
Mii de credincioşi de pe văile Izei la sfinţirea bisericii din Dragomireşti 
 

În ciuda faptului că se anunţa o vreme ploioasă, puhoi mare de credincioşi s-
a îndreptat duminică, 21 iunie a.c. spre biserica nouă de lemn din Dragomireşti, 
pentru a fi părtaşi la evenimentul ce avea să urmeze: sfinţirea noii mese a Sfântului 
Altar şi a picturii ce împodobeşte biserica. Şi nu le-a fost truda în zadar, pentru că 
au asistat la rugăciunile de târnosire şi sfinţire a picturii, precum şi la Sfânta 
Liturghie Arhierească, oficiate de PS Dr. Justin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al 
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, înconjurat de un mare sobor de preoţi, din 
care au făcut parte protopopul Vişeului, pr. Mihai Chira, preoţi din parohiile din 
jur, dar şi preoţi născuţi în Dragomireşti şi slujitori în alte parohii. A fost o zi 
fierbinte, o zi luminoasă, la propriu  şi la figurat, care a adeverit cuvintele spuse de 
atâtea ori de PS Dr. Justin Sigheteanul: când ies ortodocşii la rugăciune ploaia 
încetează.  

Biserica nouă de lemn din Dragomireşti s-a ridicat pe locul unei foste capele 
ortodoxe, construite în 1913, când religia străină neamului românesc luase, cu sila, 
locul celei  ancestrale. Pe acest loc sfinţit, atât de rugăciunile, cât şi de lacrimile 
vărsate pentru oprimarea religiei româneşti străvechi, s-a pus piatra de temelie, în 
anul 2008, 23 martie, a noii biserici de lemn. Atunci, PS Dr. Justin Sigheteanul a 
îngenuncheat, împreună cu credincioşii, pentru a sfinţi locul şi a înnoi legământul 
pentru ridicarea unei biserici. Lucru care s-a şi realizat, în anii care au urmat, 
pentru că noua biserică, din lemn, s-a înălţat ca orice minune dumnezeiască, într-un 
timp record, cu sprijinul lui Dumnezeu prin credincioşii Săi de aici. Noua biserică, 
din lemn de brad, concepută de arh. Ovidiu Ciorna din Baia Mare, a fost construită 
de meşterul Grigore Hotico Hodasa, din Ieud, şi fiul său Vasile, cu echipa, din 
august 2008, până în iunie 2009. Tot atunci a fost sculptat şi iconostasul, de către 
meşterul Viorel Mihiş din satul Baba, iar icoanele lui au fost pictate de Victoria 
Grădinar din Cluj-Napoca.  Ajunsă în acest stadiu, dar fără pictura interioară, PS 
Dr. Justin Sigheteanul a sfinţit noua biserică, în 13 septembrie 2009, şi a înfiinţat o 
nouă parohie, cu 385 de familii, numită „Sfinţii Români”, după hramul bisericii, iar 
ca paroh este numit preotul Gheorghe Mihali. În toată această perioadă a ridicării 
bisericii, prim corator a fost actualul primar Vasile Cosar.  

Anul trecut, în 2014, pictorul Sabin Drinceanu, fiu al satului, şi soţia sa 
Gabriela, pictează interiorul bisericii în tehnica tempera grasă, după ce bolţile de 
lemn au fost îmbrăcate în pânză de in, respectând vechea tehnică de pictare a 
bisericilor maramureşene de lemn. Şi cheltuiala acestor lucrări a fost suportată de 
credincioşi şi Consiliul Parohial.  

Aşa s-a ajuns la momentul târnosirii de duminică, 21 iunie a.c., slujbă 
oficiată de PS Arhiereu Vicar Dr. Justin Sigheteanul, care dă bisericii încă două 
hramuri: Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare ţinută în 1 octombrie, şi 



Sfântul Iosif Mărturisitorul, ( 24 aprilie), a cărui sfinţenie este legată de păstrarea 
credinţei ortodoxe pe aceste meleaguri, încununate cu martirajul său sfânt şi 
sfinţitor.  

Şi cum Dumnezeu le rânduieşte pe toate după Taina Sa, care se revelează 
oamenilor în timp, la momentul doar de El ştiut, iată avem azi şi putem vorbi nu 
doar de o biserică de lemn, măiestrit gândită şi făcută, ci şi, în aceeaşi curte, alături 
de biserică, de un aşezământ social, cu etaj, de casa parohială, care alcătuiesc 
împreună un complex arhitectural tradiţional maramureşean, în întregime din lemn, 
o bijuterie constructivă, completată de Altarul de vară şi de o anexă gospodărească, 
toate din lemn. Se înţelege, deci, că vorbim de un preot harnic, de un preot cu har, 
de un bun păstor, care a fost răsplătit de Ierarh, pentru ce a făcut şi face în parohie, 
cu credincioşii săi, cu titlul de stavrofor, adică cu dreptul de a purta Sfânta Cruce. 
Primarul Vasile Cosar, Consiliul Local şi binefăcătorii au primit din partea 
ierarhului diplome de vrednicie.  

Evenimentul a fost onorat de senatorul şi ministrul Liviu Marian Pop, de 
preşedintele judeţean al PSD şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Gabriel 
Zetea, de primarii Florin Talpoş din Şomcuta Mare, Gavril Dologa din Săcel, de 
membrii Consiliului Local Dragomireşti, în frunte cu primarul, care au sprijinit 
bisericile din oraş după puterea lor. 

În cuvântul de învăţătură rostit, PS Dr. Justin Sigheteanul s-a referit la 
tâlcuirea Sfintei Evanghelii a duminicii, luată din Predica de pe Munte a 
Mântuitorului, în care învaţă mulţimile cum să se roage, cum să facă ca să-L aibă 
pe Dumnezeu alături toată viaţa, cum să facă să devină alţi oameni. „Omul cel nou, 
pentru noi, nu este omul care s-a despărţit de Dumnezeu. Pentru noi omul cel nou 
este omul care revine la frumuseţea cea dintâi, la frumuseţea cea dumnezeiască, la 
frumuseţea cea adevărată, omul care nu se opune lui Dumnezeu, care îl cheamă pe 
Dumnezeu în viaţa lui, nu-L alungă din lume. Sigur că Dumnezeu nu poate fi 
alungat din lume, dar poate fi respins, poate fi refuzat. Dumnezeu numai dacă este 
chemat, primit, iubit şi dorit, atunci vine şi intră. Şi unde intră îşi face acolo locaş 
cu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Casa aceea este casa lui Dumnezeu, casa Prea Sfintei 
Treimi, este casa păcii, casa binecuvântării. Familia aceea în care intră face parte 
din familia lui Dumnezeu şi familia aleşilor Săi, a drepţilor şi a sfinţilor lui 
Dumnezeu. Aceasta ne îndeamnă Mântuitorul în pericopa evanghelică de azi şi 
aceasta să-L rugăm pe Dumnezeu să o găsim, spre a noastră mântuire şi spre slava 
Sfintei Treimi”, a spus PS Dr. Justin Sigheteanul în încheiere.      
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