
 
Un hram al sfinţeniei şi iubirii 

 
Spre aceste două stări sufleteşti şi trăiri creştineşti esenţiale i-au îndemnat pe 

creştini ierarhii Bisericii Ortodoxe prezenţi la hramul Mănăstirii Bârsana. Au fost 
înalte cuvinte de învăţătură rostite marţi, 30 iunie, de către cei 10 ierarhi prezenţi, 
în frunte cu ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, cu 
ocazia Soborului Sfinţilor 12 Apostoli. Biserica Ortodoxă creează evenimente 
memorabile, de neuitat pentru credincioşi, a spune de multe ori PS Justin 
Sigheteanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Este un 
adevăr de necontestat, pentru că prezenţa miilor de credincioşi adunaţi în numele 
Domnului în fiecare duminică şi sărbătoare creştinească este un lucru mai bine 
primit la Cer decât orice altă adunare de oameni.  
 

Prezenţa ,,patriarhală” a ÎPS Justinian 
 

La Mănăstirea Bârsana s-au petrecut marţi, 30 iunie 2015, atâtea lucruri 
frumoase, încât nu poţi să le uiţi vreodată. Fiecare arhiereu a impresionat prin 
cuvintele specifice adresate credincioşilor. A sosit la Sfânta Liturghie ÎPS 
Justinian, Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, s-a aşezat între 
Episcopi şi Arhiepiscopi, iar după ce i-a îmbrăţişat, s-a aşezat ca un veritabil 
voievod în mijlocul soborului de ierarhii şi a celor peste 50 de preoţi si diaconi 
îmbrăcaţi în odăjdii. Raspunsurile la Sfanta Liturghie au fost date de corala 
„Arhanghelii” a preoţilor din Eparhie. Cum poţi să nu ţii toată viaţa în minte 
asemenea imagini? Şi, mai ales, cum poţi să uiţi minunatele cuvinte de învăţătură 
rostite de ierarhi peste marea de mulţime adunată din toate satele Maramureşului, 
dar şi din celelalte ţări ale judeţului, ba şi din Moldova, Bucureşti, Bistriţa-Năsăud, 
Cluj sau Satu Mare? A fost o zi de vară deosebit de luminoasă, cu mult soare, dar 
şi cu multă lumină în sufletele credincioşilor, care au umplut, la propriu, generosul 
şi sacrul spaţiu al curţii mănăstirii. 

 
Părintele Mitropolit Andrei ne-a spus cum putem deveni sfinţi 

 
ÎPS Mitropolit Andrei a vorbit despre sfinţenie, răstind cu glas tare, ca să 

audă fiecare din cei peste 15.000 pelerini: „Ci, după Sfântul Care v-a chemat pe 
voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii. (Întâia Epistolă Sobornicească 
a Sfântului Apostol Petru, I -15). Sfântul este Iisus Hristos. De altfel, Înaltul 
Mitropolit şi-a intitulat predica „Sfinţii Apostoli – modele de sfinţire a vieţii”. To ţi 
cei ce ajung în Rai sunt sfinţi. Care nu sunt sfinţi, nu ajung în Rai. Şi atunci râvna 
noastră, după Sfântul Petru, este ca să ajungem Sfinţi. Cu referire la sfinţirea vieţii, 



ÎPS Andrei a spus că „Dumnezeu are în Cer un calendar mare, mare, mare de tot, şi 
fiecare om are acolo un loc liber. Numai că, din nefericire, locurile multora dintre 
noi rămân goale şi nu se pot completa.” Şi din Sfântul Apostol Pavel, din Întâia 
Epistolă către corinteni, a citat credincioşilor ÎPS Andrei: „Fiţi următori ai mei, 
precum şi eu sunt al lui Hristos.” Iar Slujba Sfântă a sărbătorii de astăzi, a spus 
Părintele Mitropolit, ne spune că toţi cei 12 Apostoli sunt modele de sfinţenie. 
Sfinţii Apostoli ne învaţă nu numai cum să ne sfinţim viaţa, ci ne învaţă cum să 
facem lucrul acesta. Treptele ajungerii la sfinţenie sunt: credinţa în Dumnezeu, 
frica  de Dumnezeu, care ne determină la pocăinţă, adică la un lucru mare, trecerea 
de la păcat la virtute şi de la diavolul la Dumnezeu, şi presupune o bună şi sinceră 
spovedanie. A patra treaptă este înfrânarea, iar a cincea răbdarea. După răbdare 
vine nădejdea că ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Ultima treaptă este 
întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos după ce ne-am despătimit  şi când Hristos 
trăieşte în noi.  
 

La Bârsana au venit arhierei ucenici ai ÎPS Justinian 
 

Îmbrăcaţi în lumină, ca sfinţii, în straie tradiţionale, multă evlavie şi 
credinţă, aşa i-a văzut PS Justin Sigheteanul pe credincioşii sosiţi la sărbătoarea 
impresionantă a hramului Mănăstirii Bârsana, la care au sosit şi Sfinţi Părinţi din 
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu ÎPS Mitropolit Andrei  al 
Clujului, Maramureşului şi Sălajului. „Am putea spune că sunt ucenici ai ÎPS 
Justinian, care a coborât de la Casa Voivodală cu mult efort, dar şi cu multă iubire 
şi multă râvnă sfântă”, a afirmat PS Justin Sigheteanul. PS Justin Sigheteanul, 
vorbind de înalţii oaspeţi, a făcut menţiunea că sunt aproape din toate provinciile 
ţării. ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, este de la Vâlcea. ÎPS Calinic, 
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului a venit din Argeş. ÎPS Ioachim, 
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, este din Moldova. PS Visarion, Episcopul 
Tulcei, din Dobrogea, care a oferit PS Justin Sigheteanul o parte din moaştele 
Sfinţilor Mucenici, cu care sfinţeşte bisericile. PS Ambrozie, Arhiepiscopul 
Giurgiului, este din zona Bucureştiului. PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, 
reprezintă Banatul. PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, 
năsăudean de origine, reprezintă pe românii ortodocşi din toată Europa de Nord. 
Prin grija sa, icoana făcătore de minuni de la Mănăstirea Dragomireşti va fi expusă 
într-o importantă expoziţie care va avea loc în Eparhia păstorită de PS Macarie. 
„Este o zi binecuvântată, a spus PS Justin Sigheteanul. Uitaţi-vă la Cer, uitaţi-vă în 
jur şi încercaţi să trăiţi la intensitate maximă aceste momente unice. Sunt momente 
de Rai. Nu va fi altfel, mai frumos, în Rai. Noi n-am putea dori mai mult decât aşa 
cum suntem aici să fim şi-n Raiul de dincolo.”  
 



Moment aniversar: 625 de ani de la atestarea mănăstirii 
 

PS Justin Sigheteanul a vorbit şi despre atestarea Mănăstirii Bârsana. La 29 
iunie anul acesta se împlinesc 625 de ani de la atestarea documentară a 
Mănăstirii Bârsana. Este din acelaşi secol, al XIV-lea, cu Mănăstirea Peri, 
devenită, în 1391, stavropighie a Patriarhiei Ecumenice din Constatinopol.  
Tot anul acesta se împlinesc 295 de ani de la construirea bisericii vechi a mănăstirii 
(1720), deci înainte de a păstori aici Episcopul Gavril de Bârsana, ales Episcop în 
1735. În 1740 Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului a dispărut 
datorită autorităţilor austro-ungare. Românii ortodocşi nu au mai avut voie să aibă 
episcopul lor, biserica lor, mănăstirile lor. Toate s-au destabilizat, sub povara 
necruţătoare a unui imperiu care a dorit să ne deznaţionalizeze, a mai spus PS 
Justin Sigheteanul. Ne-au apărat Dumnezeu, Maica Domnului şi Sfinţii care s-au 
sacrificat aici, cum a fost Episcopul Gavril de Bârsana şi călugării de a această 
mănăstire. Iată că avem rădăcini adânci în istorie.”  

Apoi, sunt 210 ani de la mutarea bisericii vechi în centrul localităţii (1805), 
unde se află şi astăzi. Biserica monument istoric din Bârsana este biserica 
mănăstirii. Ea va reveni acasă, pentru că aici va fi vizitată. Când Dumnezeu va vrea 
va reveni, iar maica stareţă Filofteia să aibă puterea să o aşeze bine pe temelie, să 
mai reziste sute de ani de aici înainte şi să fie mărturie a vechimii acestei mănăstiri. 
Mănăstirea a fost reînfiinţată prin dorinţa credincioşilor din Bârsana şi a părintelui 
ctitor Gheorghe Urda, a ÎPS Justinian, care a binecuvântat locul şi a reînviat 
aşezământul monahal. Maica stareţă a venit aici în urmă cu 21 de ani. Azi avem în 
această mănăstire un colţ de Rai, ca rezultat a muncii uriaşe care s-a săvârşit aici. 
Chiar dacă istoria ei a fost întreruptă în mod brutal, în pământ au rămas mărturiile, 
osemintele sfinţilor şi rugăciunile lor şi Dumnezeu, când a binevoit, s-a răzbunat 
istoria şi a reînviat mănăstirea. Aşa se explică şi faptul că dumneavoastră veniţi 
într-un număr aşa de mare. Transformăm o zi lucrătoare într-o zi de sărbătoare, ca 
să-i mulţumim lui Dumnezeu că ne-a făcut dreptate. Şi să-L rugăm să ne ţină în 
unitate, să ne apere credinţa şi părinţii Bisericii, în frunte cu Patriarhul nostru, PF 
Daniel, pe întreg Sfântul Sinod, pe toţi părinţii slujitori la Sfintele Altare.   
„Fi ţi sfinţi!” i-a îndemnat ÎPS Justinian pe credincioşi 

Este porunca Mântuitorului Hristos. După cum Tatăl vostru din ceruri Sfânt 
este. Şi a mai amintit ÎPS Justinian despre îndemnul Sfântului Ioan evanghelistul, 
când era bătrân şi nu putea să predice, şi zicea celor de lângă el doar îndemnul de 
iubire: „Iubiţilor, iubiţi-vă”. ÎPS Justinian şi-a încheiat cuvântul de învăţătură cu 
cea mai importantă şi cunoscută rugăciune: „Tatăl Nostru”, cu care Mântuitorul 
Iisus Hristos i-a învăţat pe Apostoli cum să se roage. Şi cu care se roagă şi 
dumnealui în cei peste 70 de ani de preoţie. 
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