
Și NOI suntem ROMÂNIA ! 

 

Anul 2018 reprezintă pentru poporul român, momentul de celebrare a 100 

de ani de la Marea Unire. În opinia mea, acest eveniment are pe lângă valoarea 

istorică, și valoare socială. 

În primul rând, consider că de-a lungul anilor, poporul român a dat 

dovadă de o adevărată unitate, indiferent de situația politică existentă în acele 

vremuri. A fost vărsat sânge și mulți oameni de valoare s-au pierdut, pe 

parcursul timpului, luptând pentru unire de neam, de țară și de credință. Aceștia 

sunt un real exemplu pentru societatea contemporană prin curajul, dragostea și 

devotamentul față de patrie. De asemenea, prin manifestarea acestor virtuți 

suntem datori să manifestăm un patriotism autentic, onorând strămoșii, care au 

luptat eroic și au murit martirizați, pentru țară și credință. 

Pe de altă parte, ceea ce este cel mai important pentru o națiune sunt 

calitățile pe care le au oamenii în fața lui Dummnezeu. Desigur, fiecare dintre 

noi avem propriile drepturi, respectiv reguli, avem libertatea de a ne alege religia 

și forma de manifestare a credinței în Hristos. Însă, sunt de părere, că aceste 

opțiuni influențează foarte mult unitatea poporului nostru. Diferențele ar trebui 

să ne unească, și nu să destrame ceea ce au clădit strămoșii noștri cu jertfa 

propriilor vieți. Dumnezeu este mereu deschis celor care își doresc să Îl 

cinstească și să-L urmeze. Acesta iubește și ajută întotdeauna oamenii, iar în 

momentele cele mai grele ale unei persoane sau chiar mai mult, a unei națiuni, 

El Îi călăuzește spre drumul cel bun și noi perspective.  

Așadar, credința are un rol important în dezvoltarea unui neam și tocmai 

din acest motiv, consider că trebuie mai mult decât oricând, acum, în zile de 

sărbătoare, să ne ajutăm și să ne respectăm unul pe celălalt, pentru că doar în 

acest fel, putem deveni, pe zi ce trece, un popor mai bun.  

În concluzie, cu ocazia centenarului, nu sărbătorim doar momentul istoric, 

ci și un secol de credință și devotament al poporului român față de Dumnezeu.  
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