STEAGUL NAȚIONAL DE-A LUNGUL TIMPULUI

ADUNAREA NAȚIONALĂ DE LA 1 DECEMBRIE 1918, ALBA-IULIA

O ZI CÂT O ISTORIE

1 DECEMBRIE - ceas al gândului întors cu duioșie și sfioasă
închinare către toată simțirea românească-cea de ieri, de azi și de
mâine.O zi a ROMÂNISMULUI, ziua în care ne-am putea gândi la
ce am dat și dăm noi țării, la cât suflet am pus în ceea ce facem, în
actele noastre obișnuite. Câtă dragoste de țară e în faptele noastre?
1 DECEMBRIE - o zi cât Istoria noastră. Moment de care parcă
mai mult vorbim și mai puțin simțim...Caldă atingere a Patriei de
conștiința noastră, reamintire a unei realități asumate - suntem
români!
1 DECEMBRIE - să învățăm datoria de a fi români, de a merita
cinstea unei calități care se câștigă prin muncă, prin efort, prin
responsabilitate.

1DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Rugăciune pentru 1 Decembrie
Ne iartă, Doamne, ura și gâlceava
de care suntem zilnic vinovați,
dar către Tine tulnicul suna-va,
să-ntorci privirea Ta către Carpați.
Prea mult abandonați acestei toamne,
nu mai avem în vatra casei foc,
mai dă-ne-un pic de amintire, Doamne,
răbdare și iertare și noroc.
Că pentru vite nu mai sunt nutrețuri
și așteptăm o pâine din import,
când bietul om s-a prăbușit sub prețuri
și sufletul în el e-aproape mort.
(……………………………….….)
Dușmanii nu puteau să ne condamne,
cum noi, pe noi, ne-am condamnat la rău,
de ce să mai venim la Alba, Doamne,
când e negustorit și duhul Tău…
(…………………………………….)
Și ne e dor de-o sfântă sărbătoare,
în care toți să ne-adunăm aici,
și ne e dor de România Mare
și am rămas îngrozitor de mici.
Dar, Doamne, pune-Ți pe cetate talpa,
mai dă-ne harul unui gest postum,
mai cheamă-ne, mai rabdă-ne la Alba
și să mai încercăm măcar acum.
(Româniada, Ed. Păunescu, 1993-1994)

DRAPELELE NAȚIONALE ÎN TIMP

DRAPELUL REVOLUȚIEI DE LA 1848

Drapel al armatei române în perioada 1938-1944

STEAGUL REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989

Drapelul României
Drapelul României

Utilizare

Drapel și pavilion
național.

Proporții 2:3
Adoptat 26 iunie 1848
1 iulie 1866
27 decembrie 1989
Desen

Tricolor albastrugalben-roșu cu benzile
de lățime egală dispuse
vertical și albastrul
lângă hampă.

Drapelul național al României este un tricolor cu benzi verticale, începând de la lance,
albastru, galben și roșu. Are o proporție de 2:3 între lățime și lungime.
Constituția României prevede la articolul 12, alineatul 1 că „Drapelul României este
tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance:
albastru, galben, roșu”. Proporțiile, nuanțele culorilor precum și protocolul drapelului au
fost stabilite prin Legea nr. 75 din 16 iulie 1994.
Drapelul este foarte asemănător cu drapelul civil al Andorrei și cel de stat al Ciadului,
neavând însă nici o legătură cu acestea. Asemănarea cu drapelul Ciadului, care diferă de
drapelul românesc doar prin nuanța ușor mai închisă a fâșiei albastre (indigo, în loc de
cobalt cum e la cel românesc), a stârnit discuții la nivel internațional: ambasada Ciadului
de la Moscova a înaintat Organizației Națiunilor Unite un protest oficial, prin care cerea
ca drapelul României să nu mai fie arborat la ONU, protest respins deoarece existența
tricolorului vertical albatru-galben-roșu ca drapel al României este anterioară existenței
statului Ciad. Tricolorul românesc este, de asemenea, înrudit cu cel al Republicii
Moldova, acesta din urmă având însă o proporție diferită (1:2 în loc de 2:3), un albastru
mai deschis și stema țării în centru.
(cf.WIKIPEDIA)

SEMNUL LUI DECEMBRIE

În spațiul românesc putem vorbi de un semn istoric al lui
Decembrie, de un simbol spiritual al acestei luni în care ne
regăsim, alături de rădăcina românească, germenele
devenirii întru ființă și adevăr.
Va fi întâi, Întâiul Decembrie- sărbătoare a românismului
pe care îl vrem reclădit ca speranță și întreg, în spațiul
României celei mari, patria noastră.Întâi Decembrie –
semnul nostru de națiune, semnul nostru de ființă națională
și dorință înspre lumină și frumos.
Vor veni apoi colindele, stropi de suflet românesc
înălțați spre Nașterea lui Iisus, spre poarta caldă a
Crăciunului când redevenim copii și ne vrem mai buni și
mai iertători...
Și, între aceste repere, va fi și 22 Decembrie-ziua unui alt
început și...(sperăm încă) a unei alte istorii, care să nu ne
strivească în mecanismul ei neiertător. Semnul lui
Decembrie ne marchează și în acest an, aducându-ne
aminte un adevăr pe care nu ne sfiim a-l învăța mereu –
NOI SUNTEM ROMÂNI!

