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 PREASFINŢITULUI IUSTIN SIGHETEANUL 

Ziua aceasta este o zi binecuvântată de Dumnezeu şi nu poate fi înţeleasă de nimeni decât 
numai de cel ce trăieşte această zi, ziua unor sfinte împliniri. 

 De aceea ziua de 17 aprilie,  este zi de mare praznic şi bucurie duhovnicească pentru noi 
deoarece Preasfinţitul Iustin împlineşte 20 de ani de la primirea darului arhieriei. Preasfinţitul 
Iustin a fost alături de noi din tinereţe şi cu ajutorul lui Dumnezeu am urcat împreună pe drumul 
deosebit de important de punere a temeliei acestui spaţiu, Episcopia Maramureşului şi 
Sătmarului. 

 Realizările ce s-au făcut în aceşti douăzeci de ani împreună cu Preasfinţitul Iustin sunt 
multe, frumoase şi importante. 

 Noi cu ajutorul lui Dumnezeu am construit un spaţiu sacru de care avea nevoie ţara 
noastră, Biserica noastră, poporul român. Un spaţiu admirat în toată lumea, care caută şi doreşte 
să găsească pe acest glob un loc unde se găsesc urme de viaţă binecuvântată de Dumnezeu, în 
care divinitatea este prezentă în sufletul oamenilor, în viaţa şi casa oamenilor. 

 Eparhia Maramureşului şi Sătmarului are în centru un scaun episcopal, asemenea unui 
centru voievodal şi aceasta este aşezat la Baia Mare, care dintr-o localitate situată la marginea  
ţării s-a transformat prin înfiinţarea Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului într-un mare centru 
spiritual. În trecut existau doua-trei altare, iar acum oraşul e înzestrat cu un mare număr de sfinte 
altare ortodoxe româneşti, în fruntea cărora se înalţă acum frumoasa şi monumentala Catedrală 
Ortodoxă, care pentru toţi locuitorii acestui oraş este şi va fi o mândrie şi o binecuvântare, pentru 
multe secole. 

 În tot Maramureşul şi Sătmarul zeci de altare cu preoţi vrednici sunt acum o mărturie vie 
a vieţii creştine, din timpurile noastre în care preoţii şi slujitorii lui Dumnezeu au stat de veghe. 

 La aceste realizări a contribuit în mod deosebit Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, pentru 
care acum noi, cler şi popor îi aducem cele mai alese mulţumiri şi cuvinte de recunoştinţă pentru 
toate jertfele ştiute sau neştiute pe care le-a făcut pentru Biserica străbună, pentru Eparhia 
noastră, pentru poporul român din Maramureş şi Sătmar. 

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani Preasfinţia Voastră! 
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