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Sfântul Nicolae, pri-mul moș generos dinluna sărbătorilor și acadourilor este și unuldintre cei mai iubi.isfin.i ai românilor.
A renun'at la
avere pentru a-i
ajuta pe nevoiașiSfântul Ierarh Nico-lae,arhiepiscopulMireiLichiei,s-anăscutînlo-calitateaPataradinAsiaMică, în cea de-a douajumătate a secolului alIII-lea, într-ofamiliedeoameniînstăriţişicreş-tinidevotaţi.Crescutînspiritulpoveţeicreştine“să împarţi averea să-racilor”,SfântulNicolaeşi-a dat întreaga moş-tenire pentru a-i ajutape nevoiaşi. Nicolae,

ajuns episcop de Myrade la o vârstă fragedă,îngrijorat de o posibilărupturăcareputeaavealoc în Biserică, i-a datereticului Arie o pal-mă. Astfel, potrivit bi-sericii,delapalmaSfân-tului Nicolae a rămasobiceiul ca, pe 6 de-cembrie,ceineascultă-tori să fie loviţi cu nu-ieluşaînsemndeaver-tisment. Tot tradiţiaspune că nuieluşa cucareestelovitneascul-tătorultrebuiesăfiedemăr, iar dacă aceasta,pusă în apă, va înfloripânălaNaştereaDom-nului (Crăciun), în-seamnă că Sfântul “amijlocit” iertarea celuicare a fost lovit.

Protectorul celor
săraciSfântulNicolaeaştiutcă după mustrare secere mângâiere. Astfel,el a făcut multe darurisăracilor, i-a liniştit pecei întristaţi şi a vinde-cat, cu putere de laDumnezeu,pebolnavi.De numele Sfântului

sunt legate mai multepoveşticreştine,printrecareşiaceeapotrivitcă-reiaacestaarfioferit, însecret, diferite bunurimateriale fiicelor unuiom sărac, aflate în pe-ricoldeaajungesclavepentru că nu aveau ozestresuficientăpentrua-şi găsi un soţ. SfântulIerarh Nicolae a murit

în anul 340, iar, dinanul 1087, moaştelesale sunt păstrate la obiserică ce îi este dedi-cată, în Bari, în sudulItaliei. În tradiţiile ro-mâneşti, Sfântul Nico-lae apare pe un cal alb,aluzie la zăpadă carecade în luna decem-brie, păzeşte soarele,care încearcă să se re-fugiezepelângăelspretărâmurile de miază-noapte pentru a lăsalumea fără lumină şicăldură.
El stăpâneşte

apele, fiind pa-
tron al corăbie-
rilor pe care îi

scapă de la înec,
apără soldaţii în

război, motiv
pentru care ace-
ştia îl invocă în
timpul luptelor,
ajută văduvele,
orfanii şi fetele
sărace care vor

să se mărite.

Duminică este mare sărbătoare

Sfântul Ierarh Nicolae,
ocrotitorul copiilor
Duminică, pe 6 decembrie, este

sărbătorit Sfântul Ierarh Nicolae,
patronul soldaţilor, al marinarilor, al
fetelor sărace, considerat ocrotitorul
copiilor şi al celor acuzaţi pe nedrept. În
seara de 5 decembrie, copiii îşi lustruiesc
ghetele, aşteptându-l pe Moş Nicolae, care
vine să le aducă daruri. I.Ivănoiu

Zece decese în 24 de ore!Veștialarmanteprivindsitua.iacazurilordecoronavirus, ieri!În 24 de ore au avut loc zece decese la pacien.i infecta.i. În plus,potrivit raportării, erau 167 cazuri noi de COVID-19, cu 18 maipu.ine fa.ă de miercuri. Institu.ia Prefectului Argeș informa că,potrivitdatelorfurnizatedeDirec.iadeSănătatePublică,situa.iaepidemiologică din jude. se prezenta astfel:-persoane aflate în carantină institu.ionalizată: 0;-persoane ieșite din carantină institu.ionalizată: 1.498;-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epidemiolo-gică): 4.703, dintre care 1554 în carantină la domiciliu și 3.149în izolare;-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epidemio-logică): 24.345;-persoane internate în spital: 513 (ieri 525);-persoane internate la ATI: 39 (ieri 37);-persoane vindecate: 10.908 (ieri 10.559);-persoane diagnosticate pozitiv: 14.462 (ieri 14.295);-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 167 (ieri 185);-numărtesteefectuateînspitalelepublice:65.605(dintrecare550 în ultimele 24 de ore);-persoanedecedatedela începutulpandemiei:405(ieri395).Deces 396: Bărbat, 44 de ani, cu comorbidită.i: obezitate gr.II;Deces 397: Bărbat, 67 de ani, cu comorbidită.i: obezitate, dia-bet zaharat tip II dezechilibrat, cardiopatie ischmeică, HTA;Deces 398:Bărbat,78deani,cu comorbidită.i:fibrila.ieatria-lă cronică;Deces399:Bărbat,64deani,cucomorbidită.i:cirozăhepaticăcu insuficien.ă hepatică;Deces400:Femeie,84deani,cucomorbidită.i:HTA,obezitate,cardiopatie ischemică cronică;Deces401:Fată,1an,cucomorbidită.i:hipoxiecerebralăpre-lungită prin stop cardiorespirator la naștere, tulburare globa-lă de dezvoltare cu sindrom dischinetic;Deces 402: Bărbat, 74 de ani, cu comorbidită.i: HTA;Deces403:Bărbat, 80deani,cucomorbidită.i:HTAesen.ială,diabet zaharat tip II;Deces404:Femeie,76deani,cucomorbidită.i:HTAesen.ială,diabet zaharat tip II;Deces 405: Bărbat, 76 de ani, cu comobidită.i: insuficien.ă re-nală cronică (dializat), insuficien.ă cardiacă congestivă, car-diopatie ischemică cronică, HTA, stenoză hepatică. M.S.


