Ziua de 2 iulie a fiecărui an îi adună pe credincioşii din România
Mare în dulcea şi frumoasa Bucovină, la Mănăstirea Putna „Ierusalimul
neamului nostru”, pentru a aduce prinos de cinstire Binecredinciosului
Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, neamului şi patriei străbune.
În acest an, zilele de 1 şi 2 iulie au îmbrăcat o aură deosebită
deoarece o dată cu prăznuirea Sfântului Voievod, s-au sărbătorit şi 550
de ani de la urcarea sa pe tronul Moldovei la data de 12 aprilie 1457.
Tatăl lui Ştefan, Bogdan al II-lea, a fost ucis mişeleşte de Petru
Aron în 1451, care apoi s-a proclamat Domn al Moldovei, luându-şi
numele de Petru-Vodă. Peste 6 ani, Ştefan, sprijinit cu oaste de către
Vlad Ţepeş din Ţara Românească, revine în Moldova şi-l înfruntă pe
Petru Aron, reuşind să-i înfrângă oştirea. Urât şi dispreţuit Petru Aron a
fugit în Polonia. Victorios şi iubit de popor, la 12 aprilie 1457, Ştefan a
ajuns la Suceava, unde era aşteptat de o mare mulţime pe Câmpia de la
Direptate, lângă Cetatea de Scaun. Mitropolitul Teoctist a săvârşit
atunci slujba ungerii Voievodului Ştefan, ce era acum domn în virtutea
sângelui său domnesc, fiind nepot al lui Alexandru cel Bun, în virtutea
biruinţei asupra ucigaşului şi hoţului de domnie Petru Aron, şi a
binecuvântării rostite de cel dintâi preot al ţării.
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Duminică 1 iulie 2007, peste 350 de studenţi din
toată ţara au participat la Sfânta Liturghie oficiată la
Cetatea de Scaun a Sucevei şi au pornit apoi spre
Mănăstirea Putna, unde, împreună cu ceilalţi
pelerini, au participat la slujba de priveghere,
până târziu în noapte. A doua zi, luni 2 iulie,
credincioşii au participat la slujba arhierească
oficiată de ÎPS Daniel - Mitropolitul
Moldovei, ÎPS Pimen - Arhiepiscopul
Sucevei şi Rădăuţilor, înconjuraţi de un
impresionant sobor de preoţi.
Până în miez de noapte, mănăstirea
a fremătat de cântecele credincioşilor,
ca o încununare a celor două zile de
sărbătoare. Dealul Crucii de la Putna,
acolo unde legenda spune că Ştefan
cel Mare a tras cu arcul pentru a
stabili locul unde va ctitori
mănăstirea, s-a umplut de
oameni. Studenţi, săteni din
Putna, jandarmi şi pelerini, au
devenit pentru un timp, fiecare
cu făclii în mâini, mici părticele
ale literelor Ş T E F A N.
Făcliile de pe Dealul Crucii
s-au stins după mai bine de trei
ore dar au lăsat aprinsă în
inima participanţilor amintirea
sfântă a lui Ştefan şi emoţia
acestui eveniment.
prof. Lucian Dimitriu
"Într-însul găsise poporul
românesc cea mai curată şi mai
deplină icoană a sufletului său:
cinstit şi harnic, răbdător fără să
uite şi viteaz fără cruzime, straşnic
în mânie şi senin în iertare, răspicat
şi cu măsură în grai, gospodar şi
iubitor al lucrurilor frumoase, fără
nici o trufie în faptele sale...”
Nicolae Iorga
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