
 
Scărişoara Nouă – cetate a ortodoxiei pe graniţa de vest 

 
Aşa a numit PS Dr. Justin Sigheteanul Mănăstirea „Naşterea Sfântului Ioan 

Botezătorul” din localitatea Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, judeţul Satu 
Mare, cu ocazia târnosirii noului Paraclis, ridicat la subsolul noii biserici a 
Mănăstirii. Mănăstirea este cel mai vestic aşezământ monahal din România. 
Locuitorii acestui sat, de pe graniţa de vest a ţării, sunt veniţi, după cum spune şi 
numele, din localitatea Scărişoara, judeţul Alba, ca urmare a împroprietăririi cu 
pământ prin reforma agrară de după primul război mondial. Obligaţi să părăsească 
satul în perioada prigonirii maghiare din 1940, prin cedarea Ardealului de Nord, şi 
să se întoarcă la localitatea lor izolată din Munţii Apuseni, în care se putea ajunge 
doar urcând mai multe scări, de aceea se numeşte Scărişoara, au revenit la 
locuinţele părăsite la începutul războiului. O parte din locuitorii acestui sat locuiesc 
în judeţul Maramureş, unde au ajuns cu serviciul în anii de după război. 

Mănăstirea „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” a fost întemeiată în anul 
1991, pe o un dâmb de lângă intrarea în sat, pe locul unui fost paraclis. Sfinţirea 
locului de mănăstire a fost oficiată de ÎPS Justinian al Maramureşului şi 
Sătmarului, care a îngenuncheat pe locul nisipos al satului străjuit de o pădure de 
salcâmi. Aici s-a ridicat Mănăstirea, cu toate clădirile ei, care au crescut din nisipul 
fierbinte şi suflat uneori de vânt, alteori umed şi rece, prin care apa îşi făcea drum 
spre adâncuri. Dacă celelalte clădiri erau solide, fosta biserică a mănăstirii trebuia 
consolidată, necesitând şi lucrări de refacere, după cum spunea PS Justin 
Sigheteanul credincioşilor sosiţi miercuri, 24 iunie, cu ocazia hramului principal al 
sfintei mănăstiri. Cum lucrările erau costisitoare, în urma înţelegerii cu ÎPS 
Justinian şi PS Dr. Justin Sigheteanul, a consultării specialiştilor în rezistenţă şi 
arhitectură, dar şi ca urmare a multor rugăciuni ale fraţilor din mănăstire, s-a luat 
hotărârea ridicării unei noi biserici, pe locul sfinţit al celei vechi, iar materialele din 
cea veche să fie folosite în biserica nouă, precum la Rohia, mănăstirea de metanie a 
stareţului Timotei. Noua biserică se construieşte după concepţia arhitectului Dorel 
Cordoş, autorul unor proiecte de excepţie de biserici în Episcopie, având ca model 
de inspiraţie biserica Kretzulescu din Bucureşti. La 1 iulie anul trecut a început 
desfacerea bisericii vechi, iar la 15 iulie, tot în 2014, s-au turnat primele fundaţii. 
Alături de stareț şi obşte a stat familia inginerului Dumitru Păcurar, directorul 
fabricii de scaune din Ardud, cu soţia Mariana şi cele două fiice Florica-Anca şi 
Mariana. Miercuri, 24 iunie, la nici un an de la desfacerea bisericii vechi, paraclisul 
din subsolul bisericii era deja terminat în întregime,inclusiv pictura, şi a fost 
târnosit de PS Justin Sigheteanul, care i-a dat hramurile Sfinţii Martiri Brâncoveni, 
Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur şi Sfântul Iosif Mărturisitorul. La slujba de 
târnosire a asistat un foarte mare număr de credincioşi, mulţi dintre ei ascultând de 
afară rugăciunile de sfinţire, pentru că interiorul Paraclisului era arhiplin. Planurile 



de edificare a Paraclisului au condus la realizarea unei lucrări de excepţie, de foarte 
bun gust, în tradiţia ortodoxă, o adevărată lucrare de artă, care îţi oferă atât prilej 
de interiorizare creştină pentru rugăciune şi dialog cu Dumnezeu, cât şi o delectare 
estetică aparte, extaziantă, de încântare şi mulţumire că Dumnezeu a permis ca una 
din frumuseţile sale să se săvârşească la această mănăstire. Sigur, că, pentru toate 
acestea, cei 45 de preoţi din soborul sfinţitor au mulţumit lui Dumnezeu 
Atoatefăcător. „Uitaţi-vă, a spus PS Justin Sigheteanul, câtă dantelărie şi în ce fel 
reuşeşte arhitectul Cordoş să îmbine tradiţia cu actualitatea, făcând dintr-o biserică 
de inspiraţie veche, tradiţională, una foarte modernă şi foarte actuală. De aceea, 
suntem foarte fericiţi astăzi, că sfinţim paraclisul de la primul nivel.” Mult ar fi 
dorit locuitorii acestei localităţi de moţi să vadă cu ochii lor ceea ce vedem noi 
astăzi şi să trăiască ceea ce noi trăim astăzi. S-a pus în lucrare un proiect care va da 
mare valoare acestei mănăstiri, a specificat PS Justin Sigheteanul. 

Slujba târnosirii a fost urmată de Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată în 
Altarul de vară, o construcţie emblematică din lemn de stejar, monument de 
arhitectură contemporană şi el, cel mai spaţios Altar de vară din Episcopie. PS 
Justin Sigheteanul a rostit un frumos cuvânt de învăţătură, pornind de la 
Evanghelia sărbătorii Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul prooroc al Vechiului 
Testament, Înaintemergătorul Domnului, Botezătorul Domnului, trăitor în pustie cu 
miere şi insecte, ucis de Irod pentru că nu a consimţit imoralităţii lui. Modelul său 
de trăire în sfinţenie a stat şi stă pildă nevoitorilor isihaşti.  

Odată cu hramul Mănăstirii au debutat şi zilele judeţului Satu Mare, care are 
ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul, singurul judeţ din ţară cu un sfânt ocrotitor.  

 
Material scris de Andrei FĂRCAŞ,  
jurnalist la ziarul Graiul Maramureşului 
 
 
 
 
 


