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f ata ca Parintele Ioan gi copiii au

U ajuns, in sfirgit, gi in locul la care

l/ s-au gandit tot drumul: Mindstirea
\| Putna, unde se afli mormdntul
I Sfintului Voievod Stefan cel r\Iare.
.l. Pe drum, copiii au pus sute de

intrebiri gi la fiecare Pirintele Ioan a

trebuit si rispundi ca gi cum era prima
intrebare gi era pusi pentru prima dati.
insi dragostea copiilor pentru SfAntul

$tefan ii dldea puteri. Ba chiar de-abia
agtepta gi el si ajungi la ministire.

Acolo avea si le povesteasci despre
marele sfAnt alituri de mormAntul lui,
privind obiectele pe care el le $nuse in
mAni gi le diruise mdnistirii. Avea si

calce impreuni cu copiii pe locurile unde
Voievodul pigise de atitea ori.

in fafa girului de intrebdri 9i a dorin-
lei de a le povesti iar gi iar despre viala
SfAntului $tefan cel Mare, o intrebare a
inceput si-l frimdnte: de ce copiii sunt
atragi atAt de puternic de un sfAnt care a
alrrt o viali plini de evenimente greu de
descifrat - chiar qi de istorici?

Mereu se intrebase: de ce Dimitrie
Cantemir l-a numit ,,domn mai presus
de orice laudf'? Sau de ce Nicolae Iorga,
cel mai mare istoric romdn, a spus ci este

,,icoana cea mai curati a sufletului rom6:-
nesc"? Ce ii atrage deopotrivi pe cei mici
gi pe cei mari la Sfantul $tefan?



Pdrintele cel iubit
al Moldovei

dnd intr-o
noapte intune-
coasd un grup
de oameni rd-
ticegte drumul
qi oameni rii ii

atacd, nldejdea tuturor este ca
Dumnezeu sd le trimita pe ci-
neva care si ii salveze.

O astfel de lumini salvatoare
gi un scut de apirare a fost
Sfrntul $tefan pentru Moldova
gi pentru toate cregtinitatea.

SfAntul $tefan a ciliuzit
poporul cu multa aten!ie gi

dragoste, ca pe o mosl.enire
sfinti de Ia strimogi gi ca un
dar de prel pe care Dumnezeu
i I-a incredinlat. El a Etiut ci va
da socoteali in fafa strimogilor
gi a lui Dumnezeu de cum s-a
purtat cu poporul. Dar nu nu-
mai fa{i de supugii sii s-a simlit
dator, ci a fost gata si iqi dea
viata pentru toati crestinltatea,
cici il iubea mult pe Hristos.

Lumina vie{ii sale nu s-a
stins dupi ce Sfdntul $tefan
s-a mutat la ceruri, ci din
impirila lui Dumnezeu ocro-
tegte in continuare neamul siu
gi pe toli creqtinii.
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$tefan voievod,,

fiul lui Bogdan voievod

nainte de domnia SfAntului $tefan,
cregtinii din Moldova au trecut prin
mari incercdri. Bunicul Sfdntului
$tefan a fost domn al Moldovei qi
s-a numit Alexandru. El a fost un
conducitor foarte bun la suflet, care

a ficut atdt de mult bine poporului, incdt
oamenii i-au spus Alexandru cel Bun.

Dupi moartea Voievodului Alexandru
cel Bun, unii dintre fiii, nepolii qi rudele
lui nu au mai avut frici de Dumnezeu
9i dragoste de popor. Ei nu s-au aritat
vrednici de strimogul lor Ei nu au con-
dus poporul dupi voia lui Dumnezeu, ci
s-au luptat intre ei pentru putere. Acegti
urmagi nevrednici s-au omorAt unii pe



al1ii, au invrdjbit poporul gi au trddat lara
pentru pofta lor de a stipani.

AtAt de mare era dezbinarea in !ari, in-
cit, la un moment dat, au fost doi domni
pe tronul Moldovei, fiecare reprezentdnd
interesele unor strlini.

Dar oamenii se rugau, preolii se ru-
gau, cilugirii se rugau ca Dumnezeu
sd le trimiti un conducitor. D'tpl, z5
de ani de lupti intre frafi, Dumnezeu
a dat coroana unui om ales, SfAntul

$tefan. El a gters lacrimile din ochii
poporului oropsit in cei z5 de ani
de lupte intre frafi gi a adus din
nou in sufletele oamenilor ni-
dejdea ci Dumnezeu nu uiti de
poporul Siu.

SfAntul $tefan s-a niscut
pulin inainte de anul r44o,
pirinjii lui fiind Voievodul
Bogdan al Il-lea al Moldovei,
fiul lui Alexandru cel Bun, gi

Doamna Maria Oltea.

incercirile grele pe care Dumnezeu
Ie-a ing[duit in viafa sa au inceput din
copilirie. Dupi ce a condus tara un an
gi citeva luni, tatil si.u a fost omorAt la
o nunti de citre Petru Aron, pentru a-i
lua domnia.

Atunci mama SfAntului $tefan a fu-
git cu el din Moldova, de teami ca Petru
Aron si nu il ucidi gi pe copil. Au.mers

intii in Jara Romineasci, iar apoi
la Hunedoara, la castelul guver-
natorului Transilvaniei, Iancu
de Hunedoara.
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