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rin sacrificiul propriu
al tinerilor eroi şi
martiri din Decembrie 1989,
ziua de 1 Decembrie a devenit
sărbătoarea naţională a
românilor.
Nici nu se putea găsi un alt
moment marcant din istoria
neamului nostru care să se
impună ca zi de sărbătoare
naţională, căci evenimentul de
la 1 Decembrie 1918 este actul
de naştere al României Mari,
integrarea tuturor provinciilor
româneşti într-un stat unitar
modern, în graniţele lui fireşti,
într-un cuvânt Unirea cea
Mare a tuturor românilor.
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30 noiembrie
1 decembrie
Pe 30 Noiembrie
Noiembrie, cu o zi
înainte de sărbătoarea
naţională, când Biserica
Ortodoxă îl prăznuieşte pe
Sfântul Apostol Andrei,
românii trăiesc sărbătoarea
spiritualităţii lor, această zi
putând fi numită pe drept
cuvânt sărbătoarea sufletului
românesc
românesc. Iar aceasta deoarece
Sfântul Apostol Andrei,
ucenicul cel întâi chemat de
Domnul nostru Iisus Hristos,
este primul misionar care a
adus vestea cea bună a
mântuirii la strămoşii noştri
geto-daci, întemeind primele
comunităţi creştine pe
teritoriul în care trăiesc
românii de astăzi, stând
mărturie până astăzi peştera
Sfântului Andrei, bisericuţele
rupestre de la Basarabi
Murfatlar (unde duceau viaţă
sihăstrească ucenicii
Sfântului).
Poporul îl numeşte tot mai
frecvent pe Sfântul Andrei
„Apostolul românilor”
românilor”, ca unul
dintre ucenicii Domnului
Hristos care a pătruns cel mai
adânc în conştiinţa colectivă a
neamului.

CALENDAR ROMÂNESC
Şi pentru că Sfântul
Apostol Andrei a propovăduit
credinţa creştină şi pe
teritoriul vechii Dacii şi a
întemeiat aici primele
comunităţi bisericeşti, se poate
afirma despre creştinismul
românesc că este de origine
apostolică. Istoricii şi
arheologii confirmă acest
lucru. Iată, spre exemplu, ce
spune arheologul Radu Vulpe:
„Poporul nostru s-a născut
creştin în mod spontan,
natural, o dată cu formarea
romanităţii sale, la a cărei
desăvârşire creştinismul
popular şi-a adus contribuţia
cea mai de seamă. Noi suntem
români fiindcă suntem
creştini şi suntem creştini
fiindcă suntem români
români”.
Putem afirma că zilele de
30 Noiembrie şi 1 Decembrie
sunt file sfinte din calendarul
neamului românesc, ele
reprezentând o providenţială
alăturare de sărbători
sărbători. Noi
credem că aceasta nu este o
simplă coincidenţă, căci în
lume nimic nu e întâmplător, ci
totul este proniator (cum
spunea Părintele Constantin
Galeriu), adică toate se petrec
sub directa supraveghere a
Părintelui ceresc, iar marile

evenimente ale istoriei sunt
rânduite de El.
Credem că Bunul
Dumnezeu a voit aşa, ca după
atâţia ani de umilinţă şi de
întuneric spiritual la care au
fost supuşi, românii să-şi
serbeze identitatea printr-o
îngemănare de
sărbători,
1 Decembrie - ziua naţională,
sărbătoarea reîntregirii
neamului românesc
românesc, iar în
ajun, pe 30 Noiembrie
Noiembrie, de ziua
Sfântului Andrei
Andrei, să trăiască
sărbătoarea spiritualităţii sau a
sufletului românesc
românesc.
Preot profesor Ilie Macar,
Câmpulung Moldovenesc
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