
 
Mii de credincioşi la  

hramul M ănăstirii Martirilor „Sfânta Treime” Breaza Suciu de S us 
 

Pe un timp cu mult soare şi temperatură de plină vară, hramul Mănăstirii 
„Sfânta Treime” Breaza din localitatea Suciu de Sus a creat momente de adevărată 
bucurie credincioşilor participanţi, care au venit din toate satele Ţării Lăpuşului, 
din Ţara Chioarului, Ţara Maramureşului, dar şi de peste culmea Brezei, din 
judeţele Bistriţa-Năsăud şi Cluj, pentru că zona se află la confluenţa celor trei 
teritorii administrative. Mănăstirea cu hramul „Sfânta Treime” de la Breaza, 
localitatea Suciu de Sus, a fost denumită Mănăstirea Martirilor de către Înalt 
Preasfinţitul Justinian, Arhiepiscopul Maramureşului, încă de la înfiinţare, pentru 
că prima ctitorire de mănăstire în acest loc a fost făcută de un martir, preotul Dr. 
Florea Mureşan, fost profesor universitar la Academia Teologică şi protopop în 
Cluj, trimis forţat de autorităţile comuniste ca preot paroh la Suciu de Sus, după ce 
a stat între 1950-1953 în puşcărie. În 1954 înfiinţează Mănăstirea Breaza, cu o 
biserică mică şi două chilii, unde venea multă lume. În 1958, după sărbătoarea 
hramului, unde a spus un înflăcărat cuvânt de învăţătură, ascultat de tot satul, a fost 
arestat, iar în 1961 moare în temniţa de la Aiud.  

Vechea mănăstire a fost dărâmată de comunişti, elevii suceni din acea vreme 
mai amintindu-şi încă cum au fost duşi de la şcoală să scoată pe fereastră cărţile 
părintelui Florea Mureşan şi să le pună pe foc. Mănăstirea a fost transformată în 
staul de oi, iar apoi incendiată. Pentru că a scris un memoriu către autorităţi, 
semnat de oamenii din cele peste 700 de case din satul Suciu de Sus, elevul 
seminarist de atunci Gavril Burzo, preotul celib de mai târziu şi arhimandritul de 
azi, slujitor şi duhovnic al Mănăstirii, care face anul acesta 50 de ani de preoţie, a 
fost arestat de autorităţi, deşi era doar un copil, elev la Seminarul din Cluj, şi a 
făcut ani grei de puşcărie, în mari chinuri, devenind şi el un martir pentru această 
mănăstire. Ajuns preot paroh la Suciu de Sus, după revoluţie s-a preocupat să-şi 
împlinească visul: rectitorirea Mănăstirii din Breaza, pentru care au dat aprobarea 
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Patriarhia Română. Este de ţinut minte, 
faptul că nu li s-a putut şterge din minte credincioşilor din sat amintirea preotului 
de excepţie Dr. Florea Mureşan, care, nevinovat, a fost arestat şi trimis în puşcărie, 
unde a şi murit, dar nici faptul că acolo, în Breaza, a existat o mănăstire, unde 
mergeau şi se rugau pentru ei şi familiile lor, dar şi pentru alte vremuri mai bune, 
fără comunişti, care, cu voia lui Dumnezeu, vremurile au venit doar peste câteva 
zeci de ani. Când ÎPS Justinian a îngenuncheat pe iarba verde şi s-a rugat pentru 
reînfiinţarea Mănăstirii „Sfânta Treime”, atunci a afirmat, după mărturisirile 
părintelui arhimandrit Gavriil Buzo, spuse şi acum la hram, că aceasta va fi 
Mănăstirea Martirilor.  



Sfânta Liturghie de hram a fost oficiată de PS Dr. Justin Sigheteanul, Arhiereu 
Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în fruntea unui sobor de 30 de 
preoţi şi diaconi, în Altarul de vară, care a fost şi sfinţit cu această ocazie. Executat 
de o echipă de meşteri din Poienile Izei, prin grija maicii stareţe, Altarul de Vară 
este o construcţie solidă din lemn de stejar, cu o arhitectură unică, aşezat în partea 
de jos a curţii bisericii Mănăstirii, printre puţinele locuri cu o astfel de configuraţie 
naturală frumoasă, într-un ambiental care se încheie, în partea de sus, la poalele 
unei frumoase şi umbroase păduri ce înconjoară şi protejează mănăstirea, aşa cum 
o mamă îşi ţine copilul ei în braţe. 

Cuvântul de învăţătură, rostit de PS Dr. Justin Sigheteanul, urmărit cu multă 
atenţie de toţi credincioşii, care, pe tot timpul Sfintei Liturghii au stat locului, nu s-
au mişcat dintr-un parte în alta, cum se mai întâmplă în alte părţi, s-a referit la 
sărbătorirea şi cinstirea Preasfântei de Viaţă Făcătoare şi Nedespărţite Treimi, pe 
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Credinţa noastră ortodoxă, adevărată, o 
mărturisim, pe scurt, în Simbolul Credinţei sau Crezul, pe care îl rostim de fiecare 
dată la Sfânta Liturghie şi în rugăciunile particulare. „Aceasta este Teologia pe 
care dumneavoastră o mărturisiţi şi care vă dă dreptul să vă numiţi drept 
credincioşi, a spus PS Dr. Justin Sigheteanul. Drept credincios înseamnă a avea 
dreaptă credinţă, dreaptă mărturisire şi dreaptă vieţuire. De aceea se numesc 
ortodocşii drept credincioşi, iar ortodoxia dreapta credinţă. Pentru că nu a fost nici 
adăugată, nici împuţinată. Şi a fost păstrată aşa cum ne-au predat-o nouă Sfinţii 
Apostoli şi de Dumnezeu purtătorii Sfinţi Părinţi ai Bisericii, care au luminat prin 
viaţa şi cuvântul lor, după Înălţarea Mântuitorului la Cer şi după Pogorârea 
Sfântului Duh au luminat, au botezat, au încreştinat şi au adus la Hristos toate 
neamurile Pământului. De aceea, de sărbătoarea Rusaliilor, de praznicul Pogorârii 
Sfântului Duh, Duhul Cel Sfânt s-a arătat în chip de limbi de foc şi s-a pogorât pe 
fiecare din Apostoli pe creştetul lor. S-a arătat în chip de limbi de foc pentru că ei 
trebuiau să mărturisească prin viu grai, prin cuvântul lor pe Hristos şi să 
propovăduiască Evanghelia. Faptul că Duhul Sfânt s-a pogorât şi s-a aşezat pe 
creştetul lor însemnează că prin cuvânt ei şi-au arătat identitatea lor, adică 
mărturisitori şi Apostoli ai lui Hristos, a spus PS Dr. Justin Sigheteanul.  

 Cele câteva mii de credincioşi, poate cel mai numeros număr de credincioşi, 
cu mult mai mulţi decât la târnosirea bisericii mănăstirii, în anul 2000, ascultau 
Sfânta Liturghie Arhierească, cuvântul de învăţătură şi se rugau în genunchi, cu 
evlavie nedesimulată, specifică locuitorilor Ţării Lăpuşului, presărată de mai multe 
mănăstiri şi crescuţi în atmosfera duhovnicească a Mănăstirii Rohia. Ei au avut 
ocazia să asiste şi la un alt moment sărbătoresc, acela în care PS Arhiereu Vicar 
Dr. Justin Sigheteanul a fost felicitat de protopopul Lăpuşului Pr. Dr. Florin Stan şi 
soborul de preoţi, de maica stareţă Antonia Ţineghe, care i-a oferit o icoană cu 



Sfânta Treime şi un buchet de flori, cu ocazia onomasticii călugăreşti, pentru că în 
1 iunie este sărbătorit şi cinstit Sfântul Iustin filozoful şi martirul.  

 
Material realizat de Andrei Fărcaş - jurnalist la ziarul Graiul Maramureşului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


