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La 40 de zile de la Învierea Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos, creştinii din lumea întreagă întâmpină Ziua Înălţării 
Domnului. Pentru poporul nostru, pentru Armata României, 
această zi mai are o semnificaţie sacră, aceea de cinstire şi de 
pomenire a Eroilor Neamului.  

Astfel, cele două sărbători consfinţesc o îngemănare sfântă 
a credinţei, demnităţii, onoarei şi curajului tuturor acelora care 
şi-au dat viaţa pe câmpurile de bătălie pentru apărarea Patriei, 
întregirea Ţării şi păstrarea fiinţei Neamului Românesc, pentru 
dreptate şi adevăr, eroii care prin jertfa lor supremă s-au 
înălţat la Ceruri, urmând Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Credinţa şi speranţa într-un viitor mai bun i-au călăuzit pe 
eroii noştri de-a lungul momentelor de cumpănă ale istoriei 
noastre încercate; devotamentul, dăruirea, solidaritatea şi 
unitatea de acţiune fiind armele care i-au purtat de-a pururi 
spre biruinţă. 

Omagiul cel mai profund pe care îl putem aduce eroilor 
noştri astăzi este acela de a le împlini idealurile măreţe pentru 
care au luptat şi de a-i hărăzi, astfel, la o veşnică neuitare. În 
această zi a pomenirii eroilor poporului nostru să ne înclinăm 
cu evlavie în faţa memoriei acelor oameni, ştiuţi sau neştiuţi, 
care şi-au purtat crucea destinului întru binele, tăria şi 
verticalitatea naţiunii române, luptând, visând şi murind în 
ţărâna natală sau pe meleaguri străine pentru a lăsa urmaşilor 
lor o ţară liberă, demnă şi prosperă.  

Se cuvine ca, în această sfântă zi, la toate monumentele şi 
mormintele eroilor şi martirilor noştri, la crucile ridicate la 
căpătâiul celor care au căzut îmbrăţişând, într-o ultimă 
răsuflare arma şi tricolorul, să aşternem flori proaspete, 
înmiresmate, să aprindem candele şi lumânări şi să înălţăm 
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spre cei care ne veghează din Cer rugăciunile noastre pline de 
iubire creştinească, în semn de respect şi recunoştinţă pentru 
spiritul de sacrificiu şi dăruirea de care au dat dovadă. 

Bunii şi străbunii noştri căzuţi în războaiele de 
Independenţă, de Întregire a neamului şi de apărare a fiinţei 
naţionale, eroii ucişi în lupta de rezistenţă anticomunistă, cei 
martirizaţi în temniţele comuniste şi, deopotrivă, eroii-martiri 
din timpul Revoluţiei române din 1989 merită să primească 
astăzi, cu prisosinţă, slava şi preţuirea noastră.  

Eroii noştri căzuţi la datorie în teatrele de operaţii pentru 
îndeplinirea angajamentelor internaţionale de securitate ale 
României sunt prezenţi în sufletele şi rugăciunile noastre şi le 
aducem astăzi un pios omagiu.  

Cu doar o zi înainte de această mare sărbătoare a 
creştinătăţii, un alt camarad al nostru, eroul Valerică Sandu 
LEU, a fost răpus în Afganistan, sufletul lui înălţându-se prea 
devreme la Oastea Eroilor Neamului nostru.  

Fie ca în acest an, dificil pentru toţi românii, de Ziua 
Înălţării Domnului - Ziua Eroilor, când ne plecăm cu smerenie 
frunţile pentru a păstra în amintire vie pilda eroică a înaintaşilor 
noştri, să ne umplem sufletele de bucuria regăsirii speranţei şi 
puterii de a trece cu bine peste greutăţile momentului.  

Să fim gata pentru a sluji cu credinţă şi onoare Ţara şi 
pentru a ne ridica împreună şi noi la înălţimea eroismului şi 
jertfei lor, cu demnitate şi înţelepciune, cu înţelegere şi 
răbdare, cu implicare şi solidaritate. 
Dumnezeu să binecuvânteze România, Armata sa, şi pe 
toţi Eroii Neamului nostru! Hristos s-a înălţat ! 
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