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“Iisus Hristos, ieri şi azi
şi în veci,este acelaşi ”

(Evr. 13,8)

„Fost-a om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan” (In. 1,6). Acesta a fost Profetul sau 
Îngerul despre care glasul Domnului, prin proorocul Maleahi, zice: “Iată, Eu am trimis pe îngerul 
Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele” (Mal. 3, 1).

El a venit când a hotărât Dumnezeu şi a început a învăţa poporul, zicând: “Gătiţi calea 
Domnului, drepte faceţi cărările Lui” (Lc 3,4). Iar când Domnul S-a arătat la Iordan, unde profetul 
Ioan vorbea poporului şi boteza, acesta văzându-L pe Iisus şi recunoscându-L că El este Hristos, L-a 
arătat lumii zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”, continuând să spună 
marele profet: «Acesta este despre care eu am zis: După mine vine un bărbat, care a fost înainte de 
mine, fiindcă mai înainte de mine era. Şi eu nu-l ştiam, dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am 
venit eu, botezând cu apă. Am văzut Duhul coborându-Se din cer, ca un porumbel, şi a rămas peste El 
- zice profetul mai departe - şi eu nu-L ştiam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a 
zis: Peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acesta este Cel ce botează cu 
Duhul Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (In 1, 29-34).

Aceasta este mărturia lui Ioan Botezătorul, care a fost Înaintemergătorul Domnului, Profetul 
prevestit de Scripturi şi recunoscut de tot norodul lui Israil (Mt. 14, 5). El, după cum ne spune 
Scriptura, a mărturisit că Iisus este „Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii” (In. 1, 29), că 
Iisus este Fiul lui Dumnezeu (In. 1, 34), că Iisus este Hristos.

Din cuvintele lui Ioan lumea a înţeles că Iisus Nazarineanul, Fiul Mariei, este Cel ce „va 
zdrobi capul şarpelui” (Fac. 3, 15) şi prin care se vor binecuvânta „toate neamurile pământului” 
(Fac. 12,3), a înţeles că Iisus este „Împăciuitorul căruia i se vor supune popoarele” (Fac.49,10), că El 
este Proorocul despre care Moise zice: „Pe Acela să-L ascultaţi” (Deut. 18, 15), a înţeles că Iisus este 
Cel Căruia David îi zice Unsul Domnului (Ps. 2, 2), iar Isaia Îl numeşte Emanuel, ceea ce înseamnă 

Iisus - Hristos*

* Pastorala la Praznicul Nașterii Domnului, decembrie 2013.



”Dumnezeu este cu noi”, Care S-a născut din cum a dorit Ana, Caiafa şi toţi ceilalţi fruntaşi ai 
Fecioară (Is. 7,14); Înger de Mare sfat, Sfetnic poporului din Ierusalim; înzestrat cu slavă şi 
minunat, Dumnezeu tare, Biruitor, Domn al putere multă asemenea unui împărat, ca să-i ajute 
păcii, Părinte al veacului ce va să fie... (Is. 9, 5); pe ei să domnească peste toată lumea, peste toate 
„Cel care a luat asupra Lui durerile noastre şi cu neamurile pământului, aşa după cum, 
suferinţele noastre S-a împovărat” (Is. 53, 4). interpretând greşit cuvintele profeţilor, îşi 

formaseră credinţa despre Mesia conducătorii Lumea a înţeles că Iisus este Cel pe care 
poporului lui Israel.Ieremia Îl numeşte: “Odraslă dreaptă” (Is. 23, 5); 

Iezechil îi dă numele de „Păstor” (Iez. 34, 23), iar Iisus Hristos n-a venit nici înarmat, nici 
Daniel cel de „Sfântul Sfinţilor”, (Dan. 9, 24). bogat. El n-a venit nici ca un mare reformator sau 
Miheia prooroceşte că El este Stăpânul ce se va luptător, aşa cum veniseră mulţi înaintea Lui, ci 
naşte în Betleem, dar are obârşie “dintru început El a venit „blând şi smerit cu inima” (Mt. 11, 29), 
din zilele veşniciei” (Mih. 5, 1; Zah. 9, 9). „şezând pe asină şi pe mânz” (Mt. 25, 5), aşa cum 

au prevestit proorocii (Zah. Toa te  Sc r ip tu r i l e  
9,9). El a venit nu cum au întăresc ceea ce a mărturisit 
dorit sau cum au voit Ioan în faţa tuturor acelora ce 
cărturarii sau fariseii din se aflau în Iordan, că Iisus este 
Ierusalim, ci El a venit cum a Hristos, dar mărturia lui atât 
hotărât Dumnezeu şi când a de curată nu a fost ascultată 
hotărât Dumnezeu, nu când nici de arhierei, nici de 
au voit sau unde au dorit cărturari şi nici de fariseii din 
aceştia.Ierusalim.

El a venit pentru I o a n ,  a ş a  c u m  
îndreptarea tuturor, pentru prevestiseră profeţii, a venit 
mântuirea tuturor, pentru c a  o  m ă r t u r i e  v i e  s ă  
luminarea tuturor, pentru m ă r t u r i s e a s c ă  d e s p r e  
eliberarea tuturor din robia Lumină, pentru ca toţi să 
păcatului şi a morţii, pentru creadă prin el în Lumină (In. 
egalitatea şi dreptatea tuturor, 1, 7-8). Dar, „iudeii din 
pentru fericirea tuturor, Ierusalim, preoţii şi leviţii şi 
pentru instaurarea în lume a trimişii acestora, care erau 
unei păci universale, nu dintre farisei”(In. 1, 19) nu au 
impusă cu forţa din afară, cum primit mărturia lui loan şi nu 
era Pax Romana, care era au crezut în Lumină.
pacea mormântului, pacea Ioan a fost Profetul 
celor ce au fost reduşi cu forţa mult aşteptat, numit atât de 
la tăcere. Nu aceasta este sugestiv de fiii lui Israel şi 
pacea lui Hristos. Pacea lui Eliahu, care a mărturisit că 
Hristos este o pace adevărată, Iisus este Hristos, că Iisus este 
ce se va stabili definitiv pe Cuvântul lui Dumnezeu, iar 

pământ şi în suflete numai atunci când porunca „Cuvântul era lumina cea adevărată, care 
Sa va fi îndeplinită în mod real: porunca iubirii luminează pe tot omul ce vine în lume” (In. 1,7-
generale.9). Aceasta a fost mărturia lui Ioan, iar cei ce nu 

Pacea lui Hristos se va stabili deplin pe au primit această mărturie au pierdut pe Mesia. 
pământ numai atunci când dreptatea şi libertatea Pentru ei Mesia nu a venit şi nici nu va mai veni 
vor domni în lume, atunci când lupul om nu-şi va niciodată. Pe lângă aceştia a trecut Lumina, dar 
arăta colţii mielului om, numai atunci când nu va ei nu au primit-o, pentru că nu I-au recunoscut 
mai fi exploatat omul de către om.faţa, fiindcă nu semăna cu faţa pe care o aşteptau 

ei. De două mii de ani aproape Iisus Hristos 
lucrează în lume, aşa cum Dumnezeu lucrează în „Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au 
univers din eternitate, după cum singur a spus: primit” (In. 1, 11). Mesia nu a venit aşa cum se 
„Tatăl Meu lucrează şi Eu lucrez” (In. 5,17). El aşteptau cărturarii şi fariseii, Mesia nu a venit aşa 



nu se grăbeşte, dar nici nu întârzie, El este veşnic treaz, nu-L tulbură nimic. Toate le lucrează pentru 
îndeplinirea planului Său. Aşa cum evoluează totul în Univers, fără să se observe prea mult, fără 
şocuri şi zguduiri, tot aşa şi pe pământ lucrarea lui Hristos merge înainte, se desfăşoară permanent, 
fără să facă salturi spectaculoase, zguduitoare, ci firesc, normal, aşa cum lucrează întotdeauna 
Dumnezeu.

De două mii de ani s-au făcut paşi uriaşi, iar aceştia se datoresc şi apariţiei creştinismului, a 
Împărăţiei lui Dumnezeu în lume. 

Nimeni niciodată nu va putea îndeajuns aprecia ce s-a făcut sau care sunt realizările şi 
transformările survenite în viaţa noastră pământească prin Naşterea şi prin venirea în lume a lui 
Mesia. Aceste realizări, aceste transformări sunt fundamentale, atât pe plan economic şi cultural, cât 
şi, îndeosebi, pe plan moral şi spiritual.
 În lumina Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, totul s-a înnoit. Toate s-au transformat, 
toate au întinerit, toate s-au transfigurat, omul însuşi, în structura lui intimă, a primit o nouă înfăţişare. 
Nu numai cei ce, într-un fel sau altul, fac parte dintre acei ce au primit învăţătura lui Hristos, nu numai 
cei ce cred în Iisus Hristos, ci şi ceilalţi, toată lumea a devenit o “lume nouă”. Chiar gândirea socială a 
omului  s-a schimbat fundamental. Concepţia despre viaţă a omului, a individului, a devenit în 
această eră mai firească, mai umană, mai naturală. Omul a ieşit din starea în care se afla înainte de 
Naşterea lui Hristos, când se credea că fiinţa lui este rod al întâmplării, subordonat hazardului, unor 
zeităţi sau unor forţe naturale oculte, care independent de voinţa omului, îi domină viaţa. După 
Întruparea lui Hristos, omul a intrat într-un nou dialog cu Dumnezeu şi cu semenii săi.

Capacitatea de suveran, fiul lui Adam, şi-o pierduse prin păcat. El căzuse sub stăpânirea 
instinctelor lui, a unor porniri animalice. Ajunsese chiar să-şi facă dumnezei din pasiunile sale sau 
chiar din alte forţe naturale care, în starea primitivă în care se afla omul înainte de Hristos, îl dominau, 
îl copleşeau, îl ţineau într-o stare permanentă de frică, de umilinţă, de teroare. Din această stare de 
sclav, omul nu se putea elibera singur. Iar ca să ajungă la starea de suveran era imposibil, cu atât mai 
puţin ca să ajungă la starea de Fiu al lui Dumnezeu. Trebuia o Putere, o Lumină, o intervenţie 
deosebită din afară, care să-1 elibereze din starea în care căzuse, să-1 scoată din starea de rob în care 
se afla şi să-1 readucă la starea pe care o avea la început. Cu gândire de fiinţă liberă, cu voinţă liberă, 
cu dorinţa pe care o are un om liber în viaţa lui interioară şi exterioară. Această putere şi lumină au 
primit-o fiii lui Adam prin Iisus Hristos.

Şi înainte de Hristos au venit mulţi şi luminaţi bărbaţi şi după El au venit de asemenea multe şi 
mari personalităţi, oameni cu puteri şi cu intenţii măreţe şi frumoase, dar toţi cei ce au venit numai cu 
puteri şi cu planuri omeneşti nu au putut face transformări morale aşa cum a adus creştinismul.

Mai mult, nici unul din aceşti bărbaţi ai lumii nu-şi închipuiau că prin moartea lor vor 
contribui la fericirea omenirii sau la triumful operei lor, ci dimpotrivă, toţi considerau moartea lor o 
dramă, o tragedie, înfricoşătoare pentru ei, ca şi pentru lucrarea lor. Spre deosebire de aceştia, Iisus 
Hristos, dându-Şi viaţa, n-a fost chinuit de nici o umbră de regret, nici nu a privit moartea Lui drept o 
tragedie, ci dimpotrivă, a considerat că moartea Lui este viaţa noastră. Pentru că la El, întruparea Sa 
nu a avut ca scop numai viaţa aceasta, ci şi viaţa veşnică. Viaţa pământeană, care este doar un 
crâmpei, un infim crâmpei din eternitate, oricât ar face-o omul de frumoasă, această viaţă nu satisface 
total pe nimeni, pe nici un om. El, omul, vrea sau 
totul sau nimic. Dacă el rămâne, dacă este lăsat 
să-şi contemple viaţa, realizările, creaţia, în 
perspectiva dispariţiei lui, în perspectiva morţii, 
este cea mai nefericită fiinţă. Cu cât este mai 
frumoasă viaţa, dacă nu-l mântuieşte pe om de 
frica morţii, cu atât durerea, nefericirea, 
neliniştea lui devin mai profunde, mai 
permanente, mai dureroase, mai sumbre, mai 
amare. Aceasta nu se simte azi, nu s-a simţit nici 
ieri şi nu se va simţi cu toată severitatea niciodată 
în viaţa omului, pentru că şi ieri şi azi şi 



întotdeauna, omul poartă în firea sa un sâmbure de speranţă, de încredere, de credinţă, că mormântul 
nu-i încheie total şi pentru totdeauna fiinţa. De aceea, în temeiul credinţei lui în viaţa veşnică, a ridicat 
piramide şi temple, gorgane şi monumente pe morminte. Nici cel mai emancipat om de azi nu admite 
că după moarte trupul său să fie abandonat ca trupul unui animal, ci atât pentru el cât şi pentru alţii, 
pentru toţi cei pe care îi iubeşte, omul vrea un mormânt luminos, vrea un semn oricât de modest, vrea 
un recviem sau un sunet de trâmbiţă care să înalţe un strigat deosebit în univers, dovadă a întreruperii 
existenţei sale pe acest pământ şi a intrării lui în eternitate.

Iisus Hristos, pe lângă cuvântul sau învăţătura pe care a adus-o şi a pus-o ca să fie un temei 
nepieritor pentru viaţa de pe pământ, ne-a dăruit, pe lângă viaţa Sa, şi moartea Sa, considerând că 
aceasta are tot atâta importanţă pentru mântuirea lumii, ca şi întruparea Sa, ca şi viaţa Sa. A făcut cu 
durere această jertfă, pentru că, pe lângă Dumnezeu adevărat, era şi om deplin. Despărţirea Sa de 
viaţă a făcut-o cu o durere infinit mai mare decât un om obişnuit pentru că la El legăturile dintre trup, 
suflet şi viaţă au fost mai profunde decât la orice om ce s-a născut pe pământ. A vărsat sudori de sânge 
când S-a apropiat de pragul morţii, pentru că El era însăşi Viaţa, iar El, care era Viaţa, a trebuit să bea 
paharul morţii pentru mântuirea lumii. Pentru aceasta şi pentru infinit mai multe motive decât 
acestea, a primit moartea cu durere, dar nu cu regret, cu durere, dar cu bucurie. Pentru că ştia că prin 
rana Lui, prin moartea Lui, noi toţi ne-am vindecat de frica morţii (Is. 5, 3, 5).

Şi-a dat viaţa fără nici o umbră de regret, pentru că ştia că prin moartea Sa viaţa se va reabilita 
în toate drepturile şi opera Lui va triumfa.

De pe lemnul Crucii, în clipele de jertfă supremă, când Hristos se despărţea de lume, în clipele 
acelea în care ucenicii erau risipiţi, iar cuvintele Sale, testamentul Său, nu era încă scris decât în 
câteva inimi omeneşti, când prietenii stăteau nedumeriţi, stăpâniţi de un val greu de neîncredere, iar 
neprietenii, pentru că nu-L cunoşteau şi nu ştiau nimic din taina vieţii Lui, urlau în delir, zicând: „pe 
alţii a putut să-i vindece, iar pe Sine nu poate. Coboară-Se de pe cruce acum ca să credem Într-însul” 
(Mt. 27, 42), în aceste momente, când ucigaşii Lui jubilau considerând că s-a terminat cu Dânsul, în 
aceste clipe, în care chiar şi Cerul se întunecase şi Tatăl de la Care venise îşi întorsese faţa de la 
Dânsul, în aceste clipe, când era înconjurat de un înspăimântător pustiu şi se părea că El era singur, 
urât de toţi, părăsit de toţi, dispreţuit de toţi, iar în faţă se deschidea tot mai larg prăpastia morţii, Iisus 
Hristos nu Se îndoia de importanţa jertfei şi a morţii Sale, nici nu-Şi dădea duhul stăpânit de regrete 
omeneşti, aşa cum şi l-au dat absolut toţi marii binefăcători ai omenirii pentru că Iisus Hristos era mai 
presus de toţi şi ştia că moartea Lui constituie mântuirea lumii. Pentru că El ştia că moartea Lui este 
încununarea, înflorirea, bucuria şi întărirea lucrării Sale, a operei Sale.

De acolo, de pe vârful Golgotei, El nu vede pieirea şi pustiirea lucrării Lui prin moartea Sa, ci 
dimpotrivă, El, de acolo, de pe lemnul Crucii, de pe vârful Golgotei, privea peste timp şi spaţiu şi 
contempla înflorirea lucrării Sale, eternizarea operei Sale, prin oameni modeşti şi cu slăbiciuni, dar 
care cunoşteau - nu pe temeiul înţelepciunii şi puterii lor, ci pe temeiul puterii pe care o are în sine 
învăţătura lui Hristos - că lucrarea Domnului se va realiza cât vor fi oameni pe pământ, învăţătura lui 
Hristos va rămâne far, mijloc şi scop al vieţii religioase, al vieţii spirituale din lume. Marele Său suflet 
de om şi de Dumnezeu în clipa morţii era nespus de împăcat, pentru că El ştia că a dat şi a lăsat lumii o 

împărăţie în interiorul căreia celelalte împărăţii 
şi stăpâniri din lume, fără ca împărăţia Lui să le 
stingherească, îşi vor putea desfăşura viaţa, ca 
într-o sferă luminoasă, după normele pe care 
oamenii le vor găsi mai bune şi mai potrivite cu 
timpul, cu locul, cu oamenii. Indiferent de 
concepţia lor, oamenii, trăind în cercul lor, prin 
Cuvântul Său vor fi apăraţi de elementele 
nocive, care degradau viaţa omenească înainte 
de întruparea Lui. Acum, învăţătura Lui, la fel 
cum pătura de ozon ocroteşte viaţa de pe pământ 
împotriva radiaţiilor ucigătoare ce vin din 
adâncul cosmosului, tot aşa şi lumina 



Evangheliei Sale va apăra de acum înainte pe oameni de stările în care îi aruncase păcatul strămoşesc 
şi unde zăcuserăm mii de ani înainte de venirea Sa pe pământ. Aceasta însenina şi încununa cu o rază 
de lumină şi de bucurie fruntea Omului Iisus Hristos, ce-Şi dădea duhul în mâinile Tatălui Său pe 
crucea de pe Golgota.

De la înălţimea la care se afla Iisus Hristos pe vârful Golgotei, cât de neînsemnat părea urletul 
gloatelor inconştiente de la picioarele Crucii, ce mărunte planurile şi afacerile arhiereilor, fariseilor şi 
cărturarilor, ce îndepărtate brutalităţile soldaţilor. Toate acestea erau lucruri omeneşti care, pentru cei 
ce le făceau, aveau o justificare, aveau o importanţă, dar pentru viaţă, pentru istorie, pentru eternitate, 
pentru omenirea întreagă, ele erau inexistente. Pe toate le va copleşi timpul cu lumina lui. 
Mântuitorul ştia că atunci când fiii lui Adam vor deveni liberi de prejudecăţi, vor aprecia singuri ceea 
ce El a făcut, a vorbit şi ceea ce El a contemplat acum, de aici de pe Golgota, înainte cu câteva clipe de 
a închide ochii.

Ca om, opera Lui de aici de pe pământ era încheiată o dată cu jertfa, cu moartea Lui şi de aceea 
a strigat “Săvârşitu-s-a” (In. 19, 30), dar moartea Domnului a fost încununată cu lumină şi pentru că 
Cel ce murise pe cruce ştia că a treia zi va învia — atunci va veni ziua cea mare, Ziua a opta, Ziua 
învierii, şi o dată cu aceasta va începe o nouă viaţă, în lumina căreia se va desfăşura de acum înainte 
viaţa tuturor oamenilor. Nu în moarte, ci în viaţă, nu în întuneric, ci în lumină, nu în spaimă, ci în 
triumf se va finaliza de acum înainte lupta tuturor oamenilor.

În speranţa întemeiată pe certitudinea Învierii lui Iisus Hristos îşi vor construi de acum înainte 
viaţa fiii lui Adam. Pe această piatră fundamentală a învierii de obşte, garantată de Învierea 
Domnului, îşi vor întemeia fiii lui Adam o cultură nouă, o civilizaţie adevărată, civilizaţia spiritului. 
Nu cum au fost civilizaţiile primitive, care miroseau a mormânt, a pământ, a pustiu, a scrum, a humă, 
a păcat, ci o civilizaţie şi o cultură în care se va urmări desăvârşirea vieţii şi din punct de vedere moral 
şi spiritual, nu numai din punct de vedere material, aşa cum se urmărea în civilizaţiile şi culturile 
antice.

De pe Golgota, Iisus Hristos privea un lung şir de bărbaţi, femei şi copii care gândeau ca 
oamenii, vorbeau ca oamenii, se purtau ca oamenii, pentru că prin moartea şi Învierea Sa deveniseră 
oameni, aşa cum ar fi fost toţi fiii lui Adam, dacă Adam nu ar fi călcat porunca lui Dumnezeu. 
Închinătorii lui Hristos deveniseră luminaţi de o lumină interioară, dumnezeiască, necreată, care era 
lumina Harului lui Dumnezeu, revărsată în lume cu puterea Sfântului Duh, prin moartea şi Învierea 
Sa. Prin această lumină, prin lumina harului, tuturor celor ce “cred în numele Lui, Hristos le-a dat 
putere ca să se facă fiii lui Dumnezeu” (In. 1, 12).

Aceste uriaşe şi fundamentale realizări şi transformări pe care trebuia să le îndeplinească pe 
pământ Fiul lui Dumnezeu — Mesia, nu se puteau subordona unor interese mărunte, individuale, 
interese care serveau doar unor clase, unor popoare, neglijând în acest fel interesele întregii seminţii a 
lui Adam.

El, Mesia, a venit să servească viaţa, nu numai dintr-un timp sau dintr-un loc, ci din toate 
timpurile şi din toate locurile, până la sfârşitul veacurilor.

Iată pentru ce Mesia n-a fost primit nici de farisei, nici de cărturari, pentru că El n-a venit aşa 
cum s-au aşteptat aceştia, şi nici nu Şi-a subordonat lucrarea unui grup de bătrâni din Ierusalim, ci El a 
venit ca să-i mântuiască pe toţi, şi pe iudei şi pe păgâni deopotrivă, şi pe luminoşii fii ai lui Israel şi pe 
cei dintre neamuri, după cum, în mod deosebit, ne spune Sfântul Apostol Pavel într-un cuvânt prea 
puţin luat în seamă până acum şi de evrei şi de creştini (Rom. XI, 1-36).

Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ca pe toţi fiii lui Adam să-i mântuiască şi să-i facă fii ai zilei  (I 
Tes. 5, 5), fii ai luminii (In. 12, 36; Ef. 5, 8), fii ai Păcii, fii ai lui Dumnezeu (In. 1, 12).

*
“…acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să 

aveţi viaţă în numele Lui” (In. 20,31)

JUSTINIAN

Arhiepiscop al Maramureșului și Sătmarului



și centrale au fost întâmpinate cu Imnul 
Național al României – Deșteaptă-te române!, 
iar Preasfințitul nostru episcop Justin 
Sigheteanul a fost întâmpinat cu un buchet de 
flori, cu pâine și sare și s-a intonat Imnul 
arhieresc, moment în care oaspeții au fost 
încântați de călduroasa primire, dar și de 
binecuvântarea și participarea ierarhului. 

Pentru a pune început bun activităţilor 
propuse în aceste zile s-a început cu oficierea 
unui Te-Deum de către directorul liceului, pr. 
prof. Gabriel Groza si preoții profesori, în 
Biserica ,, Sfântul Nicolae ”.

Preasfinţitul Iustin Sigheteanu a urat bun În perioada 7 – 12 octombrie 2013, Liceul 
venit oaspeţilor, cărora le-a vorbit  în câteva Teologic Ortodox ,,Nicolae Steinhardt” a fost 
cuvinte despre această şcoală vocaţională şi gazda celei de a patra reuniuni din cadrul 
despre marele cărturar Nicolae Steinhardt, proiectului multilateral Comenius ,,Let me know 
oferind totodată şi date despre Episcopia you: united in diversity”. 
Maramureşului şi Sătmarului. “Ne bucurăm Tema reuniunii a fost prezentarea unui 
pentru experienţa pe care o câştigăm unii de ceremonial tradiţional de nuntă, precum şi 
la alţii, prin dialogul pe care îl stabilim în introducerea obiceiurilor şi bucătăriei specific 
unitate prin diversitate. Ne bucurăm să româneşti. 
împărtăşim din experienţa noastră şi ne Ne-am bucurat şi ne-am simtit onoraţi să 
bucurăm că putem să ne împărtăşiţi din avem în mijlocul nostru reprezentanţi din cele 
experienţa dumneavoastră, din ţările din care şase ţări partenere implicate în proiect: Italia, 
veniţi” le-a spus PS Iustin oaspeţilor prezenţi.Spania, Polonia, Italia, Turcia si Bulgaria.

Activităţile au debutat marţi, 8 octombrie După binecuvântare, în aplauzele 
2013, cu deschiderea oficială în prezenţa elevilor, oaspeţii au intrat în unitatea de 
Preasfinţitului Justin Sigheteanul, arhiereu vicar învăţământ, au vizitat sălile de clasă, au admirat 
al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi lucrările realizate în cadrul proiectului, după care 
Sătmarului,subprefectul judeţului, Cristian au luat parte în sala festivă la mesajele oficialilor. 
Sasu, primarul municipiului Satu Mare, dr. Dorel Tot aici le-au fost înmânate din partea şcolii 
Coica, Adrian Ştef, preşedintele Consiliului 
Judeţean Satu Mare,  Mircea Govor,  
vicepreşedintele CJ Satu Mare, viceprimarul dr. 
Radu Roca,  Mariana Roman, inspector şcolar 
general al Inspectoratului Judeţean Şcolar Satu 
Mare,  prof. Ioan Pop, directorul Colegiului 
Naţional “Mihai Eminescu” şi adjunctul şefului 
IJP Satu Mare, chestorul de poliţie Liviu Tăut. 
Liceul nostru teologic si-a primit oaspetii in 
frumoasa traditie si ospitalitate românească. 
Oaspeții europeni au fost primiți cu pâine și 
sare, iar corul liceului a intonat Imnul Uniunii 
Europene – Oda bucuriei. Oficialitatile locale 

P. S. Iustin Sigheteanul la deschiderea oficială

Membrii participanți în vizită la Mănăstirea Bârsana



Liturghie oficiată în Catedrala Ortodoxă ,, 
Adormirea Maicii Domnului ” de către 
directorul liceului, pr. prof. Gabriel Groza şi un 
sobor de preoţi profesori ai liceului. A urmat 
apoi, în sala de şedinţe a Primăriei Satu Mare, în 
prezenţa dr. Coica Dorel, primarul municipiului 
Satu Mare, a dr. Roca Radu, viceprimarul 
municipiului Satu Mare, a părintelui consilier 
cultural al Sfintei Episcopii a Maramuresului si 
Satmarului, Cristian Stefan şi a pr. prof. Gabriel 
Groza, directorul l iceului,  înmânarea  
certificatelor Comenius tuturor participanţilor. 

mapele cu programul activităţilor, dar şi câteva 
Cu această ocazie, autorităţile locale i-au sfătuit 

daruri, în semn de preţuire din partea Sfintei 
pe distinşii oaspeţi să revină în oraşul nostru, 

Episcopii, Preasfintitul Justin Sigheteanul 
asigurându-i că vor rămâne pe mai departe 

daruind valoroase albume cu bisericile de lemn 
prietenii Sătmarului şi ambasadorii oraşului 

din Maramureș, traduse în mai multe limbi.
nostru în Europa. La rândul lor, oaspeţii au 

De asemenea, au fost transmise mesaje de mulţumit pentru căldura cu care au fost primiţi, 
bun venit din partea autorităţilor locale şi pentru activităţile deosebite desfăşurate şi pentru 
judeţene. Primarul Dorel Coica i-a îndemnat pe împlinirea spirituală şi culturală dobândită în 
oaspeţii şcolii să devină ambasadori ai judeţului aceste zile, asigurând gazdele că vor reveni la 
Satu Mare. Satu Mare cu mult drag. 

În cea de a doua zi, oaspeţilor le-au fost A fost vizitat Muzeul Judeţean Satu Mare 
prezentate minunatele zone ale Ţării Oaşului şi a şi principalele obiective turistice ale oraşului.
Maramureşului istoric.  Au fost vizitate atelierul Pentru toate dăm slavă lui Dumnezeu şi 
de ceramică tradiţională de la Vama, comuna mulţumim pentru sprijin Preasfintitului nostru 
Certeze, Cimitirul Vesel de la Săpânţa, părinte Justin Sigheteanu, autorităţilor locale şi 
Memorialul de la Sighet, Mănăstirea Bârsana, judeţene, care au fost alături de noi în lucrarea 
Catedrala ,,Sfânta Treime ” din Baia Mare. În noastră și considerăm că, împreună am reușit să 
urma acestei excursii, oaspeţii au fost foarte arătăm adevărata identitate a românilor, să ne 
impresionaţi atât de ospitalitatea şi hărnicia facem cunoscută credința strămoșească 
oamenilor din zonele vizitate cât şi de bogăţia lor ortodoxă, cultura națională și frumoasele tradiții 
spirituală, păstrată cu sfinţenie şi transmisă cu din acest colț de țară binecuvântat de Dumnezeu. 
mândrie din generaţie în generaţie.

Următoarea zi a scos în evidenţă bogăţia                              Director, 
culinară a acestor zone, reflectată în multitudinea                Pr. prof. Groza Gabriel
de mâncăruri tradiţionale, apreciate în mod 
deosebit de oaspeţi. Tot în această zi, a fost                                                                 
prezentat ceremonialul de nuntă tradiţională                                     
oşenească, precum şi portul popular din această 
zonă. A fost apreciată pozitiv unicitatea acestor 
obiceiuri. După amiază, elevi şi profesori au fost 
implicaţi în diferite ateliere: dansuri populare, 
confecţionat de mărgele, pictură pe sticlă,                                   
concurs de ştiinţe, ansamblu coral, practică 
liturgică. Ziua s-a încheiat cu un concurs de 
cultură şi tradiţie românească între echipaje 
formate din elevi străini, concurs câştigat de 
echipajul Italiei.

Ultima zi a reuniunii a început cu Sfânta 

Sfânta Liturghie în Catedrala din Satu Mare

Festivitatea de închidere la Primăria Municipiului Satu Mare



În perioada 10-18 Octombrie 2013 P.S. Ziua I Vineri 11 Octombrie 2013 Vizităm 
IUSTIN SIGHETEANUL cu binecuvântarea Prea Sfânta Cetate a Ierusalimului 
Fericitului Pǎrinte Patriarh Daniel a fǎcut un Numit în Sfânta Scriptură Cetatea Sfântă, 
pelerinaj în Ţara Sfântǎ, însoţit de Corala Ierusalimul de Aur, Cetatea Păcii, Cetatea lui David, 
“Arhanghel i i” a  preo ţ imi i  d in  Eparhia  Sionul… nu cred că există altă cetate care să fi 
Maramureşului şi Sǎtmarului, de monahi, preoţi şi prilejuit mai multe conflicte armate decât 
credincioşi. Ierusalimul. Cu toate acestea locurile sale Sfinte, 

Pelerinajul este cel mai bun mijloc de a cinstite de cele trei mari credinţe monoteiste, atrag 
descoperi Ţara Sfântǎ şi de a înţelege Sfintele fără încetare pelerini din toate colţurile lumii. Se 
Evanghelii. Timp de 2000 de ani, în Ţara Sfântǎ s-au împlineşte astfel proorocia : “Aşa grăieşte Domnul 
perindat necontenit miliarde de pelerini, veniţi sǎ Dumnezeu. Eu te-am pus în mijlocul neamurilor şi al 
calce pe urmele lui Iisus, sǎ priveascǎ acelaşi cer şi sǎ Ţărilor dimprejur” (Iezechiel 5, 5) “Frumos în 
vadǎ locurile Sfinte unde a trăit şi propovăduit înălţimea Sa, bucuria întregului Pământ, este 
Domnul nostru Iisus Hristos dându-şi viaţa ca preţ de muntele Sionului…cetatea Marelui Împărat” 
răscumpărare pentru păcatele întregii omeniri. (Psalmul 48,2).

Pelerinajul a început, joi 10 octombrie, din Trecem prin vama dintre ţinuturile 
Paraclisul Episcopal, unde P.S. Iustin împreună cu o Palestiniene şi Israel, dintre Betleeem şi Ierusalim 
parte din membrii grupului de pelerini au cerut 
binecuvântarea I.P.S. Arhiepiscop Justinian, apoi 
grupul mărit s-a rugat la Catedrala Episcopală, după 
care a urmat drumul la Aeroportul din Satu Mare. Pe 
înserat, cei 48 pelerini au urcat în avionul spre 
Bucureşti Otopeni. Ne-am îmbarcat rapid în avionul 
Tarom Bucureşti Tel-Aviv şi înainte de miezul nopţii 
am aterizat pe cochetul Aeroport Ben Gurion din 
Ţara Sfântă. După minuţioase controale vamale am 
urcat în autocar şi în circa 40 de minute, pe 
autostradă, am ajuns la miezul nopţii la Betleem, 
“Casa Pâinii”, unde am fost cazaţi într-un hotel 
creştin, cu nume sugestiv, “Hotel Paradise”.

Grupul de pelerini pe Muntele Eleonului

În drum spre valea Chedronului



Bizantină închinată Maicii Domnului.
Trecem apoi la Biserica Tuturor Neamurilor 

din Grădina Ghetsimani, numită astfel întrucât 
finanţarea construcţiei a fost făcută de mai multe ţări. 
Ne oprim la stânca din Ghetsimani şi sărutăm locul 
unde Domnul nostru Iisus Hristos s-a rugat înainte de 
pătimirea Sa, cu lacrimi şi cu sudori de sânge, în 
noaptea premergătoare prinderii Sale. Stânca este 
încorporată de o coroană de spini, care amintesc de 
Patimile Domnului nostru Iisus Hristos.

Întreg grupul urcăm pe Eleon pentru o 
fotografie cu panorama Ierusalimului, apoi coborâm 
în Valea Chedronului pe lângă marele cimitir din 
Valea lui Iosafat până la Biserica Dominus Flevit de 
pe Coasta Muntelui Măslinilor. Aici a stat Iisus şi a lăsând în stânga mormântul Rahelei. Mormântul 
plâns soarta cetăţii, care nu peste mult timp a fost Rahelei este o rotondă cu cupolă, venerat de creştini, 
distrusă: “duşmanii tăi te vor face una cu pământul şi evrei şi musulmani. Din Facere 35, 19 aflăm că după 
nu vor lăsa în tine piatră pe piatră” (Luca 19,41).moarte, Rahela a fost îngropată lângă calea ce duce la 

În Valea Chedronului, unde trâmbiţele vor Efrata, adică Betleem, unde Iacov a ridicat un stâlp de 
piatră pe mormântul ei, şi acest stâlp există până în 
ziua de astăzi. Aici se adună evreii la vremuri de 
restrişte, mai cu seamă femeile ca să se roage pentru o 
fertilitate şi naştere bună. 

Autocarul ne lasă la Poarta de Aur din Sfânta 
Cetate a Ierusalimului. Aceasta a fost construită din 
blocuri masive de piatră în veacul al-VII-lea. Potrivit 
Sfintei Tradiţii, Iisus a intrat prin această poartă în 
Duminica Floriilor, venind dinspre Muntele 
Măslinilor. Tot prin această poartă va intra Hristos la 
sfârşitul veacurilor în calitate de Mesia şi Judecător al 
viilor şi al morţilor, astăzi poarta fiind zidită.

Primul popas îl facem la Biserica Mormântul 
Sfintei Fecioare. Coborâm scările de marmură până 
la mormântul gol. Corala încântă pelerinii cu tropare 

suna începutul Judecăţii de Apoi ne  oprim la şi cântări închinate Sfintei Fecioare. Ne închinăm cu 
frumoasa Biserică rusească Maria Magdalena, zidită evlavie la Mormântul Maicii Domnului şi la Icoana 
în anul 1888 de Ţarul Alexandru al III-lea, proaspăt Făcătoare de Minuni aflată pe altarul din Spatele 
restaurată, cu turle aurite ce se văd de la distanţă. În Mormântului, altar în care ne întâlnim cu un 
stânga, ghidul ne arată Mormântul lui Abesalom şi ieromonah român ce slujeşte la străvechea Biserică 
cimitirul imens din Valea lui Iosafat.

Intrăm în Sfânta Cetate prin Poarta Leilor, nu 
departe de locul unde a fost martirizat Sfântul 
Arhidiacon Ştefan şi facem primul popas la Biserica 
Sfinţilor Ioachim şi Ana, locul unde s-a născut 
Fecioara Maria.

Ajungem apoi pe Via Dolorosa, ne închinăm 
cu evlavie în locul condamnării lui Iisus, cântăm la 
locul întâlnirii Domnului cu Veronica, urma 
sprijinirii Domnului de zid fiind vizibilă până în ziua 
de astăzi, apoi ajungem la Sfântul Mormânt. Urcăm 
Golgota înţesată de lume, stăm circa 2 ore la rând spre 
a atinge locul răstignirii, ne întoarcem spre închinare 
la Piatra Ungerii şi ne reculegem la Capela Sfântului 
Mormânt. Obosiţi, ne reîntoarcem spre seară la 

În biserica Mormântul Sfintei Fecioare

La biserica Mormântul Maicii Domnului

Pe Via Dolorosa



Hotelul Paradise din Betleem.

Ziua a II-a, Sâmbătă 12 Octombrie 2013 - 
Betleemul   

Betleemul, Casa Pâinii, sa numit la început 
Efrata, este adeseori asociat în Biblie cu o existenţă 
liniştită, pastorală. Aici s-a născut Regele David (I 
Regi 17,12) şi tot aici s-a petrecut istoria lui Rut.

Tot în Betleem “S-a născut, în zilele lui Irod 
Împăratul şi Iisus” (Matei 2,1). În a doua zi a 
pelerinajului nostru am ales să vizităm oraşul biblic 
Betleem din Pustia Iudeii cu vestitele lui biserici şi 
mănăstiri care ne amintesc nouă de Peştera în care 
Iosif şi Maria au căutat un loc unde să se nască 
pruncul Iisus. în depărtare apele Mării Moarte, în timp ce la orizont 

Coborâm la Mănăstirea Sfântul Sava din se zăreau înălţimile Hebronului, cu vestitele 
Pustia Iudeii. Ne reîntâlnim cu călugării români ce se morminte ale Patriarhilor, aflate la Stejarul Mamvri.
ostenesc aici. Bucurie şi pentru ei, şi pentru noi. Ne Poposim la Mănăstirea Sfântului Teodosie în 
închinăm la Moaştele Sfântului Sava cel Sfinţit, arşiţa soarelui din jurul amiezii. Arabii ne oferă apă 
corala cântă troparul Sfântului, urcăm apoi în Peştera la 1 dolar sticla. Intrăm în cunoscuta mănăstire. O 
unde s-au ostenit Sfântul Nicolae şi Sfântul Ioan găsim pictată de curând, în stil bizantin. Ciorchini 
Damaschinul, intrăm apoi în altarul închinat uriaşi de struguri atârnau din via ce ne-a oferit o 
Sfântului Ierarh Nicolae. Corala cântă troparul generoasă umbră. Mi-am amintit de Patriarhul 
marelui Ierarh de la Mira Lichiei, ne umplem de Modest ce a trăit aici. Vedem pe dealurile din 
sfinţenie. Coborâm la trapeza mănăstirii, aflăm că apropiere castelele construite de Irod prin terasarea 
vieţuitorii de aici mănâncă doar o dată pe zi, încolo pământului. Aici se pare că a fost şi îngropat. Lăsăm 
muncă şi rugăciune. Servim din bunătăţile oferite din Dealul Herodium şi Mănăstirea Sfântului Teodosie 
suflet de obştea monahală în timpul recepţiei, având şi ne îndreptăm spre Betleem.
loc o întâlnire oficială între P.S. Iustin şi Stareţul Ajungem în Piaţă, numită Piaţa Ieslei. Aici în 
Mănăstirii Sfântul Sava. La plecare aflăm că fiecare miercuri este şi de târg. Se vând suveniruri 
vieţuitorii trecuţi la Domnul sunt înmormântaţi în pentru pelerini, fiind căutate mai ales cele sculptate 
curtea mănăstirii sub lespezi de piatră după obiceiul din lemn de măslin. Este forfotă mare, specifică unei 
simplu oriental. Stareţul, la despărţire, oferă pieţe orientale, găseşti cumpărături pentru toate 
ierarhului nostru un fir de busuioc din vazele ce se gusturile de la vestitele fulare arabe până la baclavale 
aflau pe terasele din apropiere. La poartă ne aşteptau înotând în miere. Facem fotografia de grup în faţa 
femeile din grup, ele neavând acces în interior, ce Bisericii Nativităţii, după care intrăm prin Poarta 
erau entuziasmate de lucrurile ce le aflase de la un Acului în biserica ridicată de Sfânta Împărăteasă 
călugăr român, legate de vestita mănăstire din Pustia Elena peste Peştera Naşterii Domnului. Văzută din 
Iudeii. Urcăm pantele abrupte şi vedem din înălţime exterior biserica are aspectul unei fortăreţe, cu uşa de 

la intrare micşorată în aşa fel încât cotropitorii 
musulmani să fie împiedicaţi să intre călare înăuntru. 
Biserica a fost scăpată de profanatorii din Răsărit 
întrucît are deasupra uşii de la intrare un mozaic ce îi 
înfăţişează pe cei trei crai de la Răsărit cu cămilele 
lor veniţi să se închine pruncului (Matei 2,2) 
îmbrăcaţi în haine persane.

Între coloanele din interiorul bisericii, lângă 
mozaicurile din vremea Sfintei Împărătese Elena, în 
faţa unei audienţe masive, jandarmii arabi i-au lăsat 
pe cei din Corala “Arhanghelii” să colinde. Au 
colindat în ropote de aplauze 3 colinde frumoase din 
repertoriul internaţional. Am stat peste 3 ore la rând 
pentru a ne putea închina la Steaua din Peştera 
Naşterii Domnului. N-a simţit nimeni oboseala. Am 

La Mănăstirea Sfântul Sava

În biserica Mănăstirii Sfântul Sava



perciunii lor uriaşi şi am intrat în Sfânta Biserică 
unde eram aşteptaţi de Părintele Serafim, fiu al 
Maramureşului, originar din Groşii Ţibleşului. P.S. 
Iustin a săvârşit Sfânta Liturghie în sobor, 
răspunsurile la Sfânta Liturghie fiind date de Corala 
“Arhanghelii”, la slujbă asistând atît pelerinii noştri 
cât şi românii ce muncesc în Ţara Sfântă, Calendarul 
este ţinut pe stil vechi. După recepţie, ne-am urcat în 
autocar, am părăsit Cetatea Sfântă şi am intrat pe 
autostrada ce duce la Ierihon. Am descoperit că a 
apărut un tronson nou de autostradă şi anume de-a 
lungul Văii Iordanului, ce leagă Marea Moartă de 
Galileea. În doar câteva ore am ajuns la Nazaret, 
locul copilăriei lui Iisus. Am vizitat Biserica de la 
Izvorul Maicii Domnului, ne-am luat sticluţe cu apă părăsit apoi biserica şi piaţa, în după-masa zilei de 
sfințită băută de Iisus şi de Preacurata Sa Maică, am sâmbătă, oprindu-ne la Bet-Sahur, adică la Câmpul 
vizitat imensa Biserică a Buneivestiri, am văzut Păstorilor.
atelierul lui Iosif şi apoi înspre seară ne-am îndreptat Mulţi ne-am cumpărat câte un “fluier 
spre Cana Galileii, locul unde Iisus a săvârşit cea păstoresc” de la beduinii ce se aflau în preajmă, apoi 

am coborât în biserica unde a fost Staulul Păstorilor 
ce au auzit şi văzut îngerii din noaptea de Crăciun. S-
au tras clopotele, din respect faţă de prezenţa P.S 
Iustin acolo, am colindat, aducâdu-ne cu toţii aminte 
de glasul îngerilor ce au cântat la Bet-Sahur : “Mărire 
întru cei de Sus lui Dumnezeu”.

Ne-am întors la Hotel Paradise, plini de har şi 
sfinţenie, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate cele 
văzute şi auzite.

Ziua a III-a Duminică 13 Octombrie 2013   
Dintr-un gând bun al P.S. Iustin s-a născut 

ideia săvârşirii Sfintei Liturghii în Ziua Domnului la 
Aşezământul românesc din Ierusalim. Ne-am 
primenit pentru Sfânta Liturghie duminică de 

dintâi minune.dimineaţă, ne-am urcat în autocar cu bagaje cu tot şi 
Am fost aşteptaţi la Biserica din Cana de o am pornit spre Sfânta Cetate, precum oarecînd 

măicuţă din Rona de Sus, ce vieţuieşte acolo de mai femeile mironosiţe. Am coborât în apropiere de 
mulţi ani, am intrat în frumoasa biserică unde am citit biserica românească din Ierusalim, într-o zonă 
pasajul evanghelic cu Nunta din Cana, apoi am fost urbană plină de evrei ultraortodcşi cu pălăriile şi 
omeniţi cu un vin special din Cana Galileii. Ne-am 
cumpărat sticluţe cu vin din Cana, apoi, noapte fiind, 
ne-am grăbit să ajungem la Tiberias, unde am fost 
cazaţi la Hotel King Solomon.

Ziua a IV-a, Luni 14 Octombrie 2013 
Galileia

Galileea cea mănoasă am admirat-o, luni 14 
Octombrie. De la cochetul Hotel King Solomon de 
pe malul Lacului Ghenizaret, am plecat spre Muntele 
Tabor, dis-de-dimineaţă. S-a cântat în autocar 
Acatistul Cuvioasei Paraschiva. Apoi am urcat 
Muntele Tabor, acolo unde odinioară a urcat Iisus cu 
trei din Apostolii Sǎi, Schimbându-se la Faţǎ înaintea 
lor (Marcu 9,2-3). De pe Vârful Taborului se vede o 
panoramǎ splendidǎ a Câmpiei Isreel cu mănoasele 

Împreună cu starețul Mănăstirii Sf. Sava

În fața bisericii Buna Vestire - Nazaret

Sf. Liturghie la Așezământul românesc
din Ierusalim



holde ale Galileii Inferioare. Gǎsim o bisericǎ 
ortodoxǎ pictatǎ în stil bizantin, cu hramul 
Schimbarea la Faţǎ, în cupolǎ fiind Iisus în centru 
înconjurat de profeţii Moise şi Ilie, iar mai jos 
Apostolii Petru, Iacov şi Ioan. Ne închinǎm cu 
evlavie, cântǎm troparul hramului, mǎicuţele 
românce de aici ne oferǎ o micǎ recepţie, facem 
fotografii lângǎ florile multicolore, apoi coborâm la 
Marea Galileii. Trecem prin frumoasa Magdala, 
satul Mariei Magdalena, plin cu livezi de portocale şi 
banane şi ne oprim la Tabgha, locul înmulţirii 
pâinilor. În biserica de la marginea Lacului 
Ghenizaret corala noastră cântǎ “Mare Eşti 
Doamne…”. Pelerini din întreaga lume aplaudǎ, unii 
ironic strigǎ dupǎ noi “Romania, tigani”. Ne facem atâtea ori şi cu locurile unde Iisus a fǎcut atâtea 
cǎ nu-i auzim. Admirǎm peştii coloraţi de la ieşirea minuni.
din incintǎ şi ne continuǎm pelerinajul la Muntele 
Fericirilor. Oprim, cântǎm cu toţii cele 9 Fericiri, se Ziua a V-a Marţi 15 Octombrie 2013 -  
primesc şi mai multe aplauze apoi ne îndreptǎm spre Ierihonul, Iordanul şi Marea Moartă 

Ierihonul, numit şi “Cetatea Palmierilor ” 
este unul din cele mai vechi oraşe din lume. Aici, în 
vechiul oraş, omul s-a stabilit permanent, 
abandonând stilul de viaţǎ nomad al crescǎtorilor de 
animale. În Cartea Iosua Navi, din Vechiul 
Testament, aflǎm cum a cǎzut cetatea la Sunetul 
trâmbiţelor marelui conducǎtor iudeu. O bunǎ parte a 
celor din grup mai fusese la Ierihon. Aşezǎmântul 
românesc de acolo ne-a chemat tainic ca sǎ-i vedem 
noua înfǎţişare.

Pornim de dimineaţă înspre Pustia Hozevei. 
Coborâm pantele abrupte din Valea Hozeva chemaţi 
de glasul ascuns al Sfântului Ioan Iacov Hozevitul, 
românul ce s-a nevoit aici în ultima parte a vieţii. 
Descoperim ziduri noi, o poartǎ masivǎ recent 

Capernaum cetatea de baştinǎ a Proorocului Naum, construitǎ şi aflǎm aici un stareţ nou, venit de la 
cea de-a doua Patrie a Domnului nostru Iisus Hristos. Muntele Athos. Vizitǎm incinta, ne uluieşte 
Trecem pe lângǎ casa Sfântului Apostol Petru de pe adâncimea vǎii şi sfinţenia ei, apoi îngenunchem cu 
malul Mǎrii Galileii. Vizitǎm frumoasa bisericǎ smerenie la racla Sfântului, plecat odinioarǎ de la 
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din partea esticǎ a Mǎnǎstirea Neamţ, în timp ce ierarhul nostru citeşte 
Capernaumului, iar apoi ne îmbarcǎm în Corabia 
Sfântului Apostol Petru pentru o croazierǎ pe Marea 
Galileii. Croaziera a fost mai lungǎ decât s-a crezut, 
întrucât evreilor de pe corabie le-au plǎcut foarte 
mult cântǎrile coralei noastre, stfel pșrelungindu-se 
drumul de întoarcere, spre bucuria întregului nostru 
grup. Abia aici, în mijlocul apelor, ne-am putut da 
seama de ce a iubit Iisus atât de mult blânda şi 
frumoasa Galileia. Cu regretul cǎ n-a fost măcar 2 
zile şederea în Galileia, ne-am întors înspre searǎ la 
Ierusalim, fiind cazaţi într-un hotel cu multe stele, 
într-un cartier nou şi anume Hotel Beit Iehudah, unde 
am dormit pânǎ la finalul sejurului nostru. 

Rǎmâne în amintire liniştita Mare a Galileii 
cu colinele ei domoale, de pe care a vorbit Iisus de 

La biserica Schimbarea la Față - M. Tabor

Pe malul Lacului Ghenizaret

La moaștele Sf. Ioan Iacob Hozevitul



ne închinǎm, apoi şoferul arab ne duce 
pe şoseaua ascunsǎ prin Pustia 
Iordanului pânǎ aproape de vǎrsarea 
apelor Iordanului în Marea Moartă. 
Trecem printre douǎ garduri de sârmǎ 
ghimpatǎ, dincolo de ele terenul fiind 
mina t  d in  t impu l  r ǎzbo iu lu i  
iordaniano-palestinian, vedem ziduri 
ale multor mǎnǎstiri distruse şi turle de 
biserici cǎzute, dar a meritat sǎ ne 
aventurǎm în acel loc, pentru cǎ 
ajungem la locul adevǎrat unde Sfântul 
Ioan Botezǎtorul L-a botezat pe 
Domnul nostru Iisus Hristos.  
Descoperim cǎ apele Iordanului 
despart actualmente douǎ ţǎri, Israelul 
şi Iordania, pe mijlocul râului existând 
un gard de sârmǎ ghimpatǎ, pe care 
dacǎ-l atingi rişti sǎ fii împuşcat de domol Acatistul Sfântului. Descoperim cu bucurie cǎ 

santinelele ce apǎrǎ frontiera de o parte şi de cealaltǎ. racla a fost mutatǎ în biserica mare. Ne dezlipim greu 
Ne stropim cu apǎ din Iordan, arhiereul nostru ne din biserica Sfântului. Urcǎm apoi treptele spre 
binecuvânteazǎ pe creştet cu busuioc şi ne dǎ sǎ peştera unde Sfântul Ilie Proorocul a fost hrǎnit de 
sǎrutǎm Sfânta Cruce, în timp ce Corala cântǎ corb şi admirǎm chiliile sǎpate în stânca unde zeci de 

cǎlugǎri s-au retras ca sǎ se roage şi sǎ treacǎ apoi la 
Domnul în linişte şi în singurǎtate. 

Urcǎm din Hozeva, facem fotografii spre 
neuitare, apoi coborâm agale spre izvorul lui Elisei. 
Vedem locul de unde Ilie Proorocul s-a înǎlţat la cer, 
privim izvorul abundend al cǎrui debit Elisei l-a 
curǎţat cu sare, gustǎm din apa rece, apoi urcǎm spre 
Muntele Quarantania, locul Ispitirii Mantuitorului, 
înainte de a-şi începe activitatea publicǎ. Numele 
muntelui este unul latin şi însemneazǎ patruzeci de 
zile – loc ce ne aminteşte de postul celor 40 de zile 
fǎcut de Domnul nostru Iisus Hristos pe stânca din 
Coasta Muntelui, în urma cǎruia diavolul L-a ispitit, 
oferindu-i “toate împǎrǎţiile lumii” (Luca 4,5). 
Coborâm de pe muntele de culoarea cenuşei şi 
ajungem la cochetul Aşezǎmânt românesc din 
Ierihon. Ne revedem cu mǎicuţele ce ne-au cazat în 
urmǎ cu 5 ani. Ele ne aşteaptǎ cu o gustare şi o cafea 
caldǎ. Lucrǎrile sunt terminate, totul e minunat, 
biserica sclipeşte de curǎţenie. Ne fotografiem, 
cântǎm pricesne, descoperim de la maica Stareţǎ cǎ e 
un pic supǎratǎ cǎ n-am ales Ierihonul pentru slujba 
de duminicǎ… Ne rugǎm bunului Dumnezeu sǎ-i dea 
minte Patriarhului din Sfânta Cetate şi sǎ înţeleagǎ cǎ 
Ortodoxia nu-i numai a grecilor. Cumpǎrǎm 
suveniruri, ne dezlipim foarte greu de aşezǎmântul 
românesc, însǎ suntem conştienţi cǎ în cetatea veche 
de peste 7000 de ani mai avem multe de vizitat. 
Oprim la biserica “Dudul lui Zaheu”, ne reamintim 
de istoria mântuirii lui, se citesc pasaje din 
Evanghelistul Luca, cap. 19, 5-9, cântǎm pricesne 

Grupul de pelerini la râul Iordan

În fața bisericii Așezământului românesc din Ierihon



troparul Bobotezei. Ne luǎm apǎ din Iordan, vedem 
sute de porumbei albi, amintindu-ne de porumbelul 
ce s-a aşezat pe creştetul Domnului după Botez, ne 
minunǎm de locul straniu în care a ales Iisus sǎ fie 
botezat, apoi ne urcǎm în autocar şi parcurgem 
acelaşi drum strâmt printre terenurile pline de mine. 
Ajungem la Mǎnǎstirea Sfântul Gherasim, gǎsim şi 
aici cǎlugǎri români, ne amuzǎ un papagal care imita 
diferite cuvinte, ne închinǎm în vestita mǎnǎstire, 
primim mici daruri, ne cumpǎrǎm cadouri. Spre 
finalul zilei, Preasfinţitul ne-a pregǎtit o surprizǎ, şi 
anume la întoarcere, sǎ poposim la Marea Moartǎ, 
într-o dupǎ masǎ însoritǎ într-un loc de agrement ca 
tinerii din grup sǎ ia contact cu apa cea mai sǎratǎ din 
lume. Intrǎm în apǎ, mîloasǎ la mal, ne amintim de pentru prima dată de către Împăratul Constantin cel 
distrugerea Sodomei şi Gomorei, în depǎrtare zǎrim Mare, imediat după Sinodul I Ecumenic de la 
Iordania şi aflǎm cǎ localitatea cochetǎ iordanianǎ Niceea, din anul 325 d.Hr. Mormântul Domnului a 
este cea în care s-a nǎscut regina haşemitului fost descoperit de Sfânta Împărăteasă Elena, mama 
iordanian. Mulţi turişti, unii veniţi pentru nǎmolul Sfântului Constantin, după ce i-a fost arătat într-o 

vedenie, în timp ce vizita Ierusalimul. Pe acest loc s-
au ridicat trei Biserici: o Biserică rotondă, numită 
Anastasis, peste Mormântul gol al lui Iisus; o a doua 
Biserică, numită Martyrium, mult mai impunătoare, 
iar în piaţa dintre cele două biserici s-a ridicat un 
Sanctuar numit Golgota, ce indica locul răstignirii. 
Toate bisericile au fost distruse de perşi în războiul 
din anul 614. Biserica actuală s-a ridicat de către 
cruciaţi în anul 1149, şi ea adăposteşte sub aceeaşi 
cupolă atît Mormântul lui Iisus cât şi locul unde a fost 
răstignit. În acelaşi complex se mai află Capela lui 
Adam, Capela Sfintei Elena şi Capela Aflării Sfintei 
Cruci. În vremea lui Iisus, Golgota se afla în afara 
zidurilor Cetăţii lui David de aceea a putut avea loc 
aici răstignirea, întrucât obiceiurile evreieşti tǎmǎduitor, alţii pentru o scaldǎ în Marea Moartǎ, iar 
interziceau execuţia şi înmormântarea în interiorul alţii din simplǎ curiozitate. Ne regǎsim cu greu, dar 
cetăţii.timpul e necruţǎtor. Ne reîntoarcem la Ierusalim, 

Planurile noastre de la hotel n-au coincis cu trecem pe lângă drumul tîlharilor la intersecţia cu 
cele de la Sfântul Mormânt. În dimineaţa acelei zile şoseaua ce duce la Ramallah, vedem cǎsuţele 
ajunsese la Sfântul Mormânt de la Aeroportul Ben-beduinilor de o parte sau alta a autostrǎzii, dar şi 

unitǎţile militare israeliene implantate în teritoriile 
palestiniene. Ajungem la acelaşi hotel şi dǎm slavǎ 
lui Dumnezeu pentru aceastǎ minunatǎ zi. Nu vom 
uita prea curând Ierihonul, Iordanul, Hozeva, 
Quarantania şi Marea Moartǎ cu locurile lor sfinte şi 
sfinţite.

Ziua a VI-a Miercuri 16 Octombrie 2013 – 
Din nou Ierusalimul

Ne sculăm de dimineaţă, în speranţa că vom 
fi printre primii la Capela Sfântului Mormânt spre a 
ne închina cu toţii la locul cel mai căutat de pe 
pământ, şi anume acolo unde se află Mormântul gol 
al Domnului nostru Iisus Hristos.

Biserica Sfântului Mormânt a fost construită 

În biserica Mănăstirii Sf. Gherasim de la Iordan

P.S. Iustin la Sfântul Mormânt

Grupul de pelerini în biserica Sfântului Mormânt



odinioară, probabil şi părţi din Sfântul 
Mormânt. Preoţii greci ne zoresc să ne grăbim 
însă fiecare membru din grup se desprinde cu 
greu din acel loc. Ne regrupăm în Biserica 
Învierii, unde îl regăsim pe părintele Roman, 
ghidul nostru de odinioară de la Ierihon. Am 
primit acceptul să facem o fotografie de grup 
în faţa Bisericii Sfântului Mormânt, fapt ce ne 
bucură. Nu ne putem abţine şi cântăm Hristos a 
înviat atât în limba română cât şi în limba 
greacă. Ne înconjoară grupuri mari de pelerini, 
români şi nu numai, apoi ieşim în piaţă. 
Continuăm cântarea, însă după două pricesne 
vin jandarmii, şi ne ameninţă cu amenzi. Vom 
părăsi piaţa şi ne vom îndrepta spre Biserica 
unde Maica Domnului a primit vestea Înălţării 

Gurion şi de la Portul Jaffa peste 100 grupuri de la Domnul, o foarte frumoasă Biserică cu 
pelerini ruşi, care au umplut piaţa din faţa Bisericii hramul  “Adormirea Maicii Domnului”.
Sfântului Mormânt. Ne oprim la Piatra Ungerii, ne Biserica a fost ridicată deasupra Muntelui 
închinăm cu evlavie la locul unde Maica Domnului a Sion şi a fost construită de către bizantini în anul 383, 
primit trupul lui Iisus, după ce a fost luat de pe cruce, numindu-se Hagia Maria Sion. Biserica avea să fie 
şi apoi uns cu amestec de smirnă, aloe şi uleiuri distrusă de perşi în anul 614, dar reconstruită şi 
înmiresmate, pentru a-L pregăti de înmormântare. consolidată de către cruciaţi, iar forma actuală o are 
Miresmele se simt şi după două mii de ani, lucru ce din secolul trecut. 
ne cutremură. Ne aşezăm la rând pentru a putea intra Coborâm în cripta de la subsol şi călcăm cu 
în Sfântul Mormânt, cel mai sfânt loc al creştinătăţii. sfială peste pardoseala de granit apoi ne oprim la 
Sfântul Mormânt se află în centrul rotondei într-o statuia din mijlocul criptei, în care, în mărime 
Biserică zidită din piatră, cu multe ornamente. naturală făurită din lemn de fildeş, o vedem pe Maica 
Rotonda s-a zidit peste mormântul săpat în stîncă, iar Domnului adormită, iar în cupola deasupra un 
la intrare avea o placă de marmură. Actuala lespede mozaic, reprezentând Chipul lui Hristos primind-o 
de pe Sfântul Mormânt, din marmură şlefuită a fost pe Sfânta Sa Mamă, iar în jur chipul a şase femei 
aşezată peste Mormântul Sfânt în anul 1555. renumite din Vechiul Testament. Cântăm pricesne 
Deasupra Sfântului Mormânt ard zi şi noapte 42 de închinate Maicii Domnului, asaltaţi şi filmaţi din 
candele. toate părţile, ne închinăm cu evlavie, apoi ne 

După o aşteptare de circa 2 ore intrăm pe rând retragem discret spre a vizita celelalte obiective de pe 
în Sfântul Mormânt. În prima încăpere, numită Sion.
Capela Îngerului, aflăm că aici a venit Maria În Vechiul Testament, Muntele Sionului a 
Magdalena, în Duminica Învierii, şi a găsit fost denumit Cetatea lui David : “David însă a luat 
mormântul gol şi un înger în straie albe stând 
deasupra, fapt ce a înspăimântat-o. Se 
păstrează un fragment din piatra originară 
răsturnată de la uşa mormântului numită 
P ia t ra  Îngeru lu i .  Aic i ,  Episcopul  
Ierusalimului săvârşeşte în fiecare duminică 
şi sărbătoare Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie. 

In t răm în a  doua încăpere ,  
îngenunchem la lespedea Sfântului 
Mormânt, ne rugăm cu evlavie. Când ridicăm 
privirea, vedem scris pe o carpetă de culoare 
vişinie în limba greacă “Hristos Anesti” şi 
prindem curaj. În stânga Sfântului Mormânt 
străjuieşte Icoana Maicii Domnului, în 
spatele căreia se află piatra din Golgota de 

În biserica Adormirea Maicii Domnului

Membri ai grupului la Ein Karem



în limba română, apoi ne oprim la locul Naşterii 
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Ne închinăm, ne 
rugăm, cântăm troparul Sfântului, apoi coborîm 
valea abruptă pentru a ajunge la Peştera Sfântului 
Ioan Botezătorul. Vedem stânca unde a fost ascuns 
Proorocul Ioan de ostaşii lui Irod, gustăm apa rece 
care l-a adăpat pe Proorocul pustiei, apoi ne grăbim 
spre a ajunge la Biserica Sfânta Cruce. Aflăm de la 
ghid că de aici a fost dus lemnul pe care a fost 
răstignit Iisus, însă găsim biserica mănăstirii închisă, 
deoarece era târziu. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru 
încărcătura duhovnicească a zilei şi ne întoarcem la 
hotel.

Ziua a VII-a Joi 17 Octombrie 2013 Cetatea Sionului, aceasta este Cetatea lui David” (II 
Muntele Măslinilor, Betania şi SamariaRegi 5,7). În vremea lui Iisus, pe Sion se afla 

Cea de-a şaptea zi a pelerinajului nostru a Mormântul lui David. Căutăm şi noi acel loc cinstit 
cuprins vizitarea Muntelui Eleon, unde se află atât de evrei, cât şi de creştini şi musulmani. Intrăm 
Biserica “Tatăl Nostru” şi Mănăstirea rusească cu acolo cu capetele acoperite şi găsim mormântul 
locul Înălţării la cer a Domnului, apoi Betania cu acoperit cu o catifea albastră în care erau înscrise 
Mormântul gol a lui Lazăr, cel a patra zi înviat din părţi din Tora. Ieşim de la Mormântul Psalmistului, 
morţi, şi Oraşul Nablus, Capitala Samariei, unde se ne fură priveliştea o nuntă evreiască şi descoperim că 
află Fântâna Patriarhului Iacov. am ieşit din cetate spre Domul Stâncii. Nu ne-a făcut 

Pornim de dimineaţă pe şoseaua de pe partea rău căci am aflat rostul venirii mirilor la Mormântul 
răsăriteană a Muntelui Măslinilor, şi ajungem în marelui rege David, aceştia depun jurământ pe 
străvechea localitate Betania, astăzi locuită de arabi. Mormântul Psalmistului că vor păstra credinţa 
Aflăm localitatea înnoită, aici existând cei mai buni mozaică şi legătura căsniciei până la moarte.
cioplitori în piatră, marmură şi granit, şi le vedem Ne întoarcem în Sion spre a ne închina la 
atelierele de o parte şi de alta a drumului. foişorul unde a avut loc Cina cea de Taină şi 
Descoperim cu stupoare că Betania nu are reţea de Pogorârea Sfântului Duh, apoi ieşim în Piaţa din 
canalizare şi ne închipuim ce se întâmplă acolo în Sion. Unii îşi cumpără suveniruri, câţiva se duc la 
timpul verii.Zidul Plângerii. În final, aşteptând autocarul, 

În vestita localitate a făcut Iisus minunea fredonez în gând cântarea “Cât de Mărit este Domnul 
învierii lui Lazăr, fratele Martei şi al Mariei. În centru în Sion”… văd creştini, evrei cu perciuni generoşi şi 

musulmani, fiecare se roagă şi 
crede în felul lui. 

Ne îndreptăm spre Ein 
Karem, în pustia unde a 
copilărit Ioan Botezătorul. 
Po t r iv i t  Trad i ţ i e i ,  E in  
Karemul este Cetatea lui Iuda 
unde şi-a avut locuinţa de vară 
p r e o t u l  Z a h a r i a ,  t a t ă l  
Sfântului Ioan Botezătorul. 
Aici a venit Fecioara Maria să 
o viziteze pe Elisabeta, 
verişoara ei. Locul abundă în 
biserici şi mănăstiri. Intrăm în 
Biserica Vizitării, adică locul 
în care s-au întâlnit Maica 
Domnului cu Sfânta Elisabeta, 
descoperim cu bucurie că 
textul în care este lăudată 
Maica Domnului este tipărit şi Din nou pe Muntele Eleon

La biserica Sf. Cruce - Ierusalim



la cer a Domnului Nostru Iisus Hristos. Este o 
moscheie octogonală ! Peste biserica bizantină, unde 
se păstrează urma în piatră a piciorului Mântuitorului 
înainte de a se înălţa la cer, musulmanii, după ce au 
recucerit Ierusalimul, au înălţat o moscheie 
octogonală şi aşa este până în ziua de astăzi. 
Musulmanii de la poartă ne vând ghiduri cu Ţara 
Sfântă, inclusiv în limba română. De la ei aflăm că la 
altarul din exterior Patriarhul Ierusalimului 
săvârşeşte Sfânta Liturghie în a 40-a zi după Înviere, 
adică în ziua Înălţării la Cer a Domnului nostru Iisus 
Hristos.

Ne îndreptăm cu toţii spre Mănăstirea 
Înălţării de pe Eleon, cu măreţul ei turn şi ne grăbim 
să ne închinăm la locul unde a fost găsit capul se află Biserica Sfântul Lazăr, în spatele căreia găsim 
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Trecem pe o alee mormântul gol al acestuia. Coborâm 27 de trepte 
prin mijlocul unei frumoase livezi de măslini, la până la mormânt, săpat şi el în stâncă, ne închinăm, 
poalele acestora fiind agăţate bileţele, inclusiv sau ieşim de acolo, fiind convinşi că într-adevăr locul e 
mai ales în limba română : “Nu rupeţi crengile”, fapt autentic şi n-a fost de-a lungul secolelor modernizat. 
ce constată nivelul de civilizaţie al confraţilor noştri. Ne spune ghidul că deasupra bisericii se află locul 
Uităm repede de incident întrucât în mănăstirea casei lui Simon Leprosul, unde a stat Iisus când a 
rusească regăsim două măicuţe românce. Una dintre venit femeia să-L ungă cu Mir, înainte de Patimile 
ele este din Eparhia noastră, şi anume, din Parohia Sale. 

Ne amintim locurile biblice care grăiesc de 
Învierea lui Lazăr, despre care ghidul spune că este 
singurul om din lume cu două morminte, unul în 
Betania şi altul în Cipru, unde a fost episcop.

Cumpărăm suveniruri şi ne întoarcem în 
grabă la autocar, în speranţa că vom găsi loc pe Eleon 
pentru o poză cu Panorama Ierusalimului, fiind 
dimineaţă. Ne-am înşelat pentru că Muntele Eleon 
era înţesat de lume. Am stat din nou la rând, Corala 
şi-a făcut datoria, primind ropote de aplauze. Ne 
facem fotografii, avem grijă să fluture steagul 
tricolor în preajma Preasfinţitului Iustin, privim 
Ierusalimul şi Valea lui Iosafat admirăm Cetatea 
Sfântă şi vorbim cu toţii despre Judecata de Apoi.

Coborâm spre Biserica “Tatăl Nostru”, un 
locaş de cult construit pentru prima dată în secolul IV 
de către Sfânta Impărăteasă Elena, mama 
Împăratului Constantin. În acest loc Iisus i-a învăţat 
pe ucenici rugăciunea Tatăl Nostru. Pe pereţii 
interiori şi exteriori ai bisericii găsim scrisă 
Rugăciunea Domnească în peste 60 de limbi, 
inclusiv în Braille. Căutăm rugăciunea în limba 
română şi o găsim în interiorul bisericii, în naos, 
prima în faţa altarului, precum icoana hramului de pe 
o catapeteasmă din bisericile ortodoxe. Ne închinăm, 
şi, întrucât era slujbă ieşim în curte, unde cântăm 
“Tatăl Nostru”. Suntem frenetic aplaudaţi de un grup 
masiv de preoţi asiatici. Ne iau ei locul, cântă aceeaşi 
rugăciune, ne vine rândul nostru să-i aplaudăm… Ce 
frumos !

Ne îndreptăm apoi spre micul dom al Înălţării 
Locul Înălțării la Cer

Grupul de pelerini la Betania



Finteuşu Mic. Corala ne încântă din nou, sunt 
înconjuraţi şi aplaudaţi îndelung de numărul mare de 
pelerini ruşi, fapt ce-i obligă să mai cânte una-două 
pricesne. Măicuţa ne oferă în dar istoricul mănăstirii, 
în limba română precum şi harta pelerinului la 
Sfintele Locuri. Aflăm că în medie ajung pe Eleon 
zilnic circa 5 grupuri de pelerini români. Ne oprim la 
pangarul mănăstirii şi cumpărăm sticluţe cu 
untdelemn sfinţit.

Preasfinţitul Iustin notează în Cartea de Aur a 
mănăstirii, Corala cântă troparul Înălţării, după care 
ne întoarcem la autocar.

Şoferul arab, originar din Ierusalimul de Est 
ne introduce pe o nouă autostradă, ce leagă 
Ierusalimul de Nazaret prin mijlocul Samariei. După când aceasta a fost scoasă din fântână de către Prea 
o călătorie prin Samaria de aproximativ două ore, Sfinţitul Iustin. 
ajungem în Oraşul Nablus, vechea Samarie, Capitala Cântăm, ne fotografiem, cumpărăm 
cu acelaşi nume a provinciei, astăzi un oraş arab. suveniruri, primim o cafeluţă caldă de la o măicuţă 

Căutăm fântâna lui Iacov, săpată de vestitul arabă, apoi ne întoarcem la hotel.
Patriarh în urmă cu peste 3000 de ani. Evanghelistul 
Ioan, în capitolul IV al Evangheliei Sale, descrie Ziua a VIII-a Întoarcerea
întâlnirea dintre Iisus şi femeia samarineancă, când Vineri 18 Octombrie 2013 ne sculăm la orele 
Iisus îi oferă acesteea apa cea vie şi îi spune tot 4  d iminea ţa spre  a  a junge la  t imp la                      
trecutul ei. Aeroportul din Tel-Aviv. Lăsăm în urmă Cetatea 

Actuala cetate datează  din timpul Ierusalimului, trecem în fugă şi prin cosmopolitul 
Împăratului Alexandru cel Mare, iar Fântâna lui Tel-Aviv şi ajungem la revărsatul zorilor în 
Iacov se afla sub altarul unei impunătoare biserici Aeroportul Ben-Gurion. Trecem prin spinoase vămi 
greceşti aflată sub jurisdicţia Patriarhiei ni se pun în engleză întrebări subtile, ni se fac şi refac 
Ierusalimului. Aflăm de la ghid despre uciderea controale şi controale suplimentare ale bagajelor 
preotului de aici de către evrei şi de trecerea acestuia după care ajungem în sala de îmbarcare. Personal, i-
în rândul Sfinţilor, sub numele de Sfântul Filumen. am înţeles pe vameşi. Sunt scrupuloşi, întrucât 
Stareţul de aici ne primeşte cu multă generozitate, măreţul aeroport reprezintă Poarta Orientului iar 
deschide uşile Sfântului Altar, oferă Preasfinţitului vigilenţa vameşilor fereşte de primejdii orice călător. 
Episcop Iustin veşminte liturgice, fără a mai ţine cont În jurul amiezii aterizăm în Bucureşti 
de restricţiile Patriarhilor greci. Ne rugăm, ascultăm Otopeni. Dintr-un gând înţelept al ierarhului nostru, 
cuvântul cald al Preasfinţitului nostru Arhiereu până la îmbarcarea de seară spre casă, facem un 
Iustin, iar apoi coborâm să ne adăpăm din apele popas pe Colina Bucuriei din Dealul Patriarhiei. 
puţului lui Iacov. Stareţul insistă să ne servească Intrăm cu toţii în Catedrală, ne închinăm cu 
personal pe toţi. Atunci am înţeles cât de important evlavie la Moaştele Cuviosului Dimitrie cel Nou, 
este să oferi un pahar de apă celui însetat, mai ales Ocrotitorul Bucureştilor, apoi întregul grup este 

primit de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel. 
Prea Sfinţitul Iustin mulţumeşte Părintelui Patriarh 
pentru binecuvântare şi pentru primirea făcută şi în 
special pentru binecuvântarea de a sluji Duminică 13 
Octombrie la Biserica din incinta aşezământului 
românesc de la Ierusalim. Patriarhul, pe un ton 
familial ne vorbeşte despre importanţa pelerinajului 
şi ne sfătuieşte să vorbim credincioşilor despre ceea 
ce am văzut, am simţit şi am trăit la Locurile Sfinte. 
În final ne-a oferit câteva daruri, însă, ne-a sfătuit ca 
pe viitor să facem pelerinajele prin “Bazilica Travel” 
a Patriarhiei Române.

După întâlnirea călduroasă de la Palatul 
Patriarhal, Domnul Deputat Octavian Petric ne-a În biserica Mănăstirii rusești de pe Eleon

La fântâna patriarhului Iacov



invitat să vizităm Palatul Parlamentului României. Am făcut o vizită de circa 50 minute, şi ne-am minunat de 
clădirea imperială, a treia ca mărime din lume! În aeroport ne-am întâlnit cu Europarlamentarul Ovidiu 
Silaghi. La coborâre, pe Aeroportul din Satu Mare Preasfinţitul le-a mulţumit celor doi deputaţi sătmăreni, 
pentru susţinerea şi organizarea acestui pelerinaj sfânt. 

În Sala de Protocol a Aeroportului din Satu Mare, Corala “Arhanghelii” a interpretat câteva cântece 
religioase, de mulţumire că ne-am întors sănătoşi acasă, dar şi câteva cântece patriotice, pentru demnitarii 
prezenţi, ca o mulţumire pentru generozitatea de care au dat dovadă.

Ne-am întors acasă. Nu se ştie dacă vom mai ajunge vreodată în Ţara lui Iisus. Am păşit pe urmele lui, 
am umblat pe aceleaşi ape, am zburat pe acelaşi petec de cer. Rămân amintirile şi dorul. Să dea Dumnezeu să 
ne revedem în Ierusalimul cel ceresc !

            Baia Mare 2 Decembrie 2013
                                                                                                        Pr. Dr. Augustin Vasile

                                                                                                                           Vicar Eparhial

Apărătorii Bisericii Ortodoxe din Transilvania, împotriva unirii ei silnice cu Roma (1698-1701), 
acești trei sfinți luptători au trăit pe la mijlocul veacului al XVIII-lea. Cuviosul Visarion din Sarai s-a născut în 
Bosnia. A călătorit pe la multe locuri sfinte, și îndeosebi, la Ierusalim și la Muntele Athos și a intrat de tînăr în 
monahism.

Îndurerat de suferința românilor pentru credința lor ortodoxă, a călătorit prin Transilvania, 
propovăduind pretutindeni credința ortodoxă. Era primit în tot locul ca un înger din cer. Drumul lui până la 
Brașov a fost un adevărat alai de biruință creștină, aprinzând în sufletele credincioșilor dragostea de legea 
strămoșească. Pentru râvna sa în apărarea credinței ortodoxe, a fost întemnițat la Sibiu și, în cele din urmă, în 
fioroasa închisoare din Kufstein, unde a murit, pentru mărturisirea credinței ortodoxe.

Cuviosul Sofronie de la Cioara, s-a născut în satul Cioara, din părțile Orăștiei, ca fiu al unei familii 
preoțești. Ucenicia în călugărie și-a făcut-o în Țara Românească. Reîntors la Cioara, a întemeiat un schit în 
mijlocul codrilor, învățându-i pe români calea mântuirii. Pentru râvna lui de Legea ortodoxă, a fost închis în 
temnița de la Bobâlna. Eliberat de mulțime, Cuviosul mărturisitor a plecat în Munții Apuseni, îndemnând pe 
credincioși să țăină obiceiurile strămoșești. A fost prins din nou și închis la Abrud. Eliberat încă o data, mergea 
din loc în loc, ținând soboare, adica adunări, și învățând poporul: "Stricați silnica unire cu Roma, învăța el, 

La moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou Întâlnire cu P.F. Daniel



cereti episcop romanesc in Transilvania!" Iar cand a inteles ca si-a implinit chemarea, s-a retras la Manastirea 
Argesului, unde s-a savarsit cu pace.

Cel de al treilea luptator pentru dreapta credinta a fost taranul Nicolae Oprea, nascut in Salistea 
Sibiului. Tata de familie, plugar, mirean si bun crestin, gata de jertfa pentru credinta strabuna, fericitul Oprea a 
primit, ca pe o mare cinste, sarcina sa duca "la imparatul", plangerile romanilor: "Noi cerem, ziceau ei, in 
numele poporului, vladica de legea noastra."

La inceput, curajul si indrazneala romanilor au fost intampinate cu amenintari si izgoniri. Cu timpul, 
ele s-au repetat si au starnit o prigonire si multe intemnitari. In cele din urma, in loc sa i se implineasca 
cererile, fericiul Oprea a fost inchis pe viata, in vestita temnita de la Kuffstein, si nu s-a mai intors niciodata, 
primind cununa nemuritoare a Mucenicilor.

La 21 octombrie 1948, insa, printr-o uluitoare intorsatura a Providentei, fratii nostri buni, uniti de 
atunci, s-au desfacut de Roma si s-au intors acasa, la Biserica noastra stramoseasca, maica noastra de obste.

Sfantul Ioan din Galeș
Printre marii aparatori transilvaneni ai dreptei credinte, in fata incercarilor autoritatilor habsburgice 

de a-i trece cu forta la uniatie, s-a numarat si vrednicul preot Ioan Ioanes din satul Gales, situat langa Salistea 
Sibiului. Nu cunoastem date din viata lui. Presupunem ca a fost hirotonit la Bucuresti, la Ramnic, ori la 
Carlovit, ca si alti tineri transilvaneni, intrucat pe atunci autoritatile habsburgice n-au primit niciun ierarh 
ortodox in Transilvania. intr-un raport din 1746, al episcopului rutean uniat de la Muncaci, trimis in 
Transilvania ca sa culeaga date in legatura cu atitudinea romanilor fata de unirea cu Roma, printre cei care 
erau prezentati ca potrivnici ai acesteia era mentionat si preotul Ioan din Gales. in decembrie 1750, se numara 
printre cei sase semnatari ai unui lung memoriu adresat de romanii din partile de sus ale Transilvaniei 
mitropolitului ortodox sarb din Carlovit, Pavel Nenadovici, prin care relatau suferintele pe care le indura 
pentru credinta stramoseasca. În același memoriu erau prezentate si propriile lui necazuri, prin cuvintele: „si 
au trimis in numitul sat, in Gales, doi slujitori ai cetatii, ca sa prinza un popa si n-au gasit pre popa acasa. si era 
pe la mijlocul noptii, ci au gasit numai pre preutiasa sa si au inceput a o bate si s-o lege, iara ea a inceput a tipa. 
Vecinii au sarit sa vada ce va sa fie, slujitorii au tras cu un pistol s-au puscat un om si numaidecat au cazut…”. 
Cu doua saptamani inainte de Pastile anului 1752, preotii Ioan din Poiana Sibiului si Ioan din Gales impreuna 
cu cativa credinciosi au plecat la Becicherec, in Banat, unde se gaseau alti doi neinfricati luptatori pentru 



Ortodoxie, anume preotul Moise Macinic din Sibiel si credinciosul Oprea Miclaus din Saliste, pentru a le 
duce un memoriu al romanilor din partile de sud ale Transilvaniei, ca ei sa-l prezinte apoi imparatesei Maria 
Tereza la Viena.

Reintors din Banat, preotul Ioan se afla din nou in fruntea miscarii de aparare a Ortodoxiei, pentru ca 
la 16 aprilie 1756, episcopul uniat Petru Pavel Aron de la Blaj instiinta autoritatile de stat despre activitatea 
lui. Se pare ca s-au mai inaintat plangeri si s-au luat masuri impotriva lui, de vreme ce in aceeasi luna, el 
adresa o nota-protest Primariei orasului Sibiu, declarand cu demnitate ca daca au trimis la el „calarasi si 
plaiesi noaptea, ca la un hot, iara nu ca la un preot nevinovat, pentru aceasta in ariste (arest, n.n.) nu voi veni, 
ca nu sunt talhariu”.

Dar la scurt timp, in luna mai 1756, a fost arestat si dus in lanturi la Sibiu. Batranul sau tata, Ioan 
Burborea (Varvorea) inainta atunci o plangere autoritatilor cerand eliberarea lui din inchisoare, pe cautiune 
sau cel putin sa-i dezlege lanturile si sa se poata bucura de lumina zilei. Nimeni n-a tinut seama de rugamintea 
unui tata indurerat de suferintele fiului sau, preotul Ioan. Dimpotriva, imparateasa Maria Tereza a dat ordin sa 
fie dus pe ascuns in inchisoarea cetatii Deva, urmand sa fie retinut acolo pentru tot restul vietii („ad perpetuos 
carceres”).

In anul urmator, Curtea din Viena a cerut autoritatilor transilvane sa-l deporteze fie intr-o fortareata 
din Italia, fie in orasul austriac Graz, unde urma sa fie inchis pana la moarte. Dintr-o corespondenta ulterioara, 
aflam ca a fost dus cu escorta militara de la Deva in Banat, iar de acolo la Graz.

Spre deosebire de alti tovarasi ai sai de suferinta, despre al caror sfarsit nu stim nimic, despre parintele 
Ioan din Gales avem doua marturii tarzii. Astfel, cronicarul brasovean Radu Duma scria ca, in anul 1776, 
cativa negustori din Brasov, veniti in afaceri comerciale la Graz, l-au cercetat in inchisoare. Preotul Ioan le-a 
declarat ca „mai bine va muri acolo decat sa-si lase credinta cea pravoslavnica”. Se pare ca dupa un sir lung de 
ani a fost mutat in inchisoarea de la Kufstein unde si-au sfarsit viata si alti mucenici ai Ortodoxiei transilvane. 
Într-adevar, in 1780, un alt detinut de acolo, calugarul sarb Ghenadie Vasici, a reusit sa trimita o scrisoare 
catre Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse si tarinei Ecaterina a II-a, rugandu-i sa intervina la Curtea din Viena 
pentru eliberarea lui. Între altele, Ghenadie scria: „Aici in fortareata este si un preot roman din Transilvania, 
cu numele Ioan care patimeste in robie de 24 de ani pentru credinta ortodoxa”. Acesta nu putea fi decat Ioan 
din Gales, intemnitat cu 24 de ani in urma, adica in 1756. Acolo si-a sfarsit viata, departe de familia si de 
pastoritii sai, cinstitul preot marturisitor al Ortodoxiei, Ioan din Galesul Sibiului.

La 20 iunie 1992, Sfantul Sinod al Bisericii noastre a procedat la canonizarea oficiala  parintelui Ioan, 
cel impodobit cu nimbul muceniciei, pentru statornicia sa in dreapta credinta ortodoxa. tinand seama de viata 
si de patimirea lui, in sedinta Sfantului Sinod din 20 iunie 1992, s-a hotarat ca preotul marturisitor Ioan din 
Gales sa fie trecut in randul sfintilor. Pomenirea lui se face in fiecare an la 21 octombrie, odata cu ceilalti 
mucenici si marturisitori ai Ortodoxiei ardelene: ieromonahii Visarion si Sofronie, credinciosul Oprea din 
Saliste si preotul Moise din Sibiel. Sa-i cinstim si noi pe cei doi preoti ardeleni mucenici cantand: „Preoti cu 
chemare sfanta, Moise si Ioan, ca niste ostasi adevarati ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere ati propovaduit 
dreapta credinta si marturisitori ai Ortodoxiei v-ati facut pentru poporul cel dreptcredincios, moarte 
muceniceasca primind. Drept aceea, rugati pe Hristos Dumnezeu sa daruiasca Bisericii Sale pace si credinta, 
iar sufletelor noastre mare mila” (Troparele celor doi preoti marturisitori, glasul I).

Sfantul Moise Macinic din Sibiel
Printre marii aparatori ai dreptei credinte a romanilor din Transilvania in veacul al XVIII-lea, la loc de 

cinste trebuie asezat si preotul Moise Macinic din Sibiel, sat asezat in Marginimea Sibiului. Cateva stiri 
despre viata sa desprindem dintr-o declaratie pe care a dat-o el insusi in fata unei comisii de ancheta la Viena, 
in zilele de 14 si 15 aprilie 1752. Între altele, el declara ca toti credinciosii din Sibiel l-au rugat, in urma cu 
vreo 6 ani, sa plece la Bucuresti spre a fi hirotonit preot, ceea ce s-a si facut, prin punerea mainilor 
mitropolitului Ungrovlahiei, Neofit Cretanul. La scurt timp dupa hirotonie, episcopul rutean uniat Manuil 
Olszavski din Muncaci, trimis de autoritati sa cerceteze starea de spirit a credinciosilor ortodocsi din 
Transilvania, constata ca printre cei care se impotriveau cu mai multa tarie uniatiei se numara si „popa 
Macinic din Sibiel”. Se pare ca in urma acestei actiuni a fost arestat, dupa cum declara el insusi la ancheta de 



care pomeneam: „Apoi m-am intors acasa in Sibiu si am patimit acolo 17 luni, pana cand, in cele din urma, am 
fost eliberat din temnita, cu conditia sa ma las de slujba preoteasca si sa ma hranesc din munca bratelor ca un 
simplu taran, pana se va ivi vreun episcop sa-mi dea porunca ce am de facut mai departe. Multumindu-ma cu 
aceasta, m-am intors acasa, nu am mai facut nicio slujba preoteasca, ci am trait in liniste, ca un taran, pana 
cand a venit in satul nostru domnul vicar Petru Aron (uniat de la Blaj, n.n.), care m-a chemat inaintea lui si a 
poftit sa-i fac un nou juramant preotesc. Cum insa eu nu am voit sa mai fac alt juramant, afara de acela pe care 
il facusem la Bucuresti, a sosit porunca la sat sa ma dea iarasi prins”. Din aceasta pricina si-a lasat familia si a 
fugit in Banat, la Becicherec, unde se gasea un alt mare aparator al Ortodoxiei, oierul Oprea Miclaus din 
Salistea Sibiului. Acolo, spunea el, „am trait si m-am hranit cu lucrul mainilor mele”.

La 10 decembrie 1750, „popa Macinic” se numara printre cei sase semnatari ai unui lung si 
emotionant memoriu adresat mitropolitului sarb Pavel Nenadovici de la Carlovit, in care ii relatau toate 
suferintele pe care le indurau credinciosii ortodocsi din Transilvania.

In anul 1752, cu doua saptamani inainte de Pasti, au sosit in Becicherec, preotii Ioan din Poiana 
Sibiului si Ioan din Gales, impreuna „cu mai multi romani”, aducand un memoriu al credinciosilor din partile 
Fagarasului, Sibiului, Sebesului si Orastiei, pe care Oprea Miclaus si Moise Macinic urmau sa-l prezinte 
imparatesei Maria Tereza la Viena. În adevar, dupa traducerea memoriului in limba germana, la Timisoara, cei 
doi s-au indreptat spre capitala imparatiei habsburgice. Din interogatoriul ce li s-a luat atunci, reiese ca Oprea 
Miclaus era acum pentru a treia oara la Viena, in aceeasi calitate de trimis al credinciosilor ortodocsi din 
Transilvania, pe cand tanarul preot Moise era pentru prima oara. Cu cateva zile inainte, au fost primiti in 
audienta de imparateasa Maria Tereza si cancelarul Kaunitz.

Dar in loc sa li se dea raspuns la plangerea pe care o inaintasera Curtii, cei doi trimisi ai clerului si 
credinciosilor din Marginimea Sibiului au fost arestati si aruncati in inchisoarea de la Kufstein. Au fost 
asteptati zadarnic de familiile, de consatenii si de toti marturisitorii dreptei credinte, in numele carora facusera 
acel drum lung si obositor pana la Viena. La trei ani de temnita, deci in 1755, reprezentantii romanilor 
ortodocsi din sudul Transilvaniei intocmeau o scrisoare catre mitropolitul Pavel Nenadovici, prin care-l 
informau de multele suferinte pe care le indurau pentru credinta lor. Între altele, il rugau „sa ne lasati pentru 
Hristos si pentru acesti oameni cari i-au trimis tara la imparatie, anume Oprea Miclaus, popa Macinic, caci 
multa dorire are tara de ei, care nu stim sunt undeva sau ba”.

Ingrijorati de soarta lor, la 4 decembrie 1756, salistenii adreseaza un nou memoriu catre acelasi 
mitropolit, relatand ca: „nu este putere mai multa a putea rabda raul care ne cade noua asupra de la popii cei 
uniti in toate zilele si supararile, ca in toate zilele ne prind la arest si ne casnesc (chinuiesc, n.n.) cum este mai 
rau, inca ne dau si in mana birailor (primari, n.n.), de ne inchid prin temnite, deci de al lor mare rau ne-am 
pustiit tot, si case si mosii si sedem tot fugiti la paduri, fiindca noua nu ne trebuiesc popii cei uniti pana la 
moarte”. Iar in partea finala a memoriului scriau: „si ne rugam … pentru ai nostri care noi satele i-am ales 
oameni si i-am trimis la prea inaltata Curte, anume popa Macinic si Oprea Miclaus. Sa fii Maria Ta intr-ajutor 
ca sa ne sloboada, caci sunt oameni buni si sunt oameni de noi toti si cu voia noastra trimisi”. La adunarea 
convocata de cuviosul ieromonah Sofronie de la Cioara, in februarie 1761, la Alba Iulia, s-a cerut, de 
asemenea, eliberarea lui Oprea Miclaus si a preotilor Macinic din Sibiel, Ioan din Gales si Ioan din Sadu. Într-
un memoriu cu data de 7 aprilie 1761, inaintat generalului Nicolae Adolf von Bukow, sosit cu doua zile inainte 
la Sibiu, se cerea eliberarea acelorasi detinuti, caci „ei n-au vina mai mare decat noi toti romanii din 
Transilvania, noi i-am induplecat sa umble pentru legea noastra”.

Cei care intocmisera memoriile respective n-aveau de unde sa stie ca pe la inceputul anului 1756 unul 
din prizonierii de la Kufstein a izbutit sa fuga din robie. Guvernul ardelean cerea autoritatilor in subordine sa 
supravegheze pe sotia lui Oprea Miclaus, socotind ca el este cel evadat. S-ar putea ca acela care fugise sa fi 
fost prins si readus in inchisoare, ori va fi pierit de foame si de frig in muntii Tirolului si desigur cei de acasa nu 
vor fi stiut nimic de soarta lui. Acasa n-a ajuns niciunul, din moment ce s-au facut atatea interventii pentru 
eliberarea lor, iar sotia lui Oprea, Stana, cerea indurare imparatului Iosif II, sa-l elibereze macar acum, dupa o 
robie de 30 de ani. Conducerea inchisorii raporta ca nu se stia nimic despre el. inseamna ca amandoi si-au 
sfarsit zilele in fioroasa temnita de la Kufstein, jertfindu-si viata pentru credinta ortodoxa, castigand pentru 
aceasta cununile muceniciei. 
                                                                                                               sursa: www. crestinortodox.ro



Respectând hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Eparhia noastră a dedicat anul 
2013 Sfinților Împărați Constantin și Elena. Sesiunea de toamnă a conferințelor preoțești s-a desfășurat în 
perioada 22 octombrie - 7 noiembrie 2013, conferințe ce au fost prezidate de Preasfinția Sa Dr. Iustin 
Sigheteanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. Referatul pentru toate 
protopopiatele a fost întocmit de Pr. Dr. Cristian Ștefan - consilier cultural al Episcopiei.

Cu această ocazie au fost instalați doi noi protopopi: Preacucernicul părinte Mihai Chira - protopop de 
Vișeu și Preacucernicul părinte Dr. Florin Stan - protopop de Lăpuș.

Investirea P.C. Pr. Mihai Chira ca protopop de Vișeu Investirea P.C. Pr. Dr. Florin Stan ca protopop de Lăpuș

Conferința preoților din Protopopiatele 
Baia Mare și Chioar 

Conferința preoților din Protopopiatele 
Satu Mare, Carei și Oaș 

P.S. Iustin Sigheteanul la
Conferința preoților din Protopopiatul Sighet 

Gramata episcopală de mulțumire
conferită P.C. Protopop Ioan Ciceu



Pr. Chira Sandu Mihai - Protopop de Vișeu 
născut la data de 2 iulie 1976, căsătorit, 2 copii 
 
Studii: 
2009-2011 - Masterat, Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca din cadrul 
Universitatii Babeș-Bolyai 
2010 - Curs Inspector resurse umane 
1996-2000 - Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca din cadrul Universitatii 
Babeș-Bolyai 
1991-1996 Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca 

Experiență profesională: 
2013.01.10 - Protopop al Vișeului, conform Deciziei 1.736/2013 a Episcopiei 
Maramuresului si Satmarului, decizie înmânata personal de IPS Justinian 
2013 - Secretar Asociația Tinerilor Ortodocși din Protopopiatul Vișeu 
2010 - Membru în Adunarea Eparhiala a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului 
2009 - Secretar la Protopopiatul Viseu 
2008 - Coordonator în cadrul Protopopiatului Vișeu al programului catehetic 

„Hristos Împărtășit Copiilor” 
2007 - Preot paroh, Parohia Sfântul Nicolae –Vișeu de Sus 
2005 - 2009 - Membru în Comisia locală a orașului Vișeu de Sus de protecție și promovare a drepturilor copilului 
1999-2006 - Preot paroh, Parohia Vișeu Țipțerai 
1997-2000 - Reprezentant al studenților Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca în Senatul Universității 
Babeș-Bolyai 

Activitate pastoral, administrativă, edilitară 
2012-2013 - Restaurarea exteriorului Bisericii Sfântul Nicolae Vișeu de Sus 
2011 - restaurarea capelei mortuare din cimitirul situat în zona „Poduri” 
2008-2009 - Construirea casei parohiale de la Parohia Sfântul Nicolae 
2007 - Organizator al Concertului anual de colinde la Parohia Sfântul Nicolae 
2004 - Construirea fundaței casei parohiale de la Parohia Vișeu Țipțerai 
2000-2006 - Construirea bisericii Sfinții Români Țipterai (până la nivelul acoperișului și turnurile din față acoperite) 

Distincții 
2013 - Gramata episcopală 
2009 - Titlu de Iconom Stavrofor  
2006 - Diplomă de excelență din partea Primăriei orașului Vișeu de Sus 

Pr. Dr. Stan Florin - Protopop de Lăpuș
născut la data de 11 septembrie 1978, căsătorit, 3 copii 

Studii:
2008 - doctor în teologie, Facultatea de Teologie Ortodoxã, Specializarea 
Misiologie si Ecumenism, îndrumãtor Pr. Prof. Dr. Valer Bel; Teza de doctorat: 
"Cercetare și strategie misionar-pastorală în Biserica Ortodoxa Românã 
contemporanã" 
2007 - 2010 - Licentã, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației, Secția Psihologie;  
2004 - 2005 - Masterat, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea 
de Teologie Ortodoxã, Specializarea Teologie Sistematică și Biblică;
1998 – 2002 - Licentã, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă. Secţia Pastorală;
pastorale. Noi provocări ale traducătorului modern”; 
1993 – 1998 - Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia 
Mare 



1985 – 1993 - Şcoala Generală nr. 14 ( Avram Iancu ) din Satu Mare
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
2013  Protopop al Protopopiatului Ortodox Lăpuș; 
2010 – prezent - Expert formator în cadrul proiectului „Alege şcoala!” (Proiectul „Alege şcoala!” se încadrează în linia 
de finanţare a proiectelor strategice nr. 61, „A doua şansă în educaţie”, axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 
2.2., „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”). Zona de responsabilitate: Maramureş, Satu Mare, Sălaj. 
2009 – prezent - preşedinte al Asociaţiei pentru Filantropie, Educaţie şi Dezvoltare Comunitară; 
2008 –  - Inspector eparhial al Epsicopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului în cadrul Biroului pentru 
cateheza parohială; 
2003 – prezent - preot-paroh la Parohia Ortodoxă „Înălţarea Domnului” din Tg. Lăpuş, Protopopiatul Lăpuş, Episcopia 
Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului; 
2004 – 2005 - profesor de muzică la Liceul Teoretic „Petru Rareş” din Tg. Lăpuş; 
2002 – 2003 - profesor de religie la Şcoala Generală Nr. 6 din Cluj Napoca; 
2002 – 2003 - profesor de religie la Şcoala Christiana, Centrul Social-Misionar „Sf. Vasile cel Mare” din Cluj Napoca. 
APRECIERI DEOSEBITE
Diploma Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul României (†Daniel, Patriarhul României - Sibiu, 3 septembrie 2009);
Distincția de iconom stavrofor pentru activitatea deosebită din parohie, cu drept de a purta cruce pectorală (†Iustin 
Sigheteanul, arhiereu-vicar, 2013);
Diploma Omagială Sfinții Împărați Constantin și Elena, pentru lucrarea deosebită desfășurată cu copiii în cadrul 
Proiectului ”Alege Școala” (†Daniel, Patriarhul României - București, 24 iunie 2013)

–

prezent

Pe locul ultimei brazde de pământ românesc 
eliberat, oraşul Carei  îmbracă în fiecare an, la 25 
octombrie, haine de sărbătoare şi ne bucurăm că astăzi 
Biserica şi Statul recunosc că, chiar şi bunăstarea 
pământească este de neconceput fără respectarea 
normelor morale.

Biserica Ortodoxă Română a văzut 
dintotdeauna în Patrie un altar de slujire şi de jertfă, un 
loc sfânt dăruit şi binecuvântat de Dumnezeu. 
Asemenea marilor personalităţi militare şi civile, 
oamenii credinţei, slujitorii Bisericii, s-au înscris cu 
modestie dar temeinic, între marii făuritori ai 
conştiinţei de sine a tuturor românilor, afirmând cu 
tărie necesitatea împletirii sentimentului civic, 
naţional şi patriotic cu cel al credinţei străbune.

Între aceştia, astăzi, cu cinste şi încredere îl 
numărăm şi pe Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, 
episcopul vicar al Episcopiei noastre, care a venit la Carei şi în fruntea unui  numeros sobor de preoţi, între 
care preotul militar, protopopii de Carei şi Satu Mare și a slujit slujba de pomenire în memoria ostaşilor căzuţi 
la datorie. În cuvântul Preasfinţiei Sale a răsunat dragostea de neam şi ţară. În rugăciunile ei, Biserica 
Ortodoxă Română se roagă zilnic pentru „iubitoarea de Hristos armată” şi doreşte ca împreună cu aceasta să 
contribuie la păstrarea integrităţii României şi demnităţii poporului român, să comemoreze jertfa celor ce au 
luptat de-a lungul istoriei pentru aceste idealuri şi să promoveze pacea şi înţelegerea între popoare.

Participarea a fost numeroasă, onorată şi onorantă în primul rând de Ministrul Apărării Naţionale, 
Mircea Duşa. Au fost prezenţi deputatul Octavian Petric şi alţi deputaţi, prefectul Eugen Avram, preşedintele 
Consiliului Judeţean, Adrian Ştef, vicepreşedintele Mircea Govor, primarul locului şi alţi primari, numeroşi 
consilieri judeţeni şi locali, directori de instituţii, membrii partidelor politice, mulţi, mulţi cetăţeni, Veteranii 
de Război, tot mai puţini la număr, dar şi un număr impresionant de şcolari însoţiţi de dascălii lor.

Impresie deosebită au făcut onorurile militare a Diviziei 4 Infanterie „Gemina” care a avut şi preotul 
militar în frunte, precum şi Colegiul Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia.

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi toate instituţiile statului au depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor din Carei, ceremonia încheindu-se cu parada militară.

                                                                                         Pr. Marian Crainic - protopop de Carei



Sfântul Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou a trăit pe vremea bine-
credincioșilor împăraţi româno-bulgari (secolele XII-XIV), într-un 
sat mic numit Basarabov sau Basarabi, așezat pe apa Lomului. S-a 
născut din părinţi săraci, dar buni creștini dreptmăritori.

Încă din copilărie, Sfântul nu s-a deprins la învăţături înalte, 
nici la meșteșuguri strălucite, nici la măiestrite neguţătorii, ori la 
desfătările copilărești și la alte plăceri cu care se îndeletnicesc tinerii 
cei iubitori de lume și de cele ale lumii, ci s-a îndeletnicit cu 
meșteșugul meșteșugurilor: lucrarea faptelor bune, a smereniei și a 
rugăciunii, ca și Avraam, Isaac și Iacov; deoarece prin astfel de 
virtuţi cu înlesnire se învrednicește omul a vorbi cu Dumnezeu și 
degrabă se împrietenește cu El, făcându-se bineplăcut Lui.

Dintru început, fericitul se îndeletnicea, cu luare aminte și 
osârdie, cu pășunatul vitelor satului său, precum odinioară Iacov 
păștea turmele lui Laban. După ce cu sârguinţă și cu nevoinţă s-a 
ostenit destulă vreme în această smerită ascultare, pe toate cele ale 
lumii ca pe un nimic socotindu-le, s-a retras într-o peșteră pe apa 
Lomului în sus, unde era o mănăstire. Aici a primit schima 
monahală, fugind de rudenii, prieteni și cunoscuţi.

Apoi, prin viaţa cea cu totul îmbunătăţită, izbăvindu-se de 
orice ispită, a început, ca un viteaz ostaș al lui Hristos, să alerge spre 
luptele cele mai anevoioase și duhovnicești: post aspru, priveghere 
și rugăciune de toată noaptea, sporind acestea cu smerita cugetare 
întru frica lui Dumnezeu, lucrări care i-au adus măsura întregii 
înţelepciuni, din care se naște curăţia vieţii și podoaba faptelor 
monahicești. Că, de n-ar fi fost întru acest chip, nu s-ar fi învrednicit 
să fie și după moarte nestricăcios și, de nu și-ar fi agonisit prin 
lucrarea faptelor bune harul Sfântului Duh, în puterea căruia trupul 
său și până acum se păstrează întreg și înmiresmat, n-ar fi săvârşit 
atâtea minuni, despre care vom vorbi mai jos.

După ce s-a făcut desăvârșit întru toate faptele bune, ajungând 
a fi „bărbat desăvârșit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13), și, pe când a mai vieţui în trup 
i se părea o adevărată pagubă, iar a zbura spre veșnicele locașuri – o nepreţuită dobândă, Dumnezeu, pe Care-
L iubea și pe Care-L dorise, a hotărât să-l mute din „cele de aici”. Și iată că, din tainica descoperire 
dumnezeiască, mai dinainte cunoscându-și sfârșitul și, culcându-se între două pietre mari ce se aflau acolo, 
aproape de peșteră, tocmai pe ţărmul Lomului, și-a dat strălucitul său suflet în mâna lui Dumnezeu, iar mult 
truditul lui trup multă vreme a rămas nevătămat între acele două pietre.

Odată, s-a revărsat apa Lomului, încât prăbușea copacii de pe ţărmuri, surpa podurile și aducea cu ea 
bolovani mari. Atunci s-au surpat lespezile care acopereau trupul sfinţit al Cuviosului Dimitrie cel Nou și 
moaștele au căzut în apă, rămânând vreme îndelungată acolo, ca o nepreţuită comoară duhovnicească. Apoi s-
a arătat Cuviosul, în vis, unei copile, care era chinuită de duh necurat, arătându-i locul și zicându-i: „Eu te voi 
vindeca, dacă părinţii tăi mă vor scoate din apă“! Dimineaţa, copila a spus părinţilor visul pe care la avut. 
Atunci, adunându-se preoţi și oameni mulţi, s-au dus toţi la locul descoperit copilei în vis, unde adeseori se 
ivea o lumină, care se socotea de cei de rând a fi semn că acolo era o comoară. Căutând cu de-amănuntul, au 
aflat sfintele lui moaște în prundiș, după cum se arătase copilei, le-au scos întregi, strălucind ca aurul, și le-au 
dus în satul Basarabov.

Vestea despre aflarea cinstitelor moaște a străbătut toate împrejurimile și a ajuns și la urechile 
domnitorului Țării Românești. Acesta îndată a trimis preoţi și boieri, ca să aducă în ţara noastră moaștele 
Sfântului Cuvios Dimitrie. Mergând trimișii domnești în satul Basarabov, au luat moaștele Cuviosului și au 
pornit către Țara Românească. Însă, ajungând cu acestea până la un sat ce se numea Ruse, aproape de o 
fântână, au lăsat sfintele moaște, de vreme ce – prin dumnezeiască minune – n-au putut să le ducă mai departe. 



Iar preoţii și boierii, văzând aceasta și 
nedumirindu-se ce vor face, s-au sfătuit să 
înjunghie două juninci tinere la carul în care se 
aflau moaștele Sfântului și să le lase să meargă 
încotro vor vrea, socotind – cu dreptate – că aceasta 
va fi voia Cuviosului. Și – o, minune! – junincile 
sau întors îndată cu moaștele Sfântului înapoi la 
Basarabov, oprindu-se în mijlocul satului. Drept 
aceea, preoţii și boierii s-au întors fără nicio 
ispravă și au spus domnitorului toate cele ce au 
văzut. Atunci domnitorul Țării Românești a trimis 
din nou boieri cu bani și au făcut o biserică în 
numele Cuviosului Dimitrie, acolo unde s-a oprit 
Sfântul.

Multe minuni a săvârșit celor care au năzuit 
cu credinţă către el. Despre acestea noi vom istorisi câteva dintre cele ce sau însemnat de martori ai acestora 
demni de crezare. Astfel, două femei surori, anume Aspra și Ecaterina din Cernavodă, au făcut o biserică 
preafrumoasă, punându-i hramul Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și s-au sfătuit între ele 
cum ar putea să ia vreo părticică din moaștele Sfântului Dimitrie, ca să o aducă în biserica lor; întrucât a le lua 
cu totul socoteau că nu va vrea Sfântul, precum a și fost. Deci, venind cu smerenie și cu evlavie și închinându-
se Sfântului, au luat în taină o mică părticică din moaștele lui și, vrând să se ducă cu căruţele lor, caii 
nicidecum n-au putut a se mișca din locul acela, deși vizitii îi băteau mereu. Atunci, coborând din căruţe, cu 
lacrimi au alergat și au căzut la moaștele Sfântului și, punând părticica la locul ei, s-au rugat să le ierte 
greșeala; și așa, izbăvindu-se de nevăzuta oprire, s-au dus cu pace în satul lor.

Altă dată, a venit Părintele Mitropolit al Târnovei, anume Nichifor, cu soborul lui, ca să se închine 
cinstitelor moaște ale Sfântului Dimitrie. Și, închinându-se mai întâi Mitropolitul și sărutând sfintele moaște, 
s-a depărtat puţin și a șezut pe un scaun; după aceea, mergând pe rând toţi ceilalţi din sobor și sărutând sfintele 
moaște, un oarecare monah, anume Lavrentie, în vremea sărutării, încercând să rupă cu gura o mică părticică 
din moaștele Sfântului, a rămas cu gura deschisă; și toţi, privind spre el și văzându-l cu gura deschisă, nu 
pricepeau ce a pătimit, iar Mitropolitul i-a poruncit să se dea la o parte, ca să se închine și ceilalţi. Dar el, fiind 
mut și fără glas, de-abia s-a depărtat puţin de la racla Sfântului. După ce au ieșit toţi, a căzut cu lacrimi la 
moaștele Sfântului, cerându-și iertare, și astfel i s-a dezlegat limba și a grăit ca mai înainte. A mers apoi cu 
Mitropolitul la cel care-i găzduia și i-a spus toate cele ce a pătimit. Iar el a zis: „O! Păcătosule, cum n-ai 
socotit, că de-ar fi fost să se împartă sfintele moaște la toţi care vin să se închine lor, până acum n-ar mai fi 
rămas nimic. Deci, de acum pocăiește-te, că ai greșit lui Dumnezeu și Sfântului”.

Un iubitor de Dumnezeu, Episcop al Preslavului, anume Ioanichie, căzând într-o boală foarte grea, era 
purtat de patru inși și, neputând a se vindeca, l-au dus în biserica „Sfântului Dimitrie”. Acolo l-au pus jos cu 
așternutul lui și, slujindu-se Sfânta Liturghie, după trei ceasuri s-a ridicat sănătos și umbla pe picioarele sale, 
lăudând pe Sfântul și mulţumindu-i.

Între anii 1769 și 1774, fiind război între împărăţia Rusiei și Poarta Otomană și cuprinzând rușii ţările 
noastre românești, generalul Petru Saltîkov a trecut Dunărea și, pornind război asupra Rusciucului, a ocupat și 
câteva sate de peste Dunăre, între care și satul Basarabov, unde se aflau moaștele Sfântului, pe care, luându-le, 
voia să le trimită în Rusia. Un creștin dreptcredincios, anume Hagi Dimitrie, aflându-se într-acea vreme lângă 
general, a căzut înaintea lui cu rugăminte, ca să nu înstrăineze sfintele moaște, ci să le dăruiască ţării noastre, 
pentru prăzile și jafurile pe care le-a pătimit din pricina războiului și s-o mângâie cu acest dar. Înduplecându-
se, generalul a dăruit sfintele moaște Țării Românești.

În anul 1774, pe timpul Mitropolitului Grigorie al II-lea al Țării Românești (1760-1787), primindu-le 
tot poporul cu mare cinste și evlavie, le-a așezat în biserica cea mare a Sfintei Mitropolii a Munteniei. Și 
îndată a simţit poporul ocrotirea și sprijinul Sfântului, întrucât nu numai că a încetat războiul dintre ruși și 
turci, ci a contenit și boala ciumei cea înfricoșătoare. Și mult ajutor și mare folos câștigă toţi cei care cu 
credinţă se închină la moaștele Sfântului! De atunci și până astăzi au rămas în biserica aceasta, chiar dacă, în 
vremurile de prigoană ateistă, necredincioșii au dorit să le scoată afară și să dărâme din temelii biserica și 
reşedinţa patriarhală. Dar Sfântul Dimitrie nu a îngăduit aceasta, ci a făcut să cadă tirania și a păzit neatinsă 
biserica cei adăpostește cinstitele moaște. 

Biserica Ortodoxă Română îl prăznuieşte la data de 27 octombrie.

Sfânta Liturghie la prăznuirea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou



Evenimentele dedicate Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anului 
comemorativ Dumitru Stăniloae în Patriarhia Română au culminat în data de 28 octombrie, cu şedinţa 
solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost prezentate principalele 
realizări din acest an sub aspect liturgic, cultural şi mediatic. 

Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost prezidată de Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a 
Palatului Patriarhiei. La eveniment au participat Înaltpreasfinţitul Dionisie, Mitropolitul Corintului, ierarhi ai 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, membri din delegaţia Bisericii Ortodoxe a Greciei, consilieri 
patriarhali şi eparhiali, preoţi şi monahi din Arhiepiscopia Bucureştilor, cadre didactice, studenţi şi elevi de la 
instituţiile de învăţământ teologic din cuprinsul eparhiei. 

„Sfântul Constantin cel Mare este un trimis al lui Dumnezeu pentru binele Bisericii şi al lumii 
întregi“

Evenimentul a fost deschis de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, care a precizat că în 
acest an, cu prilejul împlinirii a 1.700 de ani de la promulgarea Edictului de libertate religioasă de la Milano, 
Sfântul Împărat Constantin cel Mare a fost omagiat în toată lumea creştină. Spre deosebire de alte Biserici 
care au organizat evenimente omagiale doar cu ocazia sărbătorii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, din 21 
mai, în Patriarhia Română, evenimente omagiale au avut loc pe parcursul întregului an, accentuându-se faptul 
că Sfinţii Împăraţi au fost susţinători ai Bisericii, mari ctitori de biserici în Răsărit şi Apus, promotori ai 
credinţei creştine şi ai unor legi cu un profund caracter creştin, care au devenit ulterior patrimoniu mondial ca 
valoare de gândire etică şi socială. 

Sfântul Constantin cel Mare, a mai subliniat Preafericirea Sa, este asemenea Sfântului Apostol Pavel, 
întrucât ambii au marcat istoria Europei pentru totdeauna şi, în ambele cazuri, convertirea lor s-a datorat 
lucrării lui Dumnezeu: „Asemenea Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Constantin a fost şi el misionar la nivelul 
structurilor sociale, imprimând Duhul Evangheliei lui Hristos în modul de organizare a vieţii Bisericii. În 



primul rând, faptul că Duminica a devenit ziua de odihnă i se datorează lui pentru că el a dorit ca lumina 
Evangheliei să se reflecte în legi, în instituţii şi într-o acordare de autoritate nemaiîntâlnită episcopilor şi 
preoţilor. În timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, episcopii şi preoţii au primit dreptul să proclame 
liberi pe sclavi şi foarte adesea episcopii au avut o demnitate recunoscută prin instituţiile de stat. 

Sfântul Constantin cel Mare avea atât de mare respect pentru episcopi şi clerici, încât la Sinodul I 
Ecumenic i-a primit în picioare pe episcopi şi i-a elogiat pe cei care au suferit pentru credinţă, iar despre preoţi 
a spus că dacă ar vedea un preot păcătuind, l-ar acoperi cu mantia imperială pentru a nu produce scandal în 
public. Iubirea faţă de Biserică a Împăratului Constantin se vede mai ales în păstrarea demnităţii Bisericii 
dincolo de slăbiciunile omeneşti ale slujitorilor acesteia. 

Această atitudine de împărat creştin este rezultatul educaţiei pe care a primit-o de la mama sa, Elena, 
educaţie pe care a cultivat-o şi a întărit-o. Patriarhul României a amintit de faptul că, de-a lungul timpului, s-
au publicat mai multe cărţi despre Sfântul Împărat Constantin cel Mare, între care una, apărută recent la Paris, 
în care se spune că Sfântul Constantin, dincolo de toate aspectele puse în discuţie de către cei care l-au lăudat 
sau l-au criticat, rămâne „un împărat neobişnuit în istorie“. „Sfântul Constantin cel Mare este un trimis al lui 
Dumnezeu pentru binele Bisericii şi al lumii întregi, pentru că el a susţinut creştinarea popoarelor păgâne şi a 
iubit pe Hristos şi Biserica Lui. Pe însuşi Arcul său de triumf de la Roma este marcat faptul că atitudinea sa, 
viaţa şi biruinţele sale s-au realizat prin inspiraţie sau intervenţie divină“, a mai arătat Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel. 

„Pentru Ortodoxie, instituţia sinodalităţii constituie premisa fundamentală“
În continuare, Înaltpreasfinţitul Dionisie, Mitropolitul Corintului, a mulţumit Preafericitului Părinte 

Patriarh Daniel pentru invitaţia de a participa la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române şi a transmis frăţeşti îmbrăţişări, ca expresie a dragostei întru Hristos, din partea membrilor Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, precum şi din partea Întâistătătorului acesteia, Preafericitul Părinte 
Ieronim II, Arhiepiscop al Atenei şi al Întregii Grecii. Mitropolitul Corintului a arătat că pentru Ortodoxie 
instituţia sinodalităţii constituie premisa fundamentală, „atât în ceea ce priveşte abordarea eficientă a 
problemelor multiple şi complexe cu care aceasta se confruntă de la o epocă la alta, cât şi în ceea ce priveşte 
confirmarea prezenţei şi lucrării neîncetate a Sfântului Duh în Biserică. Astfel, se adevereşte că Sfântul Duh 
alcătuieşte întreaga întocmire a Bisericii şi o călăuzeşte ca pe un organism divino-uman“, a spus 
Înaltpreasfinţia Sa. 

Ierarhul grec a evidenţiat buna reputaţie şi prestigiul de care se bucură Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel în afara hotarelor ţării noastre, dar şi faptul că activitatea Patriarhului României pentru binele 
întregului popor creştin român, acceptată de Sfântul Sinod prin hotărâri sinodale, este bine-cunoscută în 
lume. „În aceste timpuri de cumplită criză mondială, când lucrarea fărădelegii este promovată cu toată forţa şi 
cu abilitate şi vestită pretutindeni în detrimentul preacuratei noastre credinţe ortodoxe, Preafericirea Voastră, 
Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre daţi mărturie despre Iisus Hristos cel Răstignit şi Înviat din morţi. 
Daţi această mărturie, deoarece Biserica Ortodoxă Română nu numai că a renăscut «din cenuşă», dar mai ales 
astăzi este în floare şi rodeşte spre slava lui Dumnezeu, Cel în Preasfânta Treime lăudat. În felul acesta, se 
confirmă faptul că existenţa umană, omul, conceput ca individ sau în viaţa sa de familie, ca membru al unui 
ethnos (n.r., «neam») sau cetăţean al unui stat sau ca fiinţă socială, nu se poate transfigura altfel decât prin 
cuvântul Sfintei Evanghelii şi al Duhului Sfânt. Ne-am dori ca cei care îşi asumă în zilele noastre lucrarea de 
slujire a oamenilor să arate respect faţă de activitatea sinodală a Bisericii noastre Ortodoxe. Ne-am dori ca, în 
spiritul Sfântului Constantin cel Mare, primul împărat creştin, pe care îl sărbătoriţi în chip strălucit acum, 
aceştia să colaboreze pentru pacea, progresul şi binecuvântarea popoarelor pe care le conduc. Ne-am dori ca 
aceştia să urmeze pilda Sfântului Constantin cel Mare, care în jurul anului 325 d.Hr. a convocat Primul Sfânt 
Sinod Ecumenic, la Niceea Bitiniei, şi a luat foarte multe măsuri favorabile Bisericii, înţelegând pe deplin 
Scriptura, care zice: «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu» 
(Matei 4, 4)“, a subliniat IPS Dionisie, Mitropolitul Corintului. 
 În continuare a fost prezentat raportul-sinteză intitulat „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin 
şi Elena şi Anul comemorativ «Dumitru Stăniloae» în cuprinsul eparhiilor din Patriarhia Română“, de către 
Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal,  secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române.



Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit marți, 29 octombrie, în şedinţă de lucru, în 
Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Înainte de 
şedinţă, Preasfinţitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârşit Sfânta Liturghie şi 
slujba de Te Deum în Catedrala patriarhală, în prezenţa Patriarhului României şi a ierarhilor membri ai 
Sfântului Sinod.

După deschiderea lucrărilor de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfinţitul 
Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, a susţinut o meditaţie duhovnicească intitulată 
„Responsabilitatea episcopală privind relaţiile cu statul (instituţii şi autorităţi)“. „Dezbaterea privind relaţia 
Bisericii cu Statul suscită un continuu interes, atât în mediul unor politici extinse la nivelul arealului etno-
cultural, religios şi naţional, cât şi în zona perspectivei unei soluţionări globale privind medierea crizelor 
sociale şi economice, în conformitate cu mutaţiile de tip demografic sau concurenţial, pe care o traversează 
umanitatea timpului nostru. În conjugarea acestei dezbateri, chemarea de a reflecta asupra competenţelor şi 
asupra sferei responsabilităţilor episcopale în lumea de astăzi este un deziderat necesar. Înţeleasă ca expresie 
a voinţei dumnezeieşti, de instituire dumnezeiască, obiectivată aici pe pământ, Biserica, aşa cum o 
cunoaştem în timp, îşi are originea în Jertfa, Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos şi în trimiterea 
apostolică a ucenicilor Săi în lume, la propovăduire sub semnul văzut al Cincizecimii, prin care Mântuitorul 
transferă puterea Sa harică de autoritate către episcopi şi prin aceştia, în sens larg, către întreaga comunitate 
până la sfârşitul veacurilor. La o radicală schimbare a situaţiei Bisericii se ajunge în anul 313 când, la 
Mediolanum (Milano), împăratul Constantin cel Mare şi Liciniu dau un edict de scoatere a credinţei creştine 
din ilegalitate. Pe fondul acestei evoluţii, fără a fi afectate autonomia de cult şi integritatea dogmei, se 
propune o fuziune între dreptul civil roman şi cel canonic-eclesial într-o formă unificată, cunoscută sub 
numele de drept nomocanonic, care transformă virtuţile normelor religioase în norme cu aplicabilitate în 
teritoriul profan, iar comandamentele administraţiei profane în deziderate canonice“, a arătat 
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Calinic. 

Lucrările Sfântului Sinod s-au desfăşurat în cadrul celor patru comisii sinodale: Comisia pastorală, 
monahală şi socială; Comisia teologică, liturgică şi didactică; Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină; 
Comisia pentru comunităţi externe, relaţii interortodoxe, intercreştine şi interreligioase. „Pe ordinea de zi au 
fost teme de actualitate bisericească în ceea ce priveşte lucrarea pastoral-misionară, socială, educaţională şi 
culturală a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi relaţiile interbisericeşti şi interreligioase ale Patriarhiei 
Române“, a declarat părintele consilier patriarhal Constantin Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei 
Române.
                                                                                                                              sursa: Ziarul Lumina



Luni 11 noiembrie 2013, la Reședința Eparhială, PS Iustin Sigheteanul împreună cu angajații 
Centrului eparhial l-au felicitat pe ÎPS Arhiepiscop Justinian, cu ocazia împlinirii a 23 de ani de la 
întronizarea ÎPS Sale ca întâistătător al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, 
dorindu-i sănătate, păstorire rodnică, mulți și binecuvântați ani. 

Marți 12 Noiembrie 2013, P.S. Iustin Sigheteanul a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia 
Groșii Țibleșului, Protopopiatul Lăpuș, fiind întâmpinat cu multă bucurie de către credincioși și copii 
îmbrăcați în straie tradiționale în fața bisericii. În biserică s-a săvârșit slujba Te-Deum-ului de mulțumire, 
după care Primarul comunei, Dl. Nicolae Burzo a conferit Preasfinției Sale titlul de Cetățean de Onoare. P.S. 
Iustin a oferit în dar Domnului Primar o icoană cu Maica Domnului de la Rohia. După acest moment a urmat 
sfințirea unui paraclis și a 10 troițe de lemn, așezate pe drumul ce leagă localitățile Groșii Țibleșului de Botiza 
Maramureșului Voievodal, numit ,,Drumul Mănăstirilor”. În total au fost așezate 15 troițe de lemn, celelalte 5 
au fost sfințite în primăvara acestui an.



Credinţa oşenilor a gravitat în jurul 
Mănăstirii din BIXAD, atestată documentar în 
anul 1689 . Ea a fost populată de călugări 
ortodocşi ce l-au avut în fruntea lor pe ISAIA 
GRECUL, venit în aceste părţi de la Muntele 
Athos (vezi Vasile Netea, Ţara Oaşului, Editura 
Cartea Românească, Bucureşţti 1940, p. 5-7; 
Ioan Muşlea, Cercetări folclorice în Ţara 
Oaşului în Anuarul Arhivei de Folclor, Bucureşti 
1929, p.119; Vasile Augustin, Episcopia 
Maramureşului organizarea administrativă, 
Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2006, 
p. 39-40).

Dacă atestarea documentară datează din 
anul 1689, an în care nu exista uniație în părțile Oașului, în anul 1614 pribeagul Ștefan Tomșa, alungat din 
scaunul Moldovei, pomenește într-o scrisoare adresată căpitanului cetății Satu Mare, Andrei Doczy, de un 
schit al mănăstirii Vetiș, aflat în pădurea Bixadului. Considerând schitul întemeiat anterior menționării lui, s-a 
spus că locașul exista cu siguranță încă din secolul al XVI-lea, fapt care rămâne un reper ca anul 1614 să fie 
doar un an al trecerii din istoria orală în istoria scrisă.

După semnarea actului condamnabil de trădare a Ortodoxiei şi dezbinare a românilor făcută de 
mitropoplitul Atanasie Anghel al Ardealului în anul 1701, acest Isaia de la Bixad , după unii a fost cucerit şi el 
de promisiunile Romei şi a trecut la greco-catolicism, încercând să-i convertească şi pe oşeni. N-a reuşit, ba 
mai mult văzând reacţia maselor de credincioşi din Oaş a fugit în Apus (Vezi Arhim. Emanuil Rus, Mănăstirea 
din Bixad, Baia Mare 1992 p.5-10 ; Ion Muşlea, op cit., p 131-132 ), după alţii călugărul Isaia în jurul anului 
1701 a fost ucis de către nobilii locali în urma unor conflicte ( Viaţa cultelor nr 1009, 15 nov. 2013, pag. 14)

După aceste evenimente în mănăstire au venit călugări greco –catolici din ordinul basilitan, conform 
unei inscripţii ce datează din anul 1769, când s-a ridicat biserica mănăstirii, probabil după suprimarea 
răscoalei religioase începută de ieromonahul ortodox Sofronie de la Cioara împotriva uniatismului (sursa: 
Wikipedia). În anul 1948 Mănăstirea Bixad a fost închisă, iar aşezământul monahal a devenit  orfelinat. 
Biserica  mănăstirii a fost însă îngrijită de către preoţii din comuna Bixad, care făceau anual de Sfântă Mărie 
Mare pelerinaje la vestita mănăstire, la care participau mii de credincioşi din Oaş, Someş, Codru şi Sătmar 
îmbrăcaţi în frumoase straie populare. 

Începând cu anul 1981, Parohia Ortodoxă din Bixad, păstorită de preotul Ioan Babici, s-a îngrijit de 
restaurarea bisericii mănăstirii, s-a repictat interiorul, ceea ce a facilitat ca în anul 1989, la Praznicul Bunei 
Vestiri, mănăstirea să fie redeschisă, eveniment la care a participat Preasfinția Sa Dr. Vasile Coman, Episcopul 
ortodox al Oradiei. 

După reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului s-a cerut oficial Sfântului Sinod să aprobe 
reînfiinţarea Mănăstirii de la Bixad, ce funcţionează canonic începând cu data de 1 ianuarie 1991, cu statut de 
mănăstire de călugări. Până în prezent, din punct 
de vedere gospodăresc, s-au refăcut zidurile ce 
împrejmuiesc incinta mănăstirii, s-a ridicat o 
stăreţie noua şi s-a înălţat un frumos altar de vară, 
unde se săvârşesc slujbele din ziua hramului ( 29 
iunie – Sf. Apostoli Petru şi Pavel), la prăznuirea 
Adormirii Maicii Domnului, când oşenii se 
întorc acasă , şi la alte sărbători mari.

Liniştea mănăstirii este tulburată din 
când în când de apariţia citaţiilor succesive 
venite din  partea instanţelor judecătoreşti, prin 
care greco-catolicii revendică retrocedarea unor 
imobile din incinta mănăstirii sau chiar 
retrocedarea in integrum a Mănăstirii din Bixad, 



care este mândria oşenilor.  
Luând în considerare faptul că 

mănăstirea este atestată documentar înainte de 
apariţia uniatismului , chiar dacă este greu de 
dovedit, întrucât în privinţa patrimoniului 
bisericesc atunci nu exista coală funciară, 
deoarece documentele de proprietate au apărut 
în timpul Imperiului Austro Ungar, pe vremea 
împăratului Franz Iozeph I, şi că actualmente în 
Ţara Oaşului credincioşii ortodocşi sunt în 
număr de 43794  suflete  (73%) în comparaţie cu 
4244 greco catolici (7%),  iar în localitatea 
Bixad trăiesc 2378 ortodocşi (95%) şi 102 greco-
catolici ( 4 % ), conform ultimului recensământ , 
şi că în comuna Bixad greco-catolici au o 
catedrală construită după anul 1990,  
considerăm că Mănăstirea Bixad apartine de drept credincioşilor ortodocşi. Aceste procese şi conflicte între 
ortodocşi şi greco-catolici  tulbură  şi mai mult pacea interconfesională şi liniştea socială. 

                                                                                             Pr. Dr. Vasile Augustin - vicar eparhial

COMUNICAT

Prin Sentinţa Civilă nr.180/27.05.2011, pronunţată de către Tribunalul Mehedinţi în dosarul 
6184/83/2010, şi a Deciziei Civile nr. 341/25.10.2011 a Curţii de Apel Craiova, rămasă definitivă şi 
executorie, instanţa a obligat pârâta, Mănăstirea Ortodoxă Bixad, să lase reclamantei, Episcopia 
Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Baia Mare, în deplină proprietate şi posesie, construcţia cu 
destinaţia „Preventoriu copii handicapaţi” şi construcţia cu destinaţia „spaţiu pentru activităţi specifice 
ale copiilor internaţi în preventoriu”, identificat pe teren înscris în C.F. nr 1515 Bixad, sub nr. topo. 2939 
şi 2942, situat în comuna Bixad, str. Preventoriului nr. 573, jud. Satu Mare precum şi o suprafaţă de 
10.908 mp de teren, situată în aceeaşi locaţie. De la pronunţarea sentinţei, reprezentanţii Bisericii 
Greco-Catolice au făcut  demersuri pentru a intra în posesie, ajungându-se în cele din urmă la 
deschiderea dosarului de executare silită nr. 1006/2012 a Biroului Executorului Judecătoresc Iva Aniţaş 
Marian Dan şi a cărei executare a fost încuviinţată prin încheierea nr. 1745/07.12.2012 a Judecătoriei 
Negreşti Oaş, pentru data de 07.11.2013.

După cum se poate vedea din expunerea actelor juridice de mai sus, executarea silită nu a avut 
ca obiect Mănăstirea Ortodoxă Bixad, adică biserica mănăstirii, vechea stăreţie, precum nici unul 
dintre imobilele construite în incinta acesteia, ca urmare, executarea silită din 07.11.2013 nu a vizat nici 
un imobil al mănăstirii. S-a vizat însă  construcţia cu destinaţia „Preventoriu copii handicapaţi” şi 
construcţia cu destinaţia „spaţiu pentru activităţi specifice ale copiilor internaţi în preventoriu”, precum 
şi suprafaţa de teren de 10.908 mp, care trebuia identificată şi poziţionată în teren de către expertul 
topograf, fapt care s-a şi întâmplat, încheindu-se în acest sens proces verbal de executare silită.

În legătură cu imobilele  ce constituie complexul monahal propriu-zis precizate mai sus, la 
această dată Mănăstirea Ortodoxă Bixad se află în procese cu Biserica Greco-Catolică, aflate pe rolul 
instanţelor din Satu Mare (dosar 8820/83/2011), Oradea (dosar 144/83/2011) şi Ploieşti (dosar 
30793/281/2011), care vizează întreaga suprafaţă de teren, precum şi clădirile aferente. Suprafaţa de 
teren asupra căreia s-a pronunţat definitiv Curtea de Apel Craiova (curtea mănăstirii, terenul de sub 
altarul de vară poarta mănăstirii), este inclusă în suprafaţa aflată în litigiu în momentul de faţă.

În acelaşi context, din documentele existente la Consiliul Judeţean Satu Mare, rezultă faptul că  
o parte din imobilele supuse executării silite, sunt cuprinse în domeniul public al Judeţului Satu Mare, 
conform Hotărârii de Guvern nr. 867/2002, iar Judeţului nu îi sunt opozabile hotărârile a cărei executare 
silită a fost începută în dosarul execuţional nr.1006/2012, deoarece nu a fost parte în proces. Astfel, 
rezultă cu claritate, că judeţul Satu Mare, prin reprezentanţii legali, sunt proprietari ai „Preventoriului 
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pentru copii handicapaţi” şi ai construcţiei cu destinaţia „spaţiu pentru activităţi specifice ale copiilor 
internaţi în preventoriu” şi a suprafeţei de teren de 1230 mp, situat în comuna Bixad, str. Preventoriului nr. 
573, jud. Satu Mare, astfel încât hotărârea instanţei din Craiova se dovedeşte a fi netemeinică şi 
neconformă cu realitatea, deorece restituie reclamantei imobile care nu îi aparţin. 

Din aceste considerente, reprezentanţii legali ai Consiliului Judeţean Satu Mare şi ai Prefecturii 
Satu Mare au solicitat o întâlnire între părţile implicate în dosarul de executare silită şi executorul 
judecătoresc, care a avut loc la 01.11.2013, la care reprezentaţii Bisericii Greco-Catolice nu au fost 
prezenţi. 

Cu această ocazie, constatându-se identitatea de bunuri ce se supun executării silite, precum şi a 
neconcordanţelor privind proprietatea acestora, reprezentanţii Consiliului Judeţean Satu Mare au hotărât 
sesizarea instanţei de judecată competente, solicitând suspendarea provozorie a executării silite, fapt ce s-
a materializat prin cauza civilă din dosarul nr.1608/266/2013 a Judecătoriei Negreşti Oaş. 

Această instanţă, prin încheierea nr. 1151 din 07.11.2013, „admite cererea formulată de Judeţul 
Satu Mare în contradictoriu cu intimata Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Baia Mare, 
dispunând suspendarea provizorie a tuturor formelor de executare silită, pornite în dosarul execuţional nr. 
1006/2012, pana la soluţioanarea contestatiei la executare”.

În urma analizei acestor documente juridice, considerăm că se poate constata cu uşurinţă şi 
claritate, că organele administraţiei publice locale ale Judeţului Satu Mare, nu s-au opus nici un moment 
executării silite, ci au solicitat ca intervenient interesat menţinerea proprietăţii asupra unor bunuri de 
interes public de care, în mod eronat, printr-o sentinţă judecătorească au fost deposedate.

Despre această situaţie, de fapt şi de drept, considerăm că puteau lua act şi reprezentanţii Bisericii 
Greco-Catolice prin simpla lecturare a hotărârilor judecătoreşti enumerate mai sus, iar afirmaţiile publice 
cum că la 07.11.2013 „trebuia să se efectueze retrocedarea Mănăstirii Greco-Catolice din Bixad” sunt 
neadevărate şi neconforme cu realitatea.

 Este evident şi rezultă clar din dispozitivul hotărârii instanţei că excutarea nu afectează biserica 
mănăstirii şi terenul de sub biserică, nr. topo. 2938 şi alte două parcele de teren, nr. topo. 2940 şi 2942, 
rămânând astfel ca executarea silită să se refere doar la o suprafaţă mică de teren, pe care actualmente sunt 
construite  un altar de vară şi poarta mănăstirii. 

Dezinformarile repetate cu privire la  obiectul executarii hotărârii judecătoreşti, precum şi 
insistenţa asupra punerii în posesie cu bunuri a caror statut juridic nu este clarificat, din partea Bisericii 
Greco-Catolice, a stârnit din partea populaţiei creştin ortodoxe din Bixad şi din zonă o vehementă 
opoziţie, care are la bază faptul că situaţia bunurilor  nu este clarificată pe deplin, existând pe rol alte 
dosare în cazul cărora nu s-au dat hotărâri  judecatoresti definitive.

  

                                  Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului                                        
                                                                               Sectorul Canonico –Juridic,   Baia Mare  19.11.2013



În data de 1 octombrie 2013, de Sărbătoarea 
Acoperământul Maicii Domnului, s-a săvârșit slujba 
de târnosire a bisericii Mănăstirii Rohiița de către 
Preasfinția Sa Dr. Iustin Sigheteanul, arhiereu-vicar 
al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și 
Sătmarului, înconjurat de un frumos sobor de preoți 
și diaconi și în prezența unui mare număr de 
credincioși. 

Biserica a fost ridicată, cu hramul ”Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel” între anii 2004-2013, pe 
locul fostei biserici de lemn, ridicată între anii 1985-
1986 de credincioșii din Boiereni și satele din jur, sub 
îndrumarea pr. Emil Man din Boiereni.

Locașul a fost ridicat de meșterul Gavril 
Hotico din Ieud, pictura a fost executată în tehnica 
tempera pe pânză de către frații Gheorghe și Sorin 
Rogojan din Dumbrăvița. Aceeași pictori au zugrăvit 
și icoanele de pe iconostas. Manopera lucrărilor de 
construire a bisericii a fost suportată de familia Mihai 
și Sabina Coroian.

Toate aceste lucrări s-au efectuat în vremea 
când stareț al mănăstirii era Protosinghel Vasile Filip.  



Este un fapt bine ştiut că preoţii români – ortodocşi şi uniţi – din teritoriile intracarpatice au îndeplinit 

un rol vital nu numai în viaţa morală şi culturală a credincioşilor lor, ci chiar şi în viaţa politică-naţională 

românească. Biserica era singura instituţie naţională a românilor transilvăneni şi ca atare conducătorul ei a 

devenit, de fapt, şi conducătorul lor naţional.

         În lipsa altor conducători naţionali, a devenit ceva obişnuit pentru Curtea din Viena şi pentru Guvernul 

Transilvaniei ca să trateze toate problemele care interesau pe români numai cu episcopii uniţi de la Blaj, iar 

din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi cu cei ortodocşi de la Sibiu, considerându-i ca adevăraţi 

conducători naţionali. Acelaşi rol îl îndeplineau – în „tractele” lor – protopopii, iar în sate preoţii parohi. 

         Aşa se explică prezenţa episcopilor, a protopopilor şi a preoţilor parohi în frământările anilor 1848-

1849, când, potrivit unei îndelungate tradiţii, pe de-o parte, românii i-au considerat drept conducătorii lor 

fireşti, iar pe de altă parte, revoluţionarii maghiari i-au considerat duşmani şi instigatori împotriva revoluţiei 

maghiare(1). Clerul român, ca parte componentă a intelectualităţii, a avut un rol hotărâtor în formularea 

programului revoluţionar naţional şi social românesc, în organizarea mişcării, în lupta de apărare a revoluţiei 

pe plan militar, în organizarea administrativă a Transilvaniei ca ţară românească. Clerul şi tinerii teologi au 

făcut legătura între „inteligenţă” şi masele rurale, spre care au vehiculat lozincile revoluţiei şi le-au antrenat în 

mişcarea revoluţionară, furnizând şi cadre pentru organismele militare revoluţionare şi pentru noua 

administraţie românească.

Contribuţia reprezentanţilor Bisericii 
la realizarea Unirii de la 1 Decembrie 1918



         Odată cu începerea primului război 

mondial, viaţa preoţimii din Ardeal nu a 

fost lipsită de suferinţe şi de implicare în 

realizarea Marii Uniri. Intrarea României 

în război, la 14/27 august 1916, a 

determinat autorităţile maghiare să 

declanşeze o puternică acţiune de 

reprimare a oricăror manifestări cu 

caracter românesc din Transilvania. 

Atenţia lor s-a îndreptat, în primul rând, 

asupra intelectualilor români, mai ales a 

preoţilor.

         Aproximativ 150 de preoţi, 

ortodocşi sau uniţi, au fost aruncaţi în 

închisorile de la Cluj, Târgu Mureş, Odorhei, Oradea, Timişoara, Caransebeş, Seghedin, etc. Unii dintre ei 

fiind condamnaţi la moarte sau la închisoare, sub învinuirea de „trădător de patrie” sau „spionaj în favoarea 

României”. Opt preoţi români au fost împuşcaţi de unguri la începutul anului 1919. Tot atunci, câţiva au fost 

condamnaţi la moarte, fiind salvaţi de trupele române eliberatoare sau de credincioşi. Alţi peste 220 de preoţi 

şi vreo 15 preotese (unele cu copii mici) au fost deportaţi în judeţul Şopron, regiunea cea mai îndepărtată din 

Ungaria de vest, trăind acolo cu domiciliu forţat şi în mare mizerie. Mai puţini au fost deportaţi în Zombor şi 

Becicherecul Mare, în fosta Iugoslavie. Câţiva  din ei şi-au pierdut viaţa în acest exil, iar aproape 20 de preoţi 

au murit la scurt timp după eliberarea din închisoare sau din deportare.

         Peste  o sută de preoţi – mai ales din judeţele Braşov, Făgăraş şi Sibiu – au fost nevoiţi să-şi părăsească 

parohiile şi să se retragă în vechea Românie, odată cu trupele române care intraseră în Transilvania, în august 

1916. Unii din ei au fost rânduiţi ca preoţi în diferite parohii din Moldova, alţii nevoiţi să pribegească prin 

Ucraina, de unde s-au reîntors abia la sfârşitul anului 1918. Mai mulţi preoţi au slujit în calitate de confesori 

militari, aducând cuvânt de mângăiere şi învăţătură soldaţilor români din armata austro-ungară, care erau 

siliţi să lupte pentru o cauză străină neamului lor(2).

         Mulţi slujitori ai Bisericii au militat, prin cuvânt şi mai ales prin faptă, pentru realizarea unităţii noastre 

de stat. Cunoscutul luptător pentru drepturile poporului român, preotul Vasile Lucaciu, a trecut în ţara mamă 

împreună cu Octavian Goga, încă din 1914, desfăşurând o intensă acţiune pentru intrarea României în război, 

alături de puterile Antantei, fiind ales, tot atunci, preşedinte al Ligii culturale. În anul 1917 a fost trimis de 

Guvernul român, împreună cu preotul Ioan Moţa din Orăştie şi cu ziaristul Vasile Stoica, în America, iar de 

acolo a plecat singur la Paris, pentru a face propagandă în favoarea revendicărilor româneşti(3).

         În toamna anului 1918, după ce s-a constituit Consiliul Naţional Român, cu sediul la Arad, s-au 

organizat peste tot consilii naţionale judeţene şi comunale, precum şi gărzi naţionale româneşti. Slujitorii 

Bisericii (episcopi, vicari, consilieri, profesori de teologie, protopopi şi preoţi-parohi) au fost în primele 

rânduri ale luptătorilor pentru unitate statală, ajutând la constituirea acestor organe de conducere românească. 

De pildă, la Sibiu au activat profesorii de teologie Silviu Dragomir şi Nicolae Bălan (viitor mitropolit), la Blaj 

vicarul Vasile Suciu (viitor mitropolit) cu profesorul Alexandru Ciura, la Oradea vicarul Roman Ciorogariu şi 

secretarul eparhial Aurelian Magieru (viitorul episcop Andrei), la Caransebeş episcopul Miron Cristea, 



protopopul Andrei Ghidiu, profesorul de teologie Petru Barbu, secretarul eparhial Cornel Corneanu, la Lugoj 

protopopul Gheorghe Popovici şi alţii.

         Propaganda naţională era sprijinită şi de periodicele bisericeşti: „Telegraful Român” de la Sibiu, 

„Biserica şi Şcoala” de la Arad, „Foaia Diecezană” de la Caransebeş, „Unirea” de la Blaj, la care se adaugă şi 

„Gazeta Poporului” de la Sibiu, condusă de profesorii teologi Nicolae Bălan, Silviu Dragomir şi Ioan 

Broşu(4).

         Pe baza directivelor Consiliului Naţional Român, la 14 noiembrie 1918, au plecat la Iaşi profesorul 

Nicolae Bălan de la Institutul Teologic din Sibiu şi căpitanul Victor Precup. Profesorul Bălan a luat contact cu 

diferiţi demnitari de stat (Guvernul fiind refugiat la Iaşi), cu miniştri Franţei, Angliei şi Statelor Unite, 

informându-i despre situaţia din Transilvania. De la Iaşi a trimis o scrisoare lui Vasile Goldiş, recomandându-

i să convoace imediat o mare adunare naţională, de preferinţă la Alba Iulia, care „să proclame alipirea 

necondiţionată la România”(5).

         La Marea Adunare Naţională, de la 1 decembrie 1918, Biserica românească – ortodoxă şi unită – a fost 

reprezentată, în primul rând, prin delegaţii de drept: cei cinci episcopi în funcţiune, 4 vicari, 10 delegaţi ai 

Consistoriilor ortodoxe şi ai Capitlurilor greco-catolice, 129 de protopopi, câte un reprezentant al Institutelor 

teologice-pedagogice şi câte doi reprezentanţi ai studenţilor de la fiecare Institut teologic. A fost reprezentată 

apoi prin numeroşi preoţi şi învăţători ai şcolilor confesionale, aleşi ca delegaţi oficiali.

         În biroul Adunării au fost aleşi trei preşedinţi (George Pop de Băseşti şi episcopii Ioan Papp de la Arad şi 

Dimitrie Radu de la Oradea), trei vicepreşedinţi şi nouă secretari. După cum se ştie, principalul raport a fost 



prezentat de Vasile Goldiş, care a citit apoi istorica declaraţie de unire a Transilvaniei cu România. Între cei 

care au luat cuvântul pe „Câmpul lui Horea” s-au numărat şi câţiva episcopi. În Marele Sfat Naţional (un fel 

de parlament), format din 212 membri, au fost aleşi, în afară de episcopi, numeroşi profesori de teologie, 

protopopi şi preoţi. Acesta a ales apoi Consiliul Dirigent, ca guvern provizoriu al Transilvaniei, cu sediul la 

Sibiu, din care făcea parte şi preotul Vasile Lucaciu. La 14 decembrie 1918, o delegaţie a Marelui Sfat 

Naţional, formată din Vasile Goldiş, Alexandru Vaida-Voevod şi episcopii Miron Cristea de la Caransebeş şi 

Iuliu Hossu de la Gherla, au prezentat actul unirii Transilvaniei cu România, la Bucureşti(6).

         Astfel, se încheia lupta de veacuri a poporului român pentru independenţa naţională şi unitate statală, la 

care şi-au adus o însemnată contribuţie şi reprezentanţii celor două Biserici româneşti din Transilvania. 

                                                                                                                          Pr. Dr. Cristian Ştefan

STEMA ROMÂNIEI ÎNTREGITE
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Frumoasa Catedrală ortodoxă Adormirea 
Maicii Domnului din municipiul Satu Mare a fost 
construită între anii 1937-1938, prin eforturile şi 
contribuţia bunilor şi inimoşilor ei credincioşi, în 
frunte cu preoţii slujitori, epitropii şi consilierii 
parohiali, reprezentând una dintre capodoperele 
arhitectonice din nord-vestul României. În anul 1926 
sunt finalizate procedurile demarate în vederea 
obţinerii autorizaţiei de construire a Catedralei. 
Construirea unei biserici impunătoare în centrul 
oraşului era justificată de creşterea numărului 
credincioşilor ortodocşi, fiind menită “a întruni în 
sine toate însuşirile unui focar de cultură curat 
românească şi fiind sortită a avea un multiplu rol: de 
lăcaş de închinare, de şcoală înaltă, de Ateneu şi 
Academie Naţională, cultivatoare a tot ceea ce este 
ortodox în creştinism şi a tot ceea ce este ortodox în 
românism, în simţire şi în graiul întregului neam 

românesc” (vezi Dr. Daniela Bălu, Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, 75 de ani de la 
construire, în revista Eroii Neamului, anul IV, nr. 1 (10), Satu Mare, martie 2012, pp. 8-9). 

Piatra de temelie a fost sfinţită de către Prea Sfinţitul dr. Nicolae Popovici, Episcopul Oradiei. Presa 
vremii, prin cotidianul Gazeta Sătmarului, din luna octombrie a anului 1937, menţionează faptul că “sfinţirea 
fundamentului acestei biserici” a fost hotărâtă în ziua de Sfântul Dimitrie (26 octombrie), în prezenţa Prea 
Sfinţitului Episcop Nicolae Popovici al Oradiei, a părintelui protopop Ioan Rujdea, a preoţilor ortodocşi din 
municipiu,  a d-lui dr. Octavian Ardelean, prefectul judeţului, a d-lui dr. Ştefan Benea, primarul municipiului, 
a unui numeros grup de intelectuali din Satu Mare şi a credincioşilor sătmăreni.

La 6 august 1937 este turnată fundaţia de beton, iar între 27 octombrie şi 11 noiembrie 1937 au fost 
finalizate zidirea parterului, a etajului II şi betonarea balcoanelor. La sfârşitul anului 1938, biserica a fost 
acoperită. Catedrala – dată în folosinţă la 1 noiembrie 1940 – este zidită în stil bizantin, imitând biserica 
voievodală de la Mănăstirea Curtea de Argeş prin cupole şi prin brâul care îi înconjoară zidul. Cupola centrală 
are o înălţime de 55 metri, fiind situată între patru cupole mai mici. Sub cornişă există o serie de ocniţe (nişe) 
în care au fost aşezate icoane lucrate în mozaic, reprezentând marii Sfinţi ai Bisericii, iar la intrarea în 
Catedrală se pot admira impresionantele icoane împărăteşti ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Maicii 
Domnului, realizate cu mare fineţe de către Emanuil Gâtu, în anul 1993. 

Planul Catedralei a fost întocmit de maestrul arhitect I. Liteanu din Bucureşti, sub a cărui strictă 
supraveghere s-a zidit biserica din cărămidă, situată între structuri solide de beton şi acoperită cu tablă de 
aramă. Lungimea Catedralei este de 34,50 metri, iar lăţimea de 24,50 metri. În faţă se află pridvorul deschis 
sub o terasă sprijinită pe şase stâlpi puternici. Naosul Catedralei alcătuieşte – prin cele două braţe laterale – o 
cruce, având spre răsărit Sfântul Altar, iar în mijloc cupola susţinută de patru stâlpi de mari dimensiuni. 
Cafasul (locul destinat corului) de la intrare, precum şi balcoanele laterale se sprijină pe doisprezece stâlpi. 
Clopotul mare a fost turnat din bronz, la Arad, în anul 1939, cântărind 1653 kg.

Construirea acestui Sion al Sătmarului a  început în timpul pastoraţiei Prot. Meletie Răuţu (1932-
1937) şi a fost terminată în timpul Prot. Ioan Rujdea (1937-1948). Pictura în tehnică „tempera grasă” a fost 
executată de fraţii Eugen şi Eremia Profeta din Bucureşti, între anii 1953-1954, respectând riguros erminia 
Bisericii Ortodoxe. Tot în această perioadă a fost construit gardul Catedralei, realizat după planul artistului 
emerit Aurel Popp. În exterior, „biserica este încinsă cu un brâu median, în forma funiei împletite, respectând 
tradiţia brâielor specifice arhitecturii bisericilor din lemn, funia împletită sau <<funia vieţii>> simbolizând 
aspiraţia omului către transcendent, către Divinitate. Catapeteasma (iconostasul) este o bijuterie a erminiei 
bizantine, remarcându-se sculptura executată în lemn de brad şi tei. Icoanele împărăteşti de pe iconostas au o 
certă valoare artistică, întregind ambianţa solemnă şi măreaţă a Catedralei ortodoxe” (Dr. Daniela Bălu, 

 

75 de ani de la înălţarea Catedralei Ortodoxe 
’’Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare 

(1938-2013)



art. cit.). Trebuie menţionat faptul că fondurile pentru acoperirea cheltuielilor de pictare a Catedralei au fost 
donate de Mitropoliile Banatului, Olteniei, Iaşilor, precum şi de către Episcopiile Oradiei, Aradului, Buzăului 
şi Romanului, ceea ce denotă profunda legătură de iubire întru Domnul a tuturor românilor din întreaga ţară.

Târnosirea (sfinţirea) Catedralei – la care a participat şi Mitropolitul Moldovei Sebastian Rusan, fost 
preot paroh şi protopop în Satu Mare – s-a săvârşit de către Episcopul Valerian Zaharia, în ziua de 21 
noiembrie 1954, în timpul păstoririi Prot. Cornel Sava. Începând cu anul 1969 şi până la pensionare (anul 
1990), Prot. Ioan Ţolescu a împodobit Catedrala cu iconostas, icoane, obiecte de cult şi mobilier nou. În anul 
1990 a fost reînfiinţată Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, care – în prezent – este 
condusă de către Înalt Prea Sfinţitul Justinian Chira şi Prea Sfinţitul Justin Hodea Sigheteanul. Între anii 
1993-2010, paroh al Catedralei a fost Pr. Prot. Alexandru Tincu, slujind alături de Pr. Aurel Donca, împreună 
continuând munca în ogorul Domnului, înfrumuseţând sfântul lăcaş şi conducând lucrările de restaurare a 
picturii interioare. Din anul 2000, prin purtarea de grijă a Primăriei municipiului Satu Mare, Catedrala este 
luminată în exterior, ceea ce atestă importanţa acestui edificiu. Începând cu data de 1 august 2010, paroh al 
Catedralei ortodoxe Adormirea  Maicii Domnului a fost numit, prin concurs, Pr. dr. Cristian Boloş, venind 
aici de la biserica ortodoxă Naşterea Maicii Domnului din Satu Mare. 

Am dori să amintim doar trei evenimente recente din viaţa credincioşilor Catedralei: 1.Sfânta 
Liturghie Arhierească săvârşită de către Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului (Sătmarului), în Duminica Floriilor din anul 2012; 2.vizita istorică a Prea Fericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (1 iulie 2012); 3.Festivalul internaţional de muzică corală 
bisericească „Pre Tine Te lăudăm” (11-14 august 2012). De asemenea, Î.P.S. Justinian Chira, Arhiepiscopul 
Maramureşului şi Sătmarului şi P.S. Justin Sigheteanul au fost prezenţi de nenumărate ori în Catedrala 
noastră, cu diverse ocazii (Sfânta Liturghie, Te-Deum, conferinţe, concerte etc.), aducând mare bucurie în 
sufletele sătmărenilor, fiecare întâlnire cu ierarhii noştri transformându-se într-o sărbătoare municipală şi 
chiar judeţeană.

Se impune a fi menţionat aici şi corul Doxologia al Catedralei sătmărene. Astfel, după doi ani de la 
înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române în Satu Mare, prin procesul verbal din 5.03.1922 se iau hotărâri pentru 
găsirea unei săli, ca timp de patru ore pe săptămână să se facă repetiţii la cor. De atunci, vocea melodioasă a 
coriştilor şi măiestria dirijorilor au reuşit ca frumuseţea deosebită a catedralei Adormirea Maicii Domnului să 
fie completată de răspunsurile date la Sfânta Liturghie de această corală, care ajutată de acustica excelentă a 
bisericii, a delectat inimile credincioşilor, procurându-le momente de adâncă şi aleasă pioşenie. 

La această aniversare, P.S. Sa Iustin Sigheteanu a acordat Crucea Voievodală Maramureșeană 
domnilor parlamentari Ovidiu Silaghi și Octavian Petric, precum și domnului Primar Dr. Dorel Coica al 
municipiului Satu Mare, pentru aportul adus la bunul mers al Bisericii Ortodoxe din Sătmar.

Aceasta este, în linii mari, Catedrala ortodoxă sătmăreană, cu trecutul şi prezentul ei. Cu siguranţă, 
comoara pe care o ascunde această Catedrală nu poate fi exprimată în cuvinte, ci ea se regăseşte în fiecare 
persoană care doreşte să îi descopere adâncurile, intrând în legătură directă cu Domnul Domnilor, cu 
Preacurata Sa Maică şi cu Sfinţii prin rugăciune şi meditaţie. Poarta ei e deschisă tuturor!

Doamne, binecuvintează pe toţi ostenitorii şi binefăcătorii acestei Catedrale, iar pe cei trecuţi la cele 
veşnice îi odihneşte întru Împărăţia Ta!

                                                                                                                           

P.S. Iustin Sigheteanul oferă Gramata episcopală P.S. Iustin Sigheteanul a oferit distincții
autorităților locale și centrale





Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai 
cunoscuti si iubiti sfinti ai crestinismului, este un 
personaj real din istoria Bisericii, devenit peste timp 
simbol al bunatatii sufletului, fiind numit „chip al 
blandetilor”, mai ales pentru ca a imbinat smerenia 
cu darnicia.

Nascut in anul 270, a trait mai intai perioada 
de persecutii a Bisericii, in vremea imparatilor 
Diocletian (284-305) si Maximiliam (286-305). 
Sfantul Nicolae a ramas orfan de mic si a fost crescut 
si educat de un unchi al sau, care purta tot numele 
Nicolae si era episcop in cetatea Patara, din Asia 
Mica. Dobandind multa intelepciune si ravna pentru 
cele sfinte, a fost hirotonit episcop al cetatii Mira din 
Lichia, unde a propovaduit cu indrazneala dreapta 
credinta, fapt pentru care a fost persecutat si 
intemnitat.

Edictul de libertate religioasa din anul 313 al 
Sfantului Imparat Constantin cel Mare, de la a carui 
proclamare am sarbatorit anul acesta 1700 de ani, l-a 
gasit pe Sfantul Nicolae in temnita, de unde a fost 
eliberat. Este deci unul din marii sfinti ai Bisericii 
crestine care s-a bucurat de rolul protector al 
Sfantului Imparat Constantin cel Mare, intr-o 
perioada in care lumea era divizata inca intre 
paganism si crestinism.

Mai tarziu, in anul 325, Sfantul Ierarh 
Nicolae s-a aflat intre cei 318 Sfinti Parinti convocati 
de Imparatul Constantin cel Mare la primul Sinod 
ecumenic de la Niceea, unde a aparat invatatura 

„Fiti milostivi, precum Tatal vostru Cel din 
Bisericii despre dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu in 

ceruri milostiv este!” (Luca 6, 36)
fata ratacirii ereziei ariene, fapt pentru care a fost 
numit apoi si indreptator sau aparator al credintei.

Biserica a instituit un post de sase saptamani, 
El a stiut sa arate dragoste fata de Dumnezeu, 

in care ne aflam acum, ca pregatire pentru 
aparand cu sfintenie invatatura ortodoxa si aratand 

Sarbatoarea Nasterii Domnului sau a Craciunului. 
dragoste fata de aproapele, miluind o multime de 

Sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae, care a inceput 
oameni, ca de pilda pe tatal care avea trei fete sarace, 

din aceasta seara, odata cu slujba Vecerniei, este un 
pe corabierii aflati in tumultul marii involburate si pe 

popas duhovnicesc de intensificare a pregatirii 
locuitorii Mirelor Lichiei, carora le-a fost nu numai 

noastre spirituale pentru a intelege mai bine 
pastor sufletesc, ci și sprijinitor in vreme de foamete, 

milostivirea, darnicia si bunatatea lui Dumnezeu 
prin chemarea miraculoasa a corabiei incarcata cu 

Tatal, Care a trimis pe unicul Sau Fiu in lume din 
grane - simbol al Bisericii, ca tezaur al bunatatilor 

iubire pentru oameni si pentru mantuirea lor (Cf. 
celor fagaduite.

Ioan 3, 16).
Prin pilda vietii si a faptelor sale de 

Toata aceasta perioada de pregatire pentru 
milostenie, Sfantul Nicolae a inspirat o cultura a 

primirea Sarbatorii Nasterii Domnului, in care cea 
bunatatii si darniciei in toate popoarele crestine, mai 

mai populara sarbatoare este cea a Sfantului Nicolae, 
ales acolo unde este cinstit cu multa evlavie, pretuit 

este perceputa in mod deosebit ca perioada a bucuriei 
si iubit. Cultura aceasta a bunatatii si darniciei s-a 

de-a darui, ca raspuns al oamenilor la iubirea lui 
dezvoltat mai intai fara programe sociale, si anume, 

Dumnezeu aratata in Hristos, dar si ca manifestare 
ea s-a dezvoltat liturgic. Pomenind pe Sfantul 

duhovniceasca a omului creat dupa chipul lui 
Nicolae, citind viata lui din Sinaxar, cantand troparul 

Dumnezeu-Daruitorul sau Milostivul.

* Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit la spectacolul 
„Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” - organizat de Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei 
Bucureștilor, Palatul Patriarhiei, joi, 05 decembrie 2013.



lui, Biserica a imprimat duhul Sfantului Nicolae milostenia voastra? Iar ei au spus: Bucuria pe care o 
clerului, credinciosilor si chiar conducatorilor de facem altora! Bucuria pe care cineva o face altora 
popoare pe care i-a sfatuit sa fie buni si milostivi cu cand ii ajuta se reintoarce aceluia care a facut binele. 
cei saraci, singuri si neajutorati. Aceasta cultura a Aceasta bucurie este si ea un mare dar al lui 
bunatatii sufletului, a darniciei si ospitalitatii, este Dumnezeu pentru omul milostiv si smerit. Multi 
cantata atat in colindele de Craciun, in cateva colinde oameni sunt bogati, insa nu toti sunt foarte bucurosi 
pe care le-am auzit acum, dar si in scenetele care au sau fericiti, pentru ca le lipseste tocmai darnicia sau 
fost prezentate aici. bunatatea sufletului care se revarsa dincolo de orice 

Sfantul Nicolae depaseste orice pedagogie calcul uman al profitului material. Iar cei saraci si 
formalista si reprezinta pedagogia spirituala a milostivi se bucura neincetat.
asemanarii omului cu Dumnezeu, care nu se invata Felicitam, in seara aceasta, pe toti cei care au 
doar din exterior, printr-o imitatie formala a unor contribuit la organizarea acestui moment sfant si, in 
fapte morale, ci se dobandeste mai ales printr-o acelasi timp, plin de bucurie: „Sfantul Nicolae in 
intalnire frecventa a omului cu Dumnezeu in smerita mijlocul copiilor”. Felicitam, in primul rand, pe 
rugaciune. Fiecare rugaciune smerita lumineaza copiii si tinerii care ne-au delectat si ne-au bucurat 
sufletul, il sfinteste si ii transmite iubirea smerita a prin tot ceea ce au prezentat aici ca dar de lumina 
lui Hristos, a Tatalui Ceresc si a Duhului Sfant. Deci, pentru sufletele noastre, ca sa ne amintim de 
Sfantul Nicolae era un om milostiv si pentru ca era un copilaria si de tineretea noastra. In acelasi timp, 
mare rugator si un mare postitor. In acest sens, multumim parintilor si profesorilor lor care i-au 
Sfantul Nicolae ne indeamna sa nu separam opera de crescut, care i-au format si care doresc ca din 
caritate sau filantropia sociala de liturghia sau educatia copiilor si a tinerilor sa nu lipseasca cel mai 
practica rugaciunii, ci sa cerem mereu lui mare dar, si anume credinta, adica legatura de iubire 
Dumnezeu, in rugaciunile noastre, sa ne faca mai a omului cu Dumnezeu si cu sfintii Lui. Felicitam pe 
buni, sa ne daruiasca bunatate din bunatatea Sa, toti ostenitorii Sectorului Invatamant si Activitati cu 
iubire smerita din iubirea Sa smerita. In felul acesta, Tineretul de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei 
facerea de bine nu devine o crispare voluntarista, ci o Bucurestilor, care au coordonat lucrarile de pregatire 
revarsare a bunatatii sufletului nostru spre oamenii a programului pentru aceasta seara. De asemenea, 
din jur, pe care mai intai ii iubeste Dumnezeu si cere mentionam pe sponsorii principali - cele trei 
ca si noi sa fim asemenea Lui. protoierii din Capitala, si pe ceilalti sponsori. Va 

In limba romana bunicii sunt considerati ca multumim tuturor celor care sunteti aici prezenti si 
fiind, in general, darnici, iar maturitatea lor se vede in ne rugam Mantuitorului Hristos ca, prin mijlocirile 
intelepciune si in bunatate. Prin urmare, apelativele Sfantului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei 
bunicul si bunica vin de la constatarea ca acestia sunt Lichiei, sa ne daruiasca tuturor bucuria de a vedea 
oameni buni. In unele parti ale tarii noastre, bunica si darurile lui Dumnezeu care vin spre noi prin copii 
bunicul se mai numesc „Bunul” si „Buna”. Insa, buni, parinti buni, profesori buni, preoti buni. Sa ne 
bunatatea aceasta a lor nu depinde de numarul ajute ca sa ne pregatim pentru a-l primi cu bucurie pe 
cadourilor pe care le fac sau le-au facut, ci este o stare Mos Craciun, intrucat Mos Craciun este in colindele 
a sufletului pasnic si smerit. noastre personificarea iubirii milostive a lui 

Cultura spirituala a darniciei, a bunatatii Dumnezeu Tatal. Mos Craciun vine de undeva din 
sufletului smerit este rezultatul, nu numai al imitarii Nord, de unde este intuneric si frig - simbol al 
modelului Sfantului Nicolae, ci si al rugaciunilor lui transcendetei divine - si se apropie mult de oameni 
si al rugaciunilor tuturor sfintilor pentru intrucat prin bunatatea sa el devine lumina si caldura, 
imbunatatirea si sfintirea vietii noastre. Deci sa ne transcende intunericul si frigul, ca sa lumineze si sa 
rugam Sfantului Nicolae ca el sa ne daruiasca incalzeasca sufletele oamenilor prin bunatate. Insa, 
bunatate din bunatatea sa primita de la Dumnezeu astazi, Mos Craciun Cel darnic este binevestit de 
Cel Milostiv si Bun, pe Care-L laudam in toate Mos Nicolae cel bland si bun. Am putea spune ca 
slujbele noastre ortodoxe zicand: „Ca bun si iubitor pentru copii Mos Nicolae este „inaintemergatorul” 
de oameni Dumnezeu esti”, adresandu-ne lui lui Mos Craciun, dupa cum Sfantul Ioan Botezatorul 
Dumnezeu Tatal. Sa cerem Sfantului Nicolae si este inaintemergatorul Domnului nostru Iisus 
tuturor sfintilor ale caror nume le purtam sa ne Hristos. De acum inainte, postul, urcusul nostru 
invredniceasca de bucuria bunatatii sufletului ca dar bucuros spre sarbatoarea plina de lumina a Nasterii 
de la Dumnezeu revarsat in noi pentru a fi cultivat Domnului, se intensifica primind in suflet lumina 
permanent in relatia cu semenii nostri. sarbatorii Sfantului Nicolae si a colindelor ce se vor 

Unii dintre cei care au ajutat pe saraci au fost canta in fiecare zi ca imne ale iubirii smerite si 
uneori intrebati: Ce primiti voi in schimb pentru milostive a lui Hristos pentru oameni.



Vineri, 6 decembrie 2013, de sărbătoarea 
Sfântului Nicolae, Episcopul Mirelor Lichiei, 
afost inaugurat noul sediu al Facultății de 
Teologie din Cluj-Napoca de pe strada Coastei. 
Slujba de sfințire a paraclisului facultății a 
începe la ora 9, urmată de Sfânta Liturghie. La 
ora 12.30 a avut loc ceremonia de inaugurare a 
noului edificiu, urmată de un moment festiv în 
Aula Magna. La această mare sărbătoare, alături 
de  IPS Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, 
au participat IPS TEOFAN, Arhiepiscopul 
Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, 
IPS LAURENȚIU, Arhiepiscopul Sibiului și 
Mitropolit al Ardealului, IPS IRINEU, 
Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, 
PS PETRONIU, Episcopul Sălajului, PS 
VASILE SOMEȘANUL, Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujuluiși 
PS IUSTIN SIGHETEANUL, Arhiereu Vicar al 
Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. La 
momentul festiv au luat parte preoți, tineri 
teologi, profesori de la cele două instituții de 
învățământ teologic ortodox din municipiu, 
precum și autorități locale, județene și centrale. 
Manifestările organizate de Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca ss-au 
încheiat vineri seara cu un moment artistic 
organizat, de la ora 18, în Aula Magna. Au urcat  
pe scenă Grupul Icoane al Academiei de Muzică 
„Gheorghe Dima” și Corala Psalmodia 
Transylvanica.
             Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca:
             Ortodoxia universitară transilvăneană, la superlativ
            Anul 1918 a însemnat pentru românismul transilvănean şansa dobândirii legitimei vizibilităţi publice, 
a regenerării şi a încetării definitive a persecuţiilor (camuflate sau explicite): s-au reînfiinţat instituţii de mare 
relevanţă publică, printre care Eparhia Ortodoxă a Clujului, în 1921 (ridicată la rang de „arhiepiscopie” în 
1973, iar în 2005, devenită centru mitropolitan), instituţia „matrice” a tuturor formelor de învăţământ teologic 
ortodox ulterioare din arealul clujean.

Personalităţile care au condus eparhia clujeană sunt de referinţă:
-15 ani, Nicolae Ivan (1921-1936);
-21 de ani, Nicolae Colan (1936-1957);
-35 ani, Teofil Herineanu (1957-1992),
-17 ani, Bartolomeu Anania (1993-2011),
-Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ (2011-astăzi).
Fondatorul instituţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca este chiar ctitorul 

eparhiei clujene, dinamicul episcop Nicolae Ivan (în 1924), deschiderea oficială a cursurilor făcându-se de 
ziua Sfântului Nicolae (ocrotitorul personal al întemeietorului).   

Fondatorul edificiului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca este cel de-al cincilea titular 
(în istoria recentă) al scaunului eparhial clujean şi cel de-al doilea titular al scaunului mitropolitan, 
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Prof. univ. dr. Andrei Andreicuţ (care a fost, de altfel, şi ctitorul 
învăţământului teologic ortodox din Alba Iulia). Inaugurarea edificiului s-a făcut la 6 Decembrie 2013, la 2 



anide la punerea pietrei de temelie (23 mai 2011), şi la 90 ani (neîmpliniţi) de la întemeierea instituţională a 
facultăţii.  

Există trei forme succesive de „modulare” academică a învăţământului teologic ortodox universitar 
clujean: institut teologic (1924-1925) cu durata studiilor de 3 ani, academie teologică (1925-1948) cu durata 
studiilor de 4 ani, din nou „institut teologic” (1948-1952), dar cu durata studiilor de 4 ani şi cu dreptul de a 
acorda titlul de „Licenţiat în Teologie” (1948-1952) şi facultate de teologie ortodoxă, după revolta 
anticomunistă din 1989.  

Dintotdeauna a existat la Cluj-Napoca conştiinţa faptului că patru sunt coloanele care susţin un 
învăţământ universitar de maximă performanţă:
·         1. Consistenţa academică şi prestigiul corpului didactic;
·         2. Baza materială a instituţiei de învăţământ;
·         3. Performanţele studenţilor şi ale absolvenţilor;
·         4. Seriozitatea derulării procesului de învăţământ.

De aceea, imediat după înfiinţare, modelele de raportare au fost Institutele Teologice Ortodoxe din 
Bucureşti şi Cernăuţi, „elitele” academice ale vremii; au fost favorizate parteneriatele şi schimburile fertile 
de cadre didactice pentru o cât mai rapidă consolidare şi fortificare academică a noii instituţii de învăţământ.

„Constelaţia” de cadre didactice a fost alcătuită din personalităţi academice ajunse ulterior „de 
referinţă” în învăţământul teologic universitar naţional, precum: Orest Bucevschi, Liviu Galaction Munteanu 
(martirizat în 1961), Vasile Petraşcu, Ioan Lupaş, Isidor Todoran, Nicolae Balca, Alexandru Filipaşcu 
(martirizat în 1952), Ioan Zăgrean, Petru Deheleanu etc.  

Dintotdeauna s-a dorit consolidarea bazei materiale şi a fondului de carte al bibliotecii, dar 
contextul istoric nu a fost foarte favorabil împlinirii acestor aspiraţii. Baza materială la început a fost 
foarte fragilă: învăţământul teologic ortodox clujean s-a folosit de imobilul din Str. „Avram Iancu” nr. 6 
(1924-1934), apoi de clădirea pusă la dispoziţie de eparhia clujeană (1934-1952) din actuala Piaţă „Avram 
Iancu”, şi o vreme şi de imobilul din Str. Iaşilor nr. 14.  

Prăbuşirea comunismului ateu din România (Decembrie 1989) a creat premiza pentru reactivarea 
învăţământului teologic ortodox universitar în Cluj-Napoca; şansa creată a fost fructificată cu promptitudine 
de către un corp didactic de elită existent la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (instituţie de 
învăţământ pre-universitar tolerată doar de statul comunist în Cluj-Napoca), coagulat în jurul Directorului, 



Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru.  
Astfel, la 1 octombrie 1990 au 

reînceput cursurile universitare teologice 
ortodoxe la Cluj-Napoca, iar după 2 ani (1 
octombrie 1992) învăţământul teologic 
ortodox a intrat sub egida prestigioasei 
Universităţi „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca.

Actualmente Facul tatea de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca are 
toate cele patru specializări teologice 
posibile în România: Teologie Pastorală, 
Teologie Didactică, Teologie Asistenţă 
Socială şi Artă Sacră (atât „Creaţie”, cât şi 
„Restaurare”). De asemenea, există la 
Cluj-Napoca toate cele trei etaje de studii: 
licenţă, master şi doctorat.  

Aproape în totalitate cadrele didactice au studii în Occident, iar unele predau şi în universităţi 
occidentale. Dintre personalităţile din ierarhia Bisericii Ortodoxe contemporane care au absolvit cursurile 
teologice la Cluj-Napoca menţionăm doar trei: P. S. Dr. Petroniu Florea – Episcopul Sălajului, P. S. Dr. 
Macarie Drăgoi – Episcopul Europei de Nord şi P. S. Dr. Timotei Lauran – Episcopul Spaniei şi al Portugaliei.  

Personalităţile care au condus(în calitate de „rector” sau „decan”) învăţământul teologic ortodox 
clujean au fost: Andrei Buzdug, Ioan Paşca, Ioan Vască, Liviu Galaction Munteanu (toate, înainte de 
suprimarea din 1952; ulterior acestui an:) Alexandru Moraru, Ioan Ică senior, Ioan-Vasile Leb, Ioan Chirilă, 
Vasile Stanciu. Prestigiul de care se bucură acest învăţământ în universitatea locală contemporană este 
demonstrat şi de alegerea decanului în funcţia de „Preşedinte al Senatului U. B. B.” (în persoana Pr. Prof. Dr. 
Ioan Chirilă).

La nivel masteral Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca are active (fiind acreditate) 
următoarele specializări:

- Doctrină şi Hermeneutică Creştin-Ortodoxă;
- Ortodoxie Românească şi Viaţă Liturgică;
- Bioetică, Morală, Etică şi Deontologie;
- Pastoraţie şi Duhovnicie;
- Artă Sacră. Conservarea, Restaurarea şi Crearea Bunurilor Culturale;
La nivel doctoral, există opt direcţii de pregătire în cadrul Şcolii Doctorale „Isidor Todoran” (cu 

perspectiva adăugării a încă patru, în viitorul apropiat, în Teologie Morală şi Etică Postmodernă; Teologie 
Socială; Psihoterapie Pastorală; Istorie Bisericească Universală):

- Teologia Vechiului Testament(Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă);
- Noul Testament (Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană);
- Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă (Î. P. S. Mitropolit Andrei Andreicuţ);
- Misiologie şi Ecumenism (Pr. Prof. Dr. Valer Bel);
- I.B.O.R., (cu noţiuni de Paleografie) (Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru);
- I.B.U. (Pr. Prof. Dr. Ioan-Vasile Leb);
- Muzică Bisericească şi Ritual (Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu);
- Omiletică şi Catehetică (Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon).
Enumerăm câteva dintre centrele (institutele) de cercetare la care Facultatea de Teologie Ortodoxă 

din Cluj-Napoca este principal coordonator: 1. Centrul de Bioetică; 2. Centrul „Orientalia” (de Limbi Clasice 
şi Orientale); 3. Institutul „Ioan Lupaş” (de Teologie Comparată); 4. Institutul de Pregătire Continuă (a 
Preoţilor, Profesorilor de Religie, a Asistenţilor Sociali şi a Pictorilor/Restauratorilor de Artă Sacră); 5. 
Centrul „Sf. Luca” (de Creaţie şi Restaurare a Artei Sacre); 6. Centrul de Studii Nomocanonice şi Teologice. 
7. Corala „Psalmodia Transylvanica”, dirijată de Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu – Decanul instituţiei de 
învăţământ, reprezintă cu demnitate Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca în spaţiul cultural 
naţional şi internaţional.

Există colaborări strânse cu centre de cercetare şi institute din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai: 1. 
Centrul de Studii Biblice; 2. Centrul de Studii Ecumenice; 3. Institutul de Istorie Ecleziastică; 4. I.N.T.E.R. 

Slujba de sfințire - soborul slujitor al ierarhilor



(Institutul Român de Studii Inter-
Ortodoxe, Inter-Confesionale şi Inter-
Religioase).

Publicaţiile periodice ale 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca sunt: Studia Universitatis 
„Babeş-Bolyai”.Series Theologia 
Orthodoxa; Studia Universitatis 
„Babeş-Bolyai”.Series Bioethica; 
Anuarul F.T.O.; ROOTS (Romanian 
O r t h o d o x  O l d  T e s t a m e n t  
Studies);Orientalia (Revista Centrului 
de Limbi Clasice şi Orientale).

Colaborările instituţionale 
internaţionale consacrate ale Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca 
sunt cu 1. Austria (Karl-Franzens-
Univers i tä t  Graz ,  Ins t i tu t  für  

Ökumenische Theologie, Ostkirchliche Orthodoxie und Patrologie, Katholisch-Theologische Fakultät); 2. 
Elveţia (Universität Bern - Theologische Fakultät); 3. Franţa (Institut Catholique de Paris şi Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint Serge, Paris); 4. Germania (a.Akademisches Auslandsamt, Universität 
Regensburg; b. Augustana-Hochschule Neuendettelsau; c. Ludwig-Maximilians-Universität 
München,Evangelisch-theologische Fakultät; d. Ostfalia Hochschule fur angewandte Wissenschaften; e. 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Theologische Fakultät); 5. Grecia (School of Eclesiastic and Social 
Theology, Aristotel University of Thessaloniki); 6. Letonia (Latvian Evangelic Lutheran Christian Academy, 
Riga);

Dintre laureaţii cu înalta distincţie „Doctor Honoris Causa“ ai Universităţii Babeş-Bolyai la 
propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă enumerăm (în ordinea cronologică): 1. Kallistos Ware; 2. Adolf 
Martin Ritter; 3. Theodor Nikolaou; 4. Boris Bobrinskoy; 5. John Breck; 6. S. Sa Bartolomeu I  Archontonis, 
Patriarhul Ecumenic; 7. Ulrich Luz; 8. Gunther Wenz; 9. ÎPS Ioannis Zizioulas; 10. Preafericitul Patriarh 
Daniel; 11. Jean-Paul Durand; 12. Felix Unger. De asemenea, menţionăm trei dintre cei trecuţi la Domnul: 1. 
Mitropolitul Bartolomeu Anania; 2. Constantine Skouteris; 3. Tomas Spidlik.

Inaugurarea noii clădiri a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (6 Decembrie 2013), 
ctitorie de reper a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ, constituie un moment de 
răscruce din istoria învăţământului clujean: nu este doar momentul dobândirii unei noi conştiinţe de sine, ci şi 
prilejul de revărsare în societate a unor noi energii sfinţitoare şi transfiguratoare.

Faptul că ierarhul nostru a considerat facultatea de teologie o prioritate în strategia sa misionară 
flatează, dar şi responsabilizează enorm cadrele didactice şi studenţii, credibilizând activitatea academică şi 
eforturile ştiinţifice şi de cercetare. Formarea corectă a tinerilor de astăzi este garanţia că mâine, în lume, va 
acţiona o Biserică dinamică, cu oameni competenţi şi dăruiţi misiunii.

Clădirea Facultăţii de Teologie Ortodoxă este doar primul din cele trei edificii care compun Campusul 
Teologic Ortodox „Nicolae Ivan” din Cluj-Napoca: celelalte două imobile (unul de 5 etaje, deja în 
construcţie, altul de 9, proiectat şi aprobat de municipalitate) sunt destinate rezidenţei la Cluj, pe perioada 
studiilor, a tinerilor teologi. Formarea lor duhovnicească corespunzătoare impune existenţa unui spaţiu 
adecvat, consacrat vieţuirii „în Hristos”.

Edificiul consacrat exclusiv spaţiului de învăţământ, însemnând 7 nivele, cuprinde: o „aulă magna”, 
două aule mari, un amfiteatru de muzică, 14 săli de seminar/laboratoare, o capelă, o bibliotecă, 20 birouri 
pentru profesori, depozit pentru materialele specializării „Artă Sacră” (un total de 7.000 de metri pătraţi).

Avem speranţa ca instituţia de învăţământ va fi la înălţimea exigenţelor vremii, va corespunde deplin 
standardelor pe care cultura contemporană le impune, dar, înainte de toate, va fi aşa cum vrea Dumnezeu să 
fie o instituţie care-L reprezintă în lume şi îi formează pe viitorii exponenţi şi proclamatori ai voinţei Sale în 
lume. 
                                                                                         material preluat de pe www. mitropolia-clujului.ro

P.S. Dr. Iustin Sigheteanul dând citire actului de sfințire al Paraclisului



Drumeţul, pelerinul de cum ajunge în dealul 
Pietriş i se înfăţişează „înaintea ochilor” Lăpuşul cu 
depresiunea lui, satele coboară pe partea dreaptă, 
Cufoaia Borcut în stânga şi oraşul Tărgu Lăpuş. În 
zarea privirii apare Hudinul şi Ţibleşul cu cele trei 
vărfuri mărginit de culmea Brezei care închide arcul 
geografic.

După dealurile din apropiere vedem cu ochii 
minţii şi celelalte aşezări milenare. Roata maşinii se 
învârte şi înspre seară ajung în satul meu natal, Suciu 
de Sus. Soarele îmi zâmbeşte făcându-mi parcă cu 
ochiul şi chemându-mă în vârful obcinii să-mi 
dăruiască o imagine demiurgică - mai erau câteva 
clipe şi astrul luminător al Pământului se ascundea 
după dealul Piţigăiului...!

Mă rezem de crucea cea mare pusă acolo cu 
binecuvântarea dată de Vlădica din capitala 
Maramureşului. Sufletul meu se umple de bucurie la 
revederea locurilor copilăriei, la auzul glasului 
satului. Preţ de câteva clipe mă învârt în jur şi mă 
„hrănesc” cu locurile pe unde mi-am purtat paşii 
copilăriei şi mă învârt şi în mine cu gândul la schitul 
din Breaza - la Florea Mureșanu. Ochii îmi aleargă altceva, acolo îl văd, îl aud pe părintele FLOREA, 
peste centrul satului, peste Candela, Şerpoaia.... acolo vine DUHUL părintelui, acolo vine satul cu tot, 
poposind sub dealul Brezei, pe partea Suciului, în cu credincioşii din toate zările Maramureşului, acolo 
poiana unde sătenii, împreună cu preotul Gavriil pădurile răsună şi rezonează cu glasurile preoţilor 
Burzo au ridicat biserica Mănăstirii Sfânta Treime, în care vin să slujească euharistic, rugându-L pe 
amintirea pr. dr. Florea Mureşanu. Dumnezeu să coboare spre mângâierea şi iertarea 

Îmi revine în memorie o întrebare pe care mi- păcatelor. DUHUL părintelui vine acolo dimineaţa, 
a pus-o bunicul Maftei, când aveam 12 ani: „Tu ştii la amiază şi seara, vine acolo când clopotele ne 
ce a spus părintele Florea într-o predică în Breaza?” cheamă la Liturghie, vine să lumineze târziu în 
la care, tot dumnealui mi-a răspuns „Poiana era plină noapte şi să apere Breaza şi Suciul, cu toate ce sunt pe 
de oameni, nepoate iar părintele s-a urcat pe o masă acele locuri binecuvântate.
să-l vadă toată lumea, având crucea în mână, a grăit Să fi înţeles comuniştii ce a spus înţeleptul 
aşa: noi n-am venit aici ca scaiu-n coada calului”...! Solomon, că „forţa cuvântului este mai ascuţită decât 
Ce vorbe puţine dar mari cât o lume, a spus părintele tăişul sabiei”?!  Eu cred că da, pentru că altfel nu se 
Florea, ce trăire avea Omul-Preotul-Florea...! după explică de ce se temeau atât de tare de cuvintele 
ani mulţi, aducându-mi aminte de vorbele părintelui părintelui Florea...! Forţa pe care o aveau predicile 
Florea,am scris o poezie Terra Natalis, punând în spuse în orice loc atrăgea lumea într-un mod greu de 
încheiere în vers, gândurile de atunci ale părintelui: înţeles. Ne întrebam ca oameni şi ne explicam cu 

„Noi n-avem părinţi şi n-avem crai, greu atracţia lupului care intră în staul, iar oile nu-l 
Dar nici n-avem pe coadă scai... mai ascultă pe cioban şi fug toate după prăduitor. Însă 
Noi n-am venit din ţara lui forţa cuvântului la părintele FLOREA venea de sus, 
Ca scaiu-n coada calului...! de la DUMNEZEU, părintele avea mesaje de 
Martor e Dumnezeu şi cerul lui transmis, era şi oblăduitor, era şi armonizator, aducea 
Suntem aici din veacul veacului!” românilor tărie şi răbdare, ascultarea de care aveau 

nevoie pentru a rezista la samavolniciile vremurilor 
Breaza mă atrage ca un magnet, iubesc întunecate...

biserica din sat, iubesc biserica în general, dar acolo e 

 DUHUL LUI FLOREA MUREŞANU

Biserica Mănăstirii Breaza



Călăii l-au luat pe părintele FLOREA şi l-au 
dus în temniţele întunecate, trecând la cele veşnice în 
anul 1961, în catacombele Aiudului. L-au luat, dar EL 
a plecat doar fizic-DUHUL lui e cu noi şi între noi 
veşnic.

Părintele a rămas în sufletele oamenilor, a 
rămas în conştiinţa lor şi-n clipele omeneşti mai 
aproape de uitare vine DUHUL lui FLOREA 
MUREŞANU, cu lumina lui aducând din nou linişte, 
speranţă şi bucurie divină...!

Mă închin şi mă înclin în faţa Brezei, a bisericii 
mănăstirii. Aduc respectul cuvenit maicii Antonia, 
stareţa mănăstirii cu mica dar inimoasa obşte, 
părintelui Gavriil Burzo, parohul mănăstirii-ucenicul 
părintelui Florea,întemniţat şi dumnealui pentru 
apărarea cuvântului Domnului. Şi cred că DUHUL 
părintelui Florea va reveni şi la Crăciun în frumoasa 
poiană din Breaza – aducând bucuria Naşterii 
Mântuitorului IISUS HRISTOS.

Prin umilul meu condei aduc mulţumiri P.S. 
Iustin Hodea Sigheteanul, Arhiereu Vicar al 
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului pentru 

binecuvântarea dată de a scrie în Graiul Bisericii Noastre.
E seară târziu, luna-mi este martoră la coborârea spre casa părintească, iar stelele-mi luminează 

cărarea! 
Îmi plec genunchii şi mă rog cu gândul la părintele FLOREA, la bunicul Maftei şi la DUMNEZEU...!

                                                                                  
                                                                              Dr. NELU POP - SUCEANUL - chestor de poliție

Pr. Florea Mureșanu



Vrednicul părintele Dumitrean Gheorghe de la Parohia 

Leordina, s-a săvârșit din viața,  la o vârsta mult prea tânără și a plecat 

să slujească în marele sobor din Ceruri, în data de 3 decembrie 2013, 

după o slujire de peste 30 de ani.
S-a născut în satul Bocicoel, comuna Bogdan Vodă,  în anii 

de maximă înflorire ai satului, în data de 27.06.1957, din părinții Ilie 
și Ioana –Maria.

Școala generală a făcut-o în satul natal.  A urmat apoi  
Seminarul Teologic din Cluj Napoca pe care l-a absolvit în anul 1977. 
A făcut un an armata,  apoi a urmat cursurile Institutului Teologic de 
grad Universitar din Sibiu pe care le-a absolvit în anul 1982.

În anul 1983 s-a căsătorit cu Pop Floarea a lui Grigoreanu din 
Vișeu de Jos. Căsnicia a fost binecuvântată cu trei fiice: Anamaria–Florica, Oana– Teodora și Iulia - 
Emanuela.

În data de 3 iulie 1983 a fost hirotonit preot pentru Parohia Nănești, pe care a păstorit-o cu 
vrednicie până în anul 1992, când în interes de serviciu a fost transferat în Parohia Leordina, pe care a 
condus-o până în data de 3 decembrie 2013, când a trecut la cele veșnice.

În timpul păstoririi sale s-a construit  o noua casă parohială, a fost pictată biserica și a fost 
înzestrată cu iconostas și mobilier din stejar.  Biserica astfel împodobită  a fost sfințită în data de 
27.07.2007 de un sobor de ierarhi format din IPS Iosif mitropolitul Europei Centrale și Meridionale, PS 
Justinian Episcopul Maramureșului și Sătmarului și PS Justin Sigheteanul.

Pentru toate ostenelile sale pe tărâm administrativ edilitar, misionar pastoral a fost distins cu cea 
mai înaltă distincție din Biserica Ortodoxă pentru preotii de mir – Crucea patriarhală.

Dacă ar fi să-i caracterizăm intreaga-i viața într-un singur cuvânt acesta ar fi blândețea: în vorbă, 
în comportament, în atitudine, în slujire.  Prin această virtute, dublată de solide cunoștințe scripturistice 
și teologice  de rafinament și eleganță spirituală,  a reușit să se impună în conștiința celor care l-au 
cunoscut, dovadă soborul format din 63 de preoți care l-au petrecut din această lume. Nelipsit  de la 
hramurile din jur era adesea provocat să conducă slujba și să rostească cuvântul de învățătură;  cuvânt cu 
putere multă care i-a adus recunoașterea de bun și priceput orator, chiar și din partea comunității 
neoprotestante din Leordina.

Receptiv la nevoile comunității a susținut  înființarea celei de a doua parohii din Leordina, pe 
care a sprijinit-o financiar mulți ani la rând.

Dincolo de realizările pastoral misionare și administrativ edilitare, marea realizare a preotului 
Dumitrean este familia. Două din cele trei fiice au soți preoți: Anamaria căsătorită cu Molete Dorian 
diacon în Bruxeles, iar Oana căsătorită cu Ionuț Pripon, preot în Baciu, lângă Cluj Napoca. 

Prohodul condus de PS Justin a avut loc, sâmbătă, 7 decembrie 2013, în biserica parohiei 
Leordina și a fost precedat de Sfânta Liturghie săvârșită de IPS Iosif, Mitropolitul Europei Centrale și  
Meridionale.

În cuvântul său, PS Justin a accentuat importanța mărturisirii ca o componentă de baza a slujirii 
preoțești.

Prin trecerea la cele veșnice Protopopiatul Vișeu a pierdut pe unul dintre cei mai buni slujitori ai 
săi. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, iar pe familie să o mângâie și să o întărească.

 Fie-i țărâna ușoară și memoria binecuvântată.   

                                                                                                          Pr. Mihai Chira
                                           Protopop al Vișeului

In memoriam 
pr. Dumitrean Gheorghe







COMUNICAT DE PRESĂ

În localitatea Bogdan Vodă a existat o succesiune de biserici construite pe acelaşi loc. Săpăturile arheologice au 
descoperit, astfel, urme ale unei biserici din lemn care a dispărut în secolul al XIV-lea. Pe locul ei, boierii din dinastia 
Bogdăneştilor au construit între 1330-1340 o altă biserică, de această dată din piatră, care a fost şi ea distrusă în secolul 
al XVI-lea. Resturi din zidurile de piatră ale bisericii se mai văd şi astăzi. După ruinarea acestei biserici, sătenii din 
localitate au construit o nouă biserică din lemn pe care au distrus-o tătarii la ultima lor mare expediţie de jefuire 
întreprinsă la vest de Carpaţi, în 1717. Un an mai târziu, locuitorii au ridicat o nouă biserică, având hramul Sfântul 
Nicolae, care există şi astăzi. 

La data de 19.06.1996, Parohia Unită cu Roma Bogdan Vodă, intentează o acţiune la Judecătoria Dragomireşti, 
având ca obiect „obligaţia de a face” (adică de a primi în folosinţă),  solicitând ca Parohia Ortodoxă Română Bogdan 
Vodă să permită reclamantei să oficieze serviciul religios în biserica cu hramul „Sf. Nicolae”-monument istoric, având 
în vedere că în localitate sunt două lăcaşuri de cult, ambele folosite de ortodocşi şi că în dosar să se discute dreptul de 
folosinţă, fără a leza dreptul de proprietate care aparţine Bisericii Ortodoxe (dosar nr. 383/1996 a Judecătoriei 
Dragomireşti). 

Precizăm faptul că anterior acestei date, Parohia Unită cu Roma Bogdan Vodă a încercat să valorifice un pretins 
drept de proprietate în dosarul nr. 68/1996 a Judecătoriei Dragomireşti, care însă nu l-a putut dobândi, astfel încât 
instanţa a stabilit că proprietatea bisericii în cauză aparţine Parohiei Ortodoxe, dosarul respectiv fiind suspendat şi 
perimat.

Instanţa din Dragomireşti, în dosarul 383/1996, respinge acţiunea formulată de Parohia Unită cu Roma Bogdan 
Vodă ca fiind inadmisibilă, deoarece, conform articolului 135 din Constituţia României, dreptul la proprietate este 
inviolabil, iar între cele două părţi nu s-a făcut nici o convenţie sau înţelegere, în care proprietara bisericii să fie de acord 
cu o astfel de tranzacţie, aceasta propunând Parohiei Unite cu Roma Bogdan Vodă, predarea spre folosinţă a celeilalte 
biserici din localitate, construită în anul 1935, propunere care însă a fost refuzată sistematic, urmărindu-se doar 
folosirea bisericii monument istoric.

 La această sentinţă, Parohia Unită cu Roma Bogdan Vodă a făcut apel la Tribunalul Maramureş (dosar 
208/1997), instanţa constatând că apelul nu poate fi admis, deorece, biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Bogdan Vodă 
este monument istoric, înregistrat cu nr. 25 B 090 în lista naţională a monumentelor istorice, este în curs de renovare şi 
prin oficierea de servicii bisericeşti ar fi expusă la deteriorare, atât ea cât şi obiectele de patrimoniu muzeistic din 
interiorul acesteia. 

De asemena, instanţa de apel arată că este necesar, şi recomandă intimatelor, ca în conformitate cu decretul 
126/1990, să se recurgă la dialog între reprezentanţii cultelor şi să se decidă în raport cu interesele credincioşilor. În 
consecinţă, Tribunalul Maramureş, respinge ca nefondat apelul declarat de Parohia Unită cu Roma Bogdan Vodă. Se 
poate preciza şi faptul că, în conformitate cu recomandarea instanţei de apel s-au făcut mai multe încercări de negociere, 
inclusiv cu implicarea autorităţilor locale, însă fiecare a eşuat, datorită refuzului sistematic din partea reprezentanţilor 
credincioşilor greco-catolici, de a primi în folosinţă cealaltă biserică construită în anul 1935, urmărind cu predilecţie 
folosirea doar a bisericii monument istoric.

Cu toate acestea, Parohia Unită cu Roma Bogdan Vodă urmărindu-şi scopul iniţial, formulează recurs la decizia 
Tribunalului Maramureş, la Curtea de Apel Cluj, care, credem noi, neţinând cont de probele din celelalte două dosare 
„obligă Parohia Ortodoxă Bogdan Vodă să-i permită Bisericii Greco-Catolice prestarea serviciului religios în 
biserica monument istoric, până la construirea unui lăcaş de cult de către aceasta”.Decizia, cu nr. 181/1998, în 
dosarul 2817/1997, considerăm că este  în totală neconcordanţă cu realitatea de la acea dată din Bogdan Vodă, fapt 
confirmat şi de către Procurorul General al României, care în motivarea cererii de recurs în anulare, înaintată Curţii 
Supreme de Justiţie, menţionează că „instanţa Curţii de Apel, instituind un drept de folosinţă, fie chiar şi temporară cu 
privire la biserica „Sf. Nicolae” Bogdan Vodă, s-a substituit autorităţii de stat competente a decide trecerea acesteia din 
domeniul public în cel privat şi prin aceasta şi-a depăşit atribuţiile”. Se arată de asemenea că în conformitate cu articulul 
10, litera h din Ordonaţa Guvernului nr. 68/1994, privind protejarea Patrimoniului Cultural Naţional, numai Comisia 
Naţională a Monumentelor Istorice este îndreptăţită să procedeze la schimbarea destinaţiei şi funcţionalităţii 
monumentelor istorice, fiind exclusă intervenţia autorităţii judecătoreşti, instanţa depăşindu-şi atribuţiile. Aceeaşi 
opinie se constată a o avea şi Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului României, care 
prin adresa XXI/252/23.09.1999, comunică Curţii Supreme de Justiţie că, biserica „Sf. Nicolae” din Bogdan Vodă este 
„bun de uz şi utilitate publică din domeniul public de interes naţional şi nu se poate constitui asupra ei un drept 
de folosinţă, mai ales că, în speţă, Parohia ortodoxă Bogdan Vodă oferă spre folosinţă exclusivă cultului greco-
catolic, o altă biserica aflată în acelaşi sat”. Cu toate acestea, hotărârea Curţii de Apel Cluj, a rămas definitivă şi 
executorie.

De la acea dată, din documentele existente la Parohia Ortodoxă se constată că hotărârea nu a fost pusă în 
executare şi nici nu s-a încercat acest lucru timp de 7 ani, perioadă în care credincioşii greco-catolici au început 
construirea unei noi biserici, la care au fost sprijiniţi atât de autorităţile locale cât şi de către credincioşii ortodocşi, 
aceasta fiind în prezent terminată în proporţie de circa 90%, iar în biserica monument istoric, organizată şi ca muzeu, nu 



s-au oficiat servicii religioase. 
În cursul anului 2005, reprezentanţii Bisericii Greco-Catolie sesizează executorul judecătoresc şi se deschide 

dosarul execuţional nr.83/2005, unde executorul încearcă punerea în executare a hotărârii Curţii de Apel Cluj, însă la 
29.09.2005, prezent fiind la faţa locului cu organele de ordine, constată o opoziţie fermă din partea a circa 130 de 
credincioşi locuitori ai comunei Bogdan Vodă, care nu erau de acord cu predarea bisericii către Parohia Greco-Catolică, 
insistând ca aceasta să rămână monument istoric de importanţă naţională.

 O altă încercare de a pune în executare hotărârea şi de a se ajunge la o înţelegere se face în 24.01.2006, la care de 
asemenea sunt prezente organele de ordine ale statului şi se constată, conform procesului verbal încheiat,  că preotul 
paroh ortodox nu a influenţat ori instigat credincioşii ortodocşi de a se opune hotărârii, precizând încă o dată oferta 
făcută greco-catolicilor, de a prelua biserica construită în 1935, iar că nepredarea bisericii „Sf. Nicolae” a fost 
argumentată de faptul că acesta este monument istoric şi este de utilitate publică. 

În data de 26.01.2006, se organizează o altă întâlnire, de această dată în prezenţa domnului primar Deac 
Ioan, între preotul greco-catolic şi preotul ortodox, din procesul verbal încheiat la acea dată şi semnat de toţi cei 
prezenţi, rezultând reiterarea ofertei făcute prin adresa cu nr. 708 din data de 31.07.1998 de către Episcopia 
Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, prin care se oferă spre folosinţă cultului greco-catolic din 
comună biserica construită în anul 1935, prin care să se încheie tensiunile care există între cele două culte. De 
asemenea se arată în acelaşi proces verbal că, „preotul paroh greco-catolic urmează să prezinte această ofertă Episcopiei 
Greco-Catolice Maramureş pentru a se decide, respectiv a se pronunţa”, decizie care nu a fost comunicată niciodată. 

Parohia Greco-Catolică din Bogdan Vodă, la 20.06.2004 sesizează Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
sesizare ce formează obiectul dosarului C.E.D.O. nr.26270/2004, asupra căruia se pronunţă o hotărâre în data de 
19.11.2013, din cuprinsul căreia rezultă că „statul român a fost găsit responsabil de lipsa folosirii forţei sale publice 
(poliţie, jandarmi, procuratură) în punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti din 1998 a Curţii de Apel Cluj 
conform căreia greco-catolicii din Bogdan Vodă puteau folosi biserica din localitate. Curtea Europeana a decis, de 
asemenea, ca statul român să platească Parohiei greco-catolice Bogdan Vodă suma de 4.000 euro despăgubiri şi 300 
euro cheltuieli de judecată”.

Deci se poate constata că instanţa C.E.D.O. face referire în hotărârea pronunţată, la o situaţie opozabilă statului 
roman, care nu a folosit forţa sa pentru a executa o hotărâre judecătorească, dată în urmă cu 15 ani, privind folosinţa 
bisericii în litigiu şi nicidecum nu pronunţă o hotărâre legată de conţinutul hotărârilor judecătoreşti interne, nestabilind 
astfel obligaţii opozabile părţilor, cum de altfel nici nu ar fi competentă.

În contextul celor arătate mai sus, opiniem că articolele apărute în presă în legătură cu istoricul cultural şi 
juridic al bisericii monument istoric din Bogdan Vodă, nu au fost bine documentate, putându-se constata cu uşurinţă 
realitatea, prin simpla analiză a documentelor existente la ambele părţi implicate. Astfel, procesele între cele două 
culte, începând cu anul 1996, nu au privit transmiterea unui drept de proprietate a bisericii “Sf. Nicolae” către 
Parohia Unită cu Roma Bogdan Vodă, ci doar un drept de folosinţă temporară, care pentru reprezentanţii 
cultului greco-catolic a fost o dorinţă unilaterală şi punctuală, deşi din partea Bisericii Ortodoxe a existat o ofertă 
pertinentă şi posibilă de folosinţă, pentru desfăşurarea serviciilor religioase de către aceştia, în speţă, biserica din 
aceeaşi localitate.

Cu atât mai mult, ni se par cu totul nepotrivite declaraţiile domnului primar din Bogdan Vodă, Ioan Deac, care 
consideră că reprezentanţii statului român “n-au vrut să execute hotărârea”, minimalizând astfel dorinţa marii majorităţi 
a locuitorilor, care, după cum reiese din procesul verbal, încheiat în data de 26.01.2006, în prezenţa sa şi semnat şi de 
către dânsul, au explicat motivele imposibilităţii folosirii bisericii “Sf. Nicolae”, ea fiind monument istoric, oferind alte 
soluţii, respectiv darea în folosinţă a celeilalte biserici, construită în anul 1935. Oare ar trebui să înţelegem că prin 
declaraţiile făcute de către domnul primar, cum ar fi: “…au venit mascaţii, dar numai au cheltuit banii degeaba” sau “Şi 
atunci vă întreb ce rol au avut mascaţii, executorul? …Nu s-o vrut.”; este “supărat” că organele de ordine n-au intrat în 
forţă şi n-au agresat credincioşii, oare nu chiar domnia sa ar fi trebuit să apere acel bun public, monument istoric de 
importanţă naţională, care la acea dată era deja în conservare şi nu era folosit pentru serviciile religioase!? Dacă domnia 
sa are asemenea “convingeri”, credem că este păgubos pentru păstrarea în continuare a unui climat de bună convieţuire 
şi toleranţă în localitatea pe care o conduce!

Avem nădejdea că lucrurile vor fi în continuare bine înţelese, iar toţi credincioşii din localitate, indiferent de 
confesiune, vor trăi în bună înţelegere, dispunând de propriul lăcaş de cult, singura modalitate de a se asigura pacea 
socială şi liniştea confesională.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române
A Maramureşului şi Sătmarului

                      
                                                                                                                                       Sector Canonico-juridic



 Părintele Profesor Dr. Vasile Borca a avut un rol deosebit în viața 

Bisericii Ortodoxe, în general, dar, mai ales în viața Sfintei Episcopii a 

Maramureșului și Sătmarului.

  Articolele scrise de Părintele Vasile Borca sunt scrieri de cea mai mare 

valoare teologică și istorică, arătându-se prin ele ca un mare apărător al 

credinței străbune și un autentic luptător pentru adevăr.

 Ca slujitor al lui Dumnezeu, de asemenea, el are merite pe care 

Biserica Ortodoxă din aceste părți de țara, nu poate să nu i le recunoască, 

întrucât a fost alături de ierarhul nou ales încă de la începutul reînființării 

Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, participând activ la viața Bisericii noastre străbune.

Când zilele de început ale Episcopiei au fost deosebit de grele, intervențiile în scris ale Părintelui 

Vasile Borca au fost deosebit de importante. În calitatea sa de inspector eparhial, iar apoi de consilier cultural, 

Prea Cucernicia Sa a susținut, alături de ierarh, înființarea Seminarului Teologic din Baia Mare și a secției de 

Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Litere și Științe, Universitatea de Nord Baia Mare. Apoi, a propus 

apariția a două publicații: revista eparhială “Graiul Bisericii Noastre” și revista teologică “Ortodoxia 

maramureșeană”, care au o apariție neîntreruptă până în prezent și care au adus mari servicii preoțimii și 

credincioșilor. Prin aceste publicații, ierarhii, membrii Consiliului Eparhial, Protoiereii, preoții și laicii au 

transmis, prin scris, pagini de istorie pentru viața și activitatea Bisericii de pe aceste plaiuri din nord-vestul 

României.

 Ca profesor de discipline biblice este unul din profesorii importanți în ceea ce privește educația și 

instruirea tinerilor care au devenit și vor deveni slujitori ai Bisericii lui Hristos din țara noastră și care au 

datoria de a propovădui creștinismul și viața creștină adevărată.

Nume ilustre de profesori, ierarhi, monahi și creștini a dat Bisericii lui Hristos poporul românesc. Între 

aceștia fac parte și tinerii profesori de 

teologie ai Universității de Nord din 

Baia Mare, unde un loc de cinste îl ocupă 

și Părintele Profesor Dr. Vasile Borca.

În paralel  cu activitatea 

științifică-teologică, părintele Vasile 

Borca se numără printre preoții, care de 

la reînvierea istoricei Eparhii a 

Maramureșului și Sătmarului, au 

construit în această parte de țară zeci de 

biserici monumentale, care vor rămâne 

o mărturie vie a neamului românesc, 

stăpân pe acest sfânt pământ românesc și Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Borca la Sesiunea de comunicări științifice 

„Tradiție și originalitate în teologia părintelui Dumitru Stăniloae”. 



creștinesc. Părintele Vasile Borca s-a implicat și în această lucrare deosebit de importantă pentru poporul 

român dreptcredincios, atât printr-o pastorație exemplară și catehizație neîntreruptă dar și prin zidirea unei 

biserici de o rară frumusețe, în stil autentic românesc și ortodox, pe care poporul român l-a moștenit de la 

Biserica creștină Răsăriteană. 

Alături de celelalte noi biserici construite în frumosul oraș Baia Mare, biserica ridicată sub 

coordonarea Părintelui Vasile Borca este o mândrie și o podoabă a acestui oraș, în care trăiesc oameni serioși, 

femei evlavioase și tineri cuminți, mândrii că sunt români și creștini ortodocși.

Prin aceste câteva cuvinte am încercat să spun câteva realități despre un om care, alături de alți creștini 

din această regiune, merită să fie pomeniți și cunoscuți de generația tânără de acum, dar și de urmașii lor.

                                                                                                             JUSTINIAN

                                                                             Arhiepiscopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului 

Biserica Sfântul Ilie din Baia Mare, ridicată sub coordonarea Părintelui Vasile Borca



Sărbătorind Nașterea Domnului la 25 decembrie, Biserica ne dă prilejul, în fiecare an, să 

rememorăm evenimentul și să ne reîmprospătăm credința în Dumnezeu și în Fiul Său Iisus Hristos și 

asfel să ne facem vase vrednice de a primi Harul Duhului Sfânt, prin care, precum spune cântarea 

bisericească, “tot sufletul viază”.

Iată că și anul acesta cete de colindători, de toate vârstele, au sosit la fereastra inimilor noastre cu 

tradiționalele colinde, pentru ca să țină vie o tradiție neîntreruptă la noi românii de aproape 2000 de ani. 

Ei ne-au adus o veste! Veste minunată. Veste care nu este din ordinea veștilor omenești. De aceea se și 

cheamă minunată, pentru că ține de minune, iar minunea pe care au vestit-o ei, colindătorii, este minunea 

Întrupării pe pământ a Fiului lui Dumnezeu.

Vestea Întrupării s-a transmis generație după generație și în felul acesta, de către grupuri de copii 

și de oameni maturi, de la o casă la alta, constituind unul din cele două momente în care propovăduirea se 

face într-un mod deosebit, decît în celelalte zile ale anului. La Paști, toți ne salutăm cu “Hristos a 

înviat”. Ne aducem și atunci o veste minunată. Toți devenim atunci purtători de veste. Tot așa, și la 

Crăciun, toți devenim purtători de veste. Ducem noutatea de la unii la alții, anunțându-ne că: “Astăzi s-a 

născut Hristos, Mesia chip luminos!” .

Această veste minunată ne este adusă an de an prin intermediul colindelor, care, pe lângă faptul 

că în ele se cuprinde toată teologia creștină, sunt o dovadă a continuității noastre românești și creștinești 

ortodoxe pe acest pământ românesc, din moși – strămoși.

 De aceea, se cuvine să aducem mulțumiri tuturor celor implicați în aceste manifestări religios-

culturale, care s-au desfășurat fie în organizarea Episcopiei noastre, fie în organizarea Protopopiatelor, a 

unor parohii, asociații sau a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, și care au răspândit darul 

dumnezeiesc de pace și bunăvoire.  



Concert al corurilor teologice și al corului Doxologia al Catedralei Episcopale
Catedrala Episcopală Sfânta Treime - 15 decembrie

Concert al corurilor bisericești din municipiul Satu Mare
Catedrala Adormirea Maicii Domnului Satu Mare - 17 decembrie

cete de colindători din Protopopiatul Sighet
Palatul Episcopal din Sighetu Marmației - 21 decembrie

Concert de colinde al corurilor bisericești din Protopopiatele Baia Mare și Chioar
Biserica Adormirea Maicii Domnului Baia Mare - 22 decembrie



Mănăstirea Bârsana, Protopopiatul Sighet.
4-6 MARTIE - Birou audiențe la Centrul Eparhial
7 MARTIE – Prezidează ședința Permanenței Eparhiale. 
Birou audiențe.
8 MARTIE – Face o vizită canonică la Mănăstirea Habra, 
Protopopiatul Baia Mare. 
11 MARTIE – Face o vizită în satul natal Plopiș, apoi la 
Mănăstirea Rohia.
12 MARTIE – ÎPS Justinian săvârşeşte Sfânta Liturghie şi 
ridică parastas la Mănăstirea Rohia cu ocazia împlinirii a 
72 de ani de la intrarea în mănăstire. Rosteşte cuvânt de 
învăţătură.
13-15 MARTIE – Birou audiențe.
18 MARTIE – Participă la slujba Canonului Sfântului 
Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală din Baia Mare
19 MARTIE – Participă la slujba Canonului Sfântului 
Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală din Baia Mare. 5 IANUARIE – ÎPS Justinian participă la vecernia din 
Rostește cuvânt de învățătură.ajunul Bobotezei la Mănăstirea Rohia.
20 MARTIE – Săvârşeşte Sfânta Liturghie a Darurilor 6 IANUARIE – ÎPS Justinian săvârşeşte Sfânta Liturghie 
mai înainte sfințite Catedrala Episcopală din Baia Mare. şi Sfinţirea Aghiasmei Mari la Mănăstirea Rohia. 
Rosteşte cuvânt de învăţătură.Rosteşte cuvânt de învăţătură.
25 MARTIE – de sărbătoarea Bunei Vestiri ÎPS Justinian 7 IANUARIE – Participă la Sfânta Liturghie la 
săvârșește Sfânta Liturghie la Mănăstirea Rohia. Rostește Mănăstirea Rohia. Rostește cuvânt de învățătură.
cuvânt de învățătură.8 – 11 IANUARIE – Birou audienţe la Mănăstirii Rohia.
27 MARTIE – Prezidează ședința Permanenței Eparhiale.                          14 – 18 IANUARIE – Birou audienţe la biroul Centrului 
28 MARTIE – Acordă un interviu pentru Trinitas TV. Eparhial din Baia Mare
Birou audienţe17 IANUARIE – Prezidează şedinţa Permanenţei 
29 MARTIE  - Birou audienţeeparhiale
1 APRILIE – Primește membrii ASCOR Cluj la reședința 21 IANUARIE – Prezidează şedinţa cu Protopopii şi 
din Baia Mare.Permanenţa Episcopiei la Centrul Eparhial. Rosteşte 
2 APRILIE – Face o vizită la Mănăstirea Rohia.cuvântare ocazională.
7 APRILIE – Participă la Sfânta Liturghie la Mănăstirea 22 IANUARIE – Prezidează şedinţa Adunării Eparhiale. 
Rohia. Rostește cuvânt de învățătură.Rosteşte cuvântare ocazională.
8-11 APRILIE – Birou audienţe la Mănăstirea Rohia28 IANARIE – Acordă un interviu pentru ziarul Lumina
12 APRILIE – Primeşte o delegaţie de călugări de la 30 IANUARIE – Asistă la Sfânta Liturghie de la 
Mănăstirea PutnaCatedrala Episcopală din Baia Mare cu ocazia hramului 
14 APRILIE – Participă la Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Şcolilor teologice”. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Rohia. Rostește cuvânt de învățătură.31 IANUARIE – Birou audienţe
15-16 APRILIE – Birou audienţe la Mănăstirea Rohia2 FEBRUARIE – „Întâmpinarea Domnului” – Asistă la 
17 APRILIE – ÎPS Justinian săvârşeşte slujba Canonului Sfânta Liturghie la Paraclisul Centrului Eparhial.

5 FEBRUARIE – Acordă un interviu pentru Trinitas TV
6-9 FEBRUARIE – Birou audienţe
12 FEBRUARIE – Prezidează ședința C.A.R. Rosteşte 
cuvântare ocazională.
14 FEBRUARIE – Depune o coroană de flori la catafalcul 
Arhim. Serafim, la Mănăstirea Rohia.
15 FEBRUARIE – Împreună cu ÎPS Mitropolit Andrei, 
ÎPS Calinic al Argeșului și Muscelului și cu PS Iustin 
Sigheteanul săvârșește slujba de înmormântare a Arhim. 
Serafim, la Mănăstirea Rohia. Rostește cuvântare 
ocazională.
18-22 FEBRUARIE – Birou audiențe la Centrul Eparhial
24 FEBRUARIE – Participă la Sfânta Liturghie la 
Paraclisul Centrului Eparhial
25-27 FEBRUARIE – Birou audienţe
1 MARTIE – ÎPS Justinian face o vizită canonică la 

IPS Justinian asistând la slujba de Te-Deum
a Adunării Eparhiale

IPS Justinian prezidând ședința Adunării Eparhiale



cel Mare la Mănăstirea Rohia. Rosteşte cuvânt de 
învăţătură.
21 APRILIE – Săvârşeşte Sfânta Liturghie la Mănăstirea 
Rohia. Rosteşte cuvânt de învăţătură
22 APRILIE - Prezidează şedinţa Permanenţei Eparhiale 
la Baia Mare
25-26 APRILIE – Birou audienţe
28 APRILIE – Asistă la Sfânta Liturghie în Paraclisul 
Centrului Eparhial
29 APRILIE – Acordă un interviu pentru Trinitas TV
2 MAI – Participă la slujba Deniei celor 12 Evanghelii la 
Catedrala Episcopală din Baia Mare
3 MAI – Participă la slujba Prohodului Domnului la 
Catedrala Episcopală din Baia Mare
5 MAI – Învierea Domnului – ÎPS Justinian săvârşeşte 
împreună cu PS Iustin Sfânta Liturghie la Catedrala 
Episcopală din Baia Mare. Rosteşte cuvânt de învăţătură. 10-12 IUNIE – Birou audienţe
9 MAI – Asistă la Vecernia Mare la Mănăstirea Rohia 13 IUNIE – De praznicul „Înălţării Domnului” participă 
10 MAI – Izvorul Tămăduirii – săvârşeşte Sfânta la Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Baia 
Liturghie la Mănăstirea Rohia împreună cu PS Iustin cu Mare. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
ocazia hramului. Rosteşte cuvânt de învăţătură. 17-21 IUNIE – Birou audienţe
13-15 MAI – Birou audienţe 29 IUNIE – Face o vizită canonică la Mănăstirea Bârsana, 
16 MAI – Participă la aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Protopopiatul Sighet

30 IUNIE – IPS Justinian împreună cu PS Iustin 
săvârşeşte Sfânta Liturghie la  Mănăstirea Bârsana cu 
ocazia hramului. Rosteşte cuvânt de învăţătură
1-4 IULIE – Birou audienţe 
5 IULIE – ÎPS Justinian  acordă un interviu pentru postul 
Marasmureş TV
8 IULIE – Primeşte vizita domnului Cătălin Cherecheş – 
primarul municipiului Baia Mare
9 IULIE – Face o vizită la Mănăstirea Rohia
10-13 IULIE – Birou audienţe la mănăstirea Rohia
14 IULIE – ÎPS Justinian asistă la Sfânta Liturghie la 
Mănăstirea Rohia. Rosteşte cuvânt de învăţătură
15-18 IULIE – Birou audienţe la Mănăstirea Rohia
19 IULIE – Participă la călugăria fratelui Serafim şi 
rasoforia fratelui Spiridon la Mănăstirea Rohia.
20 IULIE – ÎPS Justinian săvârşeşte Sfânta Liturghie la 
Mănăstirea Rohia. Rosteşte cuvânt de învăţătură

grădiniţei „Casa îngerilor” din Tăuţii de Sus. 22 – 26 IULIE – Birou audienţe la Mănăstirea Rohia
21 MAI – ÎPS Justinian participă la Sfânta Liturghie la 29 IULIE – Face o vizită canonică la Mănăstirea Habra, 
Mănăstirea Rohia. Rosteşte cuvânt de învăţătură. Protopopiatul Baia Mare
22-24 MAI – Birou audienţe la Mănăstirea Rohia 
26 MAI – ÎPS Justinian săvârșește Sfânta Liturghie la 
Mănăstirea Rohia. Rosteşte cuvânt de învățătură.
27 MAI – Primeşte vizita ÎPS Mitropolit Andrei la Centrul 
Eparhial din Baia Mare.
28 MAI – participă la slujba de Te-Deum, în semn de 
multumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu 
de-a lungul vremii, revărsate asupra Înaltpreasfintitului 
Justinian, săvârșită de Preasfintitul Iustin Sigheteanul – 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramuresului si 
Satmarului, preoti si diaconi.
29 – 31 MAI – Birou audienţe
3-5 IUNIE – Birou audienţe 
6 IUNIE – ÎPS Justinian prezidează şedinţa Consiliului 
Eparhial
9 IUNIE – Participă la Sfânta Liturghie la Paraclisul 
Centrului Eparhial din Baia Mare. .

IPS Justinian rostește Simbolul de credință
la sărbătoarea școlilor teologice

30 ianuarie 2013 - hramul școlilor teologice

IPS Justinian prezidează ședința anuală C.A.R.



SUA
4 SEPTEMBRIE – Birou audienţe
5 SEPTEMBIE – Primeşte o delegaţie a tinerilor din 
ASCOR  Suceava
8 SEPTEMBRIE – De praznicul „Naşterii Maicii 
Domnului” ÎPS Justinian săvârşeşte Sfânta Liturghie la 
Catedrala Episcopală din Baia Mare. Rosteşte cuvânt de 
învăţătură.
9 SEPTEMBRIE – ÎPS Justinian împlineşte 40 ani de 
arhierie. Cu această ocazie se săvârşeşte la Paraclisul 
Centrul Eparhial slujba de Te-Deum. Rosteşte cuvântare 
ocazională.
10 SEPTEMBRIE – ÎPS Justinian prezidează şedinţa 
Permanenţei Eparhiale
14 SEPTEMBRIE – De Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, 
ÎPS Justinian săvârşeşte Sfânta Liturghie la Mănăstirea 
„Sfânta Ana” din Rohia, Protopopiatul Lăpuş. Rosteşte 

30 – 31 IULIE – Birou audienţe la Centrul Eparhial din cuvânt de învăţătură.
Baia Mare 16 SEPTEMBRIE – Participă la Sfânta Liturghie şi la 
1-2 AUGUST – Birou audienţe deschiderea anului şcolar la Seminarul Teologic din Baia 
6 AUGUST  -  Participă la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Mare. Rosteşte cuvântare ocazională.  
Rohia. Rosteşte cuvânt de învăţătură. 18 SEPTEMBRIE – IPS Justinian primeşte vizita IPS 
7-9 AUGUST – Birou audienţe la Mănăstirea Rohia.
14 AUGUST – ÎPS Justinian participă la vecernia din 
ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului la 
Mănăstirea Rohia.
15 AUGUST – De praznicul „Adormirii Maicii 
Domnului” ÎPS Justinian săvârşeşte Sfânta Liturghie la 
Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia, cu ocazia hramului. 
Rosteşte cuvânt de învăţătură.
18 AUGUST – Participă la Sfânta Liturghie la Mănăstirea 
Rohia. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
19-23 AUGUST – Birou audienţe la Mănăstirea Rohia
24 AUGUST – Participă la închiderea festivă a Reuniunii 
Tinerilor Creştini Ortodocşi, la Catedrala Episcopală din 
Baia Mare. Rosteşte cuvântare ocazională.
26-27 AUGUST – Birou audienţe
28 AUGUST – Primeşte o delegaţie de credincioși din 
Constanţa
30 AUGUST – Primeşte un grup de pelerini ortodocşi din 
Cehia.

Mitropolit Andrei, la Centrul Eparhial din Baia Mare.
2 SEPTEMBRIE - Prezidează şedinţa Permanenţei 

23-27 SEPTEMBRIE – Birou audienţe
Eparhiale

30 SEPTEMBRIE – Face o vizită canonică la Mănăstirea 
3 SEPTEMBRIE – Primeşte un grup de credincioşi din 

Habra, Protopopiatul Baia Mare
1-4 OCTOMBRIE – Birou audienţe la Mănăstirea Rohia.
6 OCTOMBRIE – ÎPS Justinian participă la Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Rohia. Rosteşte cuvânt de 
învăţătură.
7-11 OCTMBRIE – Birou audienţe.
13 OCTOMBRIE – ÎPS Justinian săvârşeşte Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea Portăriţa, Protopopiatul Oaş. 
Rosteşte cuvânt de învăţătură.
15-17 OCTOMBRIE – Birou audienţe
18 OCTOMBRIE – Vizitează parohiile din municipiul 
Baia Mare
22-25 OCTOMBRIE – Birou audienţe
26 OCTOMBRIE – Participă la Sfânta Liturghie la 
Catedrala Episcopală din Baia Mare.
28 OCTOMBRIE – ÎPS Justinian face o vizită la 

IPS Justinian la înmormântarea părintelui
arhim. Serafim Man

IPS Justinian slujind la Liturghia Darurilor

Veniți de primiți Lumina!



Protopopiatul Baia Mare şi la Seminarul Teologic din Baia Mare. Rosteşte cuvânt de învăţătură.
Baia Mare. 2-4 DECEMBRIE – Birou audienţe.
29-31 OCTOMBRIE – Birou audienţe 5 DECEMBRIE – Face o vizită la Mănăstirea Rohia
1 NOIEMBRIE – Primeşte o delegaţie de părinţi de la 6 DECEMBRIE – „Sărbătoarea Sfântului Ierarh 
Mănăstirea Putna. Nicolae”, săvîrşeşte Sfânta Liturghie la Mănăstirea 
3-7 NOIEMBRIE – Birou audienţe Rohia. Rosteşte cuvânt de învăţătură. La final săvârşeşte 
10 NOIEMBRIE – Participă Sfânta Liturghie la parastasul pentru ctitorii şi vieţuitorii mănăstirii care au 
Paraclisul Centrului Eparhial purtat numele de Nicolae.
11 NOIEMBRIE – ÎPS Justinian este sărbătorit cu ocazia 9-13 DECEMBRIE – Primeşte grupuri de colindători la 
împlinirii a 23 de ani de la reînfiinţarea Episcopiei Centrul Eparhial din Baia Mare
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului şi 15 DECEMBRIE – Paricipă la Concertul de colinde la 
instalarea ÎPS Sale în scaunul de episcop la Baia Mare. Catedrala Episcopală din Baia Mare
Rosteşte cuvântare ocazională. 16-20 DECEMBRIE – Primeşte grupuri de colindători la 
13-15 NOIEMBRIE – Birou audienţe Centrul Eparhial din Baia Mare
17 NOIEMBRIE – ÎPS Justinian participă la Sfânta 22 DECEMBRIE – Participă la Sfânta Liturghie la 
Liturghie la Mănăstirea Rohia. Catedrala Episcopală din Baia Mare
18-20 NOIEMBRIE – Birou audienţe la Mănăstirea 24 DECEMBRIE – Primeşte la Centrul Eparhial 
Rohia. colindători şi corurile bisericeşti din municipiul Baia 
24 NOIEMBRIE – ÎPS Justinian participă la Sfânta Mare.
Liturghie la Mănăstirea Rohia. 25 DECEMBRIE – Săvârşeşte Sfânta Liturghie la 
25-29 NOIEMBRIE – Birou audienţe la Centrul Eparhial Catedrala Episcopală din Baia Mare. Rosteşte cuvânt de 
din Baia Mare. învăţătură.
1 DECEMBRIE – De sărbătoarea naţională a României, 
săvârşeşte Sfânta Liturghie la Catedrala Eparhială din                                     a consemnat Arhid. Andrei Pop

Adormirea Maicii Domnului - Mănăstirea Rohia Cuvânt duhovnicesc la Reuniunea Tinerilor Ortodocși 

14 septembrie - M-năstirea Rohia
Cuvânt de învățătură

De Praznicul Nașterii Domnului
la Catedrala Episcopală



Permanenţa.
6 Octombrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 

resfinţit biserica ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" 
din Parohia Oarţa de Jos, Prot. Baia Mare, în urma 
lucrărilor de înnoiri exterioare. A săvârşit Sfânta 
Liturghie şi a predicat. Preotul Paroh Ovidiu Spătar a 
fost distins cu rangul de iconom, iar Consiliul 
Parohial, Primarul comunei-Domnul Bogdan Pop şi 
binefăcătorii, au primit diplome de vrednicie. Tot cu 
această ocazie, Preasfinţia Sa a binecuvântat noile 
lucrări de înnoire de la casa parohială. De la ora 
14.30, P.S. Iustin Sigheteanul, însoţit de delegaţia 
eparhială a vizitat aşezământul monahal şi noul 
început de viaţă monahală la Mănăstirea ,,Sf. Maria 
Magdalena” din hotarul Parohiei Oarţa de Sus, 
ctitorie a Î.P.S. Andrei - Mitropolitul Clujului 
Maramureşului şi Sălajului, fiu al satului. 1 Octombrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 

7 Octombrie, P.S. Iustin Sigheteanul a târnosit biserica Mănăstirii ,,Acoperământul Maicii 
săvârşit Slujba Înmormântării Preotului Luca Aurel, Domnului” Rohiiţa-Boiereni, Prot. Lăpuş, după care 

a săvârşit Sf. Liturghie şi a predicat pe altarul de vară, 
din incinta mănăstirii. La sfârşitul Sf. Liturghii, 
Preasfinţia Sa a oferit în dar o cruce pectorală 
Preacuviosului Protosinghel Vasile Filip, stareţul 
mănăstirii, iar ieromonahul Teofan Petruţ, slujitor al 
mănăstirii de 20 de ani, a fost hirotesit în treapta de 
sincel.

2 Octombrie, P.S. Justin Sigheteanul, 
împreună cu Arhim. Macarie Motogna - egumenul 
mănăstirii şi Protos. Ghelasie Maxim - economul 
mănăstirii, au vizitat şi verificat lucrările ce se 
desfăşoară la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia. 
Centrul Cultural Monahal „Nicolae Steinhardt” , 
lucrările de modernizare a drumului de acces spre 
mănăstire şi amenajarea de parcări, precum şi 

din Parohia Buşag, care a trecut la Domnul în vârstă cimitirul mănăstirii care se reamenajează. 
de 62 de ani.3, 4, Octombrie, Audienţe. Şedinţe cu 

8 Octombrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
participat la întalnirea care a avut loc la Liceul 
Teologic Ortodox ,,N. Steinhardt” din Satu Mare, 
între şcoala noastră şi şcoli din alte 6 ţări (Italia, 
Spania, Polonia, Lituania, Bulgaria şi Turcia) în 
cadrul Proiectului European COMENIUS, sub 
deviza ,,Unitate în diversitate”. În cadrul întâlnirii, 
P.S. Iustin Sigheteanul a oferit conducătorului 
fiecărei delegaţii câte un album cu bisericile de lemn 
din Maramureş şi revista eparhială. 

În perioada 10-18 Octombrie, PS Iustin 
Sigheteanul, cu binecuvântarea Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, a făcut un pelerinaj la 
Locurile Sfinte de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan, 
însoţit de corala “Arhanghelii” a preoţimii din 

P.S. Iustin pe șantierul Centrului cultural monahal
N. Steinhardt - Mănăstirea Rohia

La Monumentul Eroilor din Moisei

P.S. Iustin în mijlocul credincioșilor
din Parohia Oarța de Jos



Episcopia Ortodoxa a Maramureşului şi Sătmarului, 
monahi, preoţi şi credincioşi. 

18 Octombrie, P.S. Iustin Sigheteanul 
împreună cu grupul de pelerini din Episcopia 
Maramureşului şi Sătmarului s-a intors de la 
Locurile Sfinte, din Cetatea Ierusalimului, făcând un 
popas duhovnicesc pe ,,Colina Bucuriei”, unde s-au 
inchinat la moaştele Sfântului Cuv. Dimitrie cel Nou- 
ocrotitorul Bucureştilor, din Catedrala Patriarhala, şi 
au fost primiţi cu părintească dragoste, într-o 
atmosferă de adevărată familie creştină, de către 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. După întalnirea 
cu Preafericitul Părinte Daniel, la propunerea 
Domnului Deputat Octavian Petric, grupul de 
pelerini a vizitat Palatul Parlamentului României. 22 Octombrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 

20 Octombrie, P.S. Iustin Sigheteanul a prezidat conferinţa preoţească de toamnă din 
sfinţit capela de cimitir din incinta bisericii ,,Sf. Protopopiatul Vişeu, care s-a desfăşurat în Biserica 
Arhangheli Mihail şi Gavriil,, a Parohiei Ortodoxe “Sf. Nicolae”. Conferinţa a fost precedata de Slujba 
Satulung, Prot. Chioar. A sfinţit noul altar de vară, Te-Deum-ului, după care Preasfinţia Sa a hirotesit şi 
unde a săvârşit Sf. Liturghie şi a predicat. La sfârşit a a instalat pe noul Protopop de Vişeu, în persoana P.C. 
acordat preotului paroh Vasile Bud, pentru aceste Mihai Chira. 
realizari - Gramata Episcopală, iar binefăcătorilor 23 Octombrie, Audienţe. P.S. Iustin 
Diplome de Vrednicie. Primarul Comunei, Domnul Sigheteanul a vizitat şantierul noii Catedrale 
Mureşan Vasile, a primit diploma de vrednicie, iar la Episcopale, unde s-a întalnit cu echipa tehnică pentru 
rândul său, a conferit Preasfinţitului Iustin, din partea a analiza stadiul lucrărilor. S-a finalizat una dintre 
Primăriei şi a Consiliului Local, Diploma de cele mai complexe etape, prin turnarea inelului de la 
Excelenţă. cota +38,5 m, peste care se va construi "galeria 

21 Octombrie, de sărbătoarea Sfinţilor Belvedere" şi cupola centrală. 
Mărturisitori Ardeleni, P.S. Iustin Sigheteanul a 24 Octombrie, Audienţe. P.S. Iustin 
liturghisit şi a predicat în Parohia Moisei „Izvorul Sigheteanul a făcut o vizita la schitul de călugăriţe cu 
Dragoş”. După Sf. Liturghie, Preasfinţia Sa a săvârşit hramul „Schimbarea la Faţă” de pe strada Viilor, din 
Slujba Parastasului, în memoria celor 29 de martiri municipiul Baia Mare, unde în prezent se lucrează la 
ucişi la Moisei în 14 Octombrie 1944, de către armata ridicarea casei monahale, din lemn, în stil 
hortystă în retragere, a sfinţit Casa Memorială şi maramureşean. Schitul este condus de către maica 
monumentul-memorial, recent restaurat, ridicat în stareţă, Tatiana Tomoş.
anul 1970 în memoria martirilor, operă în piatră, a 25 Octombrie, de Ziua Armatei Române , P.S. 
maestrului Vida Gheza. La eveniment au participat Iustin Sigeteanul a săvârşit slujba Te-Deum-ului şi o 
autorităţile judeţene şi locale. După momentele ectenie pentru eroii neamului, la monumentul 
solemne de la Moisei, Preasfinţia Sa a vizitat noul Ostaşului Român, din Mun. Carei, Jud Satu Mare. La 
schit „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Borşa Poiană. ceremoniile oficiale a fost prezent Ministrul Apararii 

Nationale, Domnul Mircea Duşă, autorităţile 
judeţene şi locale, demnitari din toate partidele şi 
reprezentanţi ai instituţiilor publice, precum şi mulţi 
careieni.

26 Octombrie, de sărbătoarea Sf. Mare Mc. 
Dimitrie Izvoratorul de Mir, ocrotitorul 
Tesalonicului, P.S. Iustin Sigheteanul a slujit alături 
de alţi ierarhi, membri ai Sf. Sinod al B.O.R., Sfânta 
Liturghie, săvârşită pe noul altar amenajat în incinta 
Catedralei patriarhale. Slujba a fost prezidată de 
Î.PS. Dionisie, Mitropolitul Corintului-Grecia, 
invitatul Preafericitului Părinte Daniel - Patriarhul 
României.

27 Octombrie, de Sărbătoarea Sf. Cuvios 

Slujire la Sărbătoarea Sf. Dimitrie izvorâtorul de Mir

Pe șantierul Schitului Schimbarea la Față - Baia Mare



29 Octombrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
participat la şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, care 
s-a desfăşurat în Sala Sinodală din Palatul Patriarhal, 
sub Preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul României.

1 Noiembrie, Audienţe.
3 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 

liturghisit şi a predicat în Parohia Racşa, Prot. Oaş. 
După Sf. Liturghie, a binecuvântat noua sală socială, 
ridicată în incinta bisericii. Pentru parteneriatul 
dintre parohie şi primarie, în realizarea acestui 
obiectiv, Preotul Paroh, Primarul Comunei, 
Consiliul Parohial şi Consiliul Local, au primit 
diplome de vrednicie. Prezenţa Preasfinţiei Sale în 
localitatea Racşa, a continuat cu binecuvântarea Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, 
monumentului, ridicat în centrul localităţii, în Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României 
memoria eroilor căzuţi în cele două războaie înconjurat de un sobor de 32 ierarhi romani şi greci, 
mondiale. Primăria şi Consiliul Local au conferit avându-l ca oaspete de seamă pe I.P.S. Dionisie - 
Preasfinţiei Sale, Titlul de ,,Cetăţean de Onoare".Mitropolitul Corintului. De la ora 9,00, s-a săvârşit 

4 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, pe altarul de vară, 
din incinta Catedralei Patriarhale. PS.Iustin 
Sigheteanul a făcut parte din soborul arhiereilor 
slujitori, reprezentând preoţimea şi credincioşii din 
Maramureş şi Sătmar. 

28 Octombrie, de la ora 12.00, P.S. Iustin 
Sigheteanul a participat la şedinţa solemnă a 
Sfântului Sinod consacrată Anului Omagial al 
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anului 
Comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae, care a 
avut loc în Aula "Teoctist Patriarhul" din Palatul 
Patriarhiei. De la ora 18.00, P.S. Iustin Sigheteanul a 
participat la şedinţa comună a Sinoadelor 
Mitropolitane a Mitropoliei Ardealului şi a 
Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, 
care s-a desfăşurat în Sala Mitropoliţilor din Palatul 

prezidat conferinţa preoţească de toamnă din Patriarhal. De la ora 19.00, Preasfinţia Sa a participat 
Protopopiatele Baia Mare şi Chioar, care s-a la Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, 
desfăşurat în Catedrala Episcopală din Baia Mare.Maramureşului şi Sălajului, care s-a reunit în şedinţă 

5 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a separată, în Sala “Iustin Moisescu” din Palatul 
prezidat conferinţa preoţească de toamnă din Patriarhal.
protopopiatele Satu Mare, Carei şi Oaş, care s-a 
desfăşurat în biserica ,,Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena” din Mun. Satu Mare.

6 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
prezidat conferinţa preoţească de toamnă, din 
Protopopiatul Sighet, care s-a desfăşurat în Sala 
festivă a Palatului Episcopal din Municipiul Sighetu 
Marmaţiei.

7 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
prezidat conferinţa preoţească de toamnă din 
Protopopiatul Lăpuş. Înainte de conferinţă, 
Preasfinţia Sa a hirotesit şi instalat pe noul Protopop 
de Lăpuş, Preot Florin Stan, de la Parohia ,,Înălţarea 
Domnului” din oraşul Tg. Lăpuş. Pentru activitatea 
în slujirea de Protopop al Lăpuşului, timp de 30 de 

Soborul slujitor la Sărbătoarea Sf. Dimitrie Basarabov

Hramul bisericii Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil
Sighetu Marmației

Parohia Racșa - sfințirea noului Centru Social



ani, Protoiereul Ioan Ciceu a fost cinstit cu ,,Gramata 
Episcopală”, în semn de apreciere şi recunoaştere, a 
faptului că în timpul activităţii Preacucerniciei Sale a 
consolidat Protopopiatul din punct de vedere 
pastoral-misionar, edilitar-gospodăresc, social şi 
monahal.

8 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
liturghisit şi a predicat în Catedrala ,,Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din Municipiul Sighetu 
Marmaţiei, cu ocazia hramului. La sfârşitul Sfintei 
Liturghii, Preasfinţia Sa a spus că, Episcopia 
Maramureşului şi Sătmarului va face demersurile 
necesare către Primăria Municipiului Sighet, ca 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil să fie adoptaţi, 
printr-o hotarare a Consiliului Local, ca protectori ai în straie tradiţionale în faţa bisericii, înlăuntru 
Municipiului Sighet. bisericii s-a facut slujba Te-Deum-ului de mulţumire, 

10 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a după care Primarul Comunei, Dl. Nicolae Burzo, a 
liturghisit şi a predicat în Parohia Rus, Protopopiatul conferit Preasfinţiei Sale, Titlul de Cetăţean de 
Baia Mare. După Sf. Liturghie, Preasfinţia Sa a Onoare. P.S. Iustin a oferit în dar Domnului Primar o 
săvârşit slujba punerii pietrei de temelie pentru o icoană cu Maica Domnului de la Rohia. După acest 

moment, a urmat sfinţirea unui Paraclis şi a 10 troiţe 
de lemn, aşezate pe drumul ce leagă localitatea 
Groşii Ţibleşului de Botiza Maramureşului 
Voievodal, numit ,,Drumul Mănăstirilor”. În total au 
fost aşezate 15 troiţe de lemn, celelălte 5 au fost 
sfinţite în primăvara acestui an.

13,14, Noiembrie, Cabinet, Audienţe.  
15 Noiembrie, Audienţe, P.S. Iustin 

Sigheteanul a participat la festivitatea organizată de 
I.S.U. Maramureş, prin încetarea mandatului 
Domnului Comandant, Colonel Ioan Pop. Cu acest 
prilej, Preasfinţia Sa i-a conferit din partea 
Episcopiei Diploma ,,Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul”.

17 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
binecuvântat lucrările de înnoire ce s-au făcut la nouă biserică, cu hramul ,,Sf. Împăraţi Constantin şi 
biserica ,,Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” şi Elena”. Noua biserică a fost necesară, întrucât 
noua casă parohială din Parohia Ruşor, Protopopiatul Parohia Ortodoxă, alcatuită din 377 de credincioşi, a 
Lăpuş. A liturghisit şi a predicat. În timpul Sf. pierdut în proces în urmă cu 10 ani biserica veche, 
Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit pe diaconul Ioan care a revenit Parohiei Greco-Catolice, alcătuită din 
Ulici întru preot, pe seama Parohiei Buşag, 244 de suflete. De atunci s-a slujit alternativ în 

biserica veche. La întoarcere spre reşedinţa 
episcopală din Baia Mare, Preasfinţia Sa a vizitat 
biserica din Parohia Dumbrăviţa, în incinta căreia se 
construieşte o nouă şi monumentală clopotniţă.

11 Noiembrie, Audienţe. P.S. Iustin 
Sigheteanul împreună cu angajaţii Centrului eparhial 
l-au felicitat pe Î.P.S. Arhiepiscop Justinian cu ocazia 
împlinirii a 23 de ani de la întronizarea  
Înaltpreasfinţiei Sale ca Întâistătător al Eparhiei 
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. 

12 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
poposit în mijlocul credincioşilor din Parohia Groşii 
Ţibleşului, Protopopiatul Lăpuş. Întâmpinat cu 
multă bucurie de către credincioşi şi copii îmbrăcaţi 

Parohia Rus - punerea pietrei de temelie

Primirea ierarhului în Parohia Rușor

Hirotonie întru preot - diacon Ulici Ioan

pentru noua biserică



26, 27, Noiembrie, Cabinet – Audienţe. 
Acordă un interviu la radio Renaşterea, al 
Mitropoliei. 

28 Noiembrie, Audienţe. De la ora 11.00, P.S. 
Iustin Sigheteanul a prezidat întâlnirea protoiereilor 
din eparhie, a preoţilor şi stareţilor din parohiile şi 
mănăstirile care au procese în instanţele de judecată, 
atât cu bisericile şi casele parohiale, cât şi cu 
cimitirele şi terenurile agricole sau forestiere, care s-
a desfăşurat în Sala ,,Episcop Dr. Vasile Stan,, din 
Catedrala Episcopală. 

29 Noiembrie, Cabinet – Audienţe.
30 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 

liturghisit şi a predicat la Mănăstirea ,,Sfântul 
Apostol Andrei” - Berinţa, cu ocazia hramului. În 

Protopopiatul Baia Mare. Preotul paroh Vlad Achim cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Viorel Pop a fost 
a fost distins cu rangul de sachelar, iar binefăcătorii hirotonit întru preot misionar pe seama 
au primit diplome de vrednicie. Protopopiatului Satu Mare, cu slujire la Mănăstirea 

18, 19, 20, Noiembrie, Audienţe, şedinte cu Măriuş. După Sfânta Liturghie, Preasfintia Sa a 
Permanenţa.

21 Noiembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
liturghisit în Paraclisul ,,Intrarea în Biserica a Maicii 
Domnului" din Reşedinţa Episcopală, cu ocazia 
hramului. 

22 Noiembrie, Audienţe. Acordă un interviu 
la radio Renaşterea Cluj. De la ora 12.00, P.S. Iustin 
Sigheteanul a săvârşit Slujba Înmormântării 
preotului Vasile Augustin Buda, care a trecut la 
Domnul, în vârstă de 68 de ani. Slujba prohodirii a 
avut loc în biserica ,,Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil” din Oraşul Tg. Lăpuş.

24 Noiembrie, de la ora 8,30, acordă un 
interviu la radio Trinitas la răspunsuri duhovniceşti. 
P.S. Iustin Sigheteanul a liturghisit şi a predicat la 

instalat pe noua stareţă a mănăstirii, în persoana Catedrala Episcopală din Baia Mare. În cadrul Sf. 
monahiei Ilaria Benzar.Liturghii, a hirotonit întru diacon pe teologul Viorel 

1 Decembrie, de la ora 9.00, P.S. Iustin Pop.
Sigheteanul a liturghisit şi a predicat în Parohia ,,Sf. 25 Noiembrie, Cabinet – Audienţe. De la ora 
Ap. Andrei" din Baia Mare. De la ora 12.00, a 12.00, Preasfinţa Sa a acordat un inteviu postului TV 
săvârşit Slujba Te-Deum-ului şi a participat la emaramureş.
festivităţile oficiale, organizate de Ziua Naţională la 
Monumentul Ostaşului Român din Parcul Municipal 
– Baia Mare.

2, Decembrie, Cabinet – Audienţe.
3 Decembrie, Cabinet-Audienţe. De la ora 

12.00, P.S. Iustin Sigheteanul a participat la lansarea 
volumului aniversar a Domnului Nicolae Bud  “Şase 
Decenii Pentru Oameni”, care a avut loc la Biblioteca 
Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare.

6 Decembrie, la invitaţia Î.P.S. Mitropolit 
Andrei, P.S. Iustin Sigheteanul a slujit la Paraclisul 
Facultăţii de Teologie din Cluj Napoca şi a participat 
la inaugurarea noului sediu al facultăţii.

7 Decembrie, P.S. Iustin a participat alături de 
I.P.S. Arhiepiscop și Mitropolit Iosif Pop la 

Întrunire cu preoții parohiilor aflate în litigiu
cu greco-catolicii
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înmormântarea preotului Gheorghe Dumitrean, 
Parohia Leordina, Prot. Vișeu.

8 Decembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
liturghisit şi a predicat la biserica “Soborul celor 12 
Sf. Apostoli” din Baia Mare. În cadrul Sf. Liturghii 
teologul Ioan Herţeg a fost hirotonit întru diacon. 

9, 10, 11, Decembrie, Cabinet – Audienţe şi 
şedinţă cu Permanenţa Eparhială. 

12 Decembrie, Audienţe. De la ora 12.00, 
P.S. Iustin Sigheteanul a binecuvântat acţiunea 
caritabilă a Asociaţiei Femeilor Ortodoxe, (care 
împart peste 300 de pachete la familiile nevoiaşe din 
oraş), în Sala Bizantină din Catedrala Episcopală. De 
la ora 16.00, P.S. Sa a săvârşit Slujba Acatistului Sf. 
Ierarh Spiridon şi a ţinut un cuvânt de învăţătură la 

Palatului Episcopal din Sighetu Marmaţiei. 
biserica de lemn din incinta I.M.I – Baia Mare.

22 Decembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
13 Decembrie, Audienţe.

liturghisit şi a predicat la Catedrala Episcopală din 
15 Decembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 

Baia Mare. 
liturghisit şi a predicat la biserica “Sf. Împăraţi 

24 Decembrie, de la ora 17.00, P.S. Iustin 
Sigheteanul a participat la slujba din ajunul 
Crăciunului la Catedrala Episcopală, după care a 
ascultat colindele interpretate de către tinerii 
băimăreni în Catedrală, în cadrul programului “Iarna 
tinerilor ortodocşi”

25 Decembrie, in prima zi de Crăciun, P.S. 
Iustin Sigheteanul a liturghisit şi a predicat în  
Catedrala Episcopală din Baia Mare.

26 Decembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
liturghisit şi a predicat în Catedrala “Adormirea 
Maicii Domnului” din Municipiul Satu Mare, după 
care a participat la programul organizat de către 
episcopie, autorităţile locale şi judeţene, la 
împlinirea a 75 de ani de la construirea catedralei.Constantin şi Elena” din Baia Sprie. În cadrul Sfintei 

27 Decembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a Liturghii, teologul Gheorghe Moldovan a fost 
liturghisit şi a predicat la Mănăstirea Rohia.hirotonit intru diacon. De la ora 17.00, a participat la 

29 Decembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a concertul solemn de colinde susţinut în Catedrala 
liturghisit şi a predicat la biserica “Adormirea Maicii “Sf. Treime” din Baia Mare, de către corul 
Domnului” din Baia Mare (catedrala ”istorică” a “Angelli”al Seminarului Teologic, corul “Sf. Ioan 
municipiului Baia Mare).  Damaschin” al Studenţilor Teologi şi corul 

                 A consemnat Arhid. Teodosie Bud“Doxologia” al Catedralei Episcopale.
16 Decembrie, Audienţe.
17 Decembrie, de la ora 16.00, P.S. Iustin 

Sigheteanul a participat la concertul de colinde 
susţinut de corurile bisericeşti din Mun. Satu Mare, 
în Catedrala “Adormirea Maicii Domnului”.

18 Decembrie, Audienţe.
19 Decembrie, de la ora 16.00, P.S. Iustin 

Sigheteanul a participat la Serbarea de Crăciun, 
susţinută de elevii Liceului Teologic Ortodox “N. 
Steinhardt”, la Filarmonica din Municipiul Satu 
Mare.

21 Decembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a 
participa la concertul de colinde susţinut de către 
coruri de copii şi coruri bisericeşti în Sala festivă a 

În aula noii Facultăți de Teologie Nicolae Ivan - Cluj-Napoca 

Sfânta Liturghie - Biserica Adormirea Maicii Domnului

Binecuvântarea pachetelor de Crăciun
pentru familiile nevoiașe

din Baia Mare
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