în 
balanța veșniciei? Nimic! O scânteie, o clipeală, un abur, un vis... O scânteie dureroasă, o clipeală 
fără încercări, un vis tulburat de suferințe, ispite și necazuri presărate cu scurte momente de înșelare. 

Acum privim cu atenție în acest sicriu și-l vedem pe domnul Miru de ieri, cu ochii stinși de 
durerile morții, în locul ochilor aceia vioi și expresivi, cu fruntea palidă de grijile zilnice, fața lipsită 
de frumusețea dată de natură, cu buzele albite de bruma morții, cu inima înghețată și pieptul străpuns 
de săgeata neiertătoare a ceasului rău. 

Nu e o vedenie, întristată și îndurerată adunare, ci o desăvârșită și crudă realitate. Omul drept și 
cinstit, harnic și omenos, de numele căruia sunt legate realizările deosebite ale instituției C.A.R.P. 
„Speranța” Pucioasa, pe care a condus-o peste 14 ani, omul care a știut să facă distincție între bine și 
rău, omul cu mintea trează încă de când îl știm și credincios slujitor al orașului, ne zice acum un lung 
și dureros ADIO de pe acest pământ până la întâlnirea de apoi. În preajma coșciugului soția, copiii, 
nepoatele, rudele apropiate, foști colegi de serviciu, toți cei ce l-au cunoscut, tot orașul, cu ochii 
înmuiați de lacrimi, cu sufletul înduioșat și mintea întunecată de crudul moment, își șoptesc în taină: 
„Ce-ai fost ieri, încă suntem noi astăzi. Ce ești, vom fi noi mâine.” Și de aceea, personal, împietrit ca 
în fața unei ireparabile nenorociri, nu știu ce să mai aleg, ce să evoc mai întâi, gândind la momentele 
de sfârșit ale celui ce a fost numai energie, bunătate, optimism, suflet mare. 

De ce ne-ați părăsit tocmai acum când aveam nevoie de sfaturile Domniei Voastre? Ați gândit 
vreodată că lăsați în urmă un munte de durere și deznădejde, că erați speranța zilei de mâine pentru 
întreaga familie, stejarul cu rădăcini adânci, alinarea sufletelor tuturor? 

Noi, toți cei prezenți aici și toți cei care v-au cunoscut, simțim că nu ați murit, sunteți viu în 
sufletele și mintea noastră, vă vom păstra în inimi cât timp vom mai păși pe acest pământ, vă vom 
slăvi și vă vom avea ca model întreaga noastră viață! 

Și-acum când slujba prohodirii s-a încheiat, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă așeze sub aripa sa 
ocrotitoare și Odihnă veșnică, domnule Miru, pentru că, așa cum spunea poetul: „Nu de moarte mă 
cutremur, ci de veșnicia ei!”, căci veșnică este moartea. 

Dumnezeu să-l odihnească! 
Prof. NICOLAE CHIȚESCU 
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A DISPĂRUT UN OM! 

 
A murit Miru Diaconescu! Oameni suntem toți, dar suntem diferiți! Miru a fost un OM la care 

atunci când ne referim trebuie să folosim majuscule. 
L-am cunoscut cu mulți ani în urmă, când lucra la IPL Pucioasa. Era unul dintre oamenii de bază 

ai acelei întreprinderi și conducea o secție. Avea calități deosebite de bun organizator, competență, 
seriozitate, cu multă prestanță. După pensionare s-a implicat într-o muncă, pe care eu o consider 
socială, de mare răspundere și anume conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Pucioasa. 
Această instituție este un punct de sprijin pentru categoria de oameni care au fost scoși din cauza 

vârstei, din rândul celor activi și își duc viața, câte 
zile mai au, din ce în ce mai marginalizați, din ce în 
ce mai neputincioși. Trăiesc din mica pensie pe care 
o au, destul de modestă, încât de cele mai multe ori 
sunt nevoiți să apeleze la împrumuturi și ajutoare pe 
care le pot lua de la C.A.R.P. Pucioasa. Aici găseau 
o inimă de Om, cum rar mai întâlnim! Nimeni nu 
era refuzat, nimeni nu pleca nemulțumit, lucru ce-i 
atrăgea respectul și aprecierea din partea tuturor. 

Miru Diaconescu era un bun gospodar, știa să „chivernisească” banii instituției acoperind 
cheltuielile curente, treburile administrativ-gospodărești și investițiile. A cumpărat și amenajat o nouă 
clădire pentru sediul instituției pe care o conducea, dotând-o cu tehnică performantă pentru o bună 
funcționare. C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa a ajuns datorită conducerii profesioniste una dintre cele 
mai dezvoltate și puternice instituții de acest fel, din județ și chiar din țară. 

Ca să evocăm figura acestui OM  care a fost Miru Diaconescu, din punctul meu de vedere, ne-ar 
trebui pagini întregi. Nu poți vorbi despre el numai în câteva cuvinte sau în câteva fraze. 

Nouă nu ne rămâne decât să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l așeze în rândul celor drepți, în loc 
de odihnă și de verdeață, în Rai! 

Adio, prietene, Miru Diaconescu! 
 

 

 

 
VASILE BREZEANU 

Pensionar din comuna Vârfuri  
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SUB SEMNUL TOAMNEI 
 
Înveșmântat în toamna lui târzie 
Uitând de suferințe și dureri, 
A plecat călător, pe drum de veșnicie, 
Ducând cu el poveștile de ieri... 

 
Și la plecare, în ziua cea mai tristă, 
Când raza-i de lumină trecuse-n asfințit, 
I-am pus doruri și lacrimi în batistă 
Spre-aducere aminte, a tot ce a iubit... 

 
A iubit viața, și-a mers pe drumul ei 
Frumos și demn, cu soarele-n zenit! 
A stat, cu toți cei dragi sub florile de tei, 
Familia frumoasă, prin care s-a-mplinit! 

 
Și dăruind iubire, iubire a primit... 
Stând lângă oameni, le-a-nțeles suferința. 
La CAR veneau, știind, că n-au greșit, 
Și-n suflet înfloreau SPERANȚA și credința... 

 
A fost numit Mecena al vremurilor noastre 
Implicat cu credință în actul cultural, 
A crezut în zborul înalt al Păsării Măiastre 
Tipărind cărți, reviste... spre împlinirea unui ideal. 

 
Se-așterne-argintul brumei pe cărări 
Mor frunzele din dorul după soare, 
Și pe sub zări apuse, se-aud stinse chemări, 
Noi facem cruce dorul…și-ngenunchem pe-o floare. 

 
Sus, printre îngeri odihna și-a găsit, 
Și zbaterea de-o viață în ceruri se oprește, 
Dar... n-a uitat nimic din ce-a iubit, 
Orizontul Speranței, în steaua lui citește… 

 
MARIA PANȚUROIU 

 

 
 

 

ADJECTIVUL VEȘNIC 
 

Nimic din ce a fost nu va mai fi, 
Deja trecutul este nostalgie, 
Unde-i speranța, cine poate ști? 
Ramas-a definiția-i pe o hârtie. 
Așa gândește omul hedonist,  
Ce nu pricepe rostul viețuirii, 
Apusul contemplat de daltonist, 
Ce vede-n roșu griul amăgirii. 
Dar cel ce a gustat un colț de pâine 
Să-i bucuros ca dup-o masă aleasă,  
E întărit pentru nebuna zi de mâine, 
Ce v-adânci o lume-m ceața deasă. 
Să nu uităm că viața-i nu-i un mall,  
Ci doar o gară de adâncă așteptare 
A unei zile când un personal domol, 
Ne v-ambarca spre ultima plecare. 
Ne-așteaptă pe toți adjectivul veșnic, 
Să se așeze pe al nost verdict, 
Odihnă veșnică pentru cel vrednic 
Și muncă veșnică pentru cel rătăcit. 
 

 Autor anonim
 

NINGE 
 

Ninge cu iarnă peste mine,  
cu flori uscate de salcâm, 
dar mă strecor printre safire 
și mai pășesc pe-albastru drum. 
ninge cu iarnă peste verde, 
cu fulgi mărunți și ne-ndrăzneți, 
cu alb pufos ce-abia se vede 
zâmbind șăgalnic și răzleți. 
ninge cu iarnă peste fire, 
cu alb imaculat în suflet, 
ninge cu iarnă peste mine, 
chemarea-mi este un descântec 
ce țipă verde spre Înalt, 
deși ușor se pierde pur; 
e-atât de rece și-atât de cald, 
e-atât de veșted împrejur! 
ninge cu iarnă peste mine, 
cu verde și cu alb impur, 
cu flori aprinse de sulfine, 
cu dor, cu dor, cu dor nebun! 
 

STELIANA SOARE  
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REVOLUȚIA PANDURULUI DIN 
VLADIMIREII GORJULUI 

 

 
După un veac de regim fanariot impus de 

puterea suzerană – Imperiul Otoman, Țările Ro–
mânești de la sud și est de Carpați se aflau într-o 
stare jalnică economică și socială. Jefuirea și 
împilarea de către domnitorii numiți de Înalta 
Poartă – cu excepția doar a câtorva cum a fost 
cazul lui Nicolae Mavrocordat și Constantin Ma-
vrocordat sau al lui Alexandru Ipsilante, care ar 
fi vrut să se smulgă din supușenia istanbulică – le 
storseseră până și lacrimile românilor, astfel că 
revolta și dorul de eliberare clocoteau în sufletele 
lor la începutul veacului XIX. Era nevoie doar de 
o scânteie și ea s-a produs în Țara Românească a 
Valahiei Mari. Și este vorba de „Legiuirea Cara-
gea” care a sporit îngrozitor obligațiile clăcașilor 
față de boierimea stăpânitoare de moșii, domni-
torul care emisese nenorocita lege stârnind, toto-
dată, aprige resentimente atât în rândurile boie-
rimii, cât și al populației aduse la sapă de lemn 
prin fabuloasa avere pe care și-o agonisise tâlhă-
rește pe seama cumplitei sărăciri a acesteia, dar 
și de reglementarea Istanbulului ca pe tronurile 
de la Iași și București să urce prin rotație 
familiile Calimachi, Șuțu și Moruzi. 

Astfel că, scânteia fiind produsă, și românii 
oropsiți, și o parte a boierimii s-au revoltat 
dorindu-și eliberarea din tirania Înaltei Porți oto-
mane, având nevoie de un conducător patriot. Și 
soarta neamului românesc din Valahia Mare l-a 
ales pe fostul comandant de panduri (formațiuni 
paramilitare/gherilă folosite de Imperiul Habs-
burgic împotriva Imperiului Otoman; în Oltenia 
haiducii au fost înrolați în astfel de formațiuni și 
pentru ordinea publică) și sluger (dregător de 
curte domnească însărcinat cu aprovizionarea 
domniei și oștirii), Tudor Vladimirescu (născut 
în satul Vladimir din meleagul Gorjului). 

Astfel că, Tudor va fi organizat oastea răscu-
laților (Adunarea norodului), având o temeinică 
pregătire militară – luptase, fiind comandantul 
unui detașament de voluntari panduri, în armata 
țaristă în războiul ruso-turc din 1806-1812, țarul 
Alexandru I conferindu-i Ordinul „Sfântul 
Vladimir” clasa a III-a –, iar la 23 ianuarie 1921, 
la Padeș, în Gorj, lansează programul revoluției, 
o proclamație în care cheamă la luptă împotriva 
acelor „balauri care ne înghit de vii [...] până 
când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până 
când să le fim robi? [...] Veniți, dar, fraților, cu 
toții, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie 
nouă bine!” 

 
 

Prof. dr. GEORGE COANDĂ 
 

(Continuare la pag. 11)

 

 
 

IUBIREA MILOSTIVĂ  
ȘI SMERITĂ A LUI DUMNEZEU 

 
 

Învierea fiului văduvei din Nain (Luca 7, 11-16): „În vremea aceea S-a dus 
Iisus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi 
mulţime multă. Iar când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, 
singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu 
ea. Şi, văzând-o, Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi 
apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, 
ţie îţi zic, scoală-te! Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească şi l-a dat mamei 
lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a 
ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său.” 

Hristos aduce bucuria învierii în locul suferinţei îndoliate. În Evanghelia 
Duminicii a XX-a după Rusalii, vedem milostivirea lui Dumnezeu faţă de oamenii 
îndureraţi şi faţă de cei morţi. Minunea învierii fiului văduvei din Nain ne arată că 
Mântuitorul cunoaşte durerea fiecărui om, dar şi măsura răbdării lui. Minunea 
aceasta nu s-a făcut la cererea cuiva. Nimeni nu L-a invitat în satul Nain pe Iisus 
împreună cu ucenicii Săi; nimeni nu L-a chemat să aducă alinare durerii mamei 
care jelea pe ultimul drum, pe unicul ei copil. Şi totuşi Iisus a venit, din proprie 
iniţiativă, având iubire milostivă faţă de oamenii îndureraţi ca urmare a morţii 
celor dragi ai lor.  Hristos alină durerea şi întristarea oamenilor îndoliaţi. La 
singurătatea văduviei, în viaţa acestei femei din Nain s-a adăugat şi durerea morţii 
unicului său copil. Sărmana femeie spera ca acest unic fiu al ei să fie un ajutor la 
bătrâneţe, dar speranţa ei s-a spulberat. Murind unicul ei copil, ea a trăit cea mai 
intensă şi mai puternică durere, şi anume durerea mamei care-şi înmormântează 
unicul ei fiu. Această mamă reprezintă pe toate mamele îndoliate, iar tânărul mort 
purtat în sicriu spre cimitir reprezintă pe toţi tinerii care mor şi lasă în urma lor 
multă durere părinţilor care i-au născut şi i-au crescut. Mântuitorul Iisus Hristos îi 
este milă de toţi oamenii suferinzi şi îndureraţi şi în acelaşi timp, El doreşte să 
dăruiască viaţă tânărului care a plecat prea devreme din viaţa pământească. Iisus 
Hristos săvârşeşte minunea învierii tânărului din Nain din iubire milostivă şi 
smerită, adică din iubire care suferă împreună cu cei ce suferă. Iubirea aceasta 
milostivă se numeşte compasiune, adică împreună-pătimire cu cei ce pătimesc din 
pricina durerii sufleteşti. Evanghelia ne arată în puţine cuvinte cum Mântuitorul 
Iisus Hristos, Domnul şi Stăpânul vieţii, Se întâlneşte cu moartea şi cu durerea 
oamenilor, fiind El Însuşi un „om al durerii” şi al suferinţei Răstignirii, dar şi 
biruitorul morţii prin Înviere.  Când durerea omului se află la limita răbdării, 
Dumnezeu vine să-l mângâie şi să-l întărească. Evanghelia ne spune că: „văzând-o, 
Domnul, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge!” (Lc. 7, 13). El, Care a plâns 
pentru prietenul Său Lazăr când l-a văzut mort; El Care a zis: „Fericiţi cei ce 
plâng, că aceia se vor mângâia!” (Mt. 5, 4), acum în mod surprinzător spune 
acestei mame îndurerate: „Nu plânge!” De ce i-a spus El femeii îndoliate: „Nu 
plânge!”, când plânsul era manifestarea firească a durerii din inima ei? Pentru că 
El ştia că femeia se afla la capătul puterilor ei, la limita răbdării unei dureri 
copleşitoare. Deci când durerea omului se află la limita răbdării, Dumnezeu 
intervine cu milostivirea Sa, întrucât Îi este milă de orice om îndurerat. El 
participă la suferinţa, durerea şi întristarea oamenilor. De aceea, Sfântul Maxim 
Mărturisitorul spune că, deşi înviat din morţi şi înălţat la ceruri, Mântuitorul Iisus 
Hristos suferă până la sfârşitul veacurilor potrivit suferinţei fiecărui om. Prin 
aceasta El ne arată ce trebuie să facem noi, creştinii, care purtăm numele lui 
Hristos, şi anume când vedem în jurul nostru durere şi întristare, oameni îndureraţi 
sau îndoliaţi, să mergem spre ei, să nu aşteptăm să ne cheme, deoarece nici 
Hristos nu a fost chemat în satul Nain, ci S-a dus acolo unde durerea era 
copleşitoare. Hristos săvârşeşte minuni pentru a întări sufleteşte pe omul suferind 
sau îndurerat, ca acesta să nu se simtă singur, neajutorat şi părăsit.   
 

Pr. MARIAN DOBRESCU, Parohia Pucioasa II 
 

(Continuare la pag. 11)
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CĂUTAȚI VIBRAȚIA ÎNALTĂ,  

CĂUTAȚI IUBIREA! 
 

Viața este simplă, frumoasă, plină și rotundă! 
Viața este despre a trăi, despre alegerea de a fi liberi, 
dar este prea mult zgomot în jurul nostru, gălăgie, 
vorbe fără conținut, reguli fără noimă care nu au 
nimic comun cu bunul-simț sau respectul față de 
ceilalți și implicit față de sine. Și trecem prin timp 
uitând că suntem muritori, uitând că suntem suflet, 
risipind fără limită clipe, ore, ani, aruncând cel mai 
de preț dar: viața. 

Din când în când tresărim la un eveniment trist, 
amintindu-ne doar pentru câteva momente că suntem 
efemeri, că doar Dumnezeu este veșnicie. 

 Profunzimile de acum aparțin filozofilor ale că-
ror nume parcă le-am ști, că de citit nu mai avem timp. 

Și invocăm la tot pasul că nu avem timp. În fapt, 
nu mai avem repere, suntem prinși într-un carusel ca 
o caracatiță cu mii de tentacule, din care nu poți ieși, 
ni s-a inoculat că înregimentarea este felul nostru de 
a fi. 

Nu, noi suntem indivizi cu propriile trăiri, cu 
propriile iubiri, cu propriile vise și visuri. Fiecare 
plângem altfel, râdem altfel, ne bucurăm altfel. Este 
firesc, fiecare om are crucea lui. 

Suntem departe de a fi pe cale, ne-am mutilat 
sufletește, am uitat să ne bucurăm de bucuria celuilalt, 
am uitat să empatizăm la suferința aproapelui, am uitat 
să întindem mâna unui om neputincios. 

Aproape că ne-am uitat părinții, rădăcinile. 
Fiecare clipă a vieții noastre este o binecuvân-

tare, un dar dumnezeiesc, nu ni se cuvine, ne este dat. 
Este era judecăților, a aruncatului cu piatra în 

celălalt, a pizmuirii, a invidiei, a doririi de a avea, dar 
fără efort. 

Soarele răsare pentru noi toți. Suntem prinși în 
preaplinul eu, în nefirescul mândriei care ne 
îndepărtează de la adevărata cale pentru că nu iertăm, 
nu găsim circumstanțe atenuante aproapelui, pentru 
că nu iertăm de șaptezeci de ori câte șapte. 

 Suntem prizonierii noștri, cheia lacătelor 
lanțurilor noastre este la noi, în noi. De multe ori am 
auzit că nefirescul este firesc și firescul este nefiresc, 
din păcate acesta este adevărul, așa am învățat să 
trăim, spunând că merge și așa. 

Nu, nu merge și așa, pentru că dezumanizare nu 
face parte din planul lui Dumnezeu, pentru că 
răutatea nu ne duce spre lumină și nu construiește, 
doar distruge, ridică ziduri și separă suflete. 

Suntem prizonierii strălucirii înșelătoare a 
bombasticului eu.  

Să nu uităm: nu tot ce strălucește este aur și nu 
toate care ne sunt permise, ne sunt și de folos. 

După ce stricăm tot echilibrul și firescul lucru-
rilor începem să căutăm paradoxal fericirea care este 
în noi, cu care ne naștem.  

Nici nu ne dăm seama câtă iubire putem oferi și 
câtă iubire primim. 

Ne trebuie extrem de puțin să cunoaștem și să 
trăim pacea, armonia, liniștea și iubirea. Și totuși ne 
ia atât de mult timp să descoperim că noi suntem 
iubire. Ne este frică să ne trăim viața, ne este frică să 
ne bucurăm, ne este frică să râdem, ne este frică să 
ne îmbrățișăm, ne este frică să iubim. Trăim intens 
fricile, le-am făcut loc în viețile noastre, suntem în 
prăpastia deznădejdii și toate acestea sunt de la 
întuneric. Ne încăpățânăm să ne zbatem în lucruri 
mici și pentru lucruri mici, efemere, uitând de 
rugăciune și că izbânda noastră este izbânda dată de 
Domnul. Dacă am privi la păsările cerului am învăța 
valențele cuvântului libertate și iubire, ele nu au frici, 
nu au grija zilei de mâine, ele trăiesc, cântă, zboară 
îmbrățișând culmile dumnezeiescului cer, ele iubesc. 
Este cea mai simplă lecție de viață 

De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, 
iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi 
chimval răsunător. 

Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-
aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta 
credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, 
nimic nu sunt. 

Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da 
trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic 
nu-mi foloseşte. 

Dragostea îndelung rabdă; dragostea este 
binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, 
nu se trufeşte. 

Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută 
ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. 

Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de 
adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le 
nădăjduieşte, toate le rabdă. 

Dragostea nu cade niciodată. 
Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea 

şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este 
dragostea. - Epistola întâia către Corinteni a 
Sfântului Apostol Pavel – capitolul 13 
 

MIHAELA NICOLAE 



Pagina 11 
 

REVOLUȚIA PANDURULUI  
DIN VLADIMIREII GORJULUI 

 

(continuare din pag. 9) 
 

Era clar, chiar din acel moment istoric, că revoluția 
Pandurului a fost să fie una de eliberare națională și socială. 
Și, iată, acum momentele definitorii ale revoluției: 

*23-28 ianuarie. „Adunării norodului” i se alătură cete 
de nemulțumiți din Oltenia, în tabăra de la Tânțăreni.* 
18 martie. Din Bolintin, Tudor adresează o proclamație 
bucureștenilor și încă una județelor, arătând că mișcarea sa a 
fost provocată de „jafurile nesuferite pe care le pătimeau 
frații noștri”. *21 martie-15 mai. Oastea lui Tudor intră în 
București, acesta devenind adevăratul conducător/domnitor 
al Țării Românești, și prin intermediul boierilor bucureșteni 
care trimit memorii la Istanbul, Sankt-Petersburg și Viena, își 
justifică acțiunea revoluționară. Se întâlnește cu Alexandru 
Ipsilanti, conducătorul mișcării de eliberare de sub Înalta  
Poartă a Greciei-Eteria, pornită din Rusia, cu care ajunge la 
un acord de colaborare. Între timp, Ipsilanti se retrage la 
Târgoviște iar trupe otomane pătrund în Țara Românească în 
ciuda negocierilor  lui Tudor purtate cu pașii de la Dunăre, 
pentru a împiedica intervenția. Tudor își instalează tabăra la 
Golești părăsind Bucureștiul. *21 mai. Alexandru Ipsilanti, 
care se dorea  domn al Țării Românești, uitând de eliberarea 
Greciei și, fiindu-i teamă de Tudor, îl arestează ajutat de 
trădarea căpitanilor săi, acuzându-l, pe nedrept, de înțelegeri 
secrete cu Înalta Poartă. *27 mai. Judecat de un tribunal ad-
hoc eterist, la Târgoviște, Tudor este hăcuit cu săbiile, 
neștiindu-se nici astăzi unde-i este mormântul în fosta Cetate 
de Scaun voivodal. Revoluția Vladimirescului a luat astfel 
sfârșit, iar eteriștii lui Ipsilanti au fost înfrânți, și mulți au 
căzut sub iataganele trupelor lui  Chehaia-Bei.  

Ca de atâtea ori la români, conducătorii cu iubire de 
neam și de țară au fost uciși, trădați fiind de cei de-un sânge 
cu ei. Așa a fost să i se întâmple  și Marelui Pandur. Și, 
totuși, revoluția de la 1821, și-a atins țelul post-mortem 
Tudor. Înalta Poartă, sperând că, în acest fel, nu va pierde din 
„sfera ei de influență” Țările Românești, Rusia amenințându-i 
stăpânirea  în acest spațiu geopolitic, a reinstituit „domeniile 
pământene” înlesnind și unele reforme burgheze liberare 
dând cale liberă unor libertăți modernizatoare economice, 
sociale și ale organizării aparatului de stat. În acest sens, 
revoluția a ieșit învingătoare! 
 

 
 

IUBIREA MILOSTIVĂ  
ȘI SMERITĂ A LUI DUMNEZEU 

 

(continuare din pag. 9)  
 

Avem datoria să fim solidari cu toţi oamenii îndo-
liaţi. În tâlcuirea Evangheliei Duminicii a XX-a după 
Rusalii, de obicei se pune accentul pe învierea tânărului din 
satul Nain, înţeleasă ca un îndemn adresat tinerilor de a se 
ridica din moartea spirituală a patimilor egoiste, din apatie 
sufletească, din indiferenţă sau nepăsare spirituală. Con-
sider că Mântuitorul S-a gândit în primul rând la durerea 
mamei, durere însoţită de neputinţa sa de a-şi ajuta fiul 
decedat şi de nedumerire privind viitorul vieţii ei pe pământ. 
Iisus i-a zis mamei îndurerate: „Nu plânge!”. Din atitudinea 

Mântuitorului Iisus Hristos învăţăm, aşadar, că avem datoria 
să fim alături de toţi oamenii îndoliaţi, care plâng pe 
morţii lor. În acest sens, când Biserica săvârşeşte slujbele 
de înmormântare, deodată cu rugăciunile ei pentru cei 
adormiţi, ea îi mângâie sau îi consolează pe cei întristaţi, 
ca ei să nu se prăbuşească de prea multă durere, ci să 
simtă milostivirea lui Hristos, adică mila sau harul lui 
Dumnezeu. De aceea, repetăm de multe ori rugăciunea 
„Doamne, miluieşte” şi cerem lui Dumnezeu iertarea păca-
telor, odihnă şi pomenire veşnică pentru cei trecuţi la 
Domnul, indiferent de vârsta lor, dar şi întărim sufleteşte pe 
cei îndureraţi de moartea acestora. Prezenţa noastră lângă 
familiile sau persoanele îndoliate este foarte necesară şi 
benefică pentru acestea. Biserica a rânduit ca la anumite 
soroace, adică la intervale de timp bine definite, după înmor-
mântare, să se facă rugăciuni de pomenire a celor adormiţi, 
iar preotul şi credincioşii să fie prezenţi alături de familiile 
sau de persoanele îndoliate, pentru a-i mângâia pe cei în-
tristaţi, pentru a spune cu multă compasiune „Nu mai plânge” 
celor care, fiind copleșiți de durere, plâng necontenit. Uneori, 
oamenii îndoliaţi, care nu au fost consolaţi sau ajutaţi la timp 
să dea un sens durerii lor, s-au descumpănit sufleteşte. 

Deci, vedem că a mângâia sau a consola persoana 
sau familia îndurerată este un ajutor sufletesc de mare 
preţ şi un semn de multă bunătate a inimii, o dovadă a 
iubirii milostive frăţeşti. În această privinţă, Sfântul 
Apostol Pavel ne îndeamnă zicând: „Plângeţi cu cei ce plâng 
şi bucuraţi-vă cu cei ce se bucură” (Romani 12, 15). 
Evanghelia aceasta ne cheamă, aşadar, să aducem consolare 
părinţilor îndureraţi sau îndoliaţi care plâng pe copiii lor 
decedaţi fie din pricina unei boli, fie din pricina unui 
accident, fie din altă cauză. Să arătăm că iubirea milostivă a 
lui Hristos lucrează în noi şi prin noi, în sufletele noastre şi 
prin prezenţa noastră alături de cei care plâng pe cei dragi 
ai lor care au decedat. 

Tinerii sunt chemaţi să crească în iubirea familiei şi 
în prietenie duhovnicească. Este semnificativ faptul că cele 
trei persoane pe care le-a înviat din morţi Hristos-Domnul au 
fost trei tineri, şi anume: fiul văduvei din Nain, fiica lui Iair 
şi Lazăr din Betania, fratele surorilor Marta şi Maria şi 
prietenul Domnului Iisus Hristos. Prin aceasta, Mântuitorul 
ne arată că tinerii sunt chemaţi la viaţă de comuniune cu 
părinţii, fraţii şi surorile lor, nu la însingurare prin despărţire 
de ei. De ce? Pentru că însingurarea aceasta, chiar dacă nu 
este moarte fizică, poate deveni o moarte spirituală, o 
existenţă egoistă, dăunătoare pentru suflet. Însă comuniunea 
de iubire părintească, frăţească şi amicală duhovnicească 
ajută pe tineri să crească spiritual şi să se maturizeze. 
Familia, Biserica, şcoala şi societatea trebuie să-i ajute pe 
copii şi pe tineri să nu confunde libertatea cu înstrăinarea 
de propria lor familie, nici fericirea cu individualismul 
autosuficient şi insensibil la nevoia de ajutor a celor din 
jur. De fapt, lipsa de comuniune spirituală şi de solidaritate 
concretă în familie şi în societate sunt semne ale unei vieţi 
umane în declin spiritual şi în deficit de omenie.  

Astăzi trăim într-o lume plină de provocări, de la 
pandemie şi până la înstrăinarea omului de om şi de 
Dumnezeu. Putem spune că este mare nevoie astăzi să fim 
alături de familiile greu încercate, dar şi să ajutăm pe tineri 
să preţuiască mai mult viaţa de familie şi să cultive prietenia 
cu tineri credincioşi, pentru a înţelege că viaţa adevărată este 
binecuvântare de la Dumnezeu şi bucurie a comuniunii între 
oameni, spre slava Preasfintei Treimi şi pentru mântuirea 
lumii. Amin! 
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