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Abstract:   In the spring of 2016, a program initiated from across the river 
Prut and entitled “Know your Country!” was started, having taken place in 
July and August and facilitating the arrival of over 100,000 Bessarabian 
brothers, endowed with the desire of getting to know their Mother-Land.

Bessarabia is the true story of a tear on the cheek of Romania. We should 
to all that we can so that, through word and pray, we may erase this tear off 
the cheek of our country! So, we are one national and belong to one country, 
“sweet Romania”.
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Astăzi, printre noi, se află și un grup de români din părțile Basarabiei. În 
primăvara aceasta s-a început un program pornit de peste Prut intitulat 
„Cunoaște-ți Ţara”!, care se va derula în lunile iulie și august şi va facilita 
venirea în România a peste 100.000 de fraţi basarabeni, dornici să-şi  cunoască 
Patria-Mamă. După câte ați văzut, i-am pus pe oaspeţii noştrii să rostească în 
fața frățiilor voastre și în fața lui Dumnezeu rugăciunea „Tatăl nostru” și l-au 
rostit așa cum m-a învățat și pe mine maica mea. Ați fost toți martori că l-au 
rostit în graiul părinților noștri. Aşadar, suntem de-un neam şi aparținem unei 
singure țări, „dulcea Românie”.

Iubiți credincioși, Basarabia este istoria unei lacrimi pe obrazul patriei 
noastre românești. Ar trebui să facem tot ce ne este în putință ca, prin cuvânt 
și rugăciune, să ștergem această lacrimă de pe obrazul patriei noastre! Am 
rămas singura țară din Europa care nu își are toți fiii săi acasă. Încă mai avem 
o fiică basarabă dincolo de Prut. 

Iubiți frați basarabeni, vă îndemnăm să vă întoarceți la pieptul patriei-mamă, 
dar să nu veniți singuri peste Prut, ci să veniți cu zestrea lui Ștefan cel Mare, 
ca să întregim neamul și țara noastră şi  atunci când va veni Sfântul Ilie, când 
va veni Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să găsească neamul acesta al nostru iarăși 
împreună, așa cum a hărăzit Dumnezeu să fie neamul și țara noastră!
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Menţiune: Mesajul ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului a fost rostit în data 
de 20 iulie cu prilejul hramului mănăstirii Izvorul Miron Româneşti din 
Arhiepiscopia Timişoarei, unde a participat şi un grup de fraţi români din 
Basarabia


