
 

ÎPS Calinic i-a îndemnat pe credincioşi să citească, la necaz, Epistolele 
Sfântului Apostol Pavel 

 
Hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel a fost cinstit, la Mănăstirea Bixad, 

şi anul acesta, după rânduiala îndătinată. Creştini îmbrăcaţi în inegalabilele straie 
populare oşeneşti au venit de prin satele din jur, pentru a se închina şi a se ruga 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii Mănăstirii. O zi frumoasă, foarte 
călduroasă, cu nori trecători, s-a arătat de dimineaţă, ceea ce a crescut bucuria 
credincioşilor sosiţi în dealul mănăstirii. Faţă de altă dată, hramul de anul acesta a 
fost împodobit de prezenţa  a doi ierarhi: ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi 
Muscelului, şi PS Justin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului 
şi Sătmarului. Sfânta Liturghie Arhierească s-a oficiat în Altarul de vară, în 
prezenţa unui sobor de preoţi din parohiile din jur, venit în frunte cu protopopul 
Oaşului, pr. Mihai Feher. Gazdă bună a fost stareţul Mănăstirii arhim. Emanuil 
Rus, format ca monah în atmosfera de sfinţenie a Mănăstirii Rohia.  

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de ÎPS Calinic, argumentat cu solide 
citate din scrierile Sfinţilor Apostoli sărbătoriţi în 29 iunie, ziua hramului, când s-a 
oficiat şi Sfânta Liturghie. „Este foarte important pentru noi să-l citim pe Sfântul 
Apostol Pavel, din Epistolele lui, să citim adesea, a spus Înaltul Ierarh, chiar atunci 
când avem încurcături de minte, sau încurcături teologice, sau încurcături în modul 
de viaţă pe care îl avem noi în fiecare zi, să punem frumuşel mâna pe Sfânta 
Scriptură, să deschidem mai ales la Sfântul Apostol Pavel, şi vom găsi răspuns 
absolut la toate problemele pe care le avem noi de rezolvat. Credincioşii mai 
harnici obişnuiau să citească (din Sfânta Scriptură n.n.), şi călugării, şi preoţii şi 
ceilalţi care mai aveau timp, şi-şi făceau timp. Că n-avem noi timp deloc, dacă nu 
ne facem timp, trebuie să ne facem timpul sacru, timpul sfânt, în care noi trebuie 
neapărat, aşa cum făceau scriitorii pe vremuri, şi Sfântul Apostol Pavel făcea din 
belşug treaba aceasta, pentru că el avea un program foarte strâns, printre toate 
călătoriile pe care le făcea, toate suferinţele pe care le întâmpina. El pe lângă toate 
acestea avea şi o meserie: făcea corturi, era ţesător de corturi, ca să nu fie povară 
pe comunităţile pe unde mergea. Adică să nu mănânce de pomană. Când mergea în 
comunităţi îşi întindea războiul de ţesut corturi şi în timp ce ţesea corturi cu 
ucenicii lui, se aduna obştea creştină şi, în timp ce lucra, cuvânta cele ale 
Împărăţiei lui Dumnezeu, a spus în încheiere ÎPS Calinic.” Iată un îndemn de care 
este bine să ţinem seama în viaţa noastră pământească. 

„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, pe care îi sărbătorim astăzi, ne învaţă să 
credem şi să mărturisim, aşa cum a mărturisit Sfântul Apostol Petru Sfânta 
Evanghelie. Iisus Hristos este Mântuitorul lumii, Salvatorul şi Izbăvitorul nostru, şi 



Cel care ne-a dăruit nouă Învierea, viaţa veşnică şi drept moştenire Împărăţia lui 
Dumnezeu. De aceea îi cinstim pe Sfinţi şi îi prăznuim, şi credem în ajutorul şi 
puterea lor, fiindcă ei prin rugăciune mijlocesc să le putem urma pilda şi să 
mergem pe acelaşi drum pe care au mers ei, spre Împărăţia lui Dumnezeu şi să 
rămânem în familia lui Dumnezeu, aşa cum am intrat când ne-am botezat.” 

PS Justin Sigheteanul s-a referit, în cuvântul său, la tinerii plecaţi peste 
hotare. „Să nu-i uitaţi în rugăciune pe cei plecaţi din lumea aceasta, dar nici pe cei 
plecaţi departe, i-a îndemnat pe credincioşi PS Justin Sigheteanul. Din Maramureş 
şi din Ţara Oaşului sunt 30 % plecaţi la muncă în străinătate. Am făcut o statistică: 
100.000 de familii şi tineri necăsătoriţi, din cei 520.000 de creştini ortodocşi din 
Eparhie, sunt plecaţi în afara ţării. Îl rugăm pe Dumnezeu să-i ocrotească pe toţi 
câţi sunt plecaţi afară şi să ni-i aducă înapoi în ţară. Şi să pună ţara pe picioare, 
pentru că avem o ţară bogată cu oameni săraci. Este absolut nefiresc. Să se pună 
ţara odată pe picioare şi să vină înapoi acasă cu toţii, să ne putem bucura de 
frumuseţile pământului ţării noastre pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu şi se numeşte, 
datorită mănăstirilor, bisericilor şi credinţei oamenilor Grădina Maicii Domnului.”   
Părintele stareţ Emanuil Rus a mulţumit celor doi ierarhi pentru efortul încununării 
sărbătorii şi a oferit daruri simbolice celor doi ierarhi, ÎPS Calinic - pentru prima sa 
slujire la Mănăstirea Bixad, şi PS Justin Sigheteanul - pentru slujire şi ziua de 
naştere, iar, în final, s-a făcut o poză de grup, împreună cu credincioşii pentru 
istoria mănăstirii şi Eparhiei.    
 


