
A fost sfinţit Paraclisul Mănăstirii L ăpuşul Românesc 
 

Peste 3.000 de credincioşi au urcat pe Valea Ruoaia din Lăpuşul Românesc 
pentru a participa la Slujba de Târnosire a Paraclisului Mănăstirii Lăpuş şi la 
Sfânta Liturghie Arhiereasca, oficiată cu această ocazie de PS Dr. Justin 
Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Au fost 
credincioşi din cea mai mare localitate a Ţării Lăpuşlui, Lăpuşul Românesc, dar şi 
din celelalte localităţi.  

Mănăstirea Lăpuş, cu hramul Naşterea Maicii Domnului, stă far întru 
credinţa în Hristos Domnul pe vechea vatră a localității, în Poiana Tuliceasa (în sat 
numele de familie Tulici este frecvent), de la Poalele Ţibleşului, la 3 km de capătul 
satului.  Satul s-a mutat pe actualul amplasament pe la 1315, rămânând locului 
doar biserica de lemn şi câteva case vechi. În jurul bisericii s-a adunat un grup de 
călugări, trăitori de înaltă viaţă duhovnicească până la 1761-1762, când 
Transilvania de Nord a fost prigonită din cauza credinţei ortodoxe, şi trecută prin 
foc şi pară. Atunci a fost distrusă şi mănăstirea, iar locuitorii ei, călugării, izgoniţi, 
7 din ei, originari din Ţara Lăpuşului, fiind împuşcaţi. Martirajul lor nu a fost 
zadarnic, mucenicii de pe Valea Ruoaia, care au sfinţit cu sângele lor locul fostei 
mănăstiri, fiind ctitorii din ceruri ai noii Mănăstiri, a cărei piatră de temelie a fost 
pusă la 1 octombrie 1993, de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, de 
către ÎPS Justinian al Maramureşului şi Sătmarului. Ajutaţi de viitoarea ocrotitoare 
a noului aşezământ monahal, Maica Domnului, preotul Nicolae Giurgiu, arhim. 
Serafim Man şi preotul Ilie Bolchiş, împreună cu credincioşii din sat, pornesc 
construcţia noii mănăstiri, începând cu biserica. De abia peste doi ani, la 10 
noiembrie 1995, la insistenţa PS Dr. Justin Sigheteanul, sosesc aici primele maici, 
surorile monahii Maria Magdalena Drăguş şi Iustina Drăguş, originale din 
Maramureşul Voivodal, Poiana Botizii, care locuiesc, pentru început, în sat. Se 
mută la mănăstire peste un an, la 13 septembrie 1996, fiind primele care reînvie 
monahismul întrerupt de duşmanii ortodoxiei. Slujbele erau oficiate de marele 
duhovnic al Rohiei, părintele arhim. Serafim Man. Între timp, până azi, obştea 
mănăstirii s-a mărit, iar în loc de o mănăstire simplă, avem un adevărat complex 
monahal, cu o biserică în stil  maramureşean, construită de arh. Constantin Pena, o 
casă monahală, terminată în 1997, cu alte clădiri pentru adăstarea credincioşilor, 
precum şi anexe gospodăreşti. În faţa mănăstirii – un frumos lac cu peşte.  
Paraclisul cu hramul „Sfinţii Români”, a cărui târnosire a constituit evenimentul 
religios de duminică, 14 iunie 2015, a fost ridicat, odată cu poarta de la intrare, 
între 1999-2000, de obştea mănăstirii şi meşterul Nicolae Pop. În 2009 au fost 
efectuate lucrări de extindere a Paraclisului, după cum se spune în Documentul de 
Sfinţire, de către marele constructor de biserici ing. Grigore Buda din Tg. Lăpuş, 
împreună cu familia. Pictura a fost realizată între anii 2012-2014, cu sprijinul 



directorului Ioan Filip cu familia. Paraclisul este situat în Casa cu Paraclis, de unde 
îi vine şi numele, o clădire cu patru nivele, şi este, de fapt, ca dimensiuni, o 
adevărată biserică, în care pot intra peste 200 de persoane. 

Slujba de târnosire a fost impresionantă şi au asistat la oficierea ei, de către 
PS Dr. Justin Sigheteanul, înconjurat de un sobor de 25 de preoţi şi diaconi, mai 
mulţi stareţi şi stareţe de mănăstiri din Episcopie, dar şi din afara ei, alături de 
primari din mai multe unităţi administrative, credincioşi sosiţi încă de dimineaţă 
pentru a nu pierde oficierea sfinţirii. Rânduiala târnosirii, impresionantă, prin 
rugăciunile care se fac în genunchi, preoţi şi credincioşi, este impresionantă şi 
pentru cei care au mai asistat la astfel de momente emoţionante. Paraclisul a primit  
hramurile Sfinţii Români şi Sfântul Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului. Documentul de Sfinţire a fost pus în piciorul Sfintei 
Mese de către PS Dr. Justin Sigheteanul, Maica Stareţă Maria Magdalena Drăguş 
şi preotul duhovnic Varlaam China, în nisip foarte uscat, după care tabla mesei a 
fost pecetluită cu ceară. După introducerea Documentul de Sfinţire, Sfânta Masă a 
fost sfinţită după rânduiala canonică a Bisericii Ortodoxe Române, spălarea cu apă, 
stropirea cu aghiasmă, cu apă de trandafiri, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, 
punerea icoanelor sfinţite ale Celor Patru Evanghelişti în cele patru colţuri ale 
Sfintei Mese şi pecetluirea lor cu ceară. Sfântul Pristol a putut fi înconjurat de 
credincioşi pe parcursul întregii zile, fiind singura zi când Sfânta Masă poate fi 
atinsă de credincioşii bărbaţi şi femei.   

Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată în Altarul de vară, pe o vreme 
foarte călduroasă, încât marea majoritatea a credincioşilor s-a tras la umbră. 
Monahia Iustina Drăguş, iconomă, a primit Sfânta Cruce, iar preotul slujitor Ioan 
Ferenţ –brâu roşu. 

În cuvântul de învăţătură, PS Dr. Justin Sigheteanul a vorbit despre 
Evanghelia duminicii, despre Sfinţii Români, despre Sfinţi şi Sfinţenie.   
„Duminica a doua după Sfintele Rusalii a fost rânduită de Sfânta noastră Biserică 
Ortodoxă Română a fi închinată cinstirii Sfinţilor Români, a spus PS Dr. Justin 
Sigheteanul. Adică a tuturor Sfinţilor de la începutul creştinismului şi până astăzi, 
ştiuţi şi neştiuţi, care au odrăslit din neamul nostru, au trăit, au muncit, au crezut, s-
au rugat şi s-au mântuit în biserica noastră strămoşească. Acestora le este închinată 
duminica de astăzi. Şi lucrul acesta s-a întâmplat în 1992, când, după ce ne-am 
eliberat de constrângerile regimului comunist, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, în luna iunie, a trecut în rândul Sfinţilor 20 de fii ai neamului nostru: 
voievozi, ierarhi sau episcopi, preoţi, călugări şi simpli credincioşi, din toate 
slujirile şi categoriile sociale. Şi în acest fel am întregit calendarul Bisericii noastre 
Ortodoxe şi am înnobilat stirpea neamului nostru, pentru că Sfinţii sunt mult mai 
importanţi şi folositori în rugăciune, decât chiar geniile acelui popor.” „Precum 
sunt stelele cerului, aşa sunt sfinţii lui Dumnezeu. Pe unii i-a descoperit 



Dumnezeu, pe alţii i-a lăsat ascunşi. De aceea, i-am pomenim duminică pe toţi 
Sfinţii, iar azi pe toţi Sfinţii din neamul nostru, ca să nu-i uităm pe niciunul. Şi 
astăzi, pentru că-i duminica Sfinţilor Români, îşi aniversează onomastica cei care 
n-au nume de sfânt. Ca şi duminica trecută, a Tuturor Sfinţilor. În această duminică 
îi cinstim pe sfinţi şi ne rugăm tuturor ca să ne ocrotească pe noi, pe cei care nu 
avem un nume de sfant ocrotitor, pentru că, din păcate, din ce în ce mai mulţi dăm 
copiilor nume care nu mai au un corespondent în calendar şi-i lipsim pe copiii 
noştri de darul si rugaciunile unui sfant”, a mai spus PS Dr. Justin Sigheteanul.  
Credincioşii din Parohia Lăpuşul Românesc II Baltă au oferit tuturor celor prezenţi 
o masă de hram. 
 
Material realizat de  
Andrei FĂRCAŞ, 
jurnalist la cotidianul „Graiul Maramureşului” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


