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Lupt\tor jertfelnic [i ctitor darnic

Lucrarea harului în via]a 
Sfântului Voievod {tefan cel Mare

† DANIEL,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

1. Introducere

Despre Sfântul {tefan cel Mare s-a scris în cronici [i studii de istorie, s-a
vorbit în legende [i în evlavie popular\. De la canonizarea sa în 1992, el a intrat
în calendarul [i cultul ortodox. Ca atare, acum este necesar\ aprofundarea
teologic\ [i spiritual\ a con]inutului troparului s\u în care el este prezentat ca
ap\r\tor neînfricat al credin]ei [i patriei str\bune, mare ctitor de loca[uri sfinte.
Cu alte cuvinte, {tefan cel Mare [i Sfânt este recunoscut ca vas ales al lucr\rii
harului lui Dumnezeu în el pentru binele Bisericii lui Hristos.

De aceea, în cele ce urmeaz\ vom scoate în eviden]\ câteva aspecte ale acestei
lucr\ri, acum la ceas de pomenire solemn\ a memoriei sale.

2. Comoara din vasul de argil\

Anul omagial {tefan cel Mare [i Sfânt, prilejuit de împlinirea a 500 de ani de
la trecerea la cele ve[nice [i a 12 ani de la canonizarea de c\tre Biserica Ortodox\
Român\ a celui mai str\lucit [i popular dintre voievozii [i domnitorii poporului
român este nu numai un popas de reculegere [i de recuno[tin]\, ci [i un imbold de
înnoire spiritual\ [i de lucrare misionar\ cre[tin\, atât pentru clerici cât [i pentru
mireni.

~ntrucât Sfântul {tefan cel Mare, prin credin]a [i vitejia, prin inteligen]a [i d\r-
nicia sa, r\mâne – a[a dup\ cum spunea Nicolae Iorga – cea mai curat\ icoan\ a
sufletului poporului român, cinstirea sau omagierea lui este deodat\ un act de
cult [i de cultur\, de dreptate [i de demnitate pentru con[tiin]a românilor de pretu-
tindeni [i pentru credin]a cre[tin\ vie.

Sfântul {tefan cel Mare a r\mas o lumin\ în istorie pentru c\ a tr\it intens
istoria ca lupt\ motivat\ de credin]\ puternic\ [i de idealuri nobile. El a perceput
istoria atât ca zbucium al patimilor omene[ti individuale [i colective, cât [i ca loc
[i lucrare a harului dumnezeiesc. Asocierea dintre multele r\zboaie pe care le-a
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purtat [i multele biserici [i m\n\stiri pe care el le-a ctitorit sau ajutat este dovada
cea mai gr\itoare a acestei experien]e complexe [i intense.

Când Biserica trece în rândurile sfin]ilor persoane umane care au luminat pe al]ii
prin credin]a [i faptele lor, ea nu cinste[te natura uman\ în stare de autosuficien]\
sau realizare de sine prin sine, ci ea cinste[te lucrarea harului lui Dumnezeu în
oameni. Când omul coopereaz\ cu harul divin, îl cere în rug\ciune [i-l arat\ în
mul]umire harnic\ [i darnic\, în fapte de dreptate [i milostenie, credin]a se transfor-
m\ din convingere a min]ii în comuniune a inimii, poc\in]a devine biruin]\
asupra p\catului, iar iertarea devine ridicare spre fapt\ bun\.

~n percep]ia poporului [i a cronicarilor români [i str\ini, multele biruin]e ale
Sfântului {tefan cel Mare  (din 36 de r\zboaie a pierdut doar dou\) nu se explic\
în exclusivitate prin inteligen]a [i talentul militar al domnitorului, ci mai ales prin
ajutorul lui Dumnezeu.

~n acest sens, {tefan cel Mare a fost numit [i svetâi, adic\ Sfânt, pentru c\ a
fost recunoscut ca „purt\tor de biruin]\”. Biruin]a venea de la Dumnezeu, dar
Binecredinciosul Voievod era sfetnicul [i sfe[nicul care purta aceast\ biruin]\.

{tefan cel Mare [i Sfânt nu a socotit multele sale victorii ca fiind în primul
rând meritul s\u, ci ajutor de la Dumnezeu. Prin aceasta el are o experien]\ a
harului asem\n\toare cu cea a marelui convertit [i misionar Sfântul Apostol Pavel,
care zice: {i avem comoara aceasta în vase de lut, ca s\ se învedereze c\
puterea covâr[itoare este a lui Dumnezeu [i nu de la noi (II Cor. 4, 7).

Prin poc\in]\ [i smerenie, lupt\torul credincios vede lutul ca fragilitate sau
finitudine a naturii umane, iar prin iubire de Dumnezeu [i speran]\ el vede t\ria,
nem\rginirea [i noutatea harului.

3. Violen]a r\zboaielor [i pacea m\n\stirilor

Sfântul {tefan cel Mare a crescut într-o Moldov\ tulburat\ timp de un sfert de
veac de lupt\ pentru putere între descenden]ii bunicului s\u Alexandru cel Bun.
Astfel, ca s\ scape cu via]\, el [i p\rin]ii lui, Bogdan al II-lea [i Doamna Oltea, au
tr\it mai mul]i ani în pribegie în }ara Româneasc\ [i în Transilvania.

Apoi, tân\rul {tefan este din nou încercat când tat\l s\u, ajuns domnitor al
Moldovei, dup\ câ]iva ani de domnie este ucis de c\tre fratele s\u vitreg, Petru
Aron. Durerea [i tulburarea creat\ de moartea tragic\ a tat\lui s\u le tr\ie[te din
nou în pribegie.

Ajunge el însu[i Domn al Moldovei în Joia Mare a anului 1457, în urma
b\t\liilor de la Dolje[ti [i Orbic, când învinge pe Petru Aron.

Dar când înceteaz\ în Moldova luptele interne pentru domnie, încep n\v\-
lirile din afar\  ale turcilor [i t\tarilor, ungurilor [i polonilor, astfel c\ în lunga sa
domnie de 47 de ani, pu]ini au fost anii de pace, f\r\ r\zboi [i f\r\ primejdie.
Tulburarea pricinuit\ de l\comia n\v\litorilor sau de dorin]a lor de st\pânire
asupra Moldovei l-a f\cut s\ stea mereu în starea de priveghere [i de jertf\, de
preg\tire de lupt\ [i de ap\rare a ]\rii [i a credin]ei str\mo[e[ti, de ap\rare a
Moldovei [i a Europei cre[tine.

De unde atâta putere de jertf\? Din credin]a primit\ în familie [i în Biseric\.
Este semnificativ faptul c\, potrivit tradi]iei, atât mama lui {tefan cel Mare,
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Doamna Oltea, devenit\ mai târziu maic\ de m\n\stire cu numele de Maria, cât [i
duhovnicul s\u, Cuviosul Daniil Sihastrul, îl îndeamn\ p\rinte[te pe Voievod nu la
resemnare, ci la lupt\ jertfelnic\, având credin]\ puternic\ [i n\dejde tare în ajutorul
lui Dumnezeu. ~ndemnul [i binecuvântarea lor s-au transformat în biruin]\. De
aceea, {tefan a [tiut s\ cear\ ajutorul lui Dumnezeu [i al Sfin]ilor Lui (Maica
Domnului, Sf. Gheorghe, Sf. Procopie, Sf. Dimitrie, Sf. Ioan Botez\torul etc.)
prin post [i rug\ciune, iar apoi s\ înal]e rug\ciuni de mul]umire lui Dumnezeu
prin în\l]area de biserici [i m\n\stiri pe care el le nume[te hram [i rug\, ele fiind
cruci zidite în form\ de lumân\ri de ~nviere în fa]a ve[nicului Dumnezeu, Domnul
istoriei [i al vie]ii noastre.

Fiindc\ a tr\it experien]a harului divin în lupt\ jertfelnic\, {tefan al Moldovei
[tia c\ din Cruce izvor\[te puterea ~nvierii, iar biruin]a na[te recuno[tin]\.

~n aceast\ privin]\, Letopise]ul anonim al }\rii Moldovei relateaz\ c\, dup\
biruin]a lui asupra n\v\litorilor polonezi la Codrii Cosminului, însu[i domnul
{tefan voievod a slobozit toat\ oastea sa, pe fiecare la ale sale, [i a[a a poruncit
tuturor vitejilor [i boierilor s\i, s\ se adune în ziua Sfântului Nicolae, în târgul
numit Hârl\u. Deci, s-au adunat to]i în acea zi. {i acolo, atunci, domnul
{tefan voievod a f\cut mare osp\] tuturor boierilor s\i, de la mare pân\ la mic
[i atunci a instituit mul]i viteji [i i-a d\ruit atunci cu daruri scumpe, fiecare
dup\ vrednicia sa. {i i-a slobozit la ale lor [i i-a înv\]at s\ laude [i s\ bine-
cuvânteze pe Dumnezeu Cel Preaînalt pentru cele ce le-au fost d\ruite, pentru
c\ toate biruin]ele sunt de la Dumnezeu. 

M\n\stirile [i bisericile, 44 la num\r dup\ cronicarul Grigore Ureche,
închinate Domnului nostru Iisus Hristos, ca M\n\stirea Neam], sau Maicii Dom-
nului, ca M\n\stirea Putna, Sfintei Cruci, Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavriil,
Sfântului Ioan Botez\torul, Sfântului Gheorghe, Sfântului Dumitru, Sfântului
Procopie, Sfântului Nicolae [.a., sunt deodat\ acte de recuno[tin]\, de tr\ire euha-
ristic\ [i izvor de pace sufleteasc\, de sfin]enie [i speran]\ într-o lume tulburat\
de p\cat [i de moarte.

Pisania bisericii de la M\n\stirea R\zboieni (1496) este o m\rturie de smerenie
a Domnitorului. ~ntre altele citim acolo: Cu voia lui Dumnezeu au fost birui]i
cre[tinii de c\tre p\gâni, iar în alt\ parte Domnitorul m\rturisea cu poc\in]\: Eu [i
Curtea mea am f\cut ce mi-a stat în putin]\, [i s-a întâmplat ce [ti]i. Pe care
lucru îl socot c\ a fost voia lui Dumnezeu ca s\ m\ pedepseasc\ pentru p\catele
mele, [i l\udat s\ fie numele Lui1.

Pisania bisericii ~n\l]area Domnului de la M\n\stirea Neam] con]ine o fru-
moas\ rug\ciune: Doamne Hristoase, prime[te casa aceasta, pe care am zidit-o
cu ajutorul T\u, întru slava [i cinstea sfintei [i sl\vitei Tale ~n\l]\ri de la
p\mânt la cer; [i Tu st\pâne, acoper\-ne cu mila Ta de acum [i pân\ în veac.

4.  Tr\darea unor boieri [i fidelitatea oamenilor din popor

La urcarea sa pe tron, în 14 aprilie 1457, Sfântul {tefan cel Mare a g\sit
Moldova sl\bit\ de lupte interne pentru domnie [i mult\ anarhie. Autoritatea

1 N. Iorga, Istoria lui {tefan cel Mare, Bucure[ti, 1904, p.179.
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Domnitorului era sl\bit\, iar unii boieri se preocupau mai mult de interese [i câ[tig
personal decât de binele ]\rii [i al poporului. Era nevoie de mult\ dreptate [i
unitate în ]ar\, de înnoire [i organizare social\. De aceea, {tefan cel Mare [i Sfânt
începe s\ se sprijine mai mult pe popor [i pe Biseric\, decât pe marii boieri
dornici de privilegii, dar mai pu]in capabili de jertf\ pentru ]ar\. Unii dintre
ace[tia unelteau pe ascuns împotriva Domnitorului, împreun\ cu puteri str\ine
care voiau s\ domine Moldova, ca de pild\, Isaia vornicul, cumnatul lui {tefan,
paharnicul Negril\ [i stolnicul Alexa.

Ca urmare, în anul 1471, ei au fost pedepsi]i pentru tr\dare prin decapitare.
Dreptatea voievodului era aspr\ pentru tr\d\tori, dar mila [i d\rnicia sa erau ge-
neroase pentru iubitorii de credin]\ [i ]ar\. Astfel, {tefan cel Mare [i Sfânt a
ridicat în rang de boier o mul]ime de lupt\tori viteji [i jertfelnici [i a ajutat o mul-
]ime de oameni s\raci.

Pentru aceasta poporul îl iubea, iar la moartea sa l-a plâns cu mult\ jale
pentru c\ a l\sat mult bine în urma lui, cum scrie cronicarul: Iar pe {tefan Vod\
l-a îngropat ]ara cu mult\ jale [i plângere în m\n\stire în Putna care era de
dânsul zidit\. Atâta jale era de plângeau to]i ca dup\ un p\rinte al s\u, c\ci
cuno[teau to]i c\ s-a sc\pat (p\gubit, n.n.) de mult bine [i mult\ ap\r\tur\ 2.

Harul lui Dumnezeu lucreaz\ în lume adev\rul [i dreptatea, libertatea [i iubirea
de oameni. De aceea, asemenea profe]ilor, care erau promotori ai drept\]ii [i ai
vie]ii sociale s\n\toase, Domnitorul avea datoria de a judeca dup\ dreptate [i de a
ap\ra demnitatea uman\ umilit\ de l\comie [i dispre]. Despre aceasta noteaz\
cronicarul polonez I. Dlugosz: Prin asprimea [i dreptatea sa, nel\sând nici o
crim\ nepedepsit\, îi f\cu pe ace[tia (moldoveni) pleca]i ascult\tori întru toate
de poruncile lui 3. ~n lupta sa social\ {tefan cel Mare [i Sfânt a fost în]eles [i ajutat
de Biseric\. Daniile pe care el le f\cea Bisericii aveau [i scop social-caritativ,
m\n\stirile fiind [i loca[uri de cultur\ [i de filantropie. S-a constatat pe dreptate
c\: Biserica nu prezenta o for]\ economic\ [i nu putea concura cu boierimea
mare [i influen]a ei politic\. De aceea, înzestrarea m\n\stirilor [i bisericilor cu
toate cele trebuincioase lor intra în preocuparea constant\ a domnului 4. 

5.  Credin]\ ortodox\ [i cooperare cre[tin\ european\

Ca fiu al Bisericii [i mare binef\c\tor al ei, Binecredinciosul Voievod {tefan
cel Mare [i Sfânt a ap\rat credin]a cre[tin\ ortodox\ a poporului s\u în fa]a
islamului în expansiune, dar [i în fa]a prozelitismului cre[tin occidental.

~n acela[i  timp, el avea respect fa]\ de cre[tin\tatea apusean\ [i f\cea apel la
Papa pentru sprijin în lupta antiotoman\. Iar Papa Sixt al IV-lea recunoa[te
vitejia [i meritele sale în ap\rarea întregii Europe cre[tine, numindu-l atletul

2  Grigore Ureche, Letopise]ul }\rii Moldovei.
3 I. Dlugosz, Historia Poloniae, vol. II, Ed. Lipsiae, 1712, citat la Alexandru Boldur,

Biserica în timpul lui {tefan cel Mare, în volumul colectiv Biserica. O lec]ie de istorie,
M\n\stirea Putna, 2004, p. 101.

4 Alexandru Boldur, art. cit., p. 99.
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credin]ei cre[tine. Fidelitatea cert\ [i constant\ fa]\ de propria sa tradi]ie orto-
dox\, dar [i respectul s\u fa]\ de al]i cre[tini [i chiar fa]\ de religia islamic\, arat\
c\ adev\rata credin]\ îl umanizeaz\ pe om, îl face pa[nic [i capabil de dialog [i
cooperare, nu-l fanatizeaz\. Ca fiu al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Voievod {tefan
cel Mare ajut\ m\n\stiri din Muntele Athos: Zografu, Grigoriu, Vatopedu, Costa-
monitu, Sf. Pavel [.a. De asemenea, el are rela]ii culturale cu alte Biserici Ortodoxe,
ca de pild\, cu Arhiepiscopia de Ohrida, cu Kievul [i Moscova, cu Serbia, cu
ortodoc[ii din Pocu]ia. ~n mod deosebit, îns\, el este preocupat de rela]iile cu
fra]ii ortodoc[i de acela[i neam din celelalte provincii române[ti: Valahia [i
Transilvania, unde înfiin]eaz\ episcopia ortodox\ a Vadului [i construie[te dou\
biserici: la Vad [i Feleac; iar în }ara Româneasc\, o biseric\ la Râmnicu S\rat5.

Prin toate aceste lucr\ri de sprijinire a vie]ii [i misiunii Bisericii, Sfântul
{tefan cel Mare se dovede[te a fi un fiu [i un misionar al Bisericii. Astfel titlurile
sale de binecredincios [i de Hristos iubitor men]ionate în pisaniile bisericilor pe
care le-a ctitorit au acoperire în faptele sale de ap\rare a credin]ei [i d\rnicie fa]\
de Biseric\.

6. Crucea vie]ii p\mânte[ti [i bucuria odihnei ~nvierii

Crescut de familie [i format de Biseric\ în tradi]ia sfânt\ a cinstirii memoriei
[i a mormintelor predecesorilor s\i, {tefan cel Mare [i Sfânt nu se teme de r\ul din
lume [i de moarte, pentru c\ iube[te [i sluje[te pe Hristos Biruitorul iadului [i al
mor]ii. De aceea, sl\vitul Voievod are o putere deosebit\ de a înfrunta moartea în
atâtea r\zboaie, dar [i de a se preg\ti pentru moarte înc\ din anii de început ai
domniei sale, ctitorind M\n\stirea Putna (între anii 1466-1469) ca loc de înmor-
mântare a sa.

Mai mult, aproape toate bisericile [i m\n\stirile pe care le-a ctitorit spre a-I
mul]umi lui Dumnezeu pentru ajutorul primit de la El poart\ pisanii oarecum
testamentare: ca el [i familia s\ fie pomeni]i în rug\ciuni în timpul vie]ii p\-
mânte[ti [i dup\ mutarea lor la cele ve[nice.

Este impresionant modul atent [i minu]ios în care Sfântul Voievod {tefan cel
Mare se îngrije[te de rug\ciunile pe care trebuie s\ le fac\ monahii din m\n\s-
tirile ctitorite de el sau ajutate de el.

Un exemplu în acest sens este testamentul-pomelnic de la M\n\stirea Zografu
din Sf. Munte Athos. Astfel, dup\ ce enumer\ pomenirile zilnice [i s\pt\mânale,
el adaug\: Acestea s\ ni se cânte pân\ ce vom fi în via]\. Iar dup\ trecerea a-
nilor no[tri [i dup\ sfâr[itul vie]ii noastre, în anul întâi s\ ni se fac\ [i s\ ni se
cânte sfântul prohod, de c\tre sobor; apoi slujbele de ziua a treia, a noua, a
dou\zecea, a patruzecea, de o jum\tate de an [i de un an. Iar dup\ trecerea

5 Vezi Preot Paul Mihail, Rela]iile externe biserice[ti ale lui {tefan cel Mare, în
volumul Biserica. O lec]ie de istorie, M-rea Putna, pp. 166-182 [i Alexandru G\in\, Leg\-
turi biserice[ti [i culturale între Transilvania [i Moldova pe timpul lui {tefan cel Mare –
1457-1504, în acela[i volum, pp. 183-196.
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unui an, s\ ni se cânte într-o zi din an, de c\tre sobor, pentru mântuirea
sufletului; seara parastas cu coliv\ [i b\utur\, iar diminea]a sfânta liturghie cu
coliv\; iar la prânz b\utur\, spre mângâierea fra]ilor. Aceasta s\ r\mâie a[a,
cât\ vreme va sta [i sfânta m\n\stire6.

{tefan cel Mare [i Sfânt [i-a ales ca loc de veci m\n\stirea [i a fost mereu
preocupat s\ fie pomenit în rug\ciuni, pentru c\ a cunoscut personal puterea [i
binefacerea rug\ciunii pentru via]a omului pe p\mânt [i pentru via]a sufletului
dincolo de mormânt.

Prin toate ctitoriile închinate lui Dumnezeu [i Sfin]ilor Lui, {tefan cel Mare [i
Sfânt î[i preg\tea, în duh de poc\in]\ [i rug\ciune, apropierea de lumina neîn-
serat\ [i bucuria ne[tirbit\ a comuniunii sfin]ilor.

Pentru multele rug\ciuni pe care le cerea de la al]ii pentru el, Dumnezeu l-a
învrednicit ca Sfânta Biseric\ a neamului s\u s\-l treac\ în calendarul ei, al sfin]ilor
rug\tori pentru to]i oamenii. Cel ce a cerut ajutorul sfin]ilor [i a c\utat comuniunea
cu ei prin rug\ciune cât a tr\it pe p\mânt, se roag\ [i se bucur\ acum împreun\ cu ei
în ceruri. Din lumina patriei sale cere[ti, Sfântul Voievod {tefan cel Mare ocrote[te [i
inspir\ acum pe cei ce locuiesc în patria lor p\mânteasc\ [i îi cinstesc memoria [i
icoana lui când cultiv\ credin]a cre[tin\, ctitoresc biserici [i m\n\stiri, lupt\ pentru
dreptate [i ap\r\ demnitatea persoanelor [i a popoarelor, cu iubire din iubirea lui
Hristos pentru oameni.

De aceea, lumina]i acum la ceas omagial de icoana vie [i de rug\ciunea fier-
binte a Binecredinciosului Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt, împreun\ cu psal-
mistul, rostim cu recuno[tin]\ [i bucurie: Minunat este Dumnezeu întru Sfin]ii
S\i! (Ps. 67,36).

 

Bucure[ti, Aula Palatului Patriarhiei, 16 iunie 2004, cu prilejul [edin]ei solemne a
Adun\rii Na]ionale Biserice[ti dedicat\ comemor\rii a 500 de ani de la trecerea la via]a
ve[nic\ a Sfântului Voievod {tefan cel Mare (1504-2004).

6 Vezi Ion Bogdan, Documentele lui {tefan cel Mare, vol. I, Bucure[ti, 1913, pp. 99-103,
citat de Teodor Manolache, {tefan cel Mare [i via]a religioas\ din vremea sa, în volumul
Biserica. O lec]ie de istorie, pp. 79-80.


