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Ne pregătim, dragi camarazi, să celebrăm Învierea Domnului, 

sărbătoare cu profunde semnificaţii spirituale, de care suntem legaţi prin însăşi 
fiinţa noastră naţională şi prin valorile învăţăturii creştine, în care am fost 
crescuţi şi educaţi.  

Expresie a sacrificiului suprem în numele dragostei de Dumnezeu şi al 
grijii faţă de semeni, jertfa Domnului Iisus a trecut peste milenii drept un 
îndemn la meditaţie, la deschidere sufletească, la milostenie faţă de cel aflat în 
nevoie sau suferinţă. 

Fiinţă din fiinţa neamului, Armata României a fost mereu conectată la 
evenimentele care ne-au marcat existenţa, a fost prezentă acolo unde 
imperativele naţionale şi voinţa populară au cerut-o. Însufleţiţi de spiritul 
creştin, militarii români îşi dovedesc zi de zi calităţile de profesionişti şi spiritul 
de luptători, precum şi modestia, omenia, şi corectitudinea, stârnind respectul şi 
admiraţia concetăţenilor, aliaţilor şi partenerilor.  

În condiţii care impun adesea sacrificii, instituţia militară s-a angajat 
ferm pe calea unei reconstrucţii dureroase, pe care şi-a asumat-o şi pe care o 
duce la îndeplinire fără a râvni la titluri de glorie, ci din dorinţa de a rămâne în 
continuare pilon de stabilitate a societăţii şi instrument performant al politicii 
externe a României, argument al orientării pe drumul demnităţii şi democraţiei. 

Astăzi, în prag de Sfântă Sărbătoare, vă invit, dragi camarazi, să cinstim 
memoria celor care, luând drept exemplu jertfa Domnului, şi-au închinat viaţa 
slujirii idealului de dreptate şi libertate şi ne-au făcut să fim mândri de numele şi 
fiinţa noastră.  

Vă cer să vă îndepliniţi cu devotament şi profesionalism atribuţiile, să 
daţi dovadă de fermitate şi de nobleţe, să fiţi puternici şi sensibili la chemarea 
aproapelui, cinstind prin orice gest şi faptă numele de români şi calitatea de 
creştini. 

Adresez gândul meu de bine militarilor români ce poartă însemnele 
noastre naţionale pe toate meridianele globului. Vă înţeleg fără rezerve tristeţea 
de a fi departe de cei dragi în astfel de momente şi vă admir pentru tot ceea ce 
faceţi în numele României. Vă îndemn să vă păstraţi încrederea în puterea 
echipei din care faceţi parte şi vă asigur de tot sprijinul, pentru ca misiunea 
dumneavoastră să aibă finalitatea dorită. 

Vă urez tuturor să petreceţi în sănătate şi armonie Sfintele Sărbători de 
Paşti, iar Lumina Învierii să strălucească de-a pururi în sufletele dumneavoastră. 

 
Hristos a înviat! 


