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Cinstirea
eroilor
neamului
Ostașii sau militarii, de la soldat la
general, care au făcut fapte de vitejie
pentru apărarea țării, sunt numiţi și
cinstiţi ca eroi ai țării, ai neamului
românesc.
Cinstirea lor se face prin evocarea
jertfei lor în cuvinte rostite, cuvinte
scrise în paginile istoriei neamului
s au pr in p omenire a lor în
rugăciunile și slujbele Bisericii. Mai
mult, în tradiția poporului, a Bisericii
noastre strămoșești, cinstirea lor are
loc în ziua Înălțării Domnului, când
Mântuitorul S-a înălțat cu trupul la
cer. Eroii neamului, căzuți pe câmpul
de luptă, s-au înălțat cu sufletele lor la
cer, în Împărăția lui Dumnezeu, întru
fericirea veșnică, asemenea
martirilor creștini care au murit
mărturisind credința înaintea
păgânilor. Actul de cinstire a eroilor
în ziua Înălțării Domnului la cer este
asemenea unui act de canonizare, de
cinstire în duhul credinței și al
evlaviei noastre ortodoxe.
Eroii neamului au luptat pentru
apărarea, nu numai a gliei străbune,
ci și a credinței creștin-ortodoxe,
pentru că, așa cum știm, dușmanii
năvălitori pe pământul țării au fost
potrivnici credinței noastre strămoșești. Eroii neamului au apărat
pământul țării pe care noi îl socotim
„sfânt”, și aceasta pentru că pe el se
găsesc sfintele noastre biserici,
locașurile de închinare în care se află

permanent, pe Sfântul Prestol - Sfânta
Masă - din altar, Prea Sfântul Trup și
Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos.
În biserici se află sfintele icoane prin
care noi ne sfințim viața, privindu-le și
sărutându-le. În pământul țării sunt
îngropați părinții, moșii și strămoșii
noștri ale căror trupuri sunt, ca orice
trup omenesc, „temple” ale Duhului
Sfânt.
Cinstirea eroilor se face nu numai
prin pomenirea lor personală, ci și
prin cea obștească. Mai mult, potrivit
tradiției poporului și a Bisericii
noastre, în fiecare cimitir există un
mormânt străjuit de o sfântă cruce,
numit “mormântul eroului
necunoscut”. La acest mormânt are
loc și pomenirea eroilor în ziua
Înălțării Domnului. Cinstirea eroilor
se face și prin ridicarea unui
monument în formă de cruce, un stâlp
pe care sunt scrise numele eroilor din
localitatea respectivă, străjuit în vârful
lui de o cruce sau un vultur, pasăre
care simbolizează înălțarea sufletului
la cer.

În vremurile de până la instalarea
regimului comunist, la pomenirea
eroilor în ziua de Înălțarea Domnului
la cer participau toți elevii din
localitatea respectivă. Citirea
pomelnicului eroilor o făcea un elev.
După rostirea numelui fiecărui erou,
un alt elev rostea: „Mort pentru Patrie”.
Vremuri frumoase, vremuri de
înălțare sufletească, de trăire
românească și creștinească, vremuri
în care se cultiva patriotismul și
spiritul de jertfă pentru apărarea țării
și a credinței noastre strămoșești,
chipul cel mai curat al dragostei dintre
oameni!
Cinstirea eroilor cultivă în sufletele
noastre ale tuturor, dar mai ales ale
școlarilor, duhul eroismului în
strădania lor pentru învățătură și, mai
ales, pentru comportamentul moral și
cetățenesc, respectul față de cei care au
dat pildă de eroism şi curaj. Învățarea
lecțiilor înseamnă un efort susţinut,
permanent, care contribuie la
formarea caracterului şi demnității.
Omul de caracter este un om între
oameni și, în acest caz, cuvântul om
trebuie scris cu O mare. Este omul cel
mai realizat, cinstit și prețuit de toți cei
din jur. Mai mult, este prețuit și după
trecerea la cele veșnice, este un Om ce
rămâne în amintirea și sufletele
urmașilor şi ale urmaşilor urmașilor
noştri...
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