


Aduceþi-vã aminte de mai-marii voºtri, care v-au 
grãit vouã cuvântul lui Dumnezeu; priviþi cu luare 
aminte cum ºi-au încheiat viaþa ºi urmaþi-le credinþa.

Iisus Hristos, ieri ºi azi ºi în veci, este acelaºi.

Evrei 13, 7-8
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Eroi au fost, eroi sunt încã ...

În viaþa poporului nostru, sentimentul religios s-a împletit 
permanent cu cel patriotic într-un chip pe deplin cumpãtat. 
Locul unde acestea douã se mãrturisesc desãvârºit împreunã 
rãmâne pentru noi mãnãstirea Putna, numitã de Mihai 
Eminescu „Ierusalimul neamului românesc“ sau, în vremurile 
stãpânirii comuniste, „ºcoalã de patriotism“.
 

Cel care a întãrit ºi a îmbogãþit aceste douã simþãminte timp 
de cinci veacuri este Sfântul ªtefan cel Mare, „eroul nostru 
naþional“.
 

Cãtre mormântul sãu — loc sfânt, „altar al conºtiinþei 
naþionale“ — s-au îndreptat  în anul 2004 în pelerinaj mii de 
români de pe toate meleagurile þãrii ºi din toatã Europa, de pe 
continentul american ºi chiar australian, unde fiii noºtri îºi 
trãiesc permanent dorul dupã þara lor, România.

 

La 2 iulie 2004, ziua împlinirii celor 500 de ani de la strãmutarea Voievodului la locaºurile de 
veci, în rândurile pelerinilor s-au aflat ºi tinerii membri sau simpatizanþi ai Asociaþiei Studenþilor 
Creºtini Ortodocºi Români ºi ai Ligii Tinerilor Creºtini Ortodocºi Români.
 

Ei au pornit în pelerinaj în zorii zilei de 29 iunie de la Cetatea de scaun a Sucevei, unde au 
participat la Slujba Sfintei Liturghii. Mulþi dintre ei s-au ºi împãrtãºit. Au pornit apoi pe jos pânã la 
mãnãstirea Putna însoþind Icoana Adormirii Sfântului Voievod ªtefan, aºezatã pe un car tras de un cal 
ce purta, pe o ºa de epocã, o copie a sabiei lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt, împreunã cu Ceaslovul, 
Psaltirea, sfeºnicul cu trei lumini ºi o sfântã cruce.
 

Paginile acestei publicaþii vor mãrturisi pe larg ºi deschis cele trãite la Putna de tinerii studenþi 
în zilele pelerinajului românilor  de pretutindeni.
 

Curajul ºi demnitatea celor care au participat la Marea Sãrbãtoare naþionalã au dat mãrturie de 
ancorare a vieþii lor în sfintele simþãminte ale credinþei noastre strãmoºeºti, ale iubirii þãrii ºi a eroilor 
ei; au dat mãrturie cã sunt vrednici urmaºi ai Slãvitului apãrãtor al creºtinãtãþii; au dat neclintitã 
mãrturie cã tãvãlugul stãpânirii comuniste n-a putut clinti temeliile spirituale ale poporului nostru: 
sentimentul religios ºi cel patriotic. În acele zile, tinerii noºtri au arãtat cã nu se vor clinti din crezul lor 
de fii adevãraþi ai neamului ºi Bisercii noastre strãmoºeºti, cã nimic ºi nimeni nu-i va clinti din 
nãdejdea biruinþei având drept cãlãuzã chipul „strãmoºului cuminte“, care a rãmas pururea viu nu 
numai în paginile cronicilor, cum a rãmas amintirea duºmanilor pe care i-a învins, ci mai ales în inima 
ºi sufletul fiecãrui român.
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Binecuvântatã este Împãrãþia Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor!

 

A început Dumnezeiasca Liturghie de la ªtefan 500.

Când a început? º º º º º
A început în copilãria fiecãruia, când am “

aflat cã ªtefan cel Mare a ridicat dupã fiecare 
bãtãlie câte o bisericã.

A început 
ã oº

º ã º

vo tri -a urma ilor urma ilor vo tri în veacul 
vecilor .
 

A început când Pãrintele Stareþ a spus 
tinerilor sosiþi la începutul lui 2004 la mãnãstirea 

 când Mãria Sa ne-a lãsat Putna: „Voi, aici, pentru ªtefan aþi venit! Vreau sã 
legãmânt: „Moldova n-a fost a str m ilor mei, vãd ce o sã faceþi pe 2 iulie!“
n-a fost a mea i nu e a voastr , ci a urma ilor A început cu luarea pãmântului pe 20 iunie...
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D u m i n i c ã ,  2 0  i u n i e  2 0 0 4 ,  
Dumnezeiasca Liturghie, la Crucile din Piaþa 
Universitãþii din Bucureºti, Prea Sfinþitul 
Varsanufie Prahoveanul, împreunã cu preoþii 
slujitori de la Biserica Studenþilor — Pãrintele 
Vasile Gavrilã ºi Pãrintele Iulian Naroº — au luat 
într-o ulcicã de lut pãmântul pe care tinerii din 
capitalã îl vor duce peste câteva zile la Putna.
 

La temelia oricãrei biserici se pun sfinte 
moaºte de martiri, cãci prin jertfa lor aceºtia 
însemneazã locul în care se va aduce Jertfa Fiului 
lui Dumnezeu la fiecare Sfântã Liturghie. 
 

Cei mai recenþi martiri ai României sunt cei 
cãzuþi la Revoluþia din Decembrie 1989. 
„Revoluþia furatã“, au spus unii, dar nimeni nu 
poate sã fure jertfa celor de atunci. Aceastã jertfã 
va rodi în generaþiile ce vor urma. Un rod al 
acestei jertfe este ºi pelerinajul organizat de 
Asociaþia Studenþilor Creºtini Ortodocºi Români, 
Liga Tinerilor Creºtini Ortodocºi Români ºi 
mãnãstirea Putna întru cinstirea Slãvitului 
Voievod al Moldovei. Între 29 iunie ºi 2 iulie 2004, 
peste 500 de tineri din toatã þara au parcurs, de la 
Suceava la Putna, ultimul drum pãmântesc al 
Sfântului ªtefan.
 

În inimile lor ºi-a aflat lãcaº puterea 
sfântului; în minþile lor s-a limpezit nevoia de 
unitate a neamului nostru. Au simþit bucuria 
rugãciunii împreunã, au trãit în duhul frãþiei care 
ar trebui întotdeauna sã vieze între creºtini, au 
simþit harul ce-l revarsã Dumnezeu peste cei ce-L 
aflã. 
 

Petrecând icoana Adormirii Sfântului 
ªtefan, au înþeles de ce poporul l-a numit „Sveti 
ªtefan Vodã“, de ce, în istoria noastrã, el este „cel 
Mare“. Este Sfânt ºi Mare pentru cã în inima sa 
ªi-a aflat casã primitoare Dumnezeul cel 
Preaînalt. Este Pãrinte al þãrii, pentru cã jertfa lui 
întru apãrarea fiinþei poporului a marcat pentru 
totdeauna rostul adânc al existenþei românilor  pe 
aceste meleaguri: a-L slãvi ºi a-L mãrturisi drept 
pe Dumnezeu.

d u p ã  

Prea Fericitul Pãrinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Sfânta Liturghie din 2 iulie 2004  prãznuirea Sfântului ªtefan cel Mare—
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Pornind pe drumul pelerinajului 
împãrtãºeºti celor întâlniþi din râvna ºi dragostea 
ce te însufleþesc; pe drumul de întoarcere ºi toatã 
viaþa mai apoi, împãrtãºeºti celorlalþi din tãria ºi 
harul ce le-ai agonisit întru tine. Pelerinajul este 
astfel propovãduire, fiind mãrturisitor, este 
curãþitor, fiind ostenealã, este expresia unui 
suflet ce-L  doreºte pe Dumnezeu.
 

Cãci în adâncimea rostului pelerinajului 
cãtre mormântul Sfântului ªtefan aflãm cel mai 
profund mesaj al oricãrui pelerinaj: pe aceastã 
lume pelerini suntem cãtre Hristos.

zeiasca 

Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel. Prima zi a 
pelerinajului. Primul pas este unul interior: 
Dumne Liturghie la Cetatea de scaun din 
Suceava. Pe locul paraclisului unde Slãvitul 
Voievod ºi-a plecat genunchii în faþa 
Dumnezeului nostru. 
 

Nu se putea începe altfel: Liturghia este 
jertfã, este mulþumire, este laudã, este hranã 
pentru suflet. Un pelerinaj este o Liturghie.
 

Dimineaþa devreme, pelerinii, sosiþi de 
seara trecutã sau de-abia coborâþi din tren, 

Alãturi de drapele sunt prapurii, cu pornesc de la Liceul Economic din Suceava spre 
icoanele sfinþilor împreunã-cãlãtori ºi ocrotitori Cetatea de scaun.
ai noºtri: Sfânta Parascheva, buna Maicã a 
Moldovei este pe praporul ieºenilor. Cei de la 
Suceava îi au pe praporii lor pe Sfântul 
Gheorghe, pe Sfântul ªtefan ºi pe Sfântul Daniil 
Sihastrul.  Sfântul Ghelasie de la Râmeþi este pe 
praporul braºovenilor. Cei de la Constanþa i-au 
adus pe Sf. Andrei, Apostolul românilor, ºi pe 
Sfinþii Epictet ºi Astion. Sfinþii Dimitrie 
Basarabov ºi  Calinic de la Cernica sunt pe 
praporii bucureºtenilor. Cei de la Craiova îl au pe 
Sfântul Nicodim, cei din Târgoviºte au venit cu 
Sfântul Nifon, iar cei din Botoºani cu Sfântul Ioan 
Iacob.
 

Pentru prima datã drapelele ºi prapurii se Sfinþi români ºi apãrãtori ai legii 
unesc. Din fiecare oraº au fost aduse câteva, iar strãmoºeºti, ocrotitori ai neamului nostru, 
acum, laolaltã, acoperã o parte din pãmât ºi din apãraþi-ne cu dragostea ºi puterea voastrã! 
cer. Sau, mai bine zis, le dezvãluie: acelaºi drapel 
roºu, galben ºi albastru s-a adus ºi din Botoºani, ºi 
de la Tulcea, de la Craiova, de la Cluj.
 

În aceastã unitate, fiecare are însã ceva 
propriu de spus: aceasta este dragostea mea de 
neam ºi þarã, aceasta este jertfa strãmoºilor mei. 
Acest drapel ºi toate celelalte le-au apãrat bunicii 
mei la Oituz, la Giurgiu, la Alba-Iulia ºi oriunde 
i-a chemat þara. Roºu, galben ºi albastru vor 
brãzda cerul Bucovinei trei zile de acum înainte, 
vor cânta cu unduirea lor Deºteptã-te, române! 
unui neam împovãrat de griji ce nu sunt ale sale.
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Pr. Arhim. Luca Diaconu ºi grupul L.T.C.O.R. Botoºani
mãnãstirea Popãuþi  Botoºani—

Pr. Rãzvan Tismonariu ºi grupul A.S.C.O.R. Craiova 
Catedrala Mitropolitanã  Craiova—

Studenþii din 1871, însufleþiþi de 
Eminescu, au realizat la Putna prima întâlnire a 
românilor de pretutindeni. Pe când Transilvania, 
Basarabia, Bucovina ºi Dobrogea nu se aflau în 
trupul þãrii, aici a rãsunat din piepturile tinerilor 
Deºteaptã-te, române! În urna de argint depusã pe 
mormântul Voievodului, ei au pus pãmânt din 
toate colþurile þãrii, din locurile sfinte ale 
românilor. Pe urnã stã scris: „Eroului, 
învingãtorului, apãrãtorului existenþei române, 
scutului creºtinãtãþii, lui ªtefan cel Mare, junimea 
românã academicã“.

Fapta lor pecetluia ceea ce poporul simþise 
de mult: la Mãria Sa, cel care 47 de ani nu a avut 
odihnã întru apãrarea þãrii, trebuie sã priveascã 
toþi cei care doresc modele adevãrate de slujire a 
poporului.

 

Acelaºi gând avea sã cuprindã mintea ºi 
inima generaþiei studenþeºti a anului 2004 ºi avea 
sã o conducã spre Putna, spre centrul sãrbãtorii 
ªtefan cel Mare ºi Sfânt — 500.

 

Mulþi au mãrturisit cã întreaga viaþã le va fi 
marcatã de acest pelerinaj. Paºii i-au purtat spre 
Putna, iar inimile le-au fost purtate spre Cer. 
Pelerin este cel care rãspunde unei chemãri a lui 
Dumnezeu ºi se îndreaptã cãtre un cuvânt ce s-a 
lãsat lucrat, rostuit de Cel Preaînalt, cãtre un 
sfânt.

Harta cu icoanele sfinþilor români dãruitã
mãnãstirii Putna de tinerii din A.S.C.O.R. ºi L.T.C.O.R.
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Pr. Arhim. Luca Diaconu ºi grupul L.T.C.O.R. Botoºani
mãnãstirea Popãuþi  Botoºani—

Pr. Rãzvan Tismonariu ºi grupul A.S.C.O.R. Craiova 
Catedrala Mitropolitanã  Craiova—

Studenþii din 1871, însufleþiþi de 
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românilor de pretutindeni. Pe când Transilvania, 
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învingãtorului, apãrãtorului existenþei române, 
scutului creºtinãtãþii, lui ªtefan cel Mare, junimea 
românã academicã“.

Fapta lor pecetluia ceea ce poporul simþise 
de mult: la Mãria Sa, cel care 47 de ani nu a avut 
odihnã întru apãrarea þãrii, trebuie sã priveascã 
toþi cei care doresc modele adevãrate de slujire a 
poporului.

 

Acelaºi gând avea sã cuprindã mintea ºi 
inima generaþiei studenþeºti a anului 2004 ºi avea 
sã o conducã spre Putna, spre centrul sãrbãtorii 
ªtefan cel Mare ºi Sfânt — 500.

 

Mulþi au mãrturisit cã întreaga viaþã le va fi 
marcatã de acest pelerinaj. Paºii i-au purtat spre 
Putna, iar inimile le-au fost purtate spre Cer. 
Pelerin este cel care rãspunde unei chemãri a lui 
Dumnezeu ºi se îndreaptã cãtre un cuvânt ce s-a 
lãsat lucrat, rostuit de Cel Preaînalt, cãtre un 
sfânt.

Harta cu icoanele sfinþilor români dãruitã
mãnãstirii Putna de tinerii din A.S.C.O.R. ºi L.T.C.O.R.
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ora 8.30  Podul Cetãþii. 
 

Vin cei doi ierarhi ai locului: Înalt Prea 
Sfinþitul Pimen ºi Prea Sfinþitul Gherasim 
Putneanul, episcopul vicar. Sfetnici la cârma 
sufletului neamului românesc.
 

Vine icoana!

Icoana pregãtitã începând cu un an în 
urmã, de cãtre iconarii Putnei, pentru a fi gata 
pentru Marea Sãrbãtoare. O vom sãruta ºi o vom 
cerceta de multe ori pe drum. Va strãluci în 
mijlocul nostru timp de trei zile, va fi centrul 
pelerinilor.

I se închinã arhiereii ºi apoi începe Sfânta 
Liturghie de la Cetate.
 

Liturghia este  jert fa  continuã  a  
Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi, jertfã din 
care ne împãrtãºim comunitar. Primind Sfântul 
Trup ºi Sânge al Mântuitorului, întreaga lume se 
împãrtãºeºte de har. 
 

Fiecare popor ortodox s-a dezvoltat în 
jurul unei jertfe ºi în jurul unei biserici. Din aceste 
locuri, el îºi împrospãteazã tãria ºi râvna cãtre 
Adevãr  în momentele de încercare.
 

Fericit poporul pentru care are cine sã 
slujeascã Sfânta Liturghie, cea de viaþã dãtãtoare!

A adormit bunul domn într-un doi iulie, la 
orele patru din zi. Trupul ce fãrã de cruþare l-a 
purtat în lungul ºi în latul Moldovei s-a îndreptat 
spre „mãnãstirea lui cea iubitã“, Putna. Iar 
sufletul a plinit cuvântul: „Omule, în ceea ce vei 
iubi, în aceea te vei transforma. Vei fi dumnezeu, 
dacã vei iubi pe Dumnezeu, pãmânt vei fi, dacã 
vei iubi cele pãmânteºti.“ Te-aºteaptã, Slãvite 
Voievod ªtefan, iubiþii tãi sfinþi: Sfântul 
Constantin cel Mare, la care ai cãutat ca la un 
strãmoº de peste timp ºi loc, Sfinþii Dimitrie ºi 
Procopie, care „au dat vâlvã“ oºtenilor la Râmnic 
ºi Codrii Cosminului, Sfântul Ghenadie, 
ocrotitor ºi de acum împreunã-lucrãtor cu tine. 
Sfântul Nicolae, pãrintele milostiv al poporului, 
Împãratul David, dascãlul pocãinþei, Sfântul 
Ioan cel Nou, strãjerul Cetãþii de scaun a Sucevei.
 

Te plânge norodul, se bucurã strãmoºii. 
Arhanghelii îl întâmpinã pe cel numit purtãtor 
de biruinþã. În faþa Mântuitorului, Maica 
Domnului ºi Sfântul Ioan Înaintemergãtorul 
rostesc: Domnul ºi Dumnezeul nostru, primeºte 
sufletul robului Tãu, „de Hristos iubitorul domn  
Io  ªtefan Voievod“.
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Noi îþi aducem în dar
Icoana

zugrãvitã la Vaslui ºi Rãzboieni,
chipul tãu alergând la Hotin ºi Chilia,

piciorul sângerând ani ºi ani pentru noi.
Din lemn de stejar,

stejarul dragostei tale de popor,
poleitã cu aur,

aurul dragostei tale de Dumnezeu.
Icoana spãlatã în taina pocãinþei,

curãþitã de jertfa pentru dragostea ta:
Moldova.

Noi îþi aducem în dar
chipul tãu

pe care însuþi întru Duhul
l-ai pictat.
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bãtrânele ziduri. De câte ori a rãsunat în 500 de 
ani?!
 

Doamne, Doamne, cautã din cer ºi vezi, ºi 
cerceteazã via aceasta pe care a drepta Ta, ºi o 
desãvârºeºte pe ea!
 

Pentru a treia oarã arhiereul Îl cheamã pe 
Dumnezeu. „Cãci întreaga fãpturã suspinã cu 
suspine negrãite cãtre Dumnezeu.“
 

Singurã Ortodoxia trãieºte prezenþa lui 
Dumnezeu între oameni ºi în Sfintele Taine. 
Întreaga creaþie este darul lui Dumnezeu cãtre 
om. Faþã de acest dar, omul se poate dãrui pe sine 
lui Dumnezeu. Jertfa lui îl va face pãrtaº la jertfa 
Fiului lui Dumnezeu ºi prin puterea împãrtãºitã 
de aceasta omul poate sã conducã întreaga 
creaþie cãtre Dumnezeu. 

sãdit-o  

ora 9 Sfânta Liturghie la Cetatea Sucevei. 
Arhiereul — chip al Mântuitorului Iisus Hristos. 
Liturgia arhiereascã — cel mai solemn act al 
omului. Cerul pe pãmânt.
 

Doamne, Doamne, cautã din cer ºi vezi, ºi 
cerceteazã via aceasta pe care a drepta Ta, ºi o 
desãvârºeºte pe ea!
 

Poate omul, prea-firava fãpturã sã-L cheme 
pe Atoatefãcãtorul Dumnezeu?

Da! Poate, prin puterea primitã de la Fiul 
întrupat ºi înviat, prin puterea datã de El 
apostolilor ºi urmaºilor:  episcopii ºi preoþii.
 

Doamne, Doamne, cautã din cer ºi vezi, ºi 
cerceteazã lumea aceasta pe care a zidit-o drepta Ta, ºi 
o desãvârºeºte pe ea!
 

sãdit-o  

Chemarea lui Dumnezeu rãzbate dintre 
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Primeºte, Doamne, jertfa aceasta pentru 
iertarea pãcatelor tuturor fraþilor celor întru Hristos ºi 
pentru tot sufletul creºtinesc cel necãjit ºi întristat,  
care are trebuinþã de mila ºi de ajutorul Tãu.
 

Pentru pomenirea ºi iertarea pãcatelor tuturor 
celor din veac adormiþi întru dreapta credinþã: ale 
strãmoºilor, ale moºilor, ale pãrinþilor, ale maicilor, ale 
fraþilor, ale surorilor, ale fiilor ºi fiicelor, ale celor 
dintr-o rudenie ºi seminþie cu noi ºi ale tuturor celor 
care au adormit întru nãdejdea învierii ºi a vieþii 
veºnice.

ªi pe toþi, care întru nãdejdea învierii ºi a vieþii 
de veci, cu împãrtãºirea Ta au adormit, dreptmãritori 
creºtini pãrinþi ºi fraþi ai noºtri, Iubitorule de oameni, 
Doamne.

PS Gherasim Putneanul
slujind Dumnezeiasca Proscomidie

Vã felicit pentru frumuseþea ºi purtarea 
dumneavostrã sufleteascã, ºi vã îndemn sã iubiþi 
Biserica, pentru cã Biserica este „mama neamului 
românesc“.

Sã fiþi vrednici urmaºi ai lui ªtefan, plini de 
curaj ºi de demnitate în apãrarea valorilor credinþei ºi 
a spiritualitãþii ortodoxe, rãdãcini adevãrate ale 
acestui neam, în prezent uitate.
 

Din predica IPS Pimen
la Sfânta Liturghie din 29 iunie 2004

Fiecare Sfântã Liturghie ne uneºte cu 
Dumnezeu, unindu-ne cu Fiul Sãu, Unul nãscut, 
pe Care L-a dat morþii pentru a noastrã mântuire. 
Prin jertfa noastrã, ne unim cu Iisus Cel ce Se 
jertfeºte,  însã ºi cu Iisus cel  înviat.
 

Cu recunoºtinþã ºi mulþumire, la Liturghia 
din Cetate, câþiva tineri au primit Sfînta 
Împãrtãºanie în genunchi.
 

C ã c i  L i t u r g h i a  e s t e  m u l þ u m i r e ,  
recunoºtinþã ºi comuniune ºi sub semnul ei se va 
desfãºura pelerinajul spre Marea Sãrbãtoare.
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Apãrãtor neînfricat al dreptei credinþe ºi al patriei strãbune ocrotitor, mare ctitor de lãcaºuri sfinte,
ªtefane Voievod, roagã-L pe Hristos, Dumnezeu, sã ne izbãveascã din nevoi ºi din necazuri!
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Când a fost sã moarã ªtefan
Multã jale-a fost în þarã,
ªi la patul lui de moarte
Toþi boierii se-adunarã.

 

Plânge dealul, plânge valea,
Plâng pãdurile bãtrâne,

ªi poporu-n hohot plânge:
„Cui ne laºi pe noi, stãpâne?“

 

„Eu vã las în grija mare, 
A lui Dumnezeu cel Sfânt,

Sã staþi strajã la hotare,
Sã pãziþi acest pãmânt.

 

ªi de veþi vedea cã vine
Vreun duºman nesãbuit

Sã strigaþi atunci la mine,
ªi-oi sãri ºi din mormânt.“

 

Jos în vale, sus pe creste,
Tuturora daþi de veste:

ªtefan Vodã al Moldovei,
ªtefan Vodã mai trãieºte!

Pornind la drum, pe urmele Sfântului 
Voievod, ajungi într-un loc binecuvântat de 
Dumnezeu, în þara fagilor, ºi nu poþi sã nu te 
înfiori la gândul cã existã atâta istorie, poate 
atâþia sfinþi care au vieþuit în aceºti codri. ªi vrei, 
cu toate neputinþele tale, cu toatã firea ta care se 
simte strãinã în opinci, sã repeþi un moment, un 
fior sau chiar douã: pe cel al adormirii 
Voievodului ºi al drumului parcurs de la Suceava 
la Putna, cu trupul adormit ºi cu poporul jelind 
dupã dânsul, dar ºi pe cel al congresului 
studenþesc a cãrui inimã au fost Eminescu ºi 
Slavici, într-o perioadã în care orice figurã 
legendarã era un prilej de unitate naþionalã, un 
mijloc de supravieþuire la nivel politic ºi statal, 
dar ºi duhovnicesc.

 
 

Îþi faci bagajele ºi pleci, te întâlneºti cu alþi 
tineri la Suceava, Cetatea de scaun a Sfântului 
Voievod ºi locul primei Sfinte Liturghii cu care se 
începe pelerinajul, mai ales cã se prãznuiau 
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel.
 

Primul contact cu Moldova, cu Bucovina, 
de fapt, cu ceilalþi pelerini, cu ierarhii ºi preoþii pe 
care îi vei avea alãturi în aceste zile, îþi dau tãrie: 
„Uite-l pe Pãrintele Vasile de la Bucureºti, chiar 
IPS Pimen o sã vinã cu noi!“ ªi aºa porneºti la 
drum, chiar pe ºoseaua naþionalã — nu-i nici un 
bai cãci eºti straºnic pãzit de jandarmeria 
românã; treci prin satele bucovinene, vezi 
oameni miraþi sau bucuroºi, sau cu lacrimi în ochi 
ºi fãcându-þi cu mâna. Te opreºti la o rugãciune, 
Acatistul Sfântului ªtefan, cânþi cât te þin puterile ºi 
ajungi la finalul zilei, tare obosit, sã îþi zici: „ªi în 
fân sã mã punã cã tot aº dormi.“ Dar n-ai avut 
fericirea asta, cãci a rânduit Dumnezeu locuri 
pentru toatã lumea, deºi depãºisem, peste tot, 
numãrul de oameni pe care îl puteau gãzdui.
 

Dimineaþa o iei de la capãt, te surprinde 
cum se mobilizeazã oamenii prin sate sã te 
primeascã, copiii cum cântã ceea ce tu doar 
îngânai, cum rezistã câte un pelerin care are 
piciorul în pioneze, cum se încãpãþâneazã sã 
meargã mai departe, deºi numai el ºtie cât îl 
doare. Mai porþi praporul filialei tale sau îl mai 
plasezi, în momente de neputinþã, altora; faci 
poze, uite ce costume populare frumoase au; te 
sunã cei rãmaºi acasã: „Da, e bine, îmi pare rãu cã 
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nu sunteþi ºi voi aici“; auzi câte o discuþie: „Da, 
Pãrintele Rafail spunea...“ ºi aºa te apropii cu 
fiecare popas de sfânta mãnãstire Putna. 
Bisericuþa din Pãtrãuþi, cea de la unitatea militarã 
din Rãdãuþi, mãnãstirea Bogdana, închinarea la 
moaºtele Sfântului Leontie, bisericuþa din 
Bivolãrie, de la internatul ºcolii ajutãtoare, unde 
am avut cartierul general înainte de a ajunge 
Putna, toate acestea s-au petrecut repede ºi încet 
în acelaºi timp. De reuºeai sã înveºniceºti timpul 
în fiecare moment de rugãciune, atunci nu te mai 
tulburai cã stãteai prea puþin, sau erai prea obosit 
ºi nu te puteai concentra prea bine, sau auzeai 
nu-ºtiu-ce discuþie mai nepotrivitã cu momentul; 
pace, da, cred cã asta simþeai, mai ales cã puterile 
sufleteºti ºi trupeºti erau mai domolite de 
oboseala de pe drum sau de faptul cã noaptea nu 
prea ai putut sã dormi.
 

La mãnãstire soseºti cu bateriile pe final, 
dar ceva îþi zice: „Amu, nu te lãsa, azi e ziua cea 
mare, azi e praznicul cel mare pentru care te-ai 
ostenit ºi tu vrei sã-l umbreºti doar dintr-un moft 

de copil crescut la 
oraº“.

Fiecare a trãit 
aceastã zi cu bucuriile 
sau cu tulburãrile sale. 
ªi dincolo de tot ce nu a 
ieºit dupã aºteptãrile 
noastre, ziua a rãmas a 
Sfântului ªtefan. Dar ºi 
ziua noastrã: a fost ca o 
zi de naºtere, pentru 
mulþi poate o naºtere 
întru Domnul.
 Sã dea bunul 
D u m n e z e u  s ã  
rãmânem una, sã ne 
aducem aminte cã am 
mers împreunã acelaºi 
drum, cã am purtat 
aceleaºi greutãþi, cã am 
simþit împreunã ºi 
întristarea, ºi bucuria.
 

Anamaria Bîzgan,
Braºov
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Pelerinajul nostru a început cu Sfânta 
Liturghie la Cetatea de scaun a Moldovei. Cineva 
ni s-a alãturat, cu mare discreþie, acolo la 
Suceava: o bãtrânicã.
 

Am descoperit-o în prima zi: mergea 
singurã, aproape nebãgatã în seamã. Era 
nepotrivit îmbrãcatã de drum — mi-a spus mai 
târziu cã scopul ei a fost sã participe doar la 
Sfânta Liturghie. Totuºi, acolo, pe loc, s-a hotãrât 
sã meargã mai departe, la Putna. Cu pantofi 
eleganþi de oraº, fãrã bani, fãrã bagaj, doar ea 
însãºi cu ceea ce avea pe ea. Dar cu o 
disponibilitate totalã de a merge la drum.

Mergea cu noi, cãci îl iubea pe „Sfântu’“. ªi 
credea cã Sfântu’ o sã aibã grijã de picioarele ei 
bãtrâne, ca sã poatã merge.
 

De fapt, ea era obiºnuitã cu drumul. Vara 
avea niºte papuci pe care-i lega de picioare cu 
sfoarã ºi pornea pe drumuri de munte, la 
mãnãstiri. Dar niciodatã n-a mers atât de mult ºi 
atât de departe ca acum.
 

În prima zi a pelerinajului, m-am þinut 
aproape de ea. Am aflat cã a fost profesoarã. Mi-a 
povestit despre lecþiile ei de la ºcoalã, despre 
elevii ei. Am simþit cã felul cum mergea, hotãrâtã 
ºi încrezãtoare, era o lecþie. Mie îmi era puþin 
teamã, teamã cã nu voi putea merge pânã la 
capãt. Dar ei nu, nu îi era teamã. Se gândea cã la 
întoarcere, de la Putna, se va gãsi cineva care „sã 
aibã milã de o babã ca ea“ ºi s-o aducã acasã la 
Suceava.
 

Am mai vãzut-o o datã, când mi-a zâmbit 
victorioasã: o localnicã dintr-un sat i-a dãruit 
papucii ei. Astfel, prin papucii oferiþi, localnica 
ne arãta nu doar cã era cu inima alãturi de noi, dar 
cã ni s-a alãturat la drum. Aºa ºtiau sãtenii sã 
participe ºi ei, sã fie în comuniune cu noi.
 

ªi acum bãtrâna mergea împãcatã, cu 
papucii altcuiva, rugându-se pentru aceea care i-i 
dãruise.
 

Picioarele ei bãtrâne nu s-au oprit, nu s-au 
împiedicat, cã erau þinute cu atâta dragoste de 
Sfântuþ.

Monica Patriche, Bucureºti
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Ne întâmpinã chipurile sfinþilor din 
Cavalcada Sfintei Cruci, o icoanã rar întâlnitã: în 
partea dreaptã, pe cer, o cruce albã. Spre ea se 
îndreaptã, cãlãri, Sfântul Constantin cel Mare, 
modelul conducãtorului creºtin, sfinþii 
arhangheli ºi sfinþi militari. Crucea le este þel ºi 
luminã. Scena este o chemare la apãrarea 
credinþei.
 

A ales Mãria Sa aceastã scenã pentru a cere 
ajutorul sfinþilor în lupta sa ºi pentru a însufleþi 
poporul, arãtându-i cã nu luptã singur. Ca ºi 
atunci, ºi azi este nevoie de acest gând: doar în 
unitate se poate apãra adevãrul.
 

Adevãrul este Persoanã, este Mântuitorul. 
Doar prin legãtura cu El se poate menþine omul în 
adevãr. Mai mult, dorind sã aperi Adevãrul, eºti, 
de fapt, apãrat de acesta.
 

* * *

ora 17   Primul popas al pelerinajului e în 
faþa Bisericii „Sfânta Cruce” din Pãtrãuþi, ctitoritã 
de Sfântul ªtefan în 1487.

Cavalcada de la Pãtrãuþi
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Iubi-te-voi, a murit un preot... sã evitãm sã se mai întâmple 
D o a m n e ,  vreo nenorocire“. Am pornit mai grupaþi ºi mai 
vârtutea mea... tãcuþi. Murise un preot într-un accident ºi eram 
Domnul  es te  triºti, deºi nu-i puteam atribui un nume. Nu-l 
întãrirea mea ºi cunoºteam, dar murise un preot ºi cu toþii ne-am 
scãparea mea ºi rugat în gând pentru el. Abia la oprirea de searã, 
i z b ã v i t o r u l  în Dãrmãneºti, am aflat cã preotul care a murit în 
meu!... accident era cel care cântase atât de rãscolitor în 

Înflorea de dimineaþa aceea, Iubi-te-voi, Doamne! ªi i-am aflat 
ecouri Cetatea ºi numele: Pãrintele Ionel. ªi-am mai aflat cã 
d e  s c a u n  a  mare parte din organizarea sãrbãtorii ºi a însuºi 
S u c e v e i ,  l a  pelerinajului nostru, lui i se datora. ªi-am plâns, 
cântarea acelei chiar dacã unii dintre noi fãrã lacrimi. ªi ne-am 
voci, cãreia nu-i rugat pentru el, pomenindu-l pe nume, de data 
puteam atribui aceasta. ªi am legat panglicã neagrã, de doliu, 
un nume. Era peste ecusoanele noastre de pelerini. ªi peste 
un preot, cu toaca aceea care ne vestea trecerea prin sate, sate 
siguranþã, dar oricum îndoliate, cãci oamenii îl cunoºteau ºi îl 

cine? Ne-am privit unii pe alþii, cu un firicel de iubeau mult.
întrebare în ochi. Dar nicãieri nu am gãsit Ne-a spus Pãrintele Vasile atunci cã 
rãspunsuri ºi apoi cântarea s-a înãlþat parcã ºi mai moartea Pãrintelui Ionel repune pelerinajul spre 
puternicã, ºi mai covârºitoare, ºi mai înfloratã, ºi Putna sub semnul jertfei, rememorând jertfa 
ne-a purtat cu ea în lumina caldã a acelei dimineþi atâtor români, deja înveºmântaþi în brazda 
de varã, sub pânza drapelelor tricolore pe care le Moldovei...
unduia vântul. Ori de câte ori voi auzi de acum înainte

Era de sãrbãtoarea Sfinþilor Apostoli Petru Iubi-te-voi, Doamne... mã voi gândi la Pãrintele 
ºi Pavel, întâia dimineaþã a pelerinajului Ionel. Mã voi gândi la dimineaþa aceea, în care 
Suceava-Putna, în timpul Dumnezeieºtii vocea lui rãzbãtãtoare ºi caldã a cântat Domnului 
Liturghii sãvârºite pe ruinele Cetãþii de scaun a  pentru ultima oarã, trezind ecouri în sufletele 
Sfântului ªtefan cel Mare. ªi parcã vocea aceea noastre ºi-n piatra Cetãþii de scaun a Sucevei. 
rãzbãtãtoare ºi caldã nu mai era a unui singur Sunt sigurã cã toþi cei care l-am auzit în dimineaþa 
om, ci a noastrã, a tuturor, ºi nu numai a noastrã, aceea, ne vom gândi de-acum înainte, în astfel de 
ci ºi a fiecãrui oºtean înveºmântat cândva în momente, la Pãrintele Ionel.
brazda Moldovei, sã-ºi doarmã somnul Dar sã presupunem cã inimile noastre de 
binemeritat de dupã zbuciumul unei bãtãlii cu oameni l-ar uita, cã timpul ar face din vocea lui o 
turcii, cu tãtarii, cu leºii... Era ºi vocea lor, cãci voce cãreia sã nu îi putem atribui un nume, aºa 
parcã toþi se treziserã sã cânte: Iubi-te-voi, cum nici la început, când am auzit-o, n-am putut. 
Doamne, vârtutea mea... Domnul este întãrirea mea ºi Sunt, însã, convinsã cã Acolo, Sus, Acolo unde 
scãparea mea ºi izbãvitorul meu!... Atât de puternicã conteazã, Acolo unde e pentru totdeauna, 
a fost cântarea aceea! numele lui nu va fi uitat; cãci Binecredinciosul 

Dupã Liturghie, am pornit în prima etapã a Voievod ªtefan cel Mare ºi Sfânt a îngenuncheat 
drumului nostru spre Putna; ne-am abãtut la în ziua aceea în faþa lui Dumnezeu rugându-L, cu 
Pãtrãuþi, sã ne-nchinãm în micuþa bisericã, îndrãzneala credinþei: „Primeºte, Doamne, pe 
ctitorie a Sfântului ªtefan. Când ne-am întors la robul Tãu, preotul Ionel, care a murit iubindu-Te! 
drumul principal, l-am gãsit blocat înspre Înveºmânteazã-l în brazda Moldovei ºi numãrã-l, 
Suceava, de unde veneam. Jandarmii care ne Doamne, printre oºtenii Mei!”... 
însoþeau ne-au rugat sã încercãm sã mergem cât 

Brânduºa Vrânceanu, Bucureºtimai grupat, mai ordonat: „A fost un accident...    
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N-am sã uit niciodatã primirea care ne-a fost fãcutã 
în Miliºãuþi. Câtã trudã ºi efort din partea localnicilor care 
s-au întrecut pe ei în a ne arãta preþuirea ºi dragostea pe 
care o au pentru noi! Am stat de vorbã cu o bãtrânã, aceasta 
povestindu-mi cât de mult s-au pregãtit toþi din sat pentru 
a ne întâmpina ºi cu câtã bucurie ne aºteptau.

Copiii din sat s-au întrecut pe ei cu programul 
artistic pe care ni l-au pezentat în cinstea evenimentului.
A fost o advãratã sãrbãtoare în sat pentru cã am venit noi! 
Ce bogãþie de costume naþionale! Atunci am simþit iubirea 
dintre oameni revãrsându-se din belºug, umplându-ne 
sufletele de bucurii ºi veselie. 

Cristina Chioveanu, Bucureºti

Am început sã cânt mergând pe jos în Þara de Sus!
Letiþia Iacob, Bacãu

ora 12  Tot satul ne întâmpinã la Miliºãuþi. 
Tineri, copii, adulþi, vârstnici, cu port popular, 
simt ºi ei nevoia sã ne cânte. În toate satele prin 
care trecem se cântã, dar aici este un dor de ªtefan 
mai adânc, parcã. Pãrintele Paroh în cuvântul de 
întâmpinare ne aminteºte pisania bisericii ziditã 
de Sfântul ªtefan în 1481, dupã bãtãlia de la 
Râmnic:

Io ªtefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al 
Þãrii Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, ºi cu prea 
iubitul sãu fiu Alexandru, ... ºi a ajutat Dumnezeu 

pe ªtefan voievod ºi a biruit... De aceea ªtefan 
voievod a binevoit, cu a sa bunãvoinþã ºi cu gând 
bun, a zidi casa aceasta întru numele Sfântului 
Mare Mucenic Procopie, în anul 6995 (1487)

Din biserica din Miliºãuþi mai este un zid. 
Dar cândva, din acest zid pãrãsit, Dumnezeu va 
ridica o altã bisericã. Cât va mai exista suflet 
ortodox pe aceste pãmânturi, va fi cine sã 
continue „un zid pãrãsit ºi neisprãvit“, va fi 
cineva care sã înþeleagã cã pe sine trebuie sã se 
punã jertfã la înãlþarea unui lãcaº Domnului. 
Nimic nu se poate înveºnici fãrã jertfã.

Plecãm de la Miliºãuþi, dar pe oamenii de 
aici îi vom purta în inimile noastre. Ne-a legat 
Sfântul ªtefan, cel care ne poartã în inima sa mare 
pe toþi. Precum în cuvântul Sfântului Pavel: 
„Dumnezeu mai înainte de a-L cunoaºte v-a iubit 
pe voi“.

În curtea bisericii din Miliºãuþi...

...ºi la masã
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„Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi 
facerea mâinilor lui o vesteºte tãria.“ Sã îþi dai 
seama cã toate sunt creaþia lui Dumnezeu, cã El 
este în toate, pretutindeni. Este poate mai greu sã 
faci acest lucru când trãieºti înconjurat de blocuri 
ºi în zgomot de claxoane. Dar lucrul acesta devine 
mai limpede când eºti pe o pajiºte, în mijlocul 
naturii fãcute de Domnul, unde, la umbra unor 
copaci, slujitorii Sãi Îi înalþã rugãciuni.
 

Dana Cocargeanu, Bucureºti

ora 9   Mãnãstirea Bogdana — Rãdãuþi
Închinarea la moaºtele Sfântului Ierarh Leontie

ora 12   Primirea pelerinilor în satul Horodnic
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Un om simplu din Bucovina, care ne-a fost 
gazdã, ne-a spus: „Mãi copii, sunt fericit ºi uimit sã 
constat cã þara asta nu-i chiar pierdutã dacã niºte 
tineri au fost capabili de un asemenea gest. Sã dea 
Bunul Dumnezeu sã ne întâlnim într-un loc mai 
bun ºi mai drept!“
 

Georgiana Þarãlungã, Bacãu

Am plecat din Cluj cu trei copii de liceu ºi
ne-am întors cu trei oameni maturi, cu fruntea ºi cu 
obrajii arºi de arºiþa verii, de praful ºi de sudoarea 
drumului. Cu inima ºi ochii plini însã de 
dumnezeiasca bucurie a biruinþei... Biruinþã 
asupra neputinþelor proprii ºi a potrivnicului, spre 
slava lui Dumnezeu, spre cinstirea Sfântului 
ªtefan ºi spre veºnica pomenire a jertfei neamului 
nostru românesc.
 

Ovidiu Bagdasar, Cluj-Napoca

ora 15   Pelerinii sunt întâmpinaþi
de locuitorii din Gãlãneºti
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Este vrednicã de însemnare dragostea ºi osteneala celor 
care ne-au întâmpinat pe cale ºi a tuturor celor care au muncit 
la Putna ºi în împrejurimi pentru ca totul sã meargã bine.

ªi, cu ajutorul lui Dumnezeu, au reuºit din plin. Nu pot 
decât sã-I mulþumesc Domnului ºi sã le mulþumesc tuturor 
pentru dragostea de care am fost învredniciþi în zilele acelea.

 

Dana Cocargeanu,  Bucureºti

E greu de descris bucuria 
pricinuitã de un grup de peste 500 de 
persoane care-ºi unesc glasurile 
vestind oamenilor din satele 
bucovinene cã „ªtefan vodã mai 
trãieºte“, „Cu noi este Dumnezeu“ 
ºi „Hristos a înviat!“
 

Cãlin Cioca, Câmpia Turzii

Oamenii pe lângã care treceam 
din sate, comune ºi oraºe ne 
întâmpinau cu cãldurã ºi dragoste 
cum rar þi-e dat sã întâlneºti.

Mã treceau fiori prin tot corpul 
atunci când vedeam persoane de 
toate vârstele cu ochii în lacrimi, 
bãtrâne plângând ºi ºtergându-ºi 
lacrimile în broboadã...
 

Cristina Chioveanu, Bucureºti
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Deºi sunt un om în vârstã, grupul de tineri din Mare, dar pentru mine acest pelerinaj a fost în primul 
Bacãu m-a acceptat sã-i însoþesc în pelerinaj. Iniþial, rând o adevãratã iniþiere în trãirea creºtinã a vieþii de 
am crezut cã este vorba de o oarecare excursie tematicã fiecare zi.
pe urmele lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt, dar abia pe Mulþumesc lui Dumnezeu cã mãcar spre 
drum mi-am dat seama cã e vorba de mult mai mult. sfârºitul vieþii mi-a dat posibilitatea ca, pentru câteva 

Desigur cã se poate vorbi admirativ de peisajele zile, sã mã îmbogãþesc sufleteºte vãzându-i pe aceºti 
ºi monumentele întâlnite, de oamenii satelor care tineri trãind în aceastã armonie în care îmi imaginez 
întâmpinau emoþionaþi pelerinii adunaþi din toatã cã trãiau primele comunitãþi creºtine.

 þara, care cântau cântece bisericeºti ºi cântãri de 
Constantin Goranda, Bacãu

preamãrire a Binecredinciosului Voievod ªtefan cel 

ora 22.00 Bivolãrie. Ultimul popas 
înainte de Putna. Cu fricã ºi cu cutremur este 
aºteptat 2 iulie. Mâine vor fi ultimii kilometri 
ai pelerinajului, mâine va fi Sfânta Liturghie 
de la 500, mâine se va fi pus laolaltã 
pãmântul adus din întreaga þarã.

Nimeni nu se gândeºte la ziua de 
mâine ca la ultima zi. Simþim cã Sãrbãtoarea 
aceasta este un început. Un început bun, un 
început „cu ªtefan în inimã“, cum ne vor 
întâmpina mâine basarabenii. Cineva 
întreabã dacã de aici se aude clopotul Buga, 
marele clopot al Putnei dãruit mãnãstirii de 
Sfântul ªtefan. Nu este nevoie sã rãspundã 
nimeni. Toþi aud glasul lui rãsunând peste 
vremuri: „ªtefan, ªtefan“. De la Nistru pân’ 
la Tisa, din Hotin în Dorohoi, de la munte 
pân’ la mare...
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Acest pelerinaj mi-a schimbat viaþa. A fost 

pentru mine un prilej de împãcare cu Dumnezeu, 
împãcare la care Sfântul ªtefan ºi-a adus o 
contribuþie deosebitã. A fost dupã o perioadã 
grea de luptã cu Dumnezeu în faþa unor încercãri 
grele. Cu puþin timp înainte de a merge în acest 
pelerinaj, voiam sã ies din Ortodoxie; nu mai 
credeam în puterea ei de a învia din morþi; nu mai 
gãseam în Biserica Ortodoxã înviere pentru 
mine. ªi nu m-am rugat eu Sfântului ªtefan; el a 
venit cãtre mine cu dragoste ºi cu putere multã. 
Mi-a dat viaþã ºi mi-a dat curaj. M-a vindecat, ºi 
nu m-a certat. M-a pus din nou pe cale.

 Afarã ploua sau era arºiþã; mersesem 20-25 
de kilometri pe jos, dar noi, cu inima „doldora de 
fericire“ cântam: Deºteaptã-te, române!, sau Când a 
fost sã moarã ªtefan, sau Cântã cucu’, batã-l vina, de 
rãsuna Bucovina. Ne cânta sufletul. Evenimentul 
la care am fost onoraþi sã participãm — pentru 
mine a fost un dar extraordinar de la Dumnezeu 
ºi o cinste nemaipomenitã — nu ne lãsa sã fim nici 
obosiþi, deºi eram, nici supãraþi sau mofturoºi. 
Eram într-o bucurie neumbritã. Când am plecat 
de acasã, eu nu ºtiam nici imnul naþional. ªi ce 
cântece patriotice are neamul nostru! Câtã 
încãrcãturã spiritualã ºi culturalã au! Câtã viaþã!
 

Când cântam:
„... ªi poporu-n hohot plânge:

Cui ne laºi pe noi stãpâne?
Eu vã las în grija mare

A lui Dumnezeu Cel Sfânt...“
cuvintele acestea deveneau realitate. ªi strigãtul 
cãtre voievod, dar ºi rãspunsul lui.
 

Am plecat de acasã nu numai dupã 
îndrãzneþe lupte cu Dumnezeu ºi dupã adânci ºi 
încâlcite cãderi ºi patimi. Am plecat de acasã total 
insensibilã la duh, fãrã legãturã cu viaþa 
duhovniceascã, cu teama cã voi rãmâne pe lângã 
eveniment, cã nu voi înþelege nimic.
 

Pelerinajul acesta m-a scos cu totul din 
situaþia omului „normal“, „integrat în societate“. 

26

ªi m-a introdus într-o cu totul altã realitate, într-o 
realitate duhovniceascã. M-a introdus în voia lui 
Dumnezeu. M-a scos din interminabilele 
planificãri, strategii, evaluãri, decizii care se 
extinseserã nebuneºte de la sfera profesionalã la 
cea personalã. Am învãþat despre ce înseamnã sã 
fii în voia lui Dumnezeu, sã te laºi în voia lui 
Dumnezeu. Sã nu planifici! Sã nu evaluezi!  Ce 
revãrsare de har! Câtã pace!
 

Nu mã mai gândeam nici un moment cã am 
de mers vreo 80 de kilometri pe jos. Mã gândeam 
de fiecare datã cã am de fãcut numai un pas ºi nu 
mã gândeam deloc la urmãtorul. ªi ne-a purtat 
Sfântul ªtefan; ºi când ieºi cu ªtefan cel Mare la 
luptã... Dacã nu ar fi fost Dumnezeu cu noi, nu 
am fi rezistat. Eram în prezenþa vie a lui 
Dumnezeu Care ne acoperea ºi ne întãrea; eram 
cu Sfântul ªtefan.  Nu credeam cã atunci când eºti 
în voia lui Dumnezeu îþi este atât de bine. Pânã 
acum mi se pãrea nesigur. Acum temerile mi se 
spulberaserã. Le luaserã locul pacea, încrederea 
ºi bucuria prezenþei lui Dumnezeu.
 

Un alt aspect deosebit a fost cel al înfrãþirii. 
Deºi eram vreo 500 de oameni din toate colþurile 
þãrii, dintre care cei mai mulþi ne vedeam pentru 
prima datã, noi nu ne simþeam strãini. Parcã ne 
cunoºteam dintotdeauna. Eram împreunã, eram 
în comuniune.
 

Sunt convinsã cã fiecare a trãit altfel acest 
eveniment ºi cã sunt multe lucruri pe care nu
le-am înþeles încã.
 

Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã ne-a dãruit 
asemenea daruri, asemenea ºansã; pentru cã ne-a 
dãruit un asemenea sfânt ºi pentru cã ºi-a fãcut 
milã ºi cu mine ºi m-a mai scos un pic din cele ale 
nefiinþei mele. ªi mã rog sã þinã mãnãstirea Putna 
pentru ca sã mai trãim ºi noi; sã þinã Biserica Lui ºi 
poporul acesta, sã ne pãzeascã de vrãjmaºii cei 
din afarã ºi de cei dinãuntru pentru rugãciunile 
Voievodului nostru!

 M.F., Bucureºti

Ce am învãþat în acest pelerinaj?
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul!
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Noi, pelerinii, am putut sã ne bucurãm de aceastã 
ocazie specialã de a fi atât de aproape de aceastã 
temelie istoricã ºi spiritualã a neamului românesc, 
dar cei care nu au fost alãturi de noi din diferite motive 
ar trebui sã ºtie cã nu trebuie sã fii la Putna ca sã 
aprinzi o lumânare în memoria domnului ªtefan, cãci 
ªtefan este peste tot plaiul românesc.

Carmen Dumitrescu, Târgoviºte

Pot spune cã suntem o generaþie 
fericitã ºi binecuvântatã de Dumnezeu 
pentru cã sub ochii noºtri s-au împlinit 500 
de ani de la trecerea la cele veºnice a 
Binecredinciosului ªtefan cel Mare ºi Sfânt. 
Pentru mine sãrbãtoarea a însemnat foarte 
mult, am avut ocazia sã înþeleg încã o datã 
cine a fost ºi cine este ªtefan cel Mare 
pentru poporul român ºi nu numai.

Am vãzut cum graniþele au dispãrut ºi 
ne-am unit în rugãciune acolo unde ªtefan 
cel Mare îºi odihneºte trupul ostenit de 
lupte. Cu trupul stã în mormânt, iar cu 
sufletul la Dumnezeu, de unde ne ocroteºte.

Cristina Sbiera, Sibiu

Înainte de pelerinajul la Putna mã 
feream sã vorbesc despre Sfântul ªtefan, 
mã feream sã cer mijlocirea Sfântului 
ªtefan în rugãciune. Un prieten mi-a 
spus, când i-am mãrturisit rezerva mea, 
cã, dupã ce voi participa la sãrbãtoarea 
de la Putna, se va schimba ceva.

Ceea ce-am simþit mã face acum sã 
îl vãd pe Sfântul ªtefan cu alþi ochi: ai 
inimii.

Ovidiu Cornea, Cluj-Napoca
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cãci s-a fãcut asemenea Lui. Poporul care ºtie
sã-ºi ducã întru demnitate ºi înþelepciune crucea 
devine popor al lui Dumnezeu. Conducãtorul 
care ºtie sã-ºi poarte poporul spre cruce devine 
pãrinte duhovnicesc  al neamului sãu.
 

Aºa a fost Mãria Sa ªtefan. Icoana de pe 
Dealul Crucii din aceastã searã este mãrturia 
faptului cã toþi cei de la 500 au pãtruns sensul 
îngenunchierii Voievodului în faþa Maicii 
Domnului ºi a Mântuitorului din filele 
Tetraevangheliarului de la Humor: Pe noi înºine ºi 
unii pe alþii ºi toatã viaþa noastrã lui Hristos 
Dumnezeu sã o dãm.

ora 20   Elevii Colegiului Naþional Militar 
„ªtefan cel Mare ºi Sfânt“ din Câmpulung 
Moldovenesc pregãtesc torþele pentru ceea ce se 
va întâmpla odatã cu lãsarea serii.
 

În  Cartea de Oaspeþi a Mãnãstirii Putna, 
fiecãrui an din perioada interbelicã îi corespunde 
mesajul promoþiei de absolvenþi ai acestei vechi 
ºcoli de ofiþeri. Profesori ºi elevi, mulþi dintre ei se 
vor înveºnici în lupta pentru þarã în cel de-al 
Doilea Rãzboi Mondial. Pânã atunci, însã, fiecare 
generaþie se va închina Voievodului, fiecare va 
face un legãmânt de tainã în inima sa: ajutã-ne, 
Doamne, sã fim „oameni ai Mãriei Sale“!
 

Generaþia de la 500  ºi-a scris ºi ea numele la 
Putna. ªi l-a scris cu luminã, alãturi de tinerii 
studenþi din þarã. Numele lor este ªTEFAN având 
deasupra o  Cruce.

În numele Crucii s-a luptat Slãvitul 
Voievod. Cu sfânta cruce se însemneazã tot omul 
ce înþelege una din marile taine ale lumii: nu-L 
poþi iubi pe Dumnezeu fãrã a-þi duce Crucea 
asemenea Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta 
este jertfa fiecãruia spre iertarea pãcatelor.

Crucea  este purtãtoare de luminã. Candela 
care, prin consumarea untdelemnului, dãruieºte 
luminã este icoanã a jertfei aducãtoare de har 
dumnezeiesc. Cine nu trece prin cruce, nu ajunge 
la Înviere. Cine nu moare pãcatului nu poate fi 
alãturi de Hrisos Cel ce cu moartea pe moarte a 
cãlcat. Omul care ºtie sã-ºi ducã întru smerenie ºi 
rãbdare crucea vieþii devine purtãtor de Hristos, 
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Torþele Putnei
 

Pe dealul de pe care, cum spune legenda, a 
pornit din arcul lui ªtefan sãgeata care a hotãrât 
aºezarea mãnãstirii Putna, acum sclipea o cruce 
înaltã, îmbrãþiºând cu braþele ei zarea. Oamenii 
îºi aþintiserã privirile spre ea. Amestecaþi în 
marea de spectatori, aºteptam. Inimile noastre îºi 
uneau bãtãile emoþionate cu cele ale inimilor 
fraþilor noºtri, cei care, dupã pelerinajul de 
aproape 80 de kilometri, mai avuseserã totuºi 
puterea sã urce dealul, în urmã cu mai bine de 
douã ore, conduºi de un pluton de soldaþi. Nici 
un ceas electronic nu mãsura, în curgere inversã, 
timpul rãmas pânã la ora 23.00; nici un ceas n-ar fi 
putut avea precizia pulsaþiei inimilor noastre.
 

Deodatã, ca la un semnal nevãzut, la 
picioarele crucii s-a aprins dealul de numele 
Binecredinciosului Voievod: ªTEFAN. ªtiam cã 
numele era scris de flãcãrile torþelor pe care le 
þineau în mâini prietenii noºtri, dar ne pãrea cã 
inimile lor se fãcuserã torþe... aºa de fierbinþi le 
simþeam pe-ale noastre! Un ropot de aplauze a
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aºezarea mãnãstirii Putna, acum sclipea o cruce 
înaltã, îmbrãþiºând cu braþele ei zarea. Oamenii 
îºi aþintiserã privirile spre ea. Amestecaþi în 
marea de spectatori, aºteptam. Inimile noastre îºi 
uneau bãtãile emoþionate cu cele ale inimilor 
fraþilor noºtri, cei care, dupã pelerinajul de 
aproape 80 de kilometri, mai avuseserã totuºi 
puterea sã urce dealul, în urmã cu mai bine de 
douã ore, conduºi de un pluton de soldaþi. Nici 
un ceas electronic nu mãsura, în curgere inversã, 
timpul rãmas pânã la ora 23.00; nici un ceas n-ar fi 
putut avea precizia pulsaþiei inimilor noastre.
 

Deodatã, ca la un semnal nevãzut, la 
picioarele crucii s-a aprins dealul de numele 
Binecredinciosului Voievod: ªTEFAN. ªtiam cã 
numele era scris de flãcãrile torþelor pe care le 
þineau în mâini prietenii noºtri, dar ne pãrea cã 
inimile lor se fãcuserã torþe... aºa de fierbinþi le 
simþeam pe-ale noastre! Un ropot de aplauze a
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scuturat vãzduhul ºi-un murmur de admiraþie ºi 
bucurie a vãlurit mulþimea care privea. N-am 
avut timp sã ne împãrtãºim impresiile... acolo, 
sus, totul se desfãºura într-o vitezã ameþitoare, cu 
o precizie care-þi tãia respiraþia. Din lumina lui 
ªTEFAN s-au ridicat alte luminiþe, care au prins 
contur ºi au format o cruce. Alte aplauze, alte 
murmure, ici-colo strigãte de uimire.
 

Doar când luminile au început sã se 
replieze, am realizat cã spectacolul se sfârºise ºi 
cã ei urmau sã coboare. Pãrintele Vasile ne-a 
adunat pe toþi cei care rãmãseserãm jos: într-o 
coloanã frumoasã, deschisã de steagurile 
tricolore, de prapori ºi de urnele cu pãmânt adus 
din toatã þara, am pornit în întâmpinarea lor. În 
faþã de tot, Pãrintele Vasile, bãtând toaca. 
Rãsunau bãtãile toacei ca o bãtaie de inimã.

Ne-am întâlnit la cea dintâi poartã a 
mãnãstirii; de acolo am pornit cântând, înapoi, 
spre curþile Putnei. Odatã ajunºi aici, coloana a 
înconjurat biserica ºi s-a oprit în faþa scenei pe 
care, de dimineaþã, se slujise Sfânta Liturghie. 
Aici a primit Înalt Prea Sfinþitul Pimen, din 
mâinile tinerilor, urnele cu pãmântul cules din 
fiecare mare centru universitar al þãrii. L-a primit 
ºi l-a binecuvântat, reamintind cã acela care nu 
iubeºte pãmântul pe care s-a nãscut, acela care nu 
îºi simte rãdãcinile crescând în acest pãmânt, 
acela nu e creºtin, nu e român ºi nici mãcar om nu 
poate fi numit.

 

Pãmântul nostru s-a adunat într-o singurã 
urnã: era de parcã întreaga Românie, în mic, 

venise sã se adãposteascã la picioarele Sfântului 
ªtefan... steagurile ºi praporii, aduºi, de 
asemenea, din toatã þara ºi purtaþi de-a lungul 
celor 80 de kilometri strãbãtuþi pe jos de la 
Suceava la Putna, au fost ºi ei dãruiþi mãnãstirii.

 

Apoi, ca la un semn, purtãtorii de torþe, 
transfiguraþi de emoþie, au îngenuncheat. Am 
îngenuncheat ºi noi. ªi, pe deasupra capetelor 
noastre plecate în rugãciune, au rãsunat timp de 
câteva minute, acordurile melodiei Liniºte, 
cântatã la trompetã de un ofiþer. Totul era cu 
adevãrat liniºte în jur, o liniºte bunã ºi caldã. Am 
ridicat ochii: luminile care înconjuraserã biserica 
Putnei, proiectaserã, înaltã ºi zveltã, turla 
acesteia pe cer, pe albul unui nor aproape 
invizibil în noapte. Era de parcã o altã Putnã 
privea spre noi de sus, umbrindu-ne cu 
binecuvântare...

2
  

iu
li

e

32

2
  iu

lie

33

ora 24 IPS Pimen, Pãrintele Stareþ ºi 
Pãrintele Vasile pun în urna închinatã mãnãstirii 
Putna pãmânt din urnele aduse de participanþi. 
Va fi un singur glas: cel al pãmântului din Braºov, 
Cluj Napoca, Motru, Sãveni, Chiºinãu, Hotin, 
Galaþi, Bucureºti, Cetatea Movila, Baia Mare, Iaºi, 
Alba Iulia, Suceava, Tulcea, Sibiu, Câmpia 
Turzii, Bacãu, Târgoviºte, Craiova, Timiºoara, 
Constanþa, Buzãu,  Botoºani.
 

Glasul pãmântului Þãrii !
 

Urna din 1871 ºi urna din 2004 vor spune 
românilor de pretutindeni cã locul lor natal este 
ºi Putna, cã nãscându-se români s-au nãscut 
urmaºi al Slãvitului Voievod ªtefan. Ele vor fi 
martori nemincinoºi despre cum am trãit sau nu 
am trãit Viaþa dãruitã de înaintaºi, despre cum 
ne-am împlinit sau nu datoria de români.
 

Cum spune Scriptura: acã vor tãcea 
aceºtia, pietrele vor striga...
 
 

* * *

„d
“

Luminile torþelor s-au stins, Putna cea de pe 
cer a mai rãmas câteva secunde. Ce luminã a mai 
þinut-o, oare, acolo? ªi dintr-odatã am înþeles cã-n 
fapt torþele Putnei ardeau în noi; torþele Putnei au 
fost în noaptea aceea — ºi vor fi mereu — inimile 
noastre.

 

Brânduºa Vrânceanu, Bucureºti
 
 

* * *

Doamne Dumnezeul nostru, primeºte ale 
Tale dintru ale Tale!
 

Acest pãmânt adus din toate colþurile þãrii e 
un simbol al unitãþii noastre, unitate pentru care 
slãvitul ªtefan Voievod  a dus atâtea lupte.
 

Pãmântul pentru noi este un lucru sfânt. El 
este numit în limba greacã „mamã“, pentru cã 
din el ne naºtem ºi el ne hrãneºte. Din pãmânt 
suntem, în acelaºi pãmânt vom merge. Dar acest 
pãmânt va fi transfigurat, ca întreaga creaþie, ºi-ºi 
va purta frumuseþile pe care Dumnezeu i le-a dat, 
frumuseþi la care ºi noi am adãugat.
 

Este sfânt pentru cã în pãmântul þãrii sunt 
îngropaþi moºii ºi strãmoºii noºtri. Pe noi 
pãmântul ne uneºte. El ne învaþã sã fim oameni 
realiºti, cum se spune, sã cãlcãm cu picioarele pe 
pãmânt. Numai cã pãmântul pe care noi cãlcãm 
este sfinþit prin jertfa înaintaºilor noºtri, prin 
sângele vãrsat pentru apãrarea credinþei 
strãmoºeºti ºi a neamului.
 

Doamne Iisuse Hristoase, primeºte aceastã 
jertfã, acest pãmânt, ºi pãstreazã-ne în unitatea de 
credinþã, de gândire, de simþire ºi de lucrare 
româneascã ºi creºtineascã, în vecii vecilor. Amin! 
 

La mulþi ani ºi bucuria mântuirii. Amin!

IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor
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asemenea, din toatã þara ºi purtaþi de-a lungul 
celor 80 de kilometri strãbãtuþi pe jos de la 
Suceava la Putna, au fost ºi ei dãruiþi mãnãstirii.

 

Apoi, ca la un semn, purtãtorii de torþe, 
transfiguraþi de emoþie, au îngenuncheat. Am 
îngenuncheat ºi noi. ªi, pe deasupra capetelor 
noastre plecate în rugãciune, au rãsunat timp de 
câteva minute, acordurile melodiei Liniºte, 
cântatã la trompetã de un ofiþer. Totul era cu 
adevãrat liniºte în jur, o liniºte bunã ºi caldã. Am 
ridicat ochii: luminile care înconjuraserã biserica 
Putnei, proiectaserã, înaltã ºi zveltã, turla 
acesteia pe cer, pe albul unui nor aproape 
invizibil în noapte. Era de parcã o altã Putnã 
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ora 24 IPS Pimen, Pãrintele Stareþ ºi 
Pãrintele Vasile pun în urna închinatã mãnãstirii 
Putna pãmânt din urnele aduse de participanþi. 
Va fi un singur glas: cel al pãmântului din Braºov, 
Cluj Napoca, Motru, Sãveni, Chiºinãu, Hotin, 
Galaþi, Bucureºti, Cetatea Movila, Baia Mare, Iaºi, 
Alba Iulia, Suceava, Tulcea, Sibiu, Câmpia 
Turzii, Bacãu, Târgoviºte, Craiova, Timiºoara, 
Constanþa, Buzãu,  Botoºani.
 

Glasul pãmântului Þãrii !
 

Urna din 1871 ºi urna din 2004 vor spune 
românilor de pretutindeni cã locul lor natal este 
ºi Putna, cã nãscându-se români s-au nãscut 
urmaºi al Slãvitului Voievod ªtefan. Ele vor fi 
martori nemincinoºi despre cum am trãit sau nu 
am trãit Viaþa dãruitã de înaintaºi, despre cum 
ne-am împlinit sau nu datoria de români.
 

Cum spune Scriptura: acã vor tãcea 
aceºtia, pietrele vor striga...
 
 

* * *

„d
“

Luminile torþelor s-au stins, Putna cea de pe 
cer a mai rãmas câteva secunde. Ce luminã a mai 
þinut-o, oare, acolo? ªi dintr-odatã am înþeles cã-n 
fapt torþele Putnei ardeau în noi; torþele Putnei au 
fost în noaptea aceea — ºi vor fi mereu — inimile 
noastre.

 

Brânduºa Vrânceanu, Bucureºti
 
 

* * *

Doamne Dumnezeul nostru, primeºte ale 
Tale dintru ale Tale!
 

Acest pãmânt adus din toate colþurile þãrii e 
un simbol al unitãþii noastre, unitate pentru care 
slãvitul ªtefan Voievod  a dus atâtea lupte.
 

Pãmântul pentru noi este un lucru sfânt. El 
este numit în limba greacã „mamã“, pentru cã 
din el ne naºtem ºi el ne hrãneºte. Din pãmânt 
suntem, în acelaºi pãmânt vom merge. Dar acest 
pãmânt va fi transfigurat, ca întreaga creaþie, ºi-ºi 
va purta frumuseþile pe care Dumnezeu i le-a dat, 
frumuseþi la care ºi noi am adãugat.
 

Este sfânt pentru cã în pãmântul þãrii sunt 
îngropaþi moºii ºi strãmoºii noºtri. Pe noi 
pãmântul ne uneºte. El ne învaþã sã fim oameni 
realiºti, cum se spune, sã cãlcãm cu picioarele pe 
pãmânt. Numai cã pãmântul pe care noi cãlcãm 
este sfinþit prin jertfa înaintaºilor noºtri, prin 
sângele vãrsat pentru apãrarea credinþei 
strãmoºeºti ºi a neamului.
 

Doamne Iisuse Hristoase, primeºte aceastã 
jertfã, acest pãmânt, ºi pãstreazã-ne în unitatea de 
credinþã, de gândire, de simþire ºi de lucrare 
româneascã ºi creºtineascã, în vecii vecilor. Amin! 
 

La mulþi ani ºi bucuria mântuirii. Amin!

IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor
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Întâia duminicã dupã Marea Sãrbãtoare. 
Pacea pe care o are fiecare zi a Învierii e sporitã de 
pacea conºtiinþei împãcate cã a sãvârºit un lucru 
ca în faþa lui Dumnezeu.
 

Dupã Sfânta Liturghie, Pãrintele Stareþ al 
Putnei primeºte crucea purtatã de fraþii din 
Basarabia. Cu ªtefan în inimã, 11 basarabeni au 
parcurs pe jos, în 12 zile, cei 500 de kilometri 
dintre Chiºinãu ºi Putna. O vor face iarãºi la 
întoarcere, cu o cruce primitã de la mãnãstire. 
Pentru toþi cei de faþã, cuvântul rostit de Pãrintele 
Stareþ a fost o luminã întru desluºirea rostului 
acestui pelerinaj ºi a viitorului nostru:
 

Dacã-þi îndrepþi mintea ºi inima cãtre 
Dumnezeu, reuºeºti sã îþi atingi scopul propus. Toate 
piedicile, toate ispitele, toate vicleniile sunt 
îndepãrtate, pentru cã deasupra lor e Pãrintele Ceresc, 
e Dumnezeul nostru în Care am crezut ºi în Care 
credem, pe Care Îl mãrturisim ºi Care ne dã tãrie ºi 
putere.
 

Cine nu ºtie despre deportãrile din Basarabia ºi 

din Nordul Bucovinei, cine nu ºtie de necazurile care 
sunt ºi astãzi, cãci ateii nu au pierit?
 

Fraþii noºtri au adus o cruce mare pentru cã e 
crucea lor. ªi am sã-i rog sã lase aici crucea aceasta 
mare, sã n-o mai ducã înapoi în Basarabia, ci s-o punã 
pe umerii lui ªtefan. Sã punã pe umerii Mãriei Sale, a 
Slãvitului Voievod, suferinþele lor, necazurile lor, 
neajunsurile lor. Pe toate sã le lase în aceastã cruce, 
aici, la mormântul lui ªtefan. Iar noi de aici, de la 
Putna, sã le dãm o cruce mai micã,  pe care sã o ia cu ei, 
ca de azi înainte sã se uºureze necazurile românilor de 
dincolo, din stânga Prutului, sã se uºureze ispitele lor, 
ºi în felul acesta sã poatã ºi ei sã-L trãiascã mai mult pe 
Dumnezeu, sã-L trãiascã mai mult pe ªtefan, aºa cum 
a fost el.
 Primiþi, fraþi români, aceastã cruce care sã vã fie 
spre uºurare în ispite ºi încercãri, ºi daþi crucea aceasta 
Putnei, Voievodului ªtefan; sã rãmânã la noi crucea 
suferinþelor românilor din Basarabia!
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Începutul lunii lui Cuptor a anului întru Hristos 2004 a constituit pentru fiecare 
mãdular viu al Bisericii neamului nostru un moment de judecatã de conºtiinþã menitã 
a-i lãmuri în focul mãrturisirii aurul credinþei.

La jumãtate de mileniu de la statornicirea în veºnicie, glasul Voievodului 
„purtãtor de biruinþã“ a sunat chemându-ºi oºtirea de pretutindeni la împreunã-
mãrturisirea Legii celei strãmoºeºti.

Aceasta a fost Marea Sãrbãtoare de la Putna — o chemare la mãrturisirea 
credinþei în Domnul Iisus Hristos, adevãratul nostru Dumnezeu ºi la cinstirea 
„strãmoºului cuminte“, care ieri a luptat pentru ca noi, astãzi, sã putem mãrturisi.

Sfântul ªtefan cel Mare rãmâne simbolul unitãþii noastre de credinþã ºi dragoste 
de neam.

Prin purtarea de grijã a Marelui Voievod, am reuºit ca pentru patru zile sã fim 
contemporani cu cei care acum cinci sute de ani l-au condus pe Domnul ªtefan spre 
mormânt — poartã a înveºnicirii.

Fiu al Bucovinei, „copil de casã al Domnului ªtefan“, participarea la acest unic 
eveniment a constituit, pentru mine, în primul rând împlinirea datoriei fireºti de a-l 
cinsti pe cel care de cinci veacuri domneºte în inimile ºi în conºtiinþele locuitorilor 
Þãrii Fagilor.

Uniþi în cânt ºi-n rugã, am trãit cu maximã intensitate grandoarea 
evenimentului. Atunci am cunoscut cã nimic nu este mai frumos ºi mai bine „decât a 
locui fraþii împreunã“, ºi am înþeles cã studenþimea românã a priceput chemarea 
vremurilor ºi rostul unei astfel de sãrbãtoriri.

Urcuºul spre „Ierusalimul neamului românesc“ a reprezentat un adevãrat 
crescendo duhovnicesc. Plinirea Sãrbãtorii a fost, însã, sacrilegiatã de atitudinea 
„Cezarului“ care, neînvãþând nimic din modelul omului de stat  ªtefan cel Mare ºi 
Sfânt, a împiedicat poporul binecredincios sã dãruiascã lui Dumnezeu cele ce sunt 
ale lui Dumnezeu.

Revenind la vatrã, un dor sfâºietor de Putna îmi cuprinsese toatã fiinþa. Am 
înþeles în el glasul tainic al Domnului ªtefan ºi cã, din acel moment, relaþia mea cu 
Sfântul Voievod a cãpãtat un inestimabil plus de intimitate.

Ciprian Onica, Sibiu
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ºi în felul acesta sã poatã ºi ei sã-L trãiascã mai mult pe 
Dumnezeu, sã-L trãiascã mai mult pe ªtefan, aºa cum 
a fost el.
 Primiþi, fraþi români, aceastã cruce care sã vã fie 
spre uºurare în ispite ºi încercãri, ºi daþi crucea aceasta 
Putnei, Voievodului ªtefan; sã rãmânã la noi crucea 
suferinþelor românilor din Basarabia!
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Începutul lunii lui Cuptor a anului întru Hristos 2004 a constituit pentru fiecare 
mãdular viu al Bisericii neamului nostru un moment de judecatã de conºtiinþã menitã 
a-i lãmuri în focul mãrturisirii aurul credinþei.

La jumãtate de mileniu de la statornicirea în veºnicie, glasul Voievodului 
„purtãtor de biruinþã“ a sunat chemându-ºi oºtirea de pretutindeni la împreunã-
mãrturisirea Legii celei strãmoºeºti.

Aceasta a fost Marea Sãrbãtoare de la Putna — o chemare la mãrturisirea 
credinþei în Domnul Iisus Hristos, adevãratul nostru Dumnezeu ºi la cinstirea 
„strãmoºului cuminte“, care ieri a luptat pentru ca noi, astãzi, sã putem mãrturisi.

Sfântul ªtefan cel Mare rãmâne simbolul unitãþii noastre de credinþã ºi dragoste 
de neam.

Prin purtarea de grijã a Marelui Voievod, am reuºit ca pentru patru zile sã fim 
contemporani cu cei care acum cinci sute de ani l-au condus pe Domnul ªtefan spre 
mormânt — poartã a înveºnicirii.

Fiu al Bucovinei, „copil de casã al Domnului ªtefan“, participarea la acest unic 
eveniment a constituit, pentru mine, în primul rând împlinirea datoriei fireºti de a-l 
cinsti pe cel care de cinci veacuri domneºte în inimile ºi în conºtiinþele locuitorilor 
Þãrii Fagilor.

Uniþi în cânt ºi-n rugã, am trãit cu maximã intensitate grandoarea 
evenimentului. Atunci am cunoscut cã nimic nu este mai frumos ºi mai bine „decât a 
locui fraþii împreunã“, ºi am înþeles cã studenþimea românã a priceput chemarea 
vremurilor ºi rostul unei astfel de sãrbãtoriri.

Urcuºul spre „Ierusalimul neamului românesc“ a reprezentat un adevãrat 
crescendo duhovnicesc. Plinirea Sãrbãtorii a fost, însã, sacrilegiatã de atitudinea 
„Cezarului“ care, neînvãþând nimic din modelul omului de stat  ªtefan cel Mare ºi 
Sfânt, a împiedicat poporul binecredincios sã dãruiascã lui Dumnezeu cele ce sunt 
ale lui Dumnezeu.

Revenind la vatrã, un dor sfâºietor de Putna îmi cuprinsese toatã fiinþa. Am 
înþeles în el glasul tainic al Domnului ªtefan ºi cã, din acel moment, relaþia mea cu 
Sfântul Voievod a cãpãtat un inestimabil plus de intimitate.

Ciprian Onica, Sibiu
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Pentru orice bucurie se cuvine sã aducem 
mulþumire lui Dumnezeu ºi celor prin care ne-a fost datã. 
Mulþumim tuturor acestor tineri care, prin pelerinajul pe 
urmele Slãvitului Voievod, au adus Marii Sãrbãtori 
„ªtefan 500“ o luminã deosebitã. În cartea de istorie a 
Putnei ºi în cartea istoriei neamului românesc, drumul 
lor va fi asemenea unei împãrtãºiri cu faptele sfinte ale 
strãmoºilor. Peste timp, ecoul paºilor acestora va miºca în 
alte generaþii glasul conºtiinþei:

Stareþul mãnãstirii Putna,
Arhimandrit Melchisedec Velnic

Închinându-te la mormântul Slãvitului Voievod, 
române, nu uita… Ai un neam, o þarã ºi o lege. Ai strãmoºi 
ce þi-au dat acest neam, aceastã þarã ºi aceastã credinþã 
prin viaþa lor ºi prin moartea lor. Eºti azi aici pentru cã pe 
aceste locuri s-a luptat un ªtefan, un Mircea ºi un Mihai...

Pãmântul musteºte de sângele strãmoºilor ca Jertfa 
din Potir.

Cei care în 1989 au strigat: „Vom muri ºi vom fi 
liberi“ au aflat Adevãrul, dupã cuvântul Mântuitorului: 
„Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa“.

Sfinþii ºi eroii sãdiþi de Dumnezeu pe acest pãmânt 
sã te însufleþeascã ºi pe tine. Ascultã glasul lor, roagã-te 
lor, primeºte ajutorul lor. De eºti botezat ca ei, fã ºi faptele 
lor. De vei face faptele lor, vei primi cununa lor. În viaþa 
lor afli pildã, afli putere, afli râvnã. În viaþa lor afli 
adevãratul duh al poporului dreptslãvitor: duhul jertfei.

Ia aminte, dar, de unde vii, pentru a ºti încotro sã te 
îndrepþi! 
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