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STEMA EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A 

MARAMURE ȘULUI ȘI SĂTMARULUI 

 

Apare din inițiativa, cu binecuvântarea, cu osârdia și prin statornica purtare de grijă a 

Preasfinției Sale Iustin Hodea, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.  

Stema are menirea de a ilustra, de a reflecta trecutul pravoslavnic și viața bisericească din 

ținuturile Maramureșului și Sătmarului, nu de a evidenția elemente de etnografie și artă 

populară. Acestea se regăsesc în stemă (ex. Funia maramureșeană) în măsura în care au fost 

asimilate artei creștine locale.  

Reînnoirea stemei este necesară pentru a fi în acord cu evoluția vieții bisericești în acest 

colț de țară.  Acum este „plinirea vremii” (Gal. 4, 4) pentru sărmanul Maramureș românesc. 

Acest  „cuib de voievozi” și-a regăsit puterile furate: credința și legea strămoșească și are 

acum prilejul de a-și istorisi în imagini și simboluri momentele de răscruce în care a ales 

slujirea dreptslăvitoare și asumarea cu demnitate a crucii lui Hristos. Pe cât de mare a fost 

dragostea de Dumnezeu și de neam a maramureșenilor și sătmărenilor, pe atât de multe și de 

grele au fost și  răstignirile. 

 Ținutul Sătmarului se regăsește deplin în noua stemă a Episcopiei noastre, căci el a avut 

de-a lungul vremii aceeași soartă martirică precum Maramureșul: a fost mult timp moșie a 

voievozilor maramureșeni. Astfel, în 1383 regina Maria dăruiește „cheneziatul” (cnezatul) 

Românilor din comitatele Beregh și Szathmar fraților Ioan, Șandor (Sandrin) și Ștefan, fiii 

voievodului Stanislau.1 Acest Ioan menționat mai sus este voievodul Ioan de Dolha, căsătorit 

cu Rosalia, fiica voievodului Ioan de Rozavlea (fiul lui Iuga), nepoata de frate a lui Bogdan 

Vodă Întemeietorul Moldovei. Mama lui Ioan de Dolha a fost sora lui Dragoș Vodă 

Descălecătorul.2 După trecerea  lui Bogdan Vodă în Moldova și izgonirea de acolo a fiilor lui 

Sas Vodă, nepoții lui Dragoș Vodă- Balc (Baliță), Drag și Ioan,  aceștia primesc în 1384, din 

partea reginei Maria, moșia Cuhea (azi localitatea Bogdan Vodă), în 1390 primesc din partea 

regelui Sigismund și alte moșii din Maramureș, în 1397 intră în posesia Cetății de Piatră 

(zona Chioarului de azi), a cetății Hust, Sighet, având un domeniu întins până în ținutul 

                                                        
1 Ioan Bogdan - Originea Voievodatului la Români, în Analele Academiei Române, seria II- tom. XXIV, p. 191; 
2 Alexandru Filipa șcu - Istoria Maramureșului, Tipografia ziarului Universul, București, 1940, p. 33 și urm; 
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Sătmarului.3 Încă din 1372 voievozii maramureșeni Balc și Drag sunt curteni regali și poartă 

titlurile de comiți de Sătmar, Maramureș și Secuime.4 Deci, ținutul Sătmarului, fiind sub 

domnia acelorași voievozi precum Maramureșul, va fi  avut aceeași stemă a voievozilor 

maramureșeni, același destin.  

Din punct de vedere administrativ-bisericesc, Sătmarul a fost de multe ori sub jurisdicția 

canonică a episcopilor de Maramureș, începând cu anul 1391, când, prin Gramata 

Patriarhului Antonie al Constantinopolului, Mănăstirea Peri este ridicată la rangul de 

stavropighie patriarhală, iar egumenul Pahomie de la Peri, dobândind drepturi 

quasiepiscopale, își întinde jurisdicția și peste Sătmar.5 Și alți episcopi maramureșeni poartă 

în titulatura lor, sau au sub jurisdicție ținutul Sătmarului, de  exemplu: Episcopul Dosoftei 

Moldoveanul, activ în jurul anului 1633, arhiereu cu o distinsă cultură teologică, venit din 

Moldova unde a fost exarh al mănăstirilor, este numit „vlădică ce am fost în Roman şi Huşi şi 

mai mare peste toate mănăstirile ţării Moldovei, aşijderea vlădică în Ardeal şi în 

Maramureş...în ţinutul Sacmarului până la Dobriţin.” 6   

1. Descriere: 

Arhanghelii Mihail și Gavriil susțin un scut surmontat de însemnele arhierești: mitra, 

crucea și toiagul. În interiorul scutului sunt reprezentate pe axa verticală: catedrala 

episcopală „Sf. Treime”, Baia Mare (în partea inferioară) și Sf. Iosif Mărturisitorul, 

ocrotitorul Maramureșului și Sătmarului (în partea superioară). Turla catedralei este 

flancată  la dextra de biserica de lemn maramureșeană, iar la senestra de bovideul 

heraldic. 

2. Semnificația elementelor folosite: 

2.1. Arhanghelii Mihail și Gavriil: 

- S-au bucurat de mare cinstire în rândul credincioșilor maramureșeni și 

sătmăreni; 

                                                        
3 Ioan Mihalyi de Apșa, Diplome maramureșene, din secolele XIV- XV, 62, Ed. a IV-a ,Ed. Dragoş Vodă, Cluj Napoca, 
2009,  p.107, 130, 151; 
4 Alexandru Filipa șcu, Istoria Maramureșului, Tipografia ziarului Universul, București, 1940, p. 56; 
5 Mihail Kog ălniceanu,  Arhiva Românească, tom I, Ed. II, Iași, 1860,  p.  10- 13; Dr Ioan Mihalyi de Ap şa, Diplome 
maramureşene,din secolele XIV- XV, 62, Ed. a IV-a, Ed. Dragoş Vodă, Cluj Napoca, 2009, p.145- 147; Andrei baron 
de Șaguna, Adaos la Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei Bisericii naționale, Sibiu, 1850; Alexandru 
Cziple, Documente privitoare la Episcopia Maramureșului, în Analele Academiei Române, Mem.Secț. Ist., tom 
XXXVIII, București, 1916, p. 251-375; 
6 Ştefan Meteş, Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, Ed. Librăriei 
Arhidiecezane, Sibiu, 1935, p.185;  
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- Supranumiți „mai mari Voievozi ai oștilor cerești”,  exprimă dorul de 

neatârnare, de libertate, nostalgia Maramureșului Voievodal; 

- Au fost protectori ai familiei voievodale a Drăgoșeștilor, așa explicânde-se 

numărul mare de biserici din județele Maramureș și Satu Mare, foste domenii 

ale Drăgășeștilor, închinate Sfinților Arhangheli; 

- Mănăstirea Peri, cea mai veche mănăstire menționată documentar a fost 

închinată Sf. Arh. Mihail, iar Sf. Iosif Mărturisitorul a folosit în sigiliul său 

chipul Sf. Arh. Mihail, care apare, de altfel și pe Antimisul semnat de acesta; 

-  Arh. Mihail - slujitor al legii este un simbol al statorniciei în credința străbună 

(„Să stăm bine, să stăm cu frică, să luam aminte...”),iar Arh. Gavriil – îngerul 

darului, aduce vestea cea bună a mântuirii, a dezrobirii; 

- Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului este străjuită în cele 4 

laturi de 4 vetre monahale- îngeri în trup: N: Săpânța - Peri, S: Rohia, V: 

Scărișoara Nouă, E: Moisei; 

 

2.2. Scutul: 

- Biserica este scutul, ultimul bastion, ultima redută în care s-au pus la adăpost  

valorile acestui neam; 

 

2.3. Însemnele arhierești: 

- Arată statului instituției: Episcopie. 

-  Mitra conține 3 elemente- simbol:  

2.3.1. Mărgăritarele - (perlele) sunt rezultatul suferinței, „lacrima cărnii”. 

Pentru a-şi ascunde loviturile, stridiile îşi transformă carnea în sidef. 

Rezultatul e perla. Acelaşi lucru se petrece şi cu oamenii: există răni 

surmontabile care devin acoperăminte sidefii ce-i fac valoroşi;  

2.3.2.  Flori de crin stilizate – simbol al regalității. Voievozii Drag și Balc au 

pus temelia unei episcopii ortodoxe române canonice în Maramureș și s-

au făcut astfel ctitorii celei dintâi episcopii ortodoxe canonice din țările 

române subjugate de regii maghiari. Cu alte cuvinte, Episcopia 

Maramureșului și Sătmarului este o ctitorie voievodală. În mănăstirea 
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Peri a fost reședința primului episcop ortodox român din Maramureș și 

din întreg Ardealul, atestat documentar, înainte de înființarea episcopiei 

Vadului (1476) sau a Feleacului (mijl. sec XV); 

2.3.3.  Crucea voievodală maramureșeană - odrăslește din florile de crin, 

aluzie la originea nobiliară, voievodală a poporului din acest colț de țară, 

dar și la faptul că adevărata noblețe înseamnă asumarea cu demnitate a 

Crucii.  

 

2.4. Catedrala Episcopală: 

-simbol al unității, demnității și dăinuirii neamului românesc; 

2.5. Sf. Iosif Mărturisitorul: 

- Ocrotitorul Maramureșului și Sătmarului; 

2.6. Biserica maramureșeană: 

- Element de identitate locală. În țara lemnului, bisericuța este mai mult 

decât un locaș de cult. Este simbol al credinței strămoșești, ortodoxe. 

Ea a adăpostit în unitate și solidaritate toate categoriile sociale, de la 

voievod la plugar și păstor. 

- Din punct de vedere administrativ-bisericesc, Sătmarul a fost de multe 

ori sub jurisdicția canonică a episcopilor de Maramureș, începând cu 

anul 1391, când, prin Gramata Patriarhului Antonie al 

Constantinopolului, Mănăstirea Peri este ridicată la rangul de 

stavropighie patriarhală, iar egumenul Pahomie de la Peri, dobândind 

drepturi quasiepisopale, își întinde jurisdicția și peste Sătmar.7 Și alți 

episcopi maramureșeni poartă în titulatura lor, sau au sub jurisdicție 

ținutul Sătmarului, de  exemplu: Episcopul Dosoftei Moldoveanul, 

activ în jurul anului 1633, arhiereu cu o distinsă cultură teologică, venit 

din Moldova unde a fost exarh al mănăstirilor, este numit „vlădică ce 

am fost în Roman şi Huşi şi mai mare peste toate mănăstirile ţării 

                                                        
7 Mihail Kog ălniceanu,  Arhiva Românească, tom I, Ed. II, Iași, 1860,  p.  10- 13; Dr Ioan Mihalyi de Ap şa, Diplome 
maramureşene,din secolele XIV- XV, 62, Ed. a IV-a, Ed. Dragoş Vodă, Cluj Napoca, 2009, p. 145- 147; Andrei baron 
de Șaguna,  Adaos la Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei Bisericii naționale, Sibiu, 1850; Alexandru 
Cziple, Documente privitoare la Episcopia Maramureșului, în Analele Academiei Române, Mem.Secț. Ist., tom 
XXXVIII, București, 1916, p. 251- 375; 
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Moldovei, aşijderea vlădică în Ardeal şi în Maramureş...în ţinutul 

Sacmarului până la Dobriţin.” 8   

 

2.7.  Bovideul heraldic: 

- Apare în stema actuală a jud. Maramureș, adoptată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 684 din 30 sept. 1998 și publicată în MO 416/ 15.10.1998; 

-  Este perceput ca simbol heraldic al Maramureșului, folosit indiferent de 

familia nobiliară care deținea titlul de voievod;  

- A fost folosit în stema voievozilor de Cuhea și Rozavlea, dar este de 

origine dacică (boul - animal sacru la daci); în gândirea creștină bourul 

este simbol al jertfei;  

- Ținutul Sătmarului a avut de-a lungul vremii aceeași soartă martirică 

precum Maramureșul; a fost mult timp moșie a voievozilor 

maramureșeni. Astfel, în 1383 regina Maria dăruiește „cheneziatul” 

(cnezatul) Românilor din comitatele Beregh și Szathmar fraților Ioan, 

Șandor (Sandrin) și Ștefan, fiii voievodului Stanislau.9 Acest Ioan 

menționat mai sus este voievodul Ioan de Dolha, căsătorit cu Rosalia, 

fiica voievodului Ioan de Rozavlea (fiul lui Iuga), nepoata de frate a lui 

Bogdan Vodă Întemeietorul Moldovei. Mama lui Ioan de Dolha a fost 

sora lui Dragoș Vodă Descălecătorul.10 După trecerea  lui Bogdan 

Vodă în Moldova și izgonirea de acolo a fiilor lui Sas Vodă, nepoții lui 

Dragoș Vodă- Balc (Baliță), Drag și Ioan, aceștia primesc în 1384, din 

partea reginei Maria, moșia Cuhea (azi localitatea Bogdan Vodă), în 

1390 primesc din partea regelui Sigismund și alte moșii din 

Maramureș, în 1397 intră în posesia Cetății de Piatră (zona Chioarului 

de azi), a cetății Hust, Sighet, având un domeniu întins până în ținutul 

Sătmarului.11 Încă din 1372 voievozii maramureșeni Balc și Drag sunt 

                                                        
8 Ştefan Meteş, Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, Ed. Librăriei 
Arhidiecezane, Sibiu, 1935, p.185; 
9 Ioan Bogdan, Originea Voievodatului la Români, în Analele Academiei Române, seria II- tom. XXIV, p. 191 
10 Alexandru Filipa șcu, Istoria Maramureșului, Tipografia ziarului Universul, București, 1940, p.33 și urm; 
11 Ioan Mihalyi de Apșa, Diplome maramureșene, din secolele XIV- XV, 62, Ed. a IV-a, Ed. Dragoş Vodă, Cluj 
Napoca, 2009,  p. 107, 130, 151; 
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curteni regali și poartă titlurile de comiți de Sătmar, Maramureș și 

Secuime.12 Deci, ținutul Sătmarului, fiind sub domnia acelorași 

voievozi precum Maramureșul, va fi  avut aceeași stemă a voievozilor 

maramureșeni, același destin, regăsindu-se pe deplin în simbolul 

bovideului heraldic.  

- Este reprezentat frontal - simbol al puterii; 

- Deasupra capului are o cruce - simbol al dreptei credințe, dar și a 

faptului că puterea lumească este supusă, este în ascultare față de voia 

lui Dumnezeu, dar in același timp își asumă Crucea cu demnitate; 

- La dreapta este reprezentată o floare - o roză (trandafir) - simbol al 

Voievozilor de Rozavlea (fiica voievodului Ioan de Rozavlea, dar și 

reședința acestuia primesc numele aceste flori: Rosalia, Rozavlea). 

Trandafirul heraldic geto-dac face trimitere la Floarea Vieții aflată în 

devenire spre rodire; 

- Luna nouă - Crai nou - reprezentată în stânga bovideului - simbolizează 

un nou început, renașterea (exprimă perfect crucile și învierile prin care 

a trecut Episcopia Maramureșului și Sătmarului); 

 

2.8. ”Un Domn, o credință, un botez”:  

- Episcopii Maramureșului și Sătmarului au fost mari luptători și apărători 

ai dreptei credințe și ai unității de neam.  De aceea, aproape toți și-au 

încheiat viața ca mărturisitori. Sfântul Iosif Mărturisitorul, care 

patronează pe noua stemă a Episcopiei, a fost cel mai mare dintre ei. 

- Acest verset (Efes. 4,5) face parte din pericopa apostolică ce s-a citit la 

liturghia din Duminica întronizării ÎPS Arhiepiscop Justinian, ca 

Episcop titular al reînființatei Episcopii a Maramureșului și Sătmarului, 

în ziua de 11 noiembrie 1990.  

- De aceea, prezența acestui verset pe stema Episcopiei Maramureșului și 

Sătmarului este mai mult decât justificată. Este o mărturie istorică a 

lucrării lui Dumnezeu în lume, este un îndemn la pace și unitate, „ca 

                                                        
12 Alexandru Filipa șcu, Istoria Maramureșului, Tipografia ziarului Universul, București, 1940,p. 56; 
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într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea 

cea de o ființă și nedespărțită.” 

- Pe de altă parte, acest verset, alături de celelalte din Epistola către 

Efeseni cap. 4, 4-6, ne prezintă cele 7 temeiuri ale unității creștine: un 

duh, un trup, o nădejde, un Domn, o credință, un Botez, un Dumnezeu 

și Tată al tuturor; 

- Trupul este Biserica lui Hristos; duhul reprezintă harul Bisericii celei 

Una; nădejdea este mântuirea realizată;  Domn-Iisus Hristos; credința -

singura învățătură a Evangheliei mântuirii; botez-taina încorporării în 

Hristos; Dumnezeu și Tatăl - izvorul și cauza existenței tuturor.  


