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UN PROIECT AL ASOCIAŢIEI TINERILOR ORTODOCŞI AI PROTOPOPIATULUI BAIA MARE ÎN PARTENERIAT CU



liber, pentru că numai statutul de om 
liber îi dădea dreptul, la început, să-
şi înalţe o poartă de intrare în ogradă. 
Poarta era deci semnul nobleţei şi al 
libertăţii omului prin care el, ca un 
suveran, ieşea în zori la marea luptă 
pentru viaţă şi pe sub aceeaşi poartă se 
întorcea în amurg ca un erou, ce aducea 
cu sine roadele luptei, ale muncii sale 
sfinte.

Cea mai luminoasă şi mai frumoasă 
biserică se află aici la porţile Mara mu-
reşului, iar această biserică este Biserica 
din Plopiş, în primul rând prin forma, 
prin linia simplă de un echilibru perfect 
şi de o armonie desăvârşită în toată 
construcţia ei.

Cu bolta mică în felul ei, care nu 
este semicirculară cum sunt bolţile 
la aproape toate bisericile de lemn, ci 
bolta acestei biserici este trilombată, cu 
icoana de pe prestol, care este pictată 
de  zugravul Ştefan, originar de aici, din 
Plopiş, icoană, pe care când o priveşti, 
îţi aminteşti de suavitatea picturii 
lui Rafael. Această biserică este de o 
frumuseţe arhitecturală unică. Silueta 
ei sveltă, plină de graţie, pare o fiinţă 

vie, pentru care, când au construit-o, 
meşterii au luat parcă de model una 
dintre fecioarele ce se afla în satele 
româneşti de atunci.
Vestigii străvechi din acest colţ de ţară 
sunt mărturii puternice şi vii, ce vorbesc 
tuturor despre continuitatea poporului 
român pe aceste meleaguri şi despre 
unitatea noastră sufletească-bisericească, 
unitate care a salvat de înstrăinare 
fiinţa neamului românesc, de aici, din 
Transilvania. 
Dar ceea ce se găseşte şi mai de preţ 
decât vestigiile materiale, în acest colţ 
de pământ strămoşesc, este sufletul 
româ nesc, curat, sănătos, luminos şi 
bun al Episcopiei Maramureşului şi Săt-
marului. Pretutindeni întâlneşti acelaşi 
suflet frumos, drept credincios, care 
nu şi-a pierdut credinţa curată faţă de 
altarul străbun.
În toate locurile de aici găseşti urmele 
sfinte ale străvechii noastre vieţi bi-
se riceşti ortodoxe, care, cu toate 
vicisitudinile timpurilor, s-a păstrat 
curată, în adâncul sufletului poporului 
român, ca o comoară sacră, de aur şi azur.
Sufletul poporului român, din părţile 
acestea, se aseamănă şi acum cu sufletul 
poporului român de pretutindeni. 

E bine să ne amintim că aici, 
în Nord, teritoriul unde au 
trăit dacii liberi, au apărut 
primele înfiripări de cultură 

românească. Aici, în Maramureş, îşi 
au originea cele mai vechi codice şi 
manuscrise româneşti, dintre care 
ultimul descoperit este aşa numitul 
Codice de la Ieud.  Acestea vorbesc 
despre rolul pe care l-a avut mănăstirea 
de la Peri, Biserica românească Orto-
doxă, în această parte de ţară, în trecut, 
un rod al Bisericii strămoşeşti fiind 
manuscrisele şi bisericile de lemn şi firea 
nobilă şi dârză a poporului de aici. 

De aici de la Cuhea, în prezent de-
nu mită Bogdan Vodă, au plecat 
întemeietorii Moldovei, după cum 
din părţile de sud ale Transilvaniei au 
plecat întemeietorii Ţării Româneşti, 
dovedind prin aceasta că aceste ţinuturi, 
Transilvania şi Maramureşul, sunt matca 
poporului român. Aici a fost inima ţării, 
de aici s-a revărsat spre marginile de 
miazăzi şi răsărit poporul român, şi nu 
invers. Această realitate de necontestat 
anulează toate teoriile şi aberaţiile 
pseudoistoricilor care vorbesc despre 
infiltrările târzii, din sud, ale românilor 
din Transilvania.
În aceste locuri se păstrează cele mai stră-
vechi urme de locuinţe româneşti care 
n-au suferit nicio influenţă străină, ci au 
rămas în acelaşi stil în care construiau 
strămoşii noştri daci.

Casa de lemn maramureşeană, cu stâlpi 
şi arcade de o mare frumuseţe, porţile 
de lemn din Maramureş sunt cele mai 
autentice vestigii străvechi din lume, care, 
nemodificate, au păstrat frumosul chip 
de casă şi de poartă aşa cum le construiau 
şi dacii. Poarta maramureşeană, deşi s-a 
vorbit atât de mult despre ea, nu s-a spus 
însă esenţialul. Ea era în primul rând 
semnul văzut al libertăţii şi demnităţii 
gazdei. Ograda în care se intra, ca pe 
sub un arc de triumph, era o împărăţie, 
în care nimeni nu avea voie să intre fără 
îngăduinţa stăpânului casei, care era 

Comorile noastre
Tot ce am moştenit frumos şi bun 

de la străbuni este o comoară 
sfântă pentru noi

† Justinian Chira
Arhiepiscop al Maramureşului 
şi Sătmarului

„Pretutindeni 
întâlneşti acelaşi 

suflet frumos, drept 
credincios, care nu 

şi-a pierdut credinţa 
curată faţă de 

altarul străbun”.

† Justinian Chira
Arhiepiscop  

al Maramureşului  
şi Sătmarului
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Sufle tul poporului nostru de aici se aseamănă 
cu sufletul moldoveanului, care a trăit în apro-
pierea marilor ctitori, a lui Ştefan cel 
Mare şi Vasile Lupu. Se aseamănă cu 
sufletul fraţilor noştri din Ţara Româ-
nească şi din Oltenia, care au trăit în 
jurul Sfintelor Altare zidite de Mircea, 
Neagoe şi Constantin Brâncoveanu.

Această mare unitate sufletească a po-
porului nostru este rodul Bisericii Orto-
doxe, care a avut un rol deosebit de 
im portant pentru formarea popo rului 
român şi pentru apă rarea şi păstrarea 
unităţii noastre spirituale.

Din această unitate de limbă, de cultură, de 
suflet şi de gând se vede şi azi că noi românii 
am fost crescuţi de o singură mamă, care a fost 
Biserica Ortodoxă, fapt pentru care marele poet 
Mihai Eminescu o numeşte „Maica neamului 
românesc”.

Acest suflet curat românesc este co moara cea 
mai scumpă, lucrul cel mai de preţ, pe care 
Biserica Ortodoxă l-a apărat şi păstrat întreg şi 
nestricat, de-a lungul veacurilor.
Acest suflet, preoţii vrednici îl păzesc şi îngrijesc 
cu sfinţenie şi dragoste şi azi.
Pe lângă sufletul curat şi minunat al poporului 
de aici, noi, slujitorii Sfin telor Altare, avem 
datoria să acordăm o atenţie deosebită tuturor 
vestigiilor strămoşeşti ce se află pe teritoriul 
parohiilor noastre.

Să adunăm date din tradiţiile locale, să păstrăm 
tot ce ne-a rămas de la străbuni: o cruce ce 
poartă o inscripţie, o temelie sau un mormânt 
străvechi, o haină bisericească sau un prapor, 
o faţă de masă sau un ştergar, lucrat în casă de 
străbunicile noastre, o icoană sau un vas, un 
sfeşnic sau un potir, o carte sau o poartă, tot ce 
ne-a rămas de la moşi, să fie adunat şi păstrat 
cu grijă. Suntem datori să le adunăm pe toate 
acestea, să le apărăm de dintele vremii, să le 
îngrijim şi să-i îndemnăm pe credincioşi să le 
respecte, să le iubească şi să se mândrească şi cu 
ele, cu aceste comori materiale şi spirituale, care 
poartă în ele viaţă din viaţa strămoşilor noştri, 
căldură din căldura sufletească a sfinţilor noştri 
înaintaşi.



Postul şi sărbătoarea au pătruns 
la noi odată cu generalizarea 
cultului mariologic în Răsă-
rit, prin secolul al V-lea. 

Ro mâ nii i-au acordat o cinstire deo-
sebită, sărbătoarea fiind aşteptată, 
după unele tradiţii, cu aproape aceeaşi 
bucurie ca Paştele sau Crăciunul. O 
dovadă a acestei cinstiri este şi postul 
de două săptămâni, care precede 
sărbătoarea şi care se ţine de către 
creştini pretutindeni, “căci postul ei a 
fost ţinut mai abitir ca al Crăciunului”, 
după cum arată tradiţia. Sărbătoarea 
Adormirii Maicii Domnului este 
cinstită şi prin mulţimea de biserici 
care poartă acest hram.

Din informaţiile publicate de Tudor 
Pamfile, în „Sărbători de toamnă şi 
Postul Crăciunului”, 1914, Postul 
Adormirii Maicii Domnului se 
socoteşte a fi tot aşa de mare, adică 
de însemnat, ca şi Postul Mare de 
dinaintea Paştilor, din care se zice 
chiar că este rupt. Ca urmare, toată 
lumea trebuie să-l ţină cu sfinţenie, 

nefiind îngăduită mâncare de dulce 
decât bolnavilor şi copiilor.

Cu privire la perioada postului, 
mus celenii „nu mănâncă nici chiar 
untdelemn, iar dezlegarea de peşte 
nu-i decât o singură zi, Pobrejenia 
(Schimbarea la Faţă n.n.), că Postul 
Sîntă-Măriei este rupt din Păresimi.” 
De asemenea, în popor există credinţa 

potrivit căreia, „la început, Postul 
Paştilor era de nouă săptămâni, dar, 
văzându-se că e prea lung şi prea 
sărăcăcios și că oamenii ieşeau prea 
slabi în primăvară, când trebuia să se 
dea cu totul muncilor, s-a micşorat 
acest post cu două săptămâni şi s-au 
pus aceste zile de post înaintea Sântă-
Măriei Mari, când e belşug de legume 
şi zarzavaturi.”.

Sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnu  lui are multiple semnificaţii 
teo logice şi spirituale pentru cre-
dincioşi. De altfel, însăşi icoana 
Adormirii Maicii Domnului arată 
această taină a primirii mamei în 
braţele lui Hristos, Fiul ei. În icono-
grafie, lângă sicriul binecuvântat cu 
trupul Fecioarei se află Hristos în 
picioare, purtând sufletul Maicii 
sale, ca pe un bebeluş. Acesta este 
gestul suprem de reciprocitate a 
iubirii. Cea care L-a ţinut în braţe 
pe Dumnezeu, acum odihneşte în 
braţele Fiului şi Stăpânului ei.
Moartea Maicii Domnului înseam-
nă intrarea ei în iubirea infinită a 
Fiului ei, iar inima ei de mamă se 
uneşte cu inima Fiului, simţind 
dumnezeieşte durerile lumii şi 
alinându-le cu mi lostivirea ei.
După adormire, nimeni şi nimic nu 
o mai pot opri pe Maica Domnului 
să ajute pe toţi credincioşii. 
Nici timpul, nici spaţiul, nici 
limitările umane, nu mai pot opri 
pe Maica Domnului să fie pre-

tutindeni în har, mângâind pe cei 
îndureraţi şi inspirând Biserica Fi-
ului ei.

Axionul sărbătorii Adormirii 
Maicii Domnului vorbeşte despre 
această taină a prezenţei Fecioarei 
în inima lumii şi în viaţa Bisericii. 
Cuvintele „Se biruiesc hotarele fi rii 
întru tine Preacurată Fecioară, că 
naşterea fecioreşte şi moartea ar vu-
neşte viaţă” semnifică acest schimb 
dumnezeiesc între cele pământeşti 
şi cele cereşti, prin iubirea Mântu-
itorului. Astfel, naşterea Fiului lui 
Dumnezeu din ea fecioreşte firea 
umană şi sfinţeşte întreaga creaţie, 
iar moartea, ca despărţire vremelnică 
a sufletului de trup, arvuneşte viaţă, 
fiind pragul ontologic dintre vre-
melnicie şi veşnicie, dintre timp şi 
eternitate, dintre libertate şi har. 

Adormirea Maicii Domnului este aşadar o sărbătoare în care antinomia 
teologică a infinitului devenit finit pentru iubirea Sa veşnică pentru noi se 
împleteşte cu prezenţa permanentă a rugăciunii Maicii Domnului în viaţa 
lumii, până la sfârşitul veacurilor.

semnificaţia postului  
şi sărbătorii adormirii maicii 
Domnului

Postul Adormirii Maicii 
Domnului începe, de obicei, 

pe 1 august şi are o durată de 
două săptămâni (1-15 august). 

Lăsata secului pentru postul 
Adormirii Maicii Domnului 
se face pe data de 31 iulie. 
Acest post este rânduit de 

Biserică spre aducerea aminte 
de virtuţile alese ale Sfintei 

Fecioare şi de postul cu care 
ea însăşi, după tradiţie, s-a 

pregătit pentru trecerea la cele 
veşnice.

Baia Mare, Bd. Traian 23/9
Tel. 0728-836 348,  
0362-401 332  
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www. gazetademaramures.ro

Fondator 
Dan P|RC{LAB

Director general
Ioana LUCĂCEL

Coordonator de proiect
Mircea CRIȘAN

IT/DTP 
Ada FONAI

Redactori 
Pr.dr. Cristian Ștefan

- consilier cultural

Pr. Vasile Fodoru'
Pr.dr. Augustin Vasile

- vicar administrativ

Protos. drd. Casian Filip
- eclesiarh al Catedralei 

Episcopale „Sf\nta Treime”

Arhidiacon Teodosie Bud
- consilier sector 

economic-financiar

Arhidiacon Andrei Pop
- secretar eparhial

Preot Bogdan Ciocotişan 
- preşedinte ATOP Baia Mare

Semnificaţia sărbătorii

4 5



singurul lăcaş de cult  
din Baia mare cu Hramul 
sfântului Proroc ilie tesviteanul
Duminică a fost o zi de mare şi 
aleasă sărbătoare la lăcaşul de 
cult de pe strada Victor Babeş. 
Cu o zi înainte de sărbătoarea 
Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, 
singura biserică din Baia Mare 
închinată acestui ocrotitor, 
şi-a sărbătorit hramul. Sfânta 
Liturghie a fost oficiată de un 
sobor de preoţi, în mijlocul 
acestora aflându-se şi un invitat 
special: părintele protosinghel 
Chesarie Bertea, un fiu al 
Maramureşului care acum 
slujeşte la Biserica Sfânta Maria 
din New York.

anul viitor, slujitorii Bisericii Sfântului 
Ilie speră ca de hram să poată săvârşi şi 
sfinţirea lăcaşului de cult. 

Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilierul 
cultural al Episcopiei Maramureşului 
şi Sătmarului a rostit un frumos cuvânt 
de învăţătură: „A rânduit Sfânta noas-
tră biserică ca în câteva duminici 
după Pogorârea Sfântului Duh să ne 

Construcţia singurei biserici 
închinate Sfântului Ilie, 
din Baia Mare, a început în 
toamna anu lui 1990, locul 

fiind sfinţit în cadrul unei liturghii 
solemne de către doi ierarhi: IPS  
Serafim Joantă, mitro politul Ger-
maniei, Europei Centrale şi de Nord 
şi de IPS Justinian Chira, arhiepis-
copul ortodox al Maramureşului şi Săt-
marului. 

Istoria construcţiei a fost una tumul-
tuoasă. Lucrările au început însă să 
reintre pe făgaşul firesc o dată cu 
numirea, în primăvara anului 1996, a 
pr. Borca Vasile, profesor de teologie, ca 
preot onorific coordonator al lucrărilor 
de la acest locaş de cult, cel care a 
reuşit să aducă construcţia la frumosul 
stadiu la care se află astăzi. Structura şi 
faţada bisericii s-au realizat, după cum 
se observă, în stil autentic ortodox, 
adică bizantin, dar pe un cadru-
demisol complex, fiind preconizate 
spaţii şi compartimente pentru diferite 
activităţi caritabile, sociale şi culturale, 
sub acest aspect, edificiul, în ansamblu, 
având o structură unică în zonă. Iar 

fie amintite câteva dintre minunile 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şi 
dacă am sta atent să analizăm cele care 
au fost rânduite să se citească nu sunt 
minuni foarte simple. Pentru că putem 
să înţelegem foarte uşor că Mântuitorul 
Iisus Hristos a intervenita acolo 
unde a avut de lup tat împotriva celui 
rău, împotriva diavolului, împotriva 
demonilor. Şi iată Evanghelia de astăzi, 
amintindu-ne de vindecarea celor doi 
orbi şi a unui mut, ne aduce aminte de 
această lucrare a Mântuitorului Iisus 
Hristos în opera sa de restaurare a firii 
noastre omeneşti”.

Părintele a explicat că nenorocirile 
care se abat asupra oamenilor nu sunt 
alt ceva decât consecinţă a păcatelor 
noastre, fie că le săvârşim noi sau le-
au săvârşit alţii înaintea noastră şi ele 
se răsfrâng asupra urmaşilor noştri.  
Omul este chemat să împlinească voia 
lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îi ascultă 
rugăciunea în măsura în care şi el îl 
ascultă pe Dumnezeu. Mai presus, însă, 
de comunicarea cu Dumnezeu, este 
cuminecarea, adică unirea cu Hristos. 

Un cuvânt de binecuvântare a rostit şi 
părintele protosinghel Chesarie Ber-
tea, care este acum slujitor al Bisericii 
Ortodoxe „Sfânta Maria” din New York, 
Statele Unite ale Ame ricii. Ieromonahul 
i-a îndemnat pe credincioşi să se adune 
„sub streaşina bisericii” pentru că doar 
aşa vor pu tea umple golul cu care au fost 
„înveşmântaţi” după ce primii oameni, 
Adam si Eva au gustat din amărăciunea 
păcatului, fiind izgoniţi din rai.
Preotul Chesarie Bertea a transmis 
salutul creştinesc al românilor de pes-
te Ocean şi ne-a îndemnat: „Să nu ne 
asemănăm celor din Eden. Adică lui 
Adam şi Eva, cel care atunci când a 
greşit a văzut că este gol. Şi în clipa în 
care a fost gol şi s-a văzut gol, omul 
s-a ascuns de la faţa lui Dumnezeu, 
n-a putut să-L vadă pe Dumnezeu, 
n-a putut să-L accepte pe Dumnezeu 
în toată splendoarea Sa pentru că era 
gol. Şi goliciunea o vedea după ce 
s-a înfruptat de păcat. Eu vă doresc 
să o umpleţi prin Taina Spovedaniei 
şi a Împărtăşaniei, să umpleţi golul 
păcatelor şi golul sufletelor noastre prin 
rugăciunea înălţată către Dumnezeu”. 

„Şi iată Evanghelia de astăzi, 
amintindu-ne de vindecarea 
celor doi orbi şi a unui mut, 
ne aduce aminte de această 
lucrare a Mântuitorului 
Iisus Hristos în opera sa de 
restaurare a firii noastre 
omeneşti”.

Pr. Dr. Cristian Ştefan

În primăvara anului 1996, 
pr. Borca Vasile, profesor de 
teologie, a fost numit preot 
onorific coordonator al 
lucrărilor de la acest locaş de 
cult. El a fost cel care a reuşit  
să aducă construcţia la 
frumosul stadiu la care se află 
astăzi. 
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Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul 
Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi 
Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului 
şi Sălajului, alături Înaltpreasfinţitul Varsanufie, 

Arhiepiscopul Râmnicului, Înaltpreasfinţitul Ioachim, 
Arhie piscopul Romanului şi Bacăului, Înaltpreasfinţitul 
Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul 
Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, Preasfinţitul Visarion, Episcopul 
Tulcii, Preasfinţitul Macarie, Episcopul ortodox al românilor 
din Europa de Nord, şi Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, 
Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, 
şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Justinian.

În cuvântul de învăţătură adresat mulţimii de credincioşi, 
IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei a îndemnat la o viaţă 
creştinească după modelul sfinţilor şi Mântuitorului Iisus 
Hristos: 
„Pentru cei din jurul nostru ar trebui să fim nişte modele. 
Altfel, creştini fiind, şi ştiind lumea că mergem la biserică, 
dacă nu trăim ca atare, ne putem sminti. Iată ce spune Sfântul 
Petru: «Purtaţi-vă cu cinste între neamuri, ca în ceea ce ei 
acum vă bârfesc, ca pe nişte făcători de rele, privind ei mai 
de aproape faptele voastre cele bune, să preamărească pe 
Dumnezeu». De fapt, zice chiar Domnul Iisus Hristos 
în predica de pe munte: «Aşa să lumineze lumina voastră 
înaintea oamenilor ca văzând faptele voastre cele bune să-L 
preamărească pe Tatăl cel din Ceruri»“.

Ierarhul a precizat apoi că Dumnezeu a pregătit în ceruri 
un loc pentru fiecare, fiind însă important ca fiecare 
credincios să se pregătească pentru acesta şi să poată să 
spună, împreună cu Sfântul Apostol Pavel: „M-am răstignit 
împreună cu Hristos şi acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăieşte în mine“.

IPS Arhiepiscop Justinian a adresat, la rândul lui, câteva 
cuvinte credincioşilor aflaţi la hramul mănăstirii Bârsana, 
îndemnându-i la iubirea creştină. Porunca supremă, după 
cum a întărit în cuvintele sale ierarhul, este iubirea şi 
dragostea de Dumnezeu, faţă de poporul român, de familie, 
faţă de copii, de tineret, faţă de pământ şi cer.

„Maramureşenii au rămas fideli faţă de Ortodoxie, iar 
aceasta se vede din iubirea pe care o au faţă de Biserica 
Ortodoxă, strămoşească, a subliniat PS Iustin Sigheteanul, 

care a adăugat că „poporul iubeşte foarte mult acest loc, 
ceea ce însemnează că în pământ sunt osemintele celor care 
au vieţuit aici, iar văzduhul este sfinţit de vieţuirea şi de 
rugăciunile lor. Aşa se explică mulţimea mare de credincioşi 
ce vine la Soborul celor 12 Sfinţi Apostoli care sunt 
ocrotitorii acestei sfinte mănăstiri de pe valea Izei, mulţime 
mare, cu copilaşii lor, chiar dacă mulţi sunt plecaţi afară din 
ţară la muncă, ei vin şi se roagă pentru cei plecaţi şi îi poartă 
în suflet şi au încredere în Dumnezeu şi în Maica Domnului 
şi în Sfinţii Apostoli că o să-i ocrotească pe cei plecaţi departe 
şi o să se întoarcă acasă cu bine“.

Piatra de temelie a noii biserici a Mănăstirii 
Bârsana a fost pusă în 1993, după ce a fost 
desfiinţată în 1791. Locaşul de cult a fost târnosit 
în 2012 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Hram 
la Bârsana
La sărbătoarea Soborului Sfinţilor 12 Apostoli, mii de credincioşi din Maramureş şi din toată ţara au 
participat la hramul Mănăstirii Bârsana. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor impresionant de 
ierarhi, preoţi şi diaconi.
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Biserica ortodoxă nu este indi-
ferentă la cererile lor de petre-
cere a timpului liber într-un 
mod relaxant şi plăcut, astfel, 

cu ajutorul parohiilor şi al asociaţiilor 
de tineret, le pune la dispoziţie diferite 
programe şi activităţi, după cum 
urmează: tabere de socializare, cercetaşi, 
de creaţie, drumeţii, pelerinaje la sfintele 
mănăstiri etc., toate acestea au un singur 
scop, dezvoltarea armonioasă a trupului 
şi a sufletului tânărului creştin, dornic de 
cunoaştere şi autodepăşire intelectuală şi 
duhovnicească.  
Biserica nu înseamnă numai ziduri şi 
sfinte slujbe, ea este mai mult de atât, 
este lucrătoare prin har, dar şi prin 
acţiuni concrete în societate. Suntem 
fiii bisericii şi mădulare, fiecare în parte, 
al acestui trup trainic al lui Hristos, de 
aceea nu trebuie să fim indiferenţi şi să 
aşteptăm mereu să facă alţii ceva spre 
binele nostru şi al lumii în care trăim. 
Trebuie să ne implicăm efectiv cu 
propriile noastre forţe, în orice acţiuni 
folositoare nouă şi bisericii din care 
facem parte. 

Tinerii protopopiatului Baia Mare au 
înţeles demult misiunea lor în biserică 

şi societate, pregătiţi de preoţii parohi şi 
profesorii de religie la orele de catehizare 
de la Biserică şi la orele de religie de la 
şcoală. 

La toate acestea se adaugă şi biserica 
creştină de acasă. Pentru a fi mai 
eficienţi şi mai bine organizaţi, Asociaţia 
Tinerilor Ortodocşi ai Protopopiatului 
Baia Mare vine şi anul acesta cu pro-
puneri interactive de petrecere a tim-
pului liber pentru toţi tinerii dornici de 
a descoperi şi o altă latură a distracţiei, 
mai morală, mai luminoasă, într-un 
cadru mai duhovnicesc.

n Unul dintre aceste proiecte este 
Tabăra de Vară „Tinereţe, misiune 
şi comuniune”, organizată de ATOP 
BM, la Mănăstirea Riohiţa Boiereni,  
în perioada 17-19 august 2015, unde 
tinerii participanţi vor avea posibilitatea 
de a-şi manifesta calităţile artistice, 
dar şi abilităţile de comunicare prin 
participarea la diferite activităţi, jocuri, 
drumeţii şi cântare în comun la Sfânta 
mănăstire. Scopul principal al taberei 
este acela de a-i aduce împreună pe tineri, 
pentru a fi în comuniune reală unii cu 
alţii şi nu una virtuală pe internet. 

n O altă tabără de vară, devenită deja 
tradiţie este „Fisculaş, vatră de cultură 
şi credinţă”, organizată în Parohia 
Dumbrăviţa, Protopopiatul Baia Mare, 
de UACE Dumbrăviţa, în parteneriat 
cu Parohia „Naşterea Maicii Domnului” 
Dumbrăviţa. La această tabără participă 
anual 50-60 de copii, atât din parohie, 
cât şi din alte localităţi din Protopopiatul 
Baia Mare. Tabăra este coordonată de 
doamna psiholog şcolar Monica Puha şi 
preotul paroh Ciocotişan Bogdan. Anul 
acesta, tabăra va avea loc în perioada 20-
24 iulie. 

n Parohia ortodoxă Dumbrăviţa desfă-
şoară în perioada postului Adormirii 
Maicii Domnului  1-14 august, seri ca-
tehetice pentru adolescenţi şi tineri, la 
Căminul Cultural Dumbrăviţa, după 
următorul program: Paraclisul Mai-
cii Domnului la biserică, conferinţă 
pe o anumită temă de actualitate, dis-
cuţii libere şi vizionarea unui film 
duhovnicesc. 

n UACE Dumbrăviţa, în parteneriat 
cu Parohia Dumbrăviţa,  desfăşoară 
pro gramul de ecologizare „Dumbră-
viţa verde”, la care participă copiii din 

parohie, care sunt şi membrii ai ATOP-
BM. 

n Parohia Sf. Iosif Mărturisitorul din 
Baia Mare” organizează cursuri de dez-
voltare personală şi incluziune socială 
pentru copiii şi tinerii defavorizaţi din 
municipiul Baia Mare. Aceste proiecte 
sunt coordonate de preotul paroh Vasile 
Fodoruţ. 

n Parohiile Groşi şi Rus vor organiza 
ateliere de pictură pe sticlă. 

n Asociaţia Tinerilor Ortodocşi ai 
Protopopiatului Baia Mare va continua 
şi anul acesta programul de prevenire 
a avortului „Pregătit să fiu părinte? - 
Copiii copiilor” în liceele băimărene. 

n Vor fi organizate acţiuni filantropice 
atât la nivelul protopopiatului, cât şi al 
parohiilor. Parohiile Dumbrăviţa, Tăuţii 
de Sus şi Groşi vor organiza împreună 
activităţi cu caracter filantropic în 
centru de copiii şi de bătrâni. 

Menţionăm faptul că majoritatea 
parohiilor din protopopiat desfăşoară 
duminical programe de catehizare în 
rândul copiilor şi tinerilor din parohie în 
cadrul programelor catehetice „Hristos 
împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala”.

Toate aceste activităţi desfăşurate de 
preoţii parohi din protopopiat, precum 
şi cele organizate de Asociaţia Tinerilor 
Ortodocşi ai Protopopiatului Baia 
Mare se desfăşoară cu binecuvântarea 
şi purtarea de grijă a PreaSfinţiei Sale, 
Doctor Justin Hodea Sigheteanul, care, 
pe lângă îndrumre şi binecuvântare 
participă de multe ori, cu bucurie şi 
grijă părintească, în mijlocul tinerilor 
în tabere, pentru a le împărtăşi gânduri 
şi sfaturi, dar şi pentru a le da siguranţa 
că Biserica este alături de ei chiar prin 
Episcopul ei. 
O mare bucurie duhovnicească va fi 
pentru tinerii Protopopiatului Baia 

Mare, cât şi pentru tinerii din Epis-
co pia Maramureşului şi Sătmarului, 
„Întâlnirea tinerilor ortodocşi”, care va 
avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 4-7 
septembrie 2015, la care vor participa 
6000 de tineri ortodocşi din întreaga 
lume. Protopopiatul Baia Mare va 
participa cu un număr de peste 100 de 
tineri, însoţiţi de părintele protopop 

Coroian Fabian şi de alţi preoţi din 
parohii. 
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să dea 
putere Preasfinţitului nostru Justin, 
părintelui nostru protopop şi tuturor 
peoţilor vrednici din protopopiatul Baia 
Mare să ducă cu bine în munca aceasta 
frumoasă cu tinerii spre scopul final: 
mântuirea noastră, a tuturor.  

activităţi cu tinerii  
în Protopopiatul Baia mare 
Pr. Bogdan Ciocotişan,  
preşedinte al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi ai Protopopiatului Baia Mare

Tinerii Bisericii Ortodoxe Române sunt bine ancoraţi în realităţile vremurilor în care trăiesc. Ei ştiu că, pe 
lângă activităţile lor prin care îşi petrec  timpul liber, au datoria de a se implica în activităţi cu caracter 
duhovnicesc-filantropic. 
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Sâmbătă 11 Iulie, PS Iustin Si-
gheteanul a participat la Simpo-
zionul ,,Colaborarea ştiintifică 
Horea Holubei – Yvette Cauchois 

şi spiritualitatea maramureşeană” - Masa 
Rotundă - organizată de către Episcopia 
Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, 
Mănăstirea Bârsana şi Institutul Naţional 

de Fizică şi Inginerie Nucleară ,,Horea 
Holubei” Bucureşti-Măgurele, care s-a 
desfășurat la Mănăstirea Bârsana. 
Simpozionul a fost precedat de Săvâr-
şirea Slujbei Parastasului la mormântul 

savantei Yvette Cauchois de către PS 
Iustin Sigheteanul în cimitirul Mă-
năstirii Bârsana. 
Omul de ştiinţă Yvette Cauchois, 
care nu a fost încreştinată la naştere 

de către părinţii ei din Paris, fiindcă 
aceștia erau anticlericali, dar şi-a dorit 
mult botezul creştin.
Acest lucru s-a petrecut în chip 
minunat, fiind botezată în anul 
1997 la Paris de către Pr Ioan Stoica 
slujitor la Mănăstirea Bârsana şi care 
se găsea în Paris la o bursă de studii. 
A încetat din viaţă în noiembrie 1999 
în România şi conform dorinței ei 
testamentare a fost înmormantată în 
cimitirul Mănăstirii Bârsana. Slujba 
înmormântării a fost oficiată de către 
IPS Arhiepiscop Justinian. 
La masa Rotundă au susţinut comu-
nicări mari personalităţi acade mice şi 
universitare din România. 

Yvette Cauchois (n. 19 decembrie 
1908, Paris – d. 19 noiembrie 1999, 
Paris) a fost o fiziciană cunoscută 
pentru contribuţiile aduse la 
spectroscopia şi optica razelor X. 
Yvette Cauchois a absolvit liceul 
la Paris, apoi şi-a făcut studiile 
superioare la Facultatea de Ştiinţe a 
Universităţii din Paris, unde a obţinut 
în 1928 licenţă în ştiinţe fizice. În 
laboratorul de chimie fizică al lui 
Jean Perrin, a studiat fluorescenţa 
soluţiilor, obţinând în 1930 diploma 
de studii superioare. S-a consacrat 
apoi spectroscopiei de raze X, 
obţinând în 1933, la vârsta de 24 de 
ani, doctoratul în ştiinţe fizice. Şi-a 
continuat cariera de cercetător la 
Caisse nationale des sciences, apoi 
la Caisse nationale de la recherche 
scientifique, devenind în 1939 maître 
de recherche la Centre national de 
la recherche scientifique. În 1938 
şi-a început cariera universitară 
la Facultatea de Ştiinţe din Paris 
ca şef de lucrări la laboratorul de 

chimie fizică. În 1945 a fost numită 
conferenţiar de chimie fizică; în 
1948 a devenit professor, iar în 
1954 profesor titular al catedrei de 
chimie fizică şi totodată director al 
laboratorului de chimie fizică. La 
reorganizarea din 1971, Facultatea 
de Ştiinţe a Universităţii din Paris a 
fost transferată la Universitatea Pierre 
şi Marie Curie (Universitatea Paris 
VI). Yvette Cauchois s-a pensionat 
în 1978, rămânând profesor emerit 
până în 1983.
În anii 1934–1935 a studiat spectrele 
de emisie L ale platinei, mercurului 
şi tungstenului precum şi spectrul 
K al cuprului. A elaborat un tip nou 
de spectrograf, adaptând metode 
tehnice din spectroscopie şi optică 
la studiul razelor X. Spectrograful de 
raze X inventat de Yvette Cauchois a 
fost utilizat de Horia Hulubei, lucrând 
în laboratorul lui Jean Perrin, la 
identificarea elementelor cu numere 
atomice 87, 93 şi 85, încă lipsă din 
tabelul periodic al elementelor, dar 

presupuse a exista în natură ca urme. 
Identificările făcute de Hulubei-
Cauchois au fost contestate, pe drept 
sau pe nedrept, iar numele propuse 
de ei (respectiv moldaviu, sequaniu şi 
dor) nu au fost adoptate; elementele 
respective sunt cunoscute astăzi 
sub denumirile franciu, neptuniu şi 
astatiniu. A realizat şi cercetări asupra 
elementului poloniu, în colaborare cu 
Horia Hulubei şi Sonia Cotelle.
A încetat din viaţă la Paris, la vârsta 
de 91 de ani, în urma unei pneumonii 
contractate în timpul unei vizite în 
România, la mănăstirea Bârsana, 
unde a cerut să fie înmormântată. 
Rezultatele cercetărilor efectuate de 
Yvette Cauchois i-au adus numeroase 
premii şi distincţii. A primit Premiul 
Ancel al Societăţii Franceze de Fizică 
(1933) şi patru premii ale Academiei 
de Ştiinţe: Premiul Henri Becquerel 
(1935), Premiul Girbal Baral (1936), 
Premiul Jérôme Ponti (1942), Premiul 
Triossi (1946). A fost distinsă cu 
Medalia Societăţii Cehoslovace de 

Spectroscopie (1974), cu Medalia de 
Aur a Universităţii din Paris (1987) şi 
cu titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii din Bucureşti (1993).

Decoraţiile acordate de statul francez 
i-au adus titlurile de Comandor al 
Ordinului Palmes académiques, Ofiţer 
al Ordinului Naţional Legiunea de 
Onoare şi Ofiţer al Ordinului Naţional 
de Merit.

,,Colaborarea ştiinţifică  
Horea Holubei – Yvette Cauchois  
şi spiritualitatea maramureşeană”

Yvette Cauchois 
a încetat din 
viaţă la Paris, 
la vârsta de 91 
de ani, în urma 
unei pneumonii 
contractate în 
timpul unei vizite 
în România, 
la mănăstirea 
Bârsana, unde 
a cerut să fie 
înmormântată. 

12 13



 „Nu am mai vizitat această regiune 
din România până acum, dar atât din 
punct de vedere turistic, cât şi spiritual, a 
fost o experienţă minunată. Am întâlnit 
oameni minunaţi alături de care am 
cunoscut şi am văzut o parte a istoriei 
Maramureşului, caracterizat de clădiri 
magnifice din lemn, înconjurate de un 
peisaj pitoresc. În cele din urmă, locul în 
care am stat a fost unic: simplu şi foarte 
confortabil. Mulţumiri celor care locuiesc 

acolo şi care ne-au găzduit şi ne-au tratat 
foarte bine. Ar fi fost minunat dacă ar 
mai fi durat câteva zile, dar oricum este 
deja de neuitat această experienţă”.

Robert (19 ani)

„În aceste zile, în care mi s-a dat opor-
tu nitatea de a cunoaşte mai bine ţara 
noastră, în special zona Maramureşului, 
am avut multe momente memorabile. 
Pe lângă faptul că am vizitat un loc 

îmbogăţit cu o astfel de istorie, am avut, 
de asemena, ocazia de a întâlni oameni 
minunaţi alături de care am împărţit 
această experienţă. Dacă se va ivi şi 
la anul ocazia de a participa la acest 
proiect, aş fi fericit să particip”.

Daniel (17 ani)

„Greu de explicat în cuvinte cele cinci 
zile petrecute pentru a descoperi 
partea din România în care nu am mai 
fost. Pe de o parte este descoperirea 
de legende, tradiţii de lungă durată, 

biserici şi oameni ospitalieri: o bunătate 
la care nu te aştepţi. Pe de altă parte 
sunt prieteniile, modul în care înveţi să 
relaţionezi, să cunoşti pe cineva care la 
prima vedere îţi transmite ceva anume, 
iar pe urmă descoperi cu totul altceva. În 
cele din urmă, nu există un adjectiv care 
să descrie această experienţă, datorită 
căreia în viaţa ta au apărut oameni 
minunaţi, iar în inimina ta şi-a făcut loc 
sentimentul că nimic nu este mai frumos 
decât ţara ta, decât casa ta”.

Bianca (17 ani)

rep.: Care a fost traseul 
dumneavoastră profesional?

Pr. Marius Floricu: În 1992 am ajuns în 
Italia, sunt unul dintre primii imigranţi 
români în Italia. Erau atunci la Torino 
în jur de 200 de emigranţi. Trebuia să 
ajung în Franţa, împreună cu un coleg 
al meu şi am rămas la Torino. Aşa a 
început aventura mea acolo. Am lucrat 
în construcţii, am prestat diverse munci 
acolo. Plecarea mea a avut loc după ce am 
terminat Facultatea de Teologie, pentru 
că tot în 1992 am terminat şi facultatea, 
am fost coleg cu PS Justin Sigheteanul, 
cu ÎPS Iosif din Vişeu, cu PS Siluan, care 
este acum la Roma şi pr. Dr Cristian 
Ştefan, consilier cultural al Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului. 

rep.: De ce v-aţi decis să rămâneţi în 
Italia?

Pr. Marius Floricu: A fost pur şi simplu 
o experienţă pe care am decis s-o 
trăiesc pentru o lună de zile şi apoi să 
ne întoarcem acasă, dar nu ne-am mai 
întors. Am lucrat în construcţii, am 
fost sudor la Fiat, am fost electrician, 
am lucrat într-o fabrică chimică pentru 
reciclarea uleiurilor arse. După care, în 
1997, când s-a schimbat puţin situaţia 
politică, m-am întors, am crezut că va 
fi puţin mai bine în ţară. În 1997-1998 
am fost profesor la un liceu, am cântat 
în Filarmonica din Vâlcea şi am fost 
hirotonit preot misionar la Episcopia 
Vâlcei. Apoi am plecat înapoi în Italia, 

atunci erau vreo 4 preoţi misionari 
în toată Italia, unul la Torino, unul la 
Milano, unul la Florenza şi unul la Bari. 
În 2002 deja am început o parohie la 
Cuneo,apoi  am mai format încă două 
parohii, una la Bra şi una la Saluzzo.  

rep.: Cât de greu v-a fost să formaţi o 
comunitate spirituală ortodoxă într-o 
ţară străină şi preponderent catolică? 

Pr. Marius Floricu: Dumnezeu este 
peste toţi. Şi am pornit de la premiza că 
nu există diferenţe, că dragostea depă-
şeşte diferenţele pe care le pun oamenii 
între noi. Şi n-am avut nicio problemă 
în acest domeniu şi, spre deosebire de 
alte locuri unde există probleme între 
cele două religii, acolo chiar m-au 
demonstrat fraternitatea, ca să spun 
aşa. Ne-au dăruit în jur de 100 şi ceva 
de locuri de cult, ei ni le-au dăruit ca 
să putem sluji în ele. Ca preot lucrez 

cu toţi ortodocşii: români, moldoveni, 
ucraineni şi chiar italieni. Chiar recent 
am avut un italian care a trecut la 
ortodocşi. Frecventa biserica noastră 
de mulţi ani şi s-a gândit că ar fi bine să 
treacă la ortodocşi.

rep.: Aţi ridicat o biserică de lemn 
maramureşeană în Moncalieri. 

Pr. Marius Floricu: Da, asta e deja a 
patra parohie pe care am înfiinţat-o. Am 
ales o biserică de lemn maramureşeană, 
în primul rând pentru frumuseţea ei 
şi pentru ceea ce ea înseamnă pentru 
poporul român, este un izvor de tra-
diţie, reprezintă istoria bisericii orto-
doxe române, ştiţi în ce context au 
apărut bisericile de lemn, erau uşor de 
demontat, de mutat dintr-o parte într-
alta, din cauza faptului că eram sub 
ocupaţie străină şi cea mai simplă soluţie 
erau bisericile de lemn. A fost construită 

în Sighetu Marmaţiei, am demontat-o 
şi am dus-o acolo. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu am reuşit să obţinem teren 
acolo, ne-am zbătut destul de mult, 
vreo doi ani am bătut drumul primăriei, 
dar am reuşit să-l obţinem. Biserica are 
25 de metri înălţime, este destul de 
mare ca şi volum, meşterii îmi spuneau 
că e cât o catedrală pentru o biserică de 
lemn. Are hramul „Sf. 40 de mucenici” 
şi în ianuarie am avut practic sfinţirea 
bisericii. Acum avem în lucru altarul de 
vară, care este tot în stil maramureşean, 
ca şi la Bârsana, după care vom face o 
casă maramureşeană, ansamblul este 
mult mai mare. Poarta maramureşeană 
este deja montată.    

rep.: Cât de mare este comunitatea 
dumneavoastră?

Pr. Marius Floricu: Moncalierii numă-
ră cam 5000 de credincioşi ortodocşi. 
Într-o duminică obişnuită vin cam 
200 de persoane la biserică. Biserica 
românească în străinătate are o valenţă 
mult mai mare decât ceea ce poate 
reprezenta aici. Acolo, un loc de întâl-
nire pentru români, locul în care îl 
găsesc pe Dumnezeu. Spunea frumos 
cineva atunci când am adus biserica: 
„L-am adus pe Dumnezeu”. Ei aşa simt, 
se regăsesc în structura bisericii de lemn 
din Maramureş. 

rep.: Cei mai mulţi români pleacă în 
Italia pentru un trai mai bun, pentru 
latura materială. Cât de greu este să 
abordaţi partea spirituală cu ei?

Pr. Marius Floricu: Nu-mi este greu, 
am trăit viaţa lor ca emigrant, sunt în 
empatie cu ei. Sunt unul dintre pio-
nierii emigranţi în Italia. Chiar nu-mi 
este greu să le cunosc problemele. 

rep.: Cum sunt văzuţi românii de 
italieni?

Pr. Marius Floricu: E o întrebare grea. 
La Torino, de exemplu, sunt văzuţi bine 
pentru că majoritatea sunt muncitori şi 
au venit nu pentru alte scopuri, ci să 
muncească. Torino e un oraş industrial. 

rep.: Copiii români născuţi în 
Italia mai cunosc cultura, tradiţiile, 
identitatea ţării noastre?

Pr. Marius Floricu: Tocmai asta 
încercăm să facem prin această tabără, 
„Maramureşul deschide poarta 
cunoaşterii şi toleranţei pentru românii 
din Italia”. Încercăm să reînviem spiritul 
naţional în ei, ducându-i la mănăstirile 
noastre, făcându-le cunoscută bogaţia 
de tradiţii şi spiritualitate a românilor. 

rep.: Care sunt impresiile copiilor 
după această tabără?

Pr. Marius Floricu: Eu zic că este un 
demers extraordinar şi chiar vorbeam 

cu părintele Cristian Ştefan care a fost 
iniţiatorul acestui proiect, să dezvoltăm 
ideea şi să o facem la un alt nivel, să 
aducem şi copiii italieni, de fapt ideea 
noastră cam asta era. Copiii care au 
participat la tabără snt receptivi şi 
bucuroşi că au venit în Maramureş, unii 
dintre participanţi s-au năcut acolo, 
alţii au trăit o perioadă în România.  Ei 
se simt români, deşi vorbim de a doua 
generaţie de emigranţi. Noi suntem un 
popor sentimental şi părinţii au avut 
grijă să le transmită sentimentul de 
dragoste de ţară. 

rep.: Pe termen scurt, ce planuri aveţi 
legate de comunitatea din Italia?

Pr. Marius Floricu: Suntem la început de 
drum cu această comunitate, întâi vreau 
să terminăm acest proiect şi apoi vom 
face un centru de primire a românilor 
cu probleme sociale. Avem multe idei pe 
care vrem să le implementăm pas cu pas.   

ImpresIIle partIcIpanţIlor 

„Biserica 
românească în 
străinătate are 
o valenţă mult 

mai mare decât 
ceea ce poate 

reprezenta aici. 
Acolo, un loc de 
întâl nire pentru 

români, locul 
în care îl găsesc 

pe Dumnezeu. 
Spunea frumos 

cineva atunci când 
am adus biserica: 

«L-am adus pe 
Dumnezeu». Ei aşa 
simt, se regăsesc în 

structura bisericii 
de lemn din 

Maramureş”. 

Pr. Marius Floricu
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„Dragostea depăşeşte 
diferenţele pe care  
le pun oamenii între noi”

Pr. Marius Floricu, preot român ortodox în Italia:

În această săptămână s-a derulat 
un proiect inedit: „Maramureşul 
deschide poarta cunoaşterii şi 
toleranţei pentru românii din 
Italia”, implementat de Asociaţia 
pentru Cultură şi Educaţie Sf. 
Constantin Brâncoveanu, cu 
sprijinul CJ Maramureş. 13 
copiii români din Italia, însoţiţi 
de preotul Marius Floricu au 
participat gratuit la o tabără 
în Maramureş. Cum se vede 
Maramureşul prin ochii tinerilor 
crescuţi în Italia şi cum a reuşit 
un preot otodox să închege 
patru comunităţi spirituale 
în Italia? Aflaţi într-un amplu 
interviu cu preotul Floricu. 



aflarea moaștelor  
sf. serafim de sarov
Moaştele Sfântului Serafim de 
Sarov au fost descoperite în ziua 
de 3 iulie 1903. Zilele următoare a 
avut loc o mare procesiune la care 
au participat mai mult de 200.000 
de persoane și familia regală a 
Rusiei. Sfântul a fost canonizat 
de Biserica Rusă, în mod festiv, 
la Sfânta Liturghie din 19 iulie (1 
august) 1903.

Fiu al unor negustori cucernici 
din oraşul Kursk, el a crescut 
în smerenie şi dragoste faţă 
de Biserică şi a avut parte la 

vârsta copilăriei de arătarea milei Mai-
cii Domnului, care l-a vindecat în chip 
miraculos. La 17 ani părăsi lumea, cu 
bine cu vântarea mamei sale, şi intră în 
Mănăstirea Sarov, unde a devenit repede 
un model de ascultare şi virtuţi mo-
nahale. 
La capătul a opt ani de ascultare ca frate 
în mănăstire, a fost tuns monah, primind 
numele Serafim („înfocat”, „arzător”), 
nume care îi spori şi mai mult zelul în 
a urma pe aceşti slujitori ai Domnului, 
netrupeşti şi arzând de dragoste pentru 
El. Hirotonit diacon, el petrecea noaptea 
întreagă în rugăciune, înainte de a săvârşi 
dumnezeiasca Liturghie; şi, sporind fără 
încetare în sfintele ne voinţe, Domnul 
îi dărui ca răsplată nenumărate clipe de 
extaz şi mângâieri duhovniceşti. Fiind 
îndrumat cu grijă de cei mai înaintaţi 
în vârstă şi înţelepciune, el nu a căzut 
în păca tul slavei deşarte de care este 
pândit cel care se bucură de darurile lui 
Dumnezeu; dimpotrivă ele l-au fă cut să 
se smerească şi mai mult, în vinovăţindu-
se pe sine în tot timpul şi căutând şi mai 
mult singurătatea.
La puţină vreme după hirotonirea sa 
şi după moartea duhovnicului său, el a 
primit încuviinţarea de a se retrage în 
singurătate, în adâncul pădurii, la 6-7 
km de mănăstire. Dar diavolul nu s-a dat 
bătut şi a trimis trei tâlhari, care, furioşi 
că n-au găsit la sărmanul monah banii la 
care sperau, l-au bătut cu ciomegele şi cu 
dosul unui topor, lăsîndu-l pe jumătate 
mort, cu totul însângerat şi cu oasele 
rupte. Cu toate că avea o constituţie 

robustă, blîndul Serafim nu a încercat 
nici o clipă să se apere şi s-a lăsat cu totul 
în voia lor, cu gândul că astfel se făcea 
părtaş suferinţelor Domnului.
În starea de plâns în care se afla, a reuşit 
totuşi să se târască până la mînăstire, 
unde, după cinci luni de suferinţă, a fost 
vindecat în chip minunat printr-o nouă 
apariţie a Maicii Domnului, ase mă-
nătoare celei din timpul uceniciei sale în 
mănăstire. A rămas totuşi gârbov până la 
sfârşitul zilelor sale şi nu se putea mişca 
decât cu mare greutate, sprijinindu-se 
într-un toiag.
Această infirmitate l-a făcut să urce 
o nouă treaptă pe scara vieţii lui în-
dreptate spre cer şi să înceapă, din 
1807-1810, lupta tăcerii, în deplină 
singurătate. Odată însănătoşit, se reîn-
toarse în „pustia” sa şi, nemaiputând 
veni la mănăstire cu regularitate, cum 
făcea înainte, el încetă cu totul să mai 
vorbească cu oamenii. De fiecare dată 
când întâlnea pe cineva în pădure, i se 
închina până la pământ, fără a scoate 
un cuvînt, rămânând aşa până când 
omul se îndepărta. El a reuşit astfel să-
şi păstreze mintea înălţată la Dumnezeu 
fără întrerupere şi fără abatere.

Între timp, egumenul mănăstirii muri 
şi unii călugări au început să se arate 
duşmănoşi faţă de sfântul pust nic, 
acuzîndu-l că s-a despărţit de comu-

niu nea cu Biserica. Până la urmă i-au 
poruncit chiar să se întoarcă în mă-
năs tire. Sfîntul s-a supus fără nici o 
împotrivire şi s-a stabilit într-o chilie 
strâmtă, unde a început o nouă etapă a 
vieţii sale ascetice: recluziunea (închi-
derea cu totul în chilie).

La sfârşitul a cinci ani de retragere 
totală, deschise uşa chiliei, lăsând să 
intre pe cei ce voiau să-l vadă, dar fără 
a rupe totuşi legământul tăcerii, chiar 
când era vorba de vizitatori importanţi. 
Apoi, în 1826, Maica Domnului îi vesti 
că a sosit vremea să părăsească tăcerea şi 
el începu să le împărtăşească semenilor 
din roadele experienţei sale ascetice: mai 
întâi călugărilor, pe care-i îndemna la 
stricta respectare a regulilor monahale 
şi la zel desăvîrşit în lucrarea lor pentru 
mântuire; apoi sosiră şi mirenii în număr 
din ce în ce mai mare.

La întâi ianuarie 1833, după ce s-a 
împărtăşit, el s-a închinat la toate icoanele 
din biserică, aprinzând în faţa fiecăreia o 
lumânare şi i-a binecuvântat pe toţi fraţii, 
zicîndu-le: „Lucraţi pentru mântuirea 
voastră; vegheaţi! Cununile vă sunt 
pregătite”. Apoi, după ce merse să-şi vadă 
mormîntul dinainte pregătit, se închise în 
chilie şi, îngenunchind şi cântând imnele 
Învierii, îşi dădu duhul în mâinile lui 
Dumnezeu chiar în aceeaşi noapte.

Sfintele moaște ale Sf Serafim de Sarov au fost găsite la St. Petersburg, într-un 
depozit al unui muzeu, după anul 1990. Astăzi, Moaștele Sfântului Serafim se 

află la Diveevo ( 10 km de Sarov).


