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Există preoţi şi arhierei 
care au vocaţia cti to
riei. De suflete şi de 
lăcaşuri de cult, astfel 

încât, opera lor rămâne şi în 
istoria acestui lumi şi în cartea 
celeilalte, a Veşniciei. PS Justin 
Hodea Sigheteanul este unul 
dintre ei. 

Arhiereul vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Maramu
reşului şi Sătmarului este un 
voievod al Bisericii. Unul care 
e conştient de misiunea sa şi a 
Bisericii atât pe pământ, cât şi în 
Cer şi care şio îndeplinește cu 
demnitate şi jertfelnicie. Aşa că, 
Ziua sa de naştere a fost serbată 
luni, 23 iunie, printro slujbă 

de mulţumire, la finalul căreia 
a fost felicit de ostenitorii din 
Centrul Eparhial, protoierei 
şi stareți, conducătorii şcolilor 
teologice, precum şi de auto
rităţile judeţene şi locale din 
Maramureş şi Satu Mare şi alţi 
reprezentanţi ai mai multor 
instituţii. 
Ansamblul Naţional Transil
vania a oferit Preasfinţiei Sale o 
plachetă aniversară. 
În cuvântul său de învăţătură, 
PS Justin a vorbit despre mulţu
mire şi recunoştinţă, pentru 
Dumne zeu în primul rând, dar 
şi pentru oamenii care iau fost 
alături: „este un moment de 
mulţumire şi recunoştinţă pe 
carel aducem lui Dumnezeu 

prin săvârşirea sfintei şi dumnezeieştii 
Liturghii, aici în Catedrala noastră 
Episcopală. Pentru toate darurile pe care 
Dumnezeu ni le dăruieşte din prima zi a 
vieţii noastre, care ne aduce din nefiinţă 
la fiinţă, până în ceasul de faţă şi până la 
sfârşitul vieţii. 
Mulţumim lui Dumnezeu pentru că nea 
adus pe lume întrun anumit loc şi într
un anumit spaţiu, că neam născut întro 
familie de creştini care nea închinat lui 
Dumnezeu botezândune în numele 
Tatălui, şial Fiului şial Sfântului Duh.  
Care nea îmbisericit prin cercetarea 
Casei lui Dumnezeu, şi care nea fost 
pildă şi icoană în viaţa şi formarea noastră 
ca oameni pentru societate, comunitate, 
pentru Biserică. 
Îi mulţumim lui Dumnezeu în aceste 

momente, când oricare dintre noi ani
versăm ziua de naştere sau ziua ono
mastică, pentru că nea dăruit lumina 
cunoştinţei şi a dreptei credinţe.  Pentru 
că lam cunoscut şi îl mărturisim pe 
Hristos, că este Mânuitorul Lumii şi 
Izbăvitorul şi Mântuitorul sufletelor 
noastre.  
Şi îi mulţumim lui Dumnezeu pentru 
că nea scos în cale oameni care au 
contribuit la formarea noastră, de la 
dascălii care neau pus în mână creionul 
şi neau învăţat să scriem, să desluşim 
literele şi apoi să alcătuim cuvintele şi 
să vorbim corect, şi apoi să îmbogăţim 
mintea şi cultura noastră cu noţiunile 
necesare formării unui om, a unei 
persoane sau a unei personalităţi.
Îi mulţu mim lui Dumnezeu că nea 

dăruit în viaţă oameni cu care să putem 
pune în practică voia lui Dumnezeu. 
Pentru că oricât de geniali am fi, dacă 
suntem singuri nu putem realiza foarte 
multen viaţă. Decât în comuniune. 
Acum se spune „echipă”. Cine are „spirit 
de echipă” poate să realizeze foarte mult, 
chiar dacă ideea sau iniţiativa este a unui 
lider. Pentru că împreună se fac cele mai 
multe lucruri bune. 
Oricât de inteligenţi am fi, a spus 
Mitropolitul veşnic de pomenire Bar
to lomeu: „aş putea să fiu genial un 
ceas pe zi, dar nu pot să fiu 24 din 24. 
Aşa că am nevoie de colaboratori, de 
sfă tuitori”. Noi nu putem spune nici 
măcar ca Bartolomeu. Am putea spune 
că avem o idee genială întro zi, nu să 
spunem că suntem geniali un ceas. Şi 

PS JuStin  
Sigheteanul,
„voievodul spiritual” al Maramureşului

„Mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a adus pe lume 
într-un anumit loc şi într-un anumit spaţiu, că ne-am 
născut într-o familie de creştini care ne-a închinat lui 
Dumnezeu botezându-ne în numele Tatălui, şi-al Fiului 
şi-al Sfântului Duh. 
Îi mulţumim lui Dumnezeu în aceste momente, când 
oricare dintre noi ani versăm ziua de naştere sau ziua ono-
mastică, pentru că ne-a dăruit lumina cunoştinţei şi a 
dreptei credinţe”. 

PS Justin Sigheteanul

„Îi mulţu mim lui Dumnezeu că ne-a dăruit în viaţă oameni 
cu care să putem pune în practică voia lui Dumnezeu. 

Pentru că oricât de geniali am fi, dacă suntem singuri nu 
putem realiza foarte multe-n viaţă”.

PS Justin Sigheteanul

Monahul Nicolae Steinhardt spune că prima obligaţie 
a unui creştin este aceea de a fi deştept, treaz şi 
ancorat în realitate. Pornind de la această definiţie, cu 
siguramţă, PS Justin Hodea Sigheteanul este un creştin 
autentic şi desăvârşit. Săptămâna trecută, arhiereul 
vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului 
şi Sătmarului şi-a aniversat ziua de naştere. 
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tot este ceva dacă cineva o ia şi o pune 
în practică. Toate sunt lumini ale darului 
Duhului Sfânt. Tot ce gândim bine şi 
frumos, tot ce înfăptuim valoros şi care 
se înveşniceşte şi sporeşte frumuseţea 
Creaţiei lui Dumnezeu, toate le lucrează 
Dumnezeu”.
PreaSfinţia a reamintit credincioşilor că, 
ori de câte ori înfăptuim ceva, Dumnezeu 
înfăptuieşte: „Spuneam părinţilor, mai 
ales celor din Maramureşul Voievodal şi 
care sunt un pic mai făloşi. Le spuneam 
că întotdeauna trebuie să ne gândim 
că înfăptuim ceva, indiferent dacă 
construim o Catedrală, o mănăstire, 

o biserică cu dimeniuni de catedrală, 
că punem temeliile unei familii bine
cuvântate sau facem ceva pentru 
comunitate sau societate de pe poziţia 
de demnitate publică la care nea adus 
Dumnezeu, să ştim şi este bine să gândim 
aşa, pentru că atunci nu ne mândrim. Că 
Dumnezeu înfăptuieşte! 

Dumnezeu se foloseşte de mâinile 
noastre şi de mintea noastră săşi facă 
lucrarea în lume. Dacă gândim aşa, atunci 
lucrarea noastră este binecuvântată şi 
viaţa noastră liniştită. Iar noi tocmai 
pentru aceste lucruri îi mulţumim 

lui Dumnezeu şi în special în aceste 
momente, pentru faptul că nea dăruit 
în viaţă mulţi prieteni, mulţi oameni 
buni, mulţi oameni care iubesc Binele şi 
Frumosul. Şi dacă se adună cât mai mulţi 
care iubesc Adevărul, Lumina, Binele şi 
Frumosul, împreună, Lumina sporeşte, 
Adevărul se răspândeşte, Frumosul 
ajunge să fie normativ pentru societate, 
întro lume în care se pare că urâtul şi 
chiciul se răspândeşte foarte mult. Îl 
rugăm pe Bunul Dumnezeu ca de fiecare 
dată să sporească în viaţa noastră dorinţa 
de a face bine şi dorinţa de a duce la bun 
sfârşit lucrările începute”. 

Există oameni care împart în jurul lor 
acea energie fascinantă, acel magnetism 
sublim şi greu de definit, datorate 
copleşitoarei personalităţi, alesei culturi 
şi nobilei credinţe. Există oameni care 
impresionează prin cuvânt şi atitudine, 
care sunt modele de urmat pentru noi 
toţi. Există oameni care trăiesc frumos 
şi simplu, sprijininduse pe sisteme de 
valori reale şi nepervertite, pe credinţa 
în Dumnezeu, pe faptă şi cuvânt de 
aleasă învăţătură. Există oameni care au 
ales să construiască biserici pe pământ 
şi biserici ale credinţei în sufletele celor 
din jur. 

Despre Sfinţia Sa Iustin Sigheteanul  ar 
trebui să vorbim privind spre cele două 
biserici la construirea şi desăvârşirea 
cărora trudeşte de o viaţă. 
Numele Prea Sfinţiei Sale Iustin Si
gheteanul este legat de înăl ţarea Cate
dralei Episcopale „Sfânta Treime” 

din Baia Mare – aşezământ sacru 
de credinţă şi oază de spiritualitate 
pentru toţi maramureşenii. Punând 
umărul, sufletul şi rugăciunea la 
temelia acestei lucrări, a dovedit că 
omul sfinţeşte locul. 

Prin cuvântul de învăţătură, prin 
modelul de smerenie şi înţelepciune, 
Prea Sfinţia Sa a ales şi a reuşit să 
înalţe şi să înnobileze biserica din 
sufletul  maramureşenilor. 
Pentru Prea Sfinţia Sa Iustin Sighe
teanul fiecare aniversare înseamnă o 
cărămidă în plus întru desăvârşirea 
credinţei şi iubirii creştine. 

La mulţi ani, 
Prea Sfinţia 
Voastră!

Zamfir Ciceu
Preşedintele Consiliului Judeţean 
Maramureş 

La mulţi ani, Prea Sfinţia Voastră!

„Îi mulţumim lui Dumnezeu 
pentru faptul că ne-a dăruit în 

viaţă mulţi prieteni, mulţi oameni 
buni, mulţi oameni care iubesc 

Binele şi Frumosul. Şi dacă se 
adună cât mai mulţi care iubesc 

Adevărul, Lumina, Binele şi 
Frumosul, împreună, Lumina 

sporeşte, Adevărul se răspândeşte, 
Frumosul ajunge să fie normativ 

pentru societate, într-o lume în 
care se pare că urâtul şi chiciul se 

răspândeşte foarte mult”. 

PS Justin Sigheteanul
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Care este poziţia, în Evanghelie, în 
legătură cu duşmanii? Iubiţi pe vrăjma
șii voştri! – aşa zice Evanghelia. Bine
cuvantaţi pe cei ce vă blestemă şi vă rugaţi 
pentru cei ce vă batjocoresc. Acesta este 
cuvântul lui Hristos, aici trebuie să ne 
încadrăm noi.
Nu cum din nefericire se întamplă şi 
acuma: e o dureroasă, o extraordinară 
rană în sufletul meu când văd în presă 
cum se bârfesc, cum se condamnă 
oamenii unul pe altul. Că nui unul mai 
rău ca altul şi nici nui mai rău altul decat 
mine şi eu decât altul. Sunt dureroase 
aceste lucruri. Aceasta este poziţia 
creştină.
Să începem cu începutul. Să începem cu 
adevărat să trăim în duhul Evangheliei 
lui Hristos, că dacă nu, atunci Apocalipsa 
va veni. Si atuncea e mult mai dureros 
începutul sfârşitului, mult mai groaznic 
începutul sfârşitului! Pentru că începutul 
înseamnă: a te coace pe toate părţile în 
foc, şi a nu te lăsa să mori, nici să trăieşti 
– asta este atmosfera din lumea de azi. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!” 

Lumea monahilor

Toată lumea ştie sau trebuie să ştie mai 
bine că maica cea adevărată a poporului 
român este Biserica Ortodoxă. În 
această Biserică neam născut. Ea nea 
crescut. Ea nea luminat şi nea ajutat 
ca săL cunoaştem pe Dumnezeu şi Voia 
Lui. Biserica Ortodoxă nea călăuzit 
paşii, de două mii de ani aproape, pe 
drumul cel mai bun spre mântuire. De 
aceea, fiecare român este dator acum 
să cunoască temeinic istoria Bisericii şi 
frumuseţea învăţăturii ei duhovniceşti. 
 
Mulţi, din neştiinţă sau din reacredinţă, 
încearcă să falsifice istoria Bisericii 
noastre, după cum unii încearcă să 
falsifice şi istoria patriei noastre. Biserica 
Ortodoxă nu forţează niciodată textele 
Sfintei Scripturi, nici nu falsifică istoria, 
ci cu sfinţenie şi cu respect apără şi ne 
învaţă numai adevărul.

Cuvânt rostit în faţa clerului şi a 
poporului în ziua de 11 noiembrie 1990 

la inaugurarea reînfinţării Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului şi a 

instalării în scaunul de episcop al PS 
Justinian Chira.

* * *

Fiecare creştin ortodox are credinţa, dar 
dreapta credinţă, pentru că e plină lumea 
de credincioşi, dar care nu fac parte din 
Biserica lui Hristos, pentru că în toate 
învăţăturile lor sunt abateri, ratăciţi de la 
cuvântul lui Dumnezeu.
Nu condamnăm şi nu vrem să condam
năm... Respect toate cultele, toate bise ri
cile şi nu numai cele creştine, ci şi poporul 
evreu pentru mine este un popor sfânt, 
mahomedanii sunt nişte oameni sfinţi  
prin fapte, dar prin har nu!
Prin har este sfânt numai creştinul orto
dox botezat în numele Sfintei Treimi: al 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Fragment din interviul  
acordat Trinitas TV

* * *

Eu sunt un autodidact, aşa cum se de
clara şi mare nostru istoric Nicolae 
Iorga. Ce spunea după toate facultăţile 
şi doctoratele dumnealui? Spunea că nu 
este mare prin ce a învăţat de la profesori 

ci prin ceea ce a gândit. El spunea că 
dacă sar fi rezumat la cunoştinţele do
bândite pe băncile şcolilor ar fi rămas 
un mediocru profesor de istorie. La fel 
suntem şi noi, preoţii. Învăţăm de la 
profesorii noştri şii învăţăm la rândul 
nostru pe enoriaşi, însă numai aceia care 
nu se opresc din învăţat niciodată şi au 
carisma necesară de a folosi cele învăţate 
sunt cu adevărat mari oameni.

Fragment interviu transilvaniareporter

* * *

Smerenia este fructul înţelepciunii. Un 
om înţelept şi un om învăţat este întot
deauna smerit. Ignoranţii sunt orgolioşi. 

Şi  astai foarte important de ştiut , mai 
mult, un om în viaţă sfântă întotdeauna 
este smerit. Sfinţii totdeauna au fost 
smeriţi. 
Pe măsură ce te apropii de lumina divină, 
îţi vezi propriile limite şi îţi dai seama că 
nuţi poţi permite să fii mândru, orgolios.

De exemplu, eu am iubit foarte mult, 
întotdeauna mia fost dragă curăţenia. 
Curăţenia fizică şi curăţenia morală. 
Nam putut suporta murdăria, aşa cum 
nam putut suporta niciodată ignoranţa, 
care este o murdărie de natură spirituală. 
Curăţenia, în mod practic, şi foarte 
paradoxal voi spune asta, te ajută să fii 
smerit. De ce? Pentru că este un pisc 
curăţenia şi nul poţi atinge mereu, adică 

nu poţi realiza în totalitate curăţenia. Şi 
atunci te umileşti pe tine în primul rând. 

În forul tău interior nuţi vine să te 
mândreşti. Îţi zici: „Eu sunt păcătos“, 
deşi poate că ai curăţenia şi poate că ai 
o viaţă morală destul de bună, dar, oricât 
ar fi, nici cel mai mare sfânt nu este 
desăvârşit la modul general şi în special 
în problema curăţeniei şi voi ştiţi treaba 
asta. Atunci, văzând că nai realizat 
ceea ce iubeşti aşa de mult, puritatea, 
curăţenia, desăvârşirea, în mod normal 
devii foarte smerit.

* * *

Şi, ca să aveţi o încheiere, să aveţi o 
desăvâr şire: dacă avem ceva în lumea 
aceas ta, dacă avem un mesaj, este 
Evanghelia. Restul, toate celelalte sunt 
fructul cugetării omeneşti. Evanghelia 
însă nu este fructul cugetării omeneşti, 
este cuvântul Fiului lui Dumnezeu. Dacă 
aceasta nu credem, atunci înseamnă că 
suntem pierduţi, atunci e altceva. 
Eu spun de foarte multe ori, că se vorbea 
înainte de Revoluţie, despre atei: nu 
există atei, există un om care se îndoieşte, 
toţi oamenii au îndoieli, pentru că 
problemele religioase sunt atât de înalte, 
încât foarte cu greu le poate accepta 
mintea omenească. 
Dar, totuşi, om ateu nu există, în 
adevăratul înţeles al cuvântului. De ce? 
Când omul ajunge la faza aceasta, când 
el să fie pătruns căn afară de materia 
aceasta nu există nimic, că totul se 
delimitează, când ajunge la acest punct, 
ori înnebuneşte, ori se spânzură. Dar, 
ca să reziste, şi cel mai mare ateu are o 
speranţă, are un dor.

Fragmente dintr-o conferinţă susţinută 
de ÎPS Justinian,  

postată pe doxologia.ro

Din învăţăturile  
ÎPS Justinian 

Unii te laudă că eşti foarte 
bun, alţii te laudă că eşti 

foarte rău. Cine are dreptate? 
Nimeni. Omul este aşa cum 

l-a lăsat Dumnezeu. Fiecare 
este făcut din cele două 

categorii² suntem şi sfinți 
şi oameni cu neputinţe. Aşa 

suntem lăsaţi de Dumnezeu şi 
așa e corect să ne privim“. 

Interviu presa centrală

Atmosfera este extrem de poluată. De ce? Din forma aceasta de a 
dezvolta tehnica, nu cu scopul în sine de a evolua, ci cu scopul de 
a se îmbogăţi omul. De aceea azi un copil nu merge la şcoală ca sa 
învețe acolo să fie om, ci să-şi câştige nişte cunostinte ca sa devina şi 
el apoi șef. Să-şi câştige o putere în grup, să domine. Ori şcoala ar 
trebui să formeze personalități.
Să-l înveţe pe om să fie întotdeauna om. Om adevărat, respectând 
poruncile lui Dumnezeu, care sunt necesare şi vitale. Acum, de la 
individ şi până la marile dezvoltări sociale, totul este poluat din 
cauza abuzurilor. Asta e întâi. Apoi vine aceasta – că oamenii nu 
primesc răspuns de niciunde.

Arhiepiscopul Justinian Chira, Convorbiri în amurg, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p. 67.

„Un om în viaţă sfântă 
întotdeauna este smerit. Sfinţii 
totdeauna au fost smeriţi. 
Pe măsură ce te apropii de 
lumina divină, îţi vezi propriile 
limite şi îţi dai seama că nu-
ţi poţi permite să fii mândru, 
orgolios”.

Î.P.S. Justinian
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Ziua de cinstire a Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel a coincis 
cu cea dea treia Duminică după 
Rusalii, în care părintele vicar 

Vasile Augustin lea vorbit credincioșilor 
despre fumusețile Galileei,  lea prezentat 
ca pildă viața Sfinților Apostoli Petru 
și Pavel, transmițândule și un mesaj 
îndreptat împotriva grijilor vieții: 
„Mereu se pomenește de această grijă 
a omului după materie. Și în trecut, și 
astăzi. În trecut pentru că atunci existau 

marile imperii, iar oamenii au căutat atât 
puterea, cât și cucerirea întregii lumi 
materiale, iar cel care ajungea să conducă 
un imperiu, adeseori, avea îndrăzneala să 
se pună chiar în locul lui Dumnezeu. Însă, 
omul a fost creat de Dumnezeu ca să stea 
pe verticală, să se uite în sus și să îl caute 
pe Dumnezeu printre stele cerului. Dacă 
așa nea creat Dumnezeu, să nu ne lăsăm 
copleșiți de grijile vieții”. 

Sfinții Apostoli Petru și Pavel au 
fost întemnițați pentru credința lor, 
devenind astfel ocrotitori ai sistemului 
penitenciar din România, ai celor lipsiți 
de libertate, din cauza greșelilor pe 
care le-au făcut, așa cum și ei au greșit 
în fața lui Dumnezeu, pentru că Petru 
s-a lepădat de Hristos, iar Pavel i-a 
prigonit pe creștini înainte să găsească 
calea cea dreaptă. 

Biserica, în care sau adunat credincioșii 
pentru ai cinsti pe Sfinții Apostoli Petru 
și Pavel, a început să fie construită prin 
anul 19371938. Hotărârea credincioșilor 

a fost susținută și de conducerea Trustului 
Minier Valea Roșie, director fiind domnul 
Gheorghe Suciu. Cei care au trăit acele 
vremuri au afirmat că minerii sau angajat 
să presteze voluntar câte cinci zile de 
muncă și să contribuie cu un salariu lunar.
Locul pe care se află biserica era o mlaș
tină și nu aparținea cuiva. Meșterul cons
tructor a fost un om simplu din Seini, pe 
nume Gheorghe Oros, recunoscut pentru 
bisericile ridicate anterior.

Slujbele au început să fie săvârșite în 
noua biserică începând cu anul 1940, 
primul preot titular fiind pr. dr. Vasile 
Țiplea. Din anul 1945 ia urmat întru 
slujire preotul Ştefan Ilieș, care a păstorit 
până în anul 1950, când a venit la această 
parohie preotul Gheorghe Lupșa. Dânsul 
a avut cea mai lungă păstorire, care a durat 
până în anul 1984. În timpul păstoririi 
PreaCucerniciei Sale sa confecționat 
pri mul iconostas, a fost pictat altarul, 
sa zugrăvit biserica de către pictorul 
Alexandru Zieberth, sa cumpărat un 

clopot, sa reparat exteriorul, sa împrej
muit curtea bisericii, iar la 31 mai 1953 
biserica a fost târnosită de către Preasfinția 
Sa Valerian Zaharia – episcopul ortodox 
de Oradea.
Întrucât numărul credincioșilor a crescut, 
în anul 1970 se înființează al doilea post 
de preot, care a fost ocupat de preotul 
Ioan Știru, cel care șia adus contribuția la 
înființarea corului bisericii, începând cu 
anul 1972.

Din anul 1978 părintele Știru sa 
transferat la Catedrala de pe strada Vasile 
Lucaciu, locul dânsului fiind luat de 
către preotul Ioan Filip, care a slujit la 
această biserică până în anul 2005. După 
pensionarea părintelui Lupșa, din anul 
1984 a fost numit preotul Marius Lazăr, 
slujitor cu o voce deosebită și care șia 
adus o însemnată contribuție la ridicarea 
nivelului calitativ al corului bisericii.
În momentul de față, preoţii slujitori 
sunt: pr. dr. Cristian Ștefan – paroh, pr. 
Fabian Coroian şi pr. Marius Lazăr jr.

După anul 1990, a fost refăcută întrea
ga pictură, sau efectuat lucrări la șar
pantă, sau executat lucrări de restau rare 
exterioare, sa refăcut gardul împrej
muitor, sa introdus sistemul de încălzire 
centrală, sa amenajat curtea interioară, 
sa ridicat o clădire nouă cu sală pentru 
cor, birou parohial și grup social,sau 
schimbat ușile și geamurile la biserică, sa 
pavat soleea și altarul cu marmură și a fost 
dotată biserica cu veșminte și odoare noi.
Nouă, celor de azi, nu ne rămâne altă 
datorie decât aceea de ai cinsti mai 
departe pe patronii spirituali ai bisericii, 
dar și pe înaintașii noștri, preoți și 
credincioși, datorită cărora ne putem 
bucura de această biserică.

Pr. Dr. Cristian Ștefan

Hramul bisericii  
Sf. Ap. Petru și Pavel 

din Baia Mare

Câteva sute de credincioși au 
participat, Duminică 29 iunie a.c., 
la hramul bisericii „Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” (Valea Roșie) din Baia 
Mare. Liturghia a fost săvârșită de 
un sobor format din șapte preoți: 

Pr. Andrei Buda, Pr. Vasile Fodoruț, 
Pr. Adrian Terec și cei trei preoți 
slujitori ai Parohiei, avându-l în 

frunte pe Pr. Vasile Augustin – vicar 
eparhial, biserica cinstindu-și astfel 

patronii spirituali, sub ocrotirea 
cărora se află. 

Biserica, în care 
s-au adunat 
credincioșii 
pentru a-i cinsti 
pe Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel, 
a început să fie 
construită prin 
anul 1937-1938.
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Din soborul slujitor au făcut parte 
și Preasfințitul Părinte Nicodim, 
Episcopul Severinului și Strehaiei, 
Preasfințitul Părinte Petroniu, 
Episcopul Sălajului, Preasfințitul 
Părinte Gurie, Episcopul Devei 
și Hunedoarei, Preasfințitul Pă-
rinte Macarie, Episcopul Ortodox 
al Românilor din Europa de 
Nord, Preasfințitul Părinte Andrei 
Făgărășanu, Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Si biu lui, Preasfințitul 
Părinte Vasile So me șanul, Episcopul 
Vicar al Arhie piscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului, Preasfințitul 
Părinte Paisie Lugojanu, Episcop 
Vicar al Arhiepiscopiei Timi șoa-
rei, Preasfințitul Părinte Emi lian 
Lovișteanul, Episcopul Vicar al 
Arhiepiscopiei Râmnicului și Preasfin-
țitul Părinte Iustin Sigheteanul, 
Arhiereu Vicar al Episcopiei 
Maramureșului și Sătmarului.

La sărbătoarea aşezământului 
monahal au luat parte o mulțime 
de preoți și mii de credincioși 
maramureșeni, precum și din 
județele învecinate. Sărbătoarea 
a fost prilejuită de împlinirea a 20 
de ani de la punerea începutului 
vieții monahale la 
această mănăstire, prin 
instalarea în iunie 1994 
a maicii Filofteia Oltean, 
ca stareță a acestei 
mănăstiri, precum și la 
împlinirea a doi ani de 
la târnosirea bisericii 
mănăstirii de Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe 
Romane.

Cândva, la Bârsana existau două ve
tre monahale: una, în locul numit 
Valea Slatinei, iar alta pe Dealul 
Humâna. Aceasta din urmă era atestată 
documentar la 21 iulie 1390, însă în 
secolul al XVIIIlea a fost desfiinţată, 
ca urmare a acţiunilor Uniaţiei. Despre 
mănăstirea de pe Valea Slatinei, tradiţia 
spune că era „mai veche, mai mare şi mai 
importantă decât cea din Humâna“. 

În locul numit „La Părul Călugărului“, 
întro pădure de foioase de pe un deal 
situat la mare distanţă de localitate, 
în urmă cu şaseşapte secole, exista o 
sihăstrie de călugări, care mai apoi a prins 
a se dezvolta întro adevărată mănăstire. 
Întrucât era foarte izolată, accesul fiind 
îngreunat şi din cauza râului Iza, peste 
care nu exista o punte de trecere prin 
apropiere, în a doua jumătate a secolului 
al XIVlea, mănăstirea a fost mutată 
întrun loc din dreapta Izei, care din 
denumirea „Podurile Strâmtorii“ sa 
transformat apoi în „Podurile Mănăs
tirii“.

Voievozii Balcu şi Drag, alături de boierii 
din sat, au împroprietărit apoi mănăstirea 
cu terenuri arabile, fâneţe, păduri şi alte 
bunuri, aceasta devenind astfel ctitorie 
voievodală. Pe parcurs, vatra monahală a 
cunoscut un prestigiu spiritual şi cultural 
deosebit. Aici se pregăteau preoţi preoţi, 

cantori, zugravi de biserici şi în ciuda 
opreliştilor străine mănăstirea, care 
căpătase numele localităţii în care fusese 
strămutată, Bârsana, avea legături foarte 
strânse cu marile centre ortodoxe din 
Ţara Românească şi Moldova, de unde 
procura cărţi de slujbă şi învăţătură, atât 
pentru nevoile mănăstirii, cât şi pentru 
cele ale parohiilor din jur. Astfel, între 
1735 şi 1740, Mănăstirea Bârsana a 
fost şi reşedinţa Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului. 
Deşi în anul 1740 Episcopia a fost desfiin
ţată, clericii şi credincioşii maramureşeni 
au rămas fideli credinţei ortodoxe, 
moştenită dintru începuturi. În ciuda 
presiunilor făcute de procesul unirii 
religioase a românilor cu Biserica Romei, 
mănăstirea a rezistat până la 1791, 
dovedinduse astfel un important avocat 
al legii strămoşeşti în faţa pericolului 
pierderii credinţei adevărate. „Mănăstirea 
Bârsana a avut o istorie deosebită în 
această parte a Maramureşului, mai 
exact la Bârsana, pe Valea Izei, pentru 
că a dezvoltat o activitate culturală, dar, 
mai ales, o activitate de mărturisire a 
dreptei credinţe şi de păstrare a acesteia 
în rândul poporului. Cu siguranţă, 
mănăstirea aceasta era pe vremea Sf. Ier. 

Iosif Mărturisitorul, la 1690 spre 1713, 
când a încetat din viaţă. Ultimul episcop 
ortodox, care a mai avut dreptul să rămână 
ortodox, ca episcop în Maramureş, a 
fost chiar de aici din Bârsana, Gavriil de 
Bârsana, al cărui nume este pomenit în 
cronici şi în istorie, la 1740. În timpul 
Uniaţiei, mănăstirea a fost desfiinţată, 
iar locul a rămas doar în tradiţia 
credincioşilor şi a poporului ca locul 
fostei mănăstiri“, ne explică Preasfinţitul 
Iustin Sigheteanul, ArhiereuVicar al 
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. 
Când a fost desfiinţată, la 12 iulie 1791, 
călugării vieţuitori, alungaţi fiind, sau 
refugiat peste munţi, în marea la vră a 
Neamţului, ctitorie a Sfântului Voievod 
Ştefan cel Mare. În urma lor, mănăstirea 
a fost devastată, iar averea ei confiscată. 

Odată cu Revoluţia din anul 1989, 
bârsănenii şiau reluat gândurile, 
astfel că la iniţiativa preotului paroh, 
Gheorghe Urda, au hotărât să redevină 
ctitori, alături de primii, voievozii şi 
boierii Bârsanei. Aşa se face că în anul 
1993, Preasfinţitul Justinian, Episcopul 
Maramureşului şi Sătmarului, a sfinţit 
temelia noii biserici a mănăstirii. 
„Vre murile care au urmat nau fost 

prielnice pentru rezidirea şi rectitorirea 
aşezământului, dar în 1992, Preasfinţitul 
Justinian, la solicitarea preotului de aici, 
Gheorghe Urda, şi a credincioşilor, a pus 
piatra de temelie pentru ceea ce se vede, 
o minunată biserică maramureşeană, pe 
locul care sa păstrat, ca prin minune, 
fără se construiască pe el ceva. PS 
Justinian a hotărât ca hramul acestei 
mănăstiri să fie Soborul celor 12 Sfinţi 
Apostoli, pentru că aşezământul culti
vă, promovează şi mărturiseşte comu
niunea şi sobornicitatea. Iată că după 
14 ani, dealul acesta de la Bârsana este 
împodobit de 12 construcţii, după 
numărul celor 12 sfinţi apostoli. Este un 
efort uriaş pe care măicuţele şi oamenii 
cu suflet românesc şi cu dreaptă credinţă 
lau depus aici“, continuă PS Arhiereu
Vicar Iustin Sigheteanul. 

În anul 1994, a fost numită stareţă 
monahia Filofteia Oltean, care a preluat 
ceea ce începuseră sătenii. Şi a continuat 
cu vrednicie toată această lucrare sfântă, 
astfel încât la Bârsana sa dezvoltat 
perfecţiunea arhitecturală şi dragostea 
pentru frumos, dar sa şi reluat firul vieţii 
monahale existente până la 1791, când 
mănăstirea a fost desfiinţată. 

hramul  
Mănăstirii Bârsana

De sărbătoarea Soborului 
Sfinților 12 Apostoli, luni 
30 Iunie 2014, Mănăstirea 
Bârsana din Episcopia 
Maramureșului și Sătmarului 
și-a sărbătorit hramul. Sfânta 
Liturghie a fost oficiată de ÎPS 
Andrei, Mitropolitul Clujului, 
Maramureșului și Sălajului, 
înconjurat de un sobor de 
ierarhi, preoți și diaconi, potrivit 
Radio Renașterea.
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Membrii Sinodului Mitropolitan  
al Mitropoliei Clujului, Maramureșului  
și Sălajului

Proiectele de perspectivă ale aces
tui for deliberativ al Eparhiei 
vi zează o seamă de probleme 
im portante legate de viaţa spiri

tuală, filantropică, culturală şi socială a 
credincioşilor, pe care le luăm pe rând:
Cu toate realizările frumoase, atât pe tărâm 
duhovnicesc, cât şi edilitar, filantropic şi 
cultural, se constată nevoia dinamizării 
activităţii preoţilor şi consiliilor parohiale 
în multe parohii. Dinamica vieţii sociale 
fiind una alertă nu ne putem limita la 
o slujire liturgică în biserică, ci trebuie 
să ieşim întru întâmpinarea nevoilor 
oamenilor. Mijloacele de misiune să fie 
cele adecvate  vremurilor, folosindune de 
tehnica modernă. Nu ne mai putem per
mite o activitate anemică.  

În ultima vreme, la adresa Bisericii Orto
doxe apar tot mai dese atacuri generate 
de parteneriatul cu statul român în 
domeniul educaţiei. Este un domeniu 
în care nu trebuie să cedăm, deoarece 
colaborarea și cooperarea dintre Biserică 
și celelalte instituţii ale societăţii civile, în 
domeniul activităților sociale și culturale 
ori educative devine un gest indispensabil 
pentru crearea de buni cetăţeni și buni 
români. În massmedia, Biserica este atacată 
cu scopul marginalizării spiritualităţii, dar 
mai ales pentru a se zădărnici educarea 
tinerilor în spiritul cunoașterii și trăirii 
acesteia, preconizânduse laicizarea forţată 
și promovarea secularismului sau nașterea 
unor noi idolatrii, separate de Biserică, 
cea a starurilor sau idolatrizarea reușitei 
materiale.  
Ţinând cont de faptul că societatea româ
nească, orientată tot mai mult spre profit, 
face să se mărească numărul celor care au 
nevoie de ajutor și protecţie socială, milităm 
pentru o mai intensă implicare a Bisericii, 
alături de stat, pentru rezolvarea unor 
probleme sociale importante și, mai ales, 
pentru asigurarea unei asistenţe spirituale 
pentru cei sărăci sau deznădăjduiţi.

Considerăm că ajutorul material primit 
din partea statului sau prin solidaritatea 
comunitară trebuie să fie mereu însoţit 
de asistență duhovnicească și practici de 
consiliere care să ajute la echilibru sufletesc 
și renașterea speranţei. Având în vedere 
numărul tot mai mare de asistaţi sociali 
și nevoia tot mai accentuată de asistenţă, 
consideram că Biserica noastră trebuie 
să conlucreze cu statul și administraţia 
locală pentru a prelua o parte a sarcinilor 
de asistenţă socială și spirituală, dar să i se 
permită şi preluarea de la stat a unor resurse 
destinate asistenţei sociale care pot fi astfel 
mult mai bine, mai eficient și mai judicios 
cheltuite, continuând alături de stat să 
acţioneze pentru consolidarea armoniei și 
stabilităţii sociale.

Spaţiul transilvan este tot mai afectat de 
migraţia internaţională, mulţi români 
pleacă singuri sau cu familiile lor spre ţări 
mai bogate în căutarea legitimă a unui trai 
mai bun. Pericolul este aici legat de faptul 
că acești oameni își pot pierde tradiţiile sau 
identitatea etnică, sub presiunea adaptării 
și în condiţiile în care ajung în spaţii 
sociale neprielnice exprimării apartenenţei 
lor la Ortodoxie. Suntem datori să cerem 
societăţii noastre, statului și chiar nouă 
înșine, condiţii mai bune de asistenţă 
religioasă pentru diaspora. Mulţumită 

Sfintei Patriarhii, structurile eclesiale 
aparţinând Bisericii Ortodoxe Române 
din Diaspora se bucură de sprijin și 
recunoaștere, dar este nevoie de noi măsuri 
legislative și acţiuni din partea statului în 
domeniul educaţiei și reconstrucţiei de 
comunităţi în Diaspora pentru a nu ne 
pierde cetăţenii răspândiţi prin lume. 

Societatea noastră a devenit tot mai 
vulnerabilă manipulării prin  massmedia, 
mai ales din raţiuni de rating, canalele 
comerciale mediatizând excesiv probleme 
ale Ortodoxiei, care pot da o imaginea 
deformată Bisericii sau slujitorilor ei. 
Biserica dispune în acest moment de un 
trust media, dar acesta nu poate realiza 
singur sarcina misionară sau reacţia de 
răspuns la violenţa limbajului bolovănos și 
subtilei manipulări în numele unei așazise 
modernizări spirituale. Trebuie încurajate 
și sprijinite astfel toate unităţile bisericești 
să dezvolte siteuri oficiale, actualizate 
continuu și construite în așa fel încât să 
devină atractive și interesante, realizând un 
dialog pe problemele cu care se confruntă 
astăzi, mai ales tinerii, construinduse un 
spaţiu de expresie viu și adecvat misiunii 
Bisericii noastre. Se poate ajunge astfel la 
realizarea stării de comuniune, ca o replică 
faţă de exprimarea singulară, reţelele de 
socializare fiind de cele mai multe ori un 

refugiu pentru oameni tot mai însinguraţi, 
oameni care caută o artificială apartenență 
socială sau spirituală. Nu trebuie să 
rămânem indiferenţi la aceste dezvoltări 
ale societăţii și tehnicii, Biserica trebuie să 
meargă acolo unde este nevoie de ea, acolo 
unde merg oamenii, chiar dacă este vorba 
de spaţiul virtual.
Deoarece ţara noastră se află în al douăzeci 
și treilea an consecutiv de pierdere 
demografică, iar alocaţia pentru un copil 
este de 10 ori mai mică decât cheltuiala 
statului pentru un câine fără stăpân, 
trebuie să milităm pentru reforme care 
să încurajeze stabilitatea familiilor, dar și 
reducerea numărului de avorturi. Biserica 
și Statul să coopereze mai strâns pentru a 
promova proiecte în domeniul legislaţiei 
privind educaţia copiilor și tinerilor, în 
domeniul asistenţei sociale privind copiii și 
părinţii care au probleme majore de ordin 
social. Cununia celor doi tineri (bărbat 
și femeie) este binecuvântată de Biserică, 
iar preotul trebuie să le explice că familia 
niciodată nu poate fi redusă la aspectul 
biologic, juridic, psihologic, sociologic 
sau cultural, ea nu este doar un contract, 
ci un important izvor de viaţă, fântâna care 
reînnoiește mereu lumea.
Credem că este necesară o implicare 
mai mare a preoţilor în conducerea 

comunităţilor locale și oferirea de asistenţă 
la luarea unor decizii. De multe ori, după 
săvârșirea ritualului de vot, comunităţi 
întregi sunt lăsate în voia arbitrariului sau 
bunului plac al unor grupuri de interese 
sau organizaţii de partid care nu mai vor 
să asculte vocea poporului. Fără să facă 
parte din partidele politice, preoţii pot și 
trebuie să se angajeze și să militeze pentru 
promovarea valorilor unei comunităţi, a 
unor proiecte comunitare esenţiale și chiar 
a liderilor sau a unor organizaţii de orice 
fel care servesc binele comunitar in cel mai 
mare grad. Biserica Ortodoxă nu poate 
rămâne tăcută atunci când situaţia socială, 
economică sau spirituală a poporului 
român este grav afectată de lupte politice 
inutile și orgolii personale sau corupţie. 
Credem că este de datoria noastră să 
atragem atenţia opiniei publice, enoriașilor 
și vremelnicilor conducători, atunci când 
cei mulţi suferă din cauza celor puţini, 
când meritul și talentul nu sunt răsplătite 
cum se cuvine sau când valorile creștine nu 
sunt respectate. 

Când viitorul ţării, generaţiilor tinere este 
afectat, datoria noastră este să tragem un 
semnal de alarmă și să ne manifestam activ 
pentru a crea condiţii favorabile schimbării 
acestor stări de lucruri.  

Biserica noastră nu se poate retrage întro 
neutralitate când valorile naţionale sunt 
grav afectate de diverse manifestări extreme 
ale globalizării sau cosmopolitismului. 
Credem că suntem datori să respectăm 
înţelegerile și tratatele internaţionale, 
să participăm la integrarea României în 
proiectul european, dar nu putem tolera 
tot mai desele atacuri la adresa Bisericii 
Ortodoxe venite din massmedia conectată 
la resurse externe sau din partea unor 
organizaţii sau denominațiuni religioase. 
Biserica noastră va continua să aibă relații 
frăţeşti cu Biserica GrecoCatolică, în 
spiritul Evangheliei lui Hristos, în felul 
acesta, slujind idealurilor poporului 
binecredincios, nădăjduind totuși întro 
corectă împărţire a patrimoniului provenit 
de la înaintași.

Și cu celelelate culte religioase, în spirit 
ecumenic, dorim să avem cele mai bune 
relații. Nu dorim să nedreptățim  alte con
fesiuni sau etnii minoritare dar, în același 
timp, suntem conștienți că Dumnezeu ne 
cere să avem grijă de credincioșii ortodocși. 
Este clar că în multe comunităţi Biserica 
noastră Ortodoxă este nedreptăţită de 
deciziile unor lideri comunitari care, 
per sonal, au o altă confesiune sau au 
identitate religioasă incertă, ori aparţin de 
alte etnii. În aceste condiţii, considerăm 
că trebuie să luptăm pentru ca enoriașii 
noștri, majoritari sau nu, săși câștige 
drepturi egale și decizii în conformitate 
cu legile în vigoare. Prin urmare, Biserica 
noastră va trebui să se manifeste activ 
pentru a sprijini oameni și proiecte care 
corespund cu viziunea majorităţii privind 
viitorul comunităţii. Implicarea preoţimii 
în aceste condiţii va putea fi considerată 
ca o formă legitimă de acţiune socială și 
comunitară și nu ca implicare politică sau 
propagandistică. 

În 2014 traversăm un an electoral, urmând 
ca în toamnă România să aleagă un nou 
Președinte, astfel readucem în atenţia 
opiniei publice cuvintele Mitropolitului 
Bartolomeu de pioasă amintire, valabile 
şi astăzi: „Fac acest apel în numele lui 
Dumnezeu, dar şi al vostru, al tuturor, în 
numele păstorilor: alesul să aibă asemenea 
unui stetoscop inima aţintită, aplecată, 
lipită de inima poporului carel va alege în 
această toamnă. Aş vrea să ştie toată lumea 
că vom face reforme economice şi politice, 
dar toate acestea nu vor avea roade dacă 
nu vom face o reformă morală a poporului 
român. Să stârpim din ţară hoţia şi tâlhăria”.
Nădăjduim ca proiectele misionare, 
enume rate mai sus, cu ajutorul lui Dumne
zeu, să poată fi duse la îndeplinire și, după 
patru ani, bilanțul să fie pozitiv.

ORtODOXia tRanSilVanĂ 
în confruntare cu secularismul de azi
Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, întrunit la Mănăstirea Bârsana, pe 
29 iunie 2014, și-a însușit proiectele de viitor ale Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, 
Feleacului  şi Clujului, întrunită în ședință la Cluj-Napoca pe 14 iunie 2014
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Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul 
este sărbatorit pe data de 20 
iulie. Sfântul Ilie a fost fiul lui 
Sovac, un preot al Legii Vechi, 

care locuia în cetatea Tesve, din Galaad 
(Israel). De la numele acestei cetăţi avem 
şi numele proorocului de Tesviteanul. Se 
bucură de o cinstire deosebită din partea 
Bisericii, dacă ţinem seama de faptul că 
ziua prăznuirii sale este însemnată în 
calendar cu roșu, însemnare ce nu apare 
în acest fel la niciun alt prooroc.

Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de 
ani înainte de întruparea Mântuitorului, 
pe vremea regelui Ahab. Şia desfăşurat 
activitatea în regatul Israel din Samaria.
Potrivit traditiei, Sovac a văzut la naşterea 
lui Ilie oameni îmbrăcaţi în veşminte 
albe care îl inveleau pe fiul său în haine 
de foc şi îi dădeau să mănânce o flacară. 
Preoţii templului din Ierusalim au 
interpretat vedenia astfel: Ilie a fost ales 
de Dumnezeu pentru slujirea profetică.

Vechiul Testament istoriseşte despre 
faptele lui minunate în cărțile numite 
Regi (III Regi si IV Regi). De aici aflăm 
că Sfântul Ilie ajunge la curtea regelui 
Ahab şi îi vesteşte acestuia că Dumnezeu 
va pedepsi poporul prin secetă, daca nu 
va lepăda credinţa în zeul Baal. Pentru 
că regele, împreună cu poporul lui Israel 
nesocotesc cele vestite de Ilie, nu va mai 
ploua timp de trei ani şi jumătate.
Sfântul Ilie este nevoit să se ascun dă de 
mânia regelui Ahab la pârâul Cherit. 
Aici va fi hrănit în chip minunat de 
corbi, care îi vor aduce dimineaţa pâine 
şi seara carne.
Aceas tă hrană era adusă de la Templul 
din Ierusalim, locul unde se aduceau 
jertfe de pâine şi de carne. Pâinea unită 
cu carnea, preînchipuia Euharistia, 
trupul Domnului.

Mai târziu ajunge la văduva din Sa
repta Sidonului, unde îl va învia pe fiul 
acesteia şi îi va înmulți făina şi uleiul. 
Spre sfârșitul anilor de secetă, pentru 
cunoaşterea adevăratului Dum  nezeu, 
Sfântul Ilie îi propune împăratului să 
ridice un jertfelnic pe Muntele Carmel 
si să se roage mai întâi prorocii lui Baal, 
apoi el lui Dumnezeu. Acesta a fost 
momentul în care Ilie a înlăturat cultul 
zeului Baal. El a reușit să coboare foc din 

cer peste jertfa sa, ceea ce 450 de preoți ai 
lui Baal nu au reuşit să facă.
Din cartea a IV Regi, capitolul doi, aflăm 
că prorocul Ilie, după ce a lasat ca urmaş 
pe Elisei, a fost luat de un car de foc şi 
înălţat la cer, fără a trece prin moarte. 

Sfântul din carul  
de foc  

Mănăstirea Dragomireşti 
este o mănăstire de călugări, 
reînfiinţată în 1990, cu hramul 
„Sfântul Prooroc Ilie” (20 iulie) şi 
„Nașterea Maicii Domnului” (8 
septembrie), zile de pelerinaj pe 
25 martie - „Izvorul Tămăduirii”, 
20 iulie şi 8 septembrie. Biserica 
veche de lemn a fost clădită 
în sec. XVIII (1722), şi mutată 
la Muzeul de la Herastrău - 
Bucureşti. 
Biserica nouă, a doua, a fost 
construită ca vatră de mănăstire 
în locul numit „Valea Prihodiştii” 
de monahul Pimen Moldovan 
între 1926 și 1927, dar a fost 
mistuită de foc în 1949. 
A treia biserică din lemn a fost 
ridicată la „Arinii Runcului” în 
vatra satului, prin sârguinţa 
preotului Codrea Nuţu şi a 
sătenilor între anii 1951 şi 1957 
(Monumente, Cluj-Napoca, 
1982).

În jurul acestei bisericuţe se 
constituie obştea călugărească 
(1990), închegată de ierom. 
Sofronie Perţa din mănăstirea 
Toplita. Arhitectura şi 
decorațiile sunt simple, 
biserica este nepictată. Casa 
cu paraclis este clădită în 
1993, iar icoana de lemn din 
sec. XVII a Maicii Domnului cu 
Pruncul a fost descoperită în 
cenuşa incendiului din 1949, 
considerată făcătoare de 
minuni.

Ilie, sfântul care aduce ploaia
Sfântul Ilie, fiind cunoscut ca 
cel ce a adus prin rugăciunea 

sa seceta asupra poporului 
din Israel şi apoi ploaia care a 

salvat poporul de la moarte, 
a ajuns să fie cinstit şi ca cel 
ce aduce ploi. În Liturghier, 
la slujba care se oficiază la 
vreme de secetă, întâlnim 

o cerere în care este redată 
mijlocirea Sfântului Ilie pentru 

ploi: „Pentru ca rugăciunile 
noastre să fie bineprimite 

şi precum pe Ilie, oarecând, 
aşa să ne audă şi pe noi şi să 
ne miluiască, cu ploaie şi cu 

buna întocmire a văzduhului, 
Domnului să ne rugăm“.

Sfântul Ilie a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia în 
cetatea Tesve, din Galaad (Israel). De la numele acestei cetăţi avem şi 

numele proorocului de Tesviteanul. Se bucură de o cinstire deosebită din 
partea Bisericii, dacă ţinem seama de faptul că ziua prăznuirii sale este 

însemnată în calendar cu roșu, însemnare ce nu apare în acest fel la niciun 
alt prooroc.

Sfântul Ilie ajunge la curtea 
regelui Ahab şi îi vesteşte 
acestuia că Dumnezeu 
va pedepsi poporul prin 
secetă, daca nu va lepăda 
credinţa în zeul Baal. 
Pentru că regele, împreună 
cu poporul lui Israel 
nesocotesc cele vestite de 
Ilie, nu va mai ploua timp 
de trei ani şi jumătate.



Marţi, 29 iulie, 
de la ora 14,00 se va întruni 
Colectivul redacţional al Integralei 
N. Steinhardt cu directorul editorial 
al Editurii Polirom, pentru a lucra 
la volumele care vor apărea de 
acum înainte în cadrul Integralei 
N. Steinhardt, la Editura Polirom 
în coeditare cu Editura Mănăstirii 
Rohia. 

De la ora 17.00 se va săvârşi Parastasul 
de pomenire pentru Părintele 
Nicolae în cimitirul mănăstirii Rohia. 
În aceeaşi zi, de la orele 19,oo la 
Mănăstirea Rohiţa va avea loc Masa 
rotundă cu tema: „N. Steinhardt 
– între ispita lecturi şi ispita 
confesiunii ”.

Miercuri, 30 iulie, 
de la orele 11.00, la Catedrala Episcopala 
„Sfânta Treime” din Baia Mare va avea 
loc vernisajul expoziţiei de icoane şi cruci 
realizate în cadrul Taberei de pictură, 
precum şi o expoziţie de artă fotografică, 
cu tema Sfânta Cruce. De la ora 11.30 
va avea loc lansarea cărţii Drumul către 
Isihie. Ispita lecturii, ultimul volum 
apărut din cadrul Operei N. Steinhardt, 
volum îngrijit de către Irina Ciubotaru 
şi cu un studiu introductiv al Doamnei 
Tania Radu. Este cel deal şaisprezecelea 
volum din cadrul Integralei şi lansarea 
cărţi N. Steinhardt în interviuri – ediţie 
îngrijită de Prof. Florian Roatiş. 

Zilele 
culturale 
Monahul nicolae 
Delarohia 
15 - 30 iulie 2014 

Arhim. Macarie Motogna
Secretarul Fundaţiei N. Steinhardt

Anul acesta, în perioada 
15 – 30 iulie se desfăşoară a 
şaisprezecea ediţie a zilelor 

culturale N. Steinhardt (Monahul 
Nicolae Delarohia).

În perioada 15 – 29 iulie la 
Mănăstirile Rohia şi Rohiţa are 

loc Tabăra de pictură „Monahul 
Nicolae Delarohia”, la care 
participă pictori din toată 

Transilvania. 


