
HRISTOS, 
PÂINEA VIEŢII

S fânta Evanghelie din Duminica 
aceasta, ne relatează în pericopa de 
la Matei, cap.14, v.14-22, minunea 

înmulţirii pâinilor, fapt petrecut lângă Marea 
Galilei, unde Mântuitorul Hristos, după ce a 
vorbit mulţimilor care-L urmau, şi a tămăduit 
pe mulţi bolnavi, a hrănit în chip minunat 
mulţimea celor peste 5000 oameni doar cu 5 
pâini şi 2 peşti. 

Minunea aceasta are o profundă semnifi-
caţie hristologică şi liturgic-euharistică. 
După ce a binecuvântat pâinea şi peştele, 
Mântuitorul Hristos, le-a dat ucenicilor, iar 
ucenicii au împărţit mulţimilor şi toţi s-au 
îndestulat, ba mai mult, s-au strâns şi 12 coşuri 
pline cu fărămituri, ca să nu se piardă nimic.

Hristos Domnul anticipează săvârşind 
această minune, că El este cu adevărat Pâi-
nea cea vie, sau Pâinea Vieţii care s-a coborât 
din Cer şi dă viaţă lumii. Mana din Vechiul 
Testament şi pâinile acestea, prefigurau pe 
Hristos, care se dăruieşte în Liturghia 
Bisericii, ca Trup şi Sânge, credincioşilor 
spre dobândirea vieţii celei veşnice.

Astfel, de la înţelesul obişnuit al hranei 
celei trupeşti şi trecătoare, necesară vieţii 
noastre fizice, Mântuitorul Hristos ne ridică 
la înţelesul duhovnicesc, superior, al hranei 
celei netrecătoare şi veşnice, care ne dă har 
dumnezeiesc şi ne deschide uşa împărăţiei 
cereşti. Hristos Se dăruieşte euharistic ca 
Miel care se frânge sau se jerfeşte, ca Pâinea 
vieţii, sfinţind şi înnoind pe cei care se 
împărtăşesc din El.

Minunea aceasta a hrănirii în chip minu-
nat a mulţimilor, precum şi prezenţa Mân-
tuitorului şi a Sfinţilor Apostoli, prefigureză 
taina şi lucrarea Bisericii, ca organism al 
mântuirii şi sfinţirii noastre, ca spaţiu sacru 
în care noi cei înfometaţi şi însetaţi de Hristos 
ne hrănim cu El, Pâinea vieţii, până la 
sfârşitul veacurilor. ❖

Părintele Eugen Moraru

„Iată mama ta!” Ce dar nepreţuit 
ne face Hristos prin aceste cuvinte! 
Mântuitorul nostru ne lasă tot ce 

avea mai scump pe lume: ne lasă pe Maica 
Sa, făcând din toţi fiii Evei, copiii Mariei, din 
fiii pierzării şi ai morţii, fii ai vieţii şi ai 
fericirii. „Maica Domnului este mama tuturor 
timpurilor”, iar acest cuvânt nu trebuie uitat.

Natura întreagă o preamăreşte pe ea. În 
cinstea ei s-au scris cele mai frumoase 
cântări. Cu numele ei s-au mângâiat toţi cei 
ce se aflau în mari dureri şi necazuri. Marii 
cuvioşi, bărbaţi luminaţi şi sfinte femei, tineri 
şi fecioare, copii şi bătrâni, toţi creştinii care 
aveau inimă curată, au trăit cu numele ei pe 
buze întotdeauna. Iisus Hristos, în marea Sa 
iubire de oameni, ne-a oferit, ca pe un dar 
ceresc, pe Mama Sa, ca să ne fie tuturor 
mamă bună, mamă care nu îmbătrâneşte, 
mamă care nu moare, mamă care nu ne 
părăseşte. Mai puternică decât rugăciunea 
tuturor îngerilor, drepţilor şi sfinţilor este 
rugăciunea Maicii Domnului.

Când nu îndrăznesc să-şi ridice ochii spre 
dreptul Judecător, creştinii îşi îndreaptă 
privirile şi glasul, cu încredere şi umilinţă, 

AdormireA mAicii domnului 
Hramul bisericii „Şerban Vodă”

către Maica Domnului. Maica Domnului 
niciodată nu rămâne nepăsătoare, ci pe toţi cei 
care îi cer ajutor şi izbăvire, îi apără de ruşine 
şi de necazuri, de osânda şi de ispita cea rea.

O astfel de ocrotitoare are biserica noastră. 
Ce inspiraţie dumnezeiască au avut înaintaşii 
noştri când au ales-o ca Stăpână a bisericii! 
De atunci, Maica Domnului a ocrotit biserica 
noastră, a păzit-o şi a înnoit-o, a împodobit-o 
cu suflete alese, conştiinţe vii, oameni 
destoinici, pe care i-a pus în a sa slujire. În 
acest ceas de sărbătoare, când ne sărbătorim 
ocrotitoarea, laude nesfârşite se cuvine să-i 
aducem petru toate câte ne-a dat nouă. Şi aşa 
cum Mântuitorul ne-a învăţat să mulţumim 
pururea, întotdeauna pentru toate, la fel se 
cuvine ca şi noi cei de astăzi să mulţumim lui 
Dumnezeu pentru toate.

Iar ca preot, ţin la acest ceas de sărbătoare 
să mulţumesc onoratului Consiliu şi 
Comitetului Parohial, care voluntar şi-a pus 
viaţa în slujba Bisericii. Fie ca Dumnezeu să-i 
răsplătească, binecuvântându-i din neam în 
neam pentru lucrarea de zidire a trupului 
tainic al lui Hristos, care este Biserica. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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Duminica a 8-a După Rusalii
(Înmulţirea pâinilor)
Înainte-pRăznuiRea  

aDoRmiRii maicii Domnului;  
sf. pRoRoc miheia

Fecioara Maria a primit numele de „Maica Domnului” de la Duhul Sfânt, prin gura 
Elisabetei, după cum ne spune Scriptura (Lc.1, 43). Acesta este numele ei cel adevărat, 

numele cel mai frumos şi mai minunat, nume unic, pe care numai Ea l-a purtat.



Biserica Neamului de la mărăşeşti

Mausoleul de la Mărăşeşti

Este cel mai important monument 
dedicat eroilor şi a fost construit între 
anii 1923-1938 chiar pe locul pe care 

s-a dat cea mai împortantă bătălie din Primul 
Război Mondial, într-un moment în care 
pierdusem Muntenia şi apăram cu greu 
Moldova. În Moldova se retrăseseră mulţi 
români din Regat, iar la Iaşi stătea familia 
regală. 6 august 1917 este data începerii unei 
ofensive împotriva germanilor alături de 
trupele ruse. Cu pierderi de peste 21.000 de 
soldaţi şi 480 ofiţeri, victoria de la Mărăşeşti 
a schimbat soarta războiului. 

Ideea construirii acestui monument a fost 
a Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor 
din România. Comitetul care a preluat acest 
proiect l-a avut ca preşedinte onorific pe 
Mitropolitul Moldovei Pimen, iar unul dintre 
membrii era chiar Nicolae Iorga. S-a hotărât 
ridicarea unei impozante Biserici a Neamului, 
care să servească drept mausoleu şi loc de 
închinăciune pentru cei veniţi să-şi aducă 
omagiile lor soldaţilor şi ofiţerilor ucişi în 
timpul celor 3 bătălii crâncene din 1917. 
Concursul de proiecte a fost câştigat de 
arhitecţii Constantin Pomponiu şi George 
Cristinel, şi proiectul era o catedrală cu 
înălţimea de 45 m. Considerată mult prea 
costisitoare pentru acele vremuri, a fost 
reproiectată de 11 ori, iar în final proiectul 
ales a fost cel care semăna cu monumentul de 
la Adamclisi. Corpul central are o cupolă în 
trepte terminată cu o cruce de piatră. 
Adăposteşte sarcofagul Generalului Eremia 
Grigorescu şi rămăşiţele a peste 5.000 de 
ostaşi. Două zile mari pot fi socotite ca şi zile 
de hram pentru acest loc de reculegere şi 
închinăciune pentru eroi: 6 august – ziua 
atacului de la Mărăşeşti (Schimbarea la Faţă) 
şi ziua Înălţării, în care se comemorează Ziua 
Eroilor.

Monumentele eroilor români
Pentru neam şi ţară, pentru valorile ei, 

pentru credinţă şi Biserica strămoşească, au 
murit sau au fost răniţi pe câmpurile de luptă, 
sau au suferit în lagăre şi în închisori milioane 
de români. După ce momentele grele de 
război au trecut, s-a simţit nevoia de a ne 
arăta recunoştiinţa faţă de cei care au plătit 
cu viaţa apărarea ţării. Cinstirea eroilor s-a 

făcut prin ridicarea unor monumente care să 
glorifice jertfa lor şi să ne ţină trează 
conştiinţa şi iubirea de neam. Este meritul 
monarhiei şi al elitei româneşti de a se îngriji 
de ridicarea unor monumente măreţe, care, 
fie să păstreze vie amintirea celor care cu 
preţul vieţii n-au lăsat România să fie 
nimicită, fie să fie loc de odihnă pentru miile 
de ostaşi căzuţi la datorie.

Catedrala Mântuirii Neamului,  
un vis de peste 130 de ani

Dacă domnitorii altor vremuri ridicau 
biserici şi mănăstiri după luptele de apărare a 
ţării de contropitori, mulţumind astfel lui 
Dumnezeu pentru purtarea de grijă, după 
Războiul de Independenţă s-a propus con-
struirea unei Catedrale a Mânturii Nea-
mului. Ea nu s-a realizat nici în secolul XX. 
Dar au fost ridicate mausolee, un Arc de 
Triumf, o Cruce a Eroilor pe Caraiman, s-au 
îngrijit mormintele eroilor, s-au ridicat mo-
numente sau măcar o placă comemorativă în 
zeci de localităţi din ţară atât după Primul cât 
şi al Doilea Război Mondial. Cu menţiunea 
însă, că marile mausolee şi monumente mai 
însemnate s-au ridicat în perioada interbelică, 
în special cu susţinerea monarhiei, a statului 
şi a elitei româneşti. 

Nădăjduim ca la 1 decembrie 2018, când 
vom sărbători 100 de ani de la Marea Unire, 
Catedrala Neamului, la care s-au gândit şi 
Eminescu şi Slavici, să poată să fie gata. Să 
arătăm că şi poporul român îşi cinsteşte eroii 
şi este şi el în stare să construiască o Catedra-
lă a Neamului, aşa cum multe ţări au. 

Catedrale-emblemă construite  
în toată lumea în ultimele decenii

Să luăm aminte la ţări civilizate care în 
ultimii zeci de ani sau în ultimul secol au 
construit sau reconstruit, cu sprijinul statului 
şi din donaţiile sutelor de mii de oameni 
catedrale noi, simbol al credinţei, al recu-
noştinţei faţă de Dumnezeu, şi ca cinstire a 
trecutului încercat al neamului şi Bisericii. 

Catedrala Naţională din Washington, ter-
minată în anul 1993, Catedrala Sfântul Sava 
din Belgrad, Catedrala Iisus Mântuitorul din 
Moscova, Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi 
sau Catedrala Fecioarei din Lichen din 
Polonia sunt doar câteva. Şi sunt construite 
cu sume mult mai mari decât Catedrala 
noastră, raportate atât la dimensiunile cât şi 
posibilităţile credincioşilor şi ale statului. Să 
spunem de pildă despre catedrala din Polonia 
că a fost construită între anii 1994 şi 2004 
într-un sat, Lichen, şi este a 8-a cea mai mare 
catedrală din lume. Din cele 5 capele pe care 
le are, una este dedicată celor 108 martiri din 
al Doilea Război Mondial, iar turnul 
clopotniţă adăposteşte un clopot de 15 tone, 
făcut la Milano. Este numit „Sfânta Maria, 
Maica Domnului”, şi este cel mai mare clopot 
din Polonia şi al treilea din Europa.

Să redăm Catedralei  
sumele ce i-au fost destinate

Dacă polonezii au fost mândri să con-
struiască această măreaţă catedrală într-un 
sat, şi au donat din plin pentru ea, credem că 
şi bucureştenii, ca de altfel toţi românii, ar 
trebui să fie mândri că pot contribui la o 
Catedrală a Neamului.

Oare pentru Dumnezeu şi eroii şi martirii 
neamului românesc este prea mult o 
catedrală? Oare mereu vom spune că mirul 
de nard – această catedrală – vărsat pe altarul 
poporului român, este prea scump pentru 
noi, căci îi avem mereu, mereu, până la 
sfârşitul lumii şi pe săraci şi pe bolnavi? 

Dar poate că trebuie să ştim că, în anul 
1884, prin legea 1750 se prevedea construirea 
unei catedrale în Bucureşti, şi s-a alocat 
pentru ea 5 milioane de lei, adică aproape 5% 
din bugetul ţării! Aceşti banii au fost însă 
folosiţi an de an pentru construirea de şcoli. 
Este bine să ne amintim istoria, să recuperăm 
şi să redăm, măcar în parte, sumele alocate 
de înaintaşii noştri unui proiect sfânt 
idealurilor României. ❖

Se împlinesc azi, 14 august 2016, o sută de ani de la intrarea României  
alături de Puterile Antantei în Primul Război Mondial. De aceea, ultima pagină  

a „Foii dumnicale” este dedicată în întregime acestui eveniment. La finele războiului, 
după Marea Unire din 1918, românii şi monarhia şi-au dorit construirea la Mărăşeşti  
a unei „Biserici a Neamului”, în cinstea celor care şi-au dat viaţa pentru ca românii  

să se afle în graniţele României Mari.



Căci în aceste două zile porţile bisericii 
Şerban Vodă sunt larg deschise, biserica 

împodobită ca pentru cea mai mare 
sărbătoare. Două zile în care vom avea 

parte de cele mai frumoase slujbe, cântări 
şi rugăciuni închinate Maicii Domnului.

Iată, hramul bisericii noastre este pentru 
noi prilej de comuniune, de rugăciune şi 
mulţumire. Praznic ales avem, căci 

Adormirea Maicii Domnului ne dă prilej de 
cinstire a Aceleia ce cu smerenie a făcut 
ascultare, primind Dumnezeirea în pântecele 
său. Cea care I-a fost Maică  celui nemărginit, 
azi pleacă în Împărăţia de sus, căci nu se 
cuvenea ca acest sfânt trup, ce L-a purtat pe 
Hristos să stea în adâncurile pământului.

Pentru că această mare ocrotitoare a 
noastră de multe ori ne-a trecut peste dureri 
şi viforniţe, ne-a ajutat în boli şi mari pierderi, 
ne îmbărbătat când ne copleşea frica sau 
deznădejdea. Ne-a luat în braţe când totul era 
pierdut, ne-a şters lacrimile şi ne-a tămăduit 
copii, ne-a împăcat cu cei certaţi, i-a îmblânzit 
pe cei ce ne urau, ne-a pus şi nouă în inimi 
blândeţe, în minte răbdare; i-a unit pe cei ce 
se despărţiseră. Ne-a arătat drumul când l-am 
pierdut, ne-a pus în minte gândul cel bun 
când am avut nevoie sau ne-a luminat mintea 
la examenele noastre şi ale copiilor noştri. 

De aceea, nu-i suflet în parohia noastră 
care să nu-i fie dator Maicii Domnului, cu o 
bucurie, o tămăduire, un sprijin. Dar darul cel 
mai mare care ni l-a făcut tuturor este această 
Casă a Domnului, biserica, ce de aproape 15 
ani se înnoieşte. Nimic nu a fost uşor în 
construcţia bisericii, a capelei şi Aşezământului 
Social. Şi acum sunt mari şi multe greutăţi. 
Multe poveri, mai ales financiare. Dar Maica 
Domnului, când totul devenea foarte greu sau 
chiar fără nicio ieşre, ne arăta drumul, ne 
trimitea oameni şi bani, ne deschidea uşi şi ne 
rezolva problemele. Multe rugăciuni s-au 
făcut la icoana ei. Psaltirea nu a încetat a se 
citi în sfânt locaşul ei. Privegheri de seară sau 
de toată noaptea ne-au adunat în tihnită 

rugăciune în această biserică, iar enoriaşii 
noştri au umplut biserica duminica şi la marile 
praznice, cu toţii înălţând rugăciuni puternice 
către Dumnezeu, prin pururea ocrotitoarea 
noastră Maica Domnului.

Se cuvine dar, cu mic, cu mare să fim în 
această zi la Prohod şi la cea mai frumoasă 
procesiune din această parte a Bucureştilor. 
Ca şi la Sfânta Liturghie din ziua praznicului. 
Veniţi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, căci 
astfel ne arătăm bucuria şi cinstirea faţă de 
Maica Domnului, şi prin ea faţă de Dumnezeu, 
îmbrăcându-ne în haina cea mai bună. Căci 
în slujbele din biserică, Împărăţia Cerească se 
pogoară printre noi. Iar noi cum trebuie să 
fim? Cu sufletele curate, cu gândurile cele 
mai bune, cu smerenie, dar în veşmânt 
frumos, arătând că vrem să fim curaţi, 
frumoşi atât în inima noastră, cât şi în afara 
noastră. Aşa arătăm, de fapt, ce contează şi ce 
preţuim noi cel mai mult! Pentru cine ne 
împodobim şi pe cine onorăm şi cinstim noi.

Iar de puteţi, îmbrăcaţi fără şovăială 
costumul popular sau măcar preţioasa noastră 
ie sau cămaşă populară. Învăţaţi-i pe copiii 
dumneavoastră cum trebuie să se pregătească 
pentru sărbători şi ce înseamnă de fapt un 
praznic duhovnicesc. Căci fiecare Sfântă 
Liturghie este un ospăţ Împărătesc, 
Mântuitorul coborându-se din nou pentru noi 
pe masa de altar, parcurgând întreg drumul 
de la ieslea Betleemului la Crucea de pe 
Golgota. Şi iarăşi, în cel mai important 
moment al slujbei, la Epicleză, Duhul Sfânt 
se coboară peste Sfintele Daruri. Negreşit  

VeNiţi cu toţi la PrazNicul 
Adormirii mAicii domnului!

Cerul şi Pământul sunt unite atunci. Cosmosul 
întreg, toate puterile cereşti, nevăzute de 
ochii noştri nevrednici, sunt lângă noi şi în 
noi. De aceea, haina de nuntă trebuie să 
cuprindă atât sufletul nostru, cât şi trupul 
nostru. Dacă ne îmbrăcăm frumos pentru 
oameni, ca să le facem o impresie bună, oare 
lui Dumnezeu nu trebuie să-i plăcem de-a-
ntregul?

Vă aşteptăm deci pe toţi, în haine de 
sărbătoare, cu candelele sufletului aprinse, 
ştiind că pe 15 august mai avem de sărbătorit 
ceva: se împlinesc 70 de ani de când prima 
biserică, începută în anul 1943, era dată 
cultului. La 15 august 1946 părintele Dragotă 
făcea sfinţirea provizorie a acestei biserici. 
Iată că, de 70 de ani enoriaşii parohiei Şerban 
Vodă se roagă aici, îşi botează pruncii, se 
cunună, se spovedesc şi împărtăşesc, şi tot 
aici îşi iau rămas bun de la această lume şi cei 
dragi. Astăzi, biserica înnoită primeşte mult 
mai mulţi creştini, iar frumuseţea bisericii 
noastre este cu greu egalată de multe alte 
biserici din Capitală.

Aşadar, vă dorim praznic luminat! ❖



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

PrazNicul adormirii maicii domNului 
şi reNaşterea româNiei

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 14-21 AUgUST 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 14 august 0800-1100 Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor) – Utrenia, Sfânta Liturghie
 1100-1200 Slujba de scoatere din altar a Sfântului Epitaf al Adormirii Maicii Domnului 
  şi aşezarea lui în mijlocul bisericii
 1200-1800	 Acatiste şi Paraclise ale Maicii Domnului - Închinare la Epitaful Maicii Domnului
 1800-2200 Vecernie Mare cu Litie – Prohodul Adormirii Maicii Domnului
Luni 15 august 0800-1200 Hramul bisericii „Şerban Vodă” – Adormirea Maicii Domnului
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 17 august 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 19 august 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 20 august 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor 
 1700-1800 Vecernie
Duminică 21 august 0800-1200 Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie

„Un neam întreg vă va 
binecuvânta şi vă va slăvi”

Cu Dumnezeu înainte!

August 1917: Regele Ferdinand şi Regina Maria decorând militarii ce au luptat la Mărăşeşti.

Motto: „Vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult 
decât atât.” (Petru Rareş)

Românii, popor credincios prin naştere, 
au trăit sub semnul ocrotitor al Crucii şi 
al Rugăciunilor Maicii Domnului, fiind 

astfel, ajutaţi să rămână bine înrădăcinaţi în 
acest pământ binecuvântat, să-şi păstreze 
credinţa şi graiul.

Istoria neamului nostru este strâns legată de 
credinţa strămoşească, marii noştri conducători 
au răzbit în această lume cu sabia, dar şi cu 
Crucea.

În aceste zile, în ajunul Marelui Praznic al 
Adormirii Maicii Domnului, se împlinesc o sută 
de ani de la glasul clopotelor care îi plângeau 
adormirea, dar în acelaşi timp vesteau tuturor 
celor ce trăiau şi se rugau pe pământul românesc, 
că ceasul României indepedente şi în viitor 
reunite, a sunat. După doi ani de neutralitate, la 
14 august 1916, marii oameni politici ai vremii, 
Regele Ferdinand şi Regina Maria, au hotărât 
intrarea ţării în Războiul ce în istorie este numit 
de întregire a neamului românesc având ca 
argument legic ca toţi românii ce vieţuiau pe 
pământul dăruit de Dumnezeu să fie în interiorul 
unei singure graniţe.

În acel moment, de pioşienie şi de rugăciune, 
dar şi de un sentiment naţional profund (fără să 
forţăm nota, realitatea este evidentă: legătura 
strânsă între lucrarea divină, credinţa noastră, 

Praznicul din 15 august şi evenimentul, 
neplanificat, dar venit din Ceruri), Nicolae Iorga 
afirma: „A sosit un ceas pe care-l aşteptam de 
peste două veacuri...în care cerem lumii cinstit 
cu arma în mână, cu jertfa a tot ce avem... dreptul 
de a trăi pentru noi.” Pe câmpurile de luptă s-a 
aflat ţăranul român, cel ce cu sfială şi smerenie 
se închina în altare, mergea la arat să-şi semene 
pământul, pe care-l iubea ca pe copiii săi, 
încăpăţânându-se să-şi apere fiecare brazdă de 
pământ, în faţa unui inamic de departe superior. 
Acest soldat a avut forţa morală şi fizică pentru 
a învinge, întrucât era dominat de o profundă 
credinţă şi dragoste de neam şi de Dumnezeu.

Sunt o sută de ani de la acel moment istoric, 
care ne-a adus şi Biserica ortodoxă română 
întregită, primul întâi stătător fiind Patriarhul 
Miron Cristea, vrednic păstor al Bisericii 
Ortodoxe, dar şi demn luptător pentru desă-
vârşirea statului naţional român.

România Mare s-a născut prin jertfa miilor de 
morţi de pe front sau o celor din teritoriul rămas 
neocupat de germani. Ea s-a născut prin lacrimile 
copiilor orfani, a văduvelor, prin rugăciune şi 
milostenie.

Astăzi, în aceste vremuri grele pentru poporul 
nostru, atacat sistematic în cele mai vitale 
elemente: credinţa strămoşească ortodoxă, limba 
şi istoria naţională, este important să nu uităm 
aceste evenimente, să vedem în ele lucrarea 
Domnului. Suntem, poate, singurul popor din 

Români, 
Războiul care de doi ani a încins mai strâns 

hotarele noastre a sdruncinat adânc vechiul 
aşezământ al Europei şi a învederat că pe viitor 
numai pe temeiul naţional se poate asigura 
viaţa paşnică a popoarelor. 

Pentru neamul nostru el a adus ziua aşteptată 
de veacuri de conştiinţa naţională, ziua unirii lui. 

După vremuri îndelungate de nenorociri şi de 
grele încercări, înaintaşii noştri au reuşit să 
întemeieze Statul Român prin Unirea Princi-
patelor, prin războiul independenţei, prin munca 
lor neobosită pentru renaşterea naţională. 

Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, 
închegând pentru totdeauna ceiace Mihai Vi-
teazul a înfăptuit numai pentru o clipă: unirea 
Românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor. 

De noi atârnă astăzi să scăpăm de sub 
stăpânirea străină pe fraţii noştri de peste munţi 
şi din plaiurile Bucovinei, unde Ştefan cel Mare 
doarme somnul lui de veci. 

În noi, în virtuţile, în vitejia noastră, stă 
putinţa de a le reda dreptul ca într-o Românie 
întregită şi liberă de la Tisa până la mare, să 
propăşească în pace potrivit datinilor şi aspira-
ţiunilor gintei noastre. 

Români, 
Însufleţiţi de datoria sfântă ce ni se impune, 

hotărâţi să înfruntăm cu bărbăţie toate jertfele 
legate de un crâncen război, pornim la luptă cu 
avântul puternic al unui popor care are credinţă 
neclintită în menirea lui. 

Ne vor răsplăti roadele glorioase ale izbândei. 
Cu Dumnezeu înainte! 

Ostaşi, 
V-am chemat ca să purtaţi steagurile voastre 

peste hotarele unde fraţii voştri vă aşteaptă cu 
nerăbdare şi cu inima plină de nădejde. 

Umbrele marilor Voevozi Mihai Viteazul şi 
Ştefan cel Mare, a căror rămăşiţe zac în pă-
mânturile ce veţi desrobi, vă îndeamnă la bi-
ruinţă ca vrednici urmaşi ai ostaşilor cari au 
învins la Răsboieni, la Călugăreni şi la Plevna. 

Veţi lupta alături de marile naţiuni cu cari 
ne-am unit. 

O luptă aprigă vă aşteaptă. Cu bărbăţie să-i 
îndurăm însă greutăţile şi cu ajutorul lui Dum-
nezeu isbânda va fi a noastră. 

Arătaţi-vă deci demni de gloria străbună. 
Dealungul veacurilor un neam întreg vă va 

binecuvânta şi vă va slăvi. 
Bucureşti, 15 august 1916

Proclamaţia regelui Ferdinand la intrarea 
României în Primul Război Mondial

lume în care majoritatea faptelor, evenimentelor 
istorice s-au desfăşurat sub semnul lui Iisus 
Hristos şi a Maicii Sale.

Istoria şi credinţa sunt cele mai de preţ avuţii 
ce le posedă poporul nostru ce-şi trăieşte viaţa 
într-o ţară sub forma unei inimi. ❖

Prof. Clement Gavrilă


