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La început de drum

Acum, la împlinirea unui 
sfert de veac de la instalarea 
noastră în scaunul de 
Întâistătător al Eparhiei 

Maramureşului şi Sătmarului, gân
durile din sufletul nostru se îndreaptă 
din nou către toţi fiii noştri sufleteşti. 
Cu aceleaşi cuvinte cu care vam vorbit 
la începutul drumului nostru, vă chem 
şi acum să mulţumim Domnului 
Dumnezeului nostru pentru tot 
ajutorul dat în aceşti ani ca săL slujim 
şi săL preamărim împreună.
Mulţumim lui Dumnezeu Cel în 
Treime slăvit, Tatălui şi Fiului şi 
Sfântului Duh, cu puterea Căruia sa 
împlinit dorinţa Binecredinciosului 
Popor Român din aceste plaiuri 
binecuvântate de Dumnezeu, să se 
reînfiinţeze străvechea Episcopie 
Ortodoxă, una dintre cele mai vechi 
Episcopii româneşti care a ţinut 
legătura cu strălucita capitală a lumii 
creştine, Constantinopolul, înfiinţată 
de Sfântul Împărat Constantin cel 
întocmai cu Apostolii şi maica sa 
Elena. Din strălucirea acestei capitale a 
lumii creştine sa revărsat şi peste acest 
ţinut românesc  lumina lui Hristos şi 
la umplut de har, care nu sa stins nici 
acum din sufletul maramureşenilor. 
Slavă şi mulţumire aducem acum 
Domnului şi Dumnezeului nostru, 
moşilor şi strămoşilor noştri.
De la început trebuie să ne amintim 
că poporul român, car a fost prea mult 
asuprit şi umilit, a fost iubit şi ocrotit 
de Dumnezeu, care ia dat o mamă 
bună ce la luminat, la mângâiat şi la 
întărit: Sfânta Biserică Ortodoxă.
Dacă nam fi avut această mamă, am 
fi dispărut din istorie, nam fi avut o 
limbă frumoasă, aşa cum este limba 
românească, nu am fi avut o cultură 
proprie, nu am fi fost un popor întreg, 
nam fi avut o viaţă spirituală uni tară, 
nu am fi putut înfrunta valurile po
poarelor străi ne, care au lovit în noi cu 
furie. 

Suntem datori întotdeauna să 
avem multă recunoştinţă şi 

dra goste faţă de Mama 
noastră bună, care este 

Sfânta Biserică stră

„Biserica Ortodoxă ne-a fost cetatea 
de salvare şi slujitorii acestei Sfinte 

Biserici, preoţii ortodocşi au fost  
ade văraţii părinţi şi dascăli ai 

poporului român. De aceea străinii şi 
păgânii au lovit întotdeauna în 

Biserica Ortodoxă şi în 
preotul ortodox”.
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moşească. Mare nenorocire este când 
un copil o pierde pe mama lui ade
vărată şi în locul ei ajunge pe mâna 
unei mame vitrege. Şi o mamă vitregă 
poate îngriji de un copil, dar niciodată 
nu va avea căldura sufletească a unei 
mame adevărate.
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 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 rea
credinţă, încearcă să falsifice istoria 
Bisericii noastre, după cum unii 
încearcă să falsifice şi istoria patriei 
noastre. Biserica Ortodoxă nu 
forţează niciodată textele Sf. Scripturi, 
nici nu falsifică istoria, ci cu sfinţenie 
şi cu respect apără şi ne învaţă numai 
adevărul.

Întotdeauna poporul român şia găsit 
salvarea în Biserică. În Biserica lui 
românească, strămoşească, în Biserica 
Ortodoxă, care a fost Mama bună a 
acestui popor, ce nea născut şi nea 
crescut, în ea şia format firea, sufletul 
şi caracterul.
Biserica Ortodoxă nea fost cetatea 
de salvare şi slujitorii acestei Sfinte 
Biserici, preoţii ortodocşi au fost ade
văraţii părinţi şi dascăli ai poporului 
român. De aceea străinii şi păgânii au 
lovit întotdeauna în Biserica Ortodoxă 
şi în preotul ortodox.
Ura împotriva Bisericii noastre sa 
manifestat şi în ei 40 de ani de dicta
tură comunistă. Stăpânirea totalitară 
a lovit în toate confesiunile din ţara 
noastră, dar mai crud a lovit în Biserica 
Ortodoxă, desfiinţând multe episcopii 
şi mănăstiri, alungând din scaunele 
lor pe mulţi ierarhi, iar pe călugări şi 
pe călugăriţe, după ce ia dat afară din 
mănăstiri, ia aruncat în închisori pe 
toţi cei ce nu au dezbrăcat haina lor.
Dintre slujitorii Bisericii Ortodoxe 
care au suferit mult în timpul re
gimului comunist vom aminti doar 

câteva nume mai cunoscute. Din 
rân dul celor ce sau împotrivit dic
tatorilor şi asupritorilor poporului 
român au fost luminatul Mitropolit 
al Moldovei, Dr. Irineu Mihălcescu, 
marele Mitropolit al Banatului,  Dr. 
Vasile Lăzărescu, Episcopul de la 
Oradea, Dr. Nicolae Popovici, eroul 
şi martirul neamului, care şi în 1940 
a fost expulzat din Ardeal de hortyşti, 
aşa cum a fost expulzat tot atunci şi 
Episcopul ortodox al Maramureşului, 
Dr. Vasile Stan. Regimul trecut a 
sur ghiunit şi pe Episcopul Policarp 
Moruşca şi pe toţi episcopii vicari, pe 
care ia scos din scaune şi ia izolat în 
mănăstiri. Pe mitropolitul Bucovinei 
şi Maramureşului, Visarion Puiu, în 
lipsă, la condamnat la moarte. 

Preoţii Bisericii Ortodoxe, de ase
menea, au avut de suferit în timpul 
regimului comunist întrun număr 
mult mai mare decât au suferit preoţii 
tuturor celorlalte culte din ţară. Mii de 
preoţi şi călugări ortodocşi au murit în 
condiţii groaznice de temniţă, la canal 
sau în alte lagăre comuniste.
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Un număr mare de biserici ortodoxe au 
fost demolate, în timp ce, nici o biserică 
a altui cult nu a fost dărâmată. Acesta a 
fost calvarul Bisericii Ortodoxe, acesta 
este drumul crucii pe care Biserica 
noastră, alături de poporul român, la 
suferit dea lungul anilor.
Acum, în atmosfera de libertate, po
porul român a început săşi refacă 
viaţa, săşi lege rănile  adânci, a început 
un drum nou, pe care, rugăm pe Atot
puternicul Dumnezeu să ne ajute ca 
să putem trece peste toate greutăţile, 
să ne eliberăm de ură, de minciună, 
de prejudecăţi şi răutate. Ne trebuie 
însă multă răbdare şi înţelepciune la 
toţi. Am moştenit multe prejudecăţi 
şi apucături strâmbe de care trebuie să 
ne debarasăm. Cel dintâi lucru de care 
avem mare nevoie este să ne întoarcem 
la Dumnezeu. Să ne lepădăm de 
satana şi să ne unim cu Hristos. Avem 
nevoie să auzim rostinduse cuvântul 
lui Dumnezeu în toate instituţiile 
din ţară. Este bine să ştim că, dacă nu 
vom asculta poruncile lui Dumnezeu 
şi dacă le vom călca El ne va părăsi şi 
pe noi şi lumea de azi şi urmările vor 
fi grave. Vedem cu toţii că acolo unde 
Legea lui Dumnezeu nu este respectată 
dispare dreptatea, libertatea, bucuria, 
liniştea şi pacea.
Noi şi copiii noştri avem nevoie de 
lumină, de bucurie şi de sănătate su
fletească şi trupească. Pentru ca să 
dobândim toate acestea trebuie create 
condiţiile în care să se poată dezvolta 
asemenea virtuţi.

Mediul în care se creează cele mai 
prielnice şi mai sănătoase condiţii de 
viaţă este familia creştină, în care arde 
lumina lui Hristos. 

De aceea noi, creştinii, avem datoria să 
luptăm ca să dispară divorţul din viaţa 
fa miliilor, să înceteze monstruosul pă
cat al avorturilor, să nu se păteze viaţa 
noastră prin beţie, lene şi tâlhărie. 

Pentru aceasta, tinerii care se căsăto
resc trebuie să fie înţelepţi şi săşi 
aleagă bine viitoarele soţii, cu care să 
poată convieţui în pace toată viaţa, 
iar tinerele fete săşi ia de soţi numai 
pe acei tineri care sunt cinstiţi, harnici 
şi curaţi. Există sate româneşti în 
care fetele nu stau de vorbă cu tinerii 
neserioşi şi stricaţi, cu cei beţivi, leneşi 
şi ticăloşi.

„Cel dintâi lucru de care 
avem mare nevoie este să ne 

întoarcem la Dumnezeu. Să 
ne lepădăm de satana şi să ne 

unim cu Hristos. Avem nevoie să 
auzim rostindu-se cuvântul lui 
Dumnezeu în toate instituţiile 

din ţară. Este bine să ştim că, 
dacă nu vom asculta poruncile 

lui Dumnezeu şi dacă le vom 
călca El ne va părăsi şi pe noi şi 

lumea de azi şi urmările vor fi 
grave. Vedem cu toţii că acolo 

unde Legea lui Dumnezeu 
nu este respectată dispare 

dreptatea, libertatea, bucuria, 
liniştea şi pacea”.

† Justinian Chira, Arhiepiscop
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Trebuie să facem lumină în familie. 
Familia este vatra şi cuibul curat în care 
se poate dezvolta omul sănătos, la trup 
şi la suflet. Mă adresez cu tărie tuturor 
creştinilor din Eparhia Maramureşului 
şi Sătmarului şi îi rog să facă lumină 
în sufletele lor, în casa lor, în satul lor 
şi în întreaga lor viaţă. Chemaţi pe 
Dumnezeu ca să vă primească şi să fie 
cu adevărat Tatăl vostru. Gândiţivă 
că, atunci când rostiţi „Tatăl Nostru”, 
faceţi un legământ sfânt, că o să vă 
purtaţi ca nişte fii ai lui Dumnezeu. 
Facem un legământ când rostim 
această rugăciune, ca să sfinţim numele 
lui Dumnezeu cu faptele noastre, cu 
vorbele noastre, cu gândurile şi cu 
toată viaţa noastră. Suntem prea mult 
robiţi de păcate, fraţilor! Credinţa 
noastră în Dumnezeu sa răcit, 
dragostrea sa împuţinat, speranţa 
în mântuirea şi fericirea veşnică din 
multe suflete a dispărut. Trăim întro 
atmosferă apocaliptică, care în orice 
clipă ar putea răsturna întunericul 
infernului peste noi. E timpul să ne 
trezim! Să nu minţim! Să nu trăim în 
desfrânări! Să începem o viaţă nouă, o 
viaţă dreaptă, o viaţă sfântă. Înnoirea 
începe din casă, de la leagăn, de la 
vatră, din familie.

A doua treaptă pe care trebuie să în
cepem să urcăm spre o viaţă nouă este 
şcoala. Să reîncreştinăm învăţământul. 
Să reintroducem religia în şcoală! 
Aceasta este exigenţa ceasului de faţă. 
Suntem un popor care neam născut 
odată cu creştinismul şi am crescut în 
duhul Evangheliei şi în Biserica cea 
adevărată a lui Iisus Hristos, de aceea 
autorităţile de stat au obligaţia să rein
troducă religia în toate şcolile din ţară.
Cerem tuturor cadrelor didactice să 
se întoarcă la Dumnezeu, să depună 
efortul săL cunoască pe Iisus Hristos. 
El este Învăţătorul învăţătorilor, Pa
tronul tuturor profesorilor, El este 
lu minătorul tuturor acelora ce au 
marea şi sfânta datorie de a educa şi 
lumina popoarelor. Hristos este cel 

mai mare pedagog din toate timpurile. 
Învăţătura lui nu este trecătoare. 
Evanghelia Lui este cartea vieţii.
În lumina Sfintei Scripturi să creştem 
poporul român de azi înainte, dacă 
dorim să fie un popor admirat de 
întreaga lume, să fie un popor civilizat, 
curat la suflet şi la trup.

Prea luminaţi slujitori din toate şcolile, 
Hristos vă cheamă să fiţi cei mai fideli 
colaboratori ai Lui, care este Lumina 
lumii.
În şcoală să introducem religia, fără ca 
să facem  prozelitism confesional. În 
şcoală nu e permis şovinismul, nici ura 
pe considerente religioase. În şcoli să 
se predea religia şi patriotismul curat, 
respectând tinerii şi copiii de orice 
naţionalitate sau confesiune ar fi ei.
Ca un piedestal spiritual ce stă în 
fruntea tuturor aşezămintelor din 
lumea creştină este Biserica. Biserica 
este aşezământul întemeiat de 
Dumnezeu, în care îşi găseşte împlinire 
şi rost, atât familia, cât şi şcoala. Ea 
este “stâlp şi temelia adevărului” (I 
Tim. 3, 15). Biserica noastră  îşi are 
obârşia apostolică, este curată, nu are 
amestecat în fiinţa ei nici o umbră, nici 
o rătăcire. De aceea, Biserica noastră se 
numeşte Biserica Ortodoxă, pentru că 
a păstrat învăţătura lui Iisus Hristos 
întreagă,  curată şi nestricată, na în
lă turat, nici na adăugat învăţături 
străine. Moşii şi strămoşii noştri au 
fost ortodocşi. Maramureşul, Oaşul, 
Sătmarul, precum şi tot Ardealul, ca 
de altfel toate celelalte provincii ro
mâneşti, au avut de la început una şi 
aceeaşi lege românească şi creştinească 
– ortodoxă.

Străinii au încercat de multe ori să ne 
dezbine, să ne înstrăineze de credinţa 
noastră, dar în sufletul lui fiecare 
român a rămas dreptcredincios, adi
că ortodox. Chiar şi atunci când, 
administrativ, o parte a poporului 
român din Transilvania, pentru scurt 
timp, a fost despărţit de Biserica Or

todoxă, românii nu şiau părăsit le
gea, ci au ţinuto cu sfinţenie mai 
departe, după rânduiala Bisericii 
Ortodoxe. Sfintele Paşti toţi românii 
leam ţinut împreună, deodată cu 
creştinii ortodocşi şi după rânduiala 
strămoşească Sfintele slujbe, Sfânta 
Liturghie, Sfintele Taine, Slujba În
mormântării şi Sfeştania, toate le
am ţinut după rânduiala Ortodoxiei 
răsăritene. De la Nistru până la Tisa, 
toţi românii aveau un Suflet şi o 
Lege, o singură credinţă – Credinţa 
Ortodoxă. Aceasta este mângâierea şi 
mândria noastră. Aceasta este tăria şi 
speranţa noastră, unitatea în gând şi 
simţire că este cea mai sfântă comoară, 
că este moştenirea autentică pe care am 
preluato de la străbuni. Ar fi o trădare 
so neglijăm, şi cu atât mai mult so 
părăsim sau so uităm.

Bărbaţi şi femei, tineri şi copii care 
sau născut de 40 de ani încoace sunt 
fiii Bisericii Ortodoxe. Iubesc şi slujesc 
Biserica Ortodoxă în care sau născut. 
Nici unul din cei ce au suflet curat nu 
şiau vândut nici legea, nici credinţa, 
nici neamul. Biserica românească este 
Biserica lor, aceea care a fost şi Biserica 
lui Ştefan cel Mare şi a lui Mihai 
Viteazul, Biserica românilor din toate 
ţinuturile româneşti.
Altarul de la Putna, „Sfântul Ioan cel 
Nou” de la Suceava, altarul Mănăstirii 
Curtea de Argeş şi de la Cozia, ca şi 
cel de la Moisei, Bixad şi Rohia sunt 
altarele la care toţii românii, în unitate, 
îşi pleacă genunchii şi fruntea, pentru 
că sunt altarele bisericii lor.
„Un Domn, o credinţă, un botez” este 
porunca lui Dumnezeu, pe care moşii şi 
strămoşii noştri nau călcato. Unitatea 
noastră sufletească, bisericească, ro
mânească şi strămoşească este cea mai 
preţioasă comoară a poporului român 
pe care trebuie so iubim, so slujim şi 
so apărăm!

Adresăm acest cuvânt vouă, tuturor 
românilor, celor ce sunteţi de faţă şi 
tuturor românilor de aproape şi de 
departe, la tot poporul românesc, 
care este Poporul lui Dumnezeu, şi 
cerem Atotputernicului Dumnezeu, 
la acest popas aniversar – 2015, când 
se împlinesc 25 de ani de la reactivarea 
Episcopiei noastre, să reverse harul 
şi binecuvântarea Sa peste noi toţi, 
fiii Bisericii Ortodoxe şi ai neamului 
nostru românesc, de acum şi până la 
sfârşitul veacurilor.

De la Nistru până la Tisa, toţi românii aveau un Suflet şi o Lege, o 
singură credinţă – Credinţa Ortodoxă. Aceasta este mângâierea şi 
mândria noastră. Aceasta este tăria şi speranţa noastră, unitatea în 
gând şi simţire că este cea mai sfântă comoară, că este moştenirea 
autentică pe care am preluat-o de la străbuni. Ar fi o trădare s-o 
neglijăm, şi cu atât mai mult s-o părăsim sau s-o uităm.

† Justinian Chira, Arhiepiscop
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Acoperind partea de Nord
Vest a României, cu jude
ţele Maramureş şi Satu 
Mare, Eparhia noastră are 

rădăcini foarte adânci în acest pământ 
binecuvântat de Dumnezeu. Viaţa 
creştină şi cea politicoadministrativă 
sau împletit armonios, din cele mai 
vechi timpuri, pe lângă curtea voie
vozilor de Maramureş existând o 
viaţă bisericească intensă, cu episcopi, 
preoţi şi călugări, care erau ocrotiţi şi 
răsplătiţi de voievozi pentru fidelitatea 
lor faţă de credinţa ortodoxă şi slujirea 
jertfelnică a nevoilor duhovniceşti, dar 
şi culturale ale dacilor liberi.
Pentru consolidarea vieţii bisericeşti, 
voievozii de vrednică şi veşnică po
me nire, Drag şi Balc, au întemeiat 
mănăstiri, leau înzestrat cu proprietăţi 
prin danii domneşti şi au aşezat la 
cârma lor călugări luminaţi.
Cea mai prestigioasă mănăstire, care 
era şi reşedinţă episcopală, a fost 
Mănăstirea Peri, întemeiată de aceşti 
voievozi, Drag şi Balc, care la 1391 
cer protecţie pentru cti to ria lor Patri
arhului Antonie al Constantinopolu
lui, aceasta devenind, prin actul din 
15 august 1391, Stavropighie Cons
tantinopolitană, iar egumenul ei, Pa
homie, primind atribuţii quasiepis
copale de păstorire peste mai multe 
ţinuturi din NordVestul ţării.

Putem considera că acesta este înce
putul ctitoririi episcopiei, pentru că 
se ştie, există date care atestă faptul 
că mănăstirea a devenit în scurt timp 
re şedinţă episcopală, aici avânduşi 
sediu episcopal şi Sfântul Iosif Mă
rturisitorul din Maramureş (1690
1705).

Viaţa creştină a românilor ortodocşi 
nu sa desfăşurat însă în deplină li
bertate şi linişte, deoarece episcopii 
erau persecutaţi, ei neavând voie să 

rezideze în centre importante ca şi 
conducătorii celorlalte culte: romano
catolici, reforamați, calvini. Ei rezidau 
pe la mănăstiri şi schituri, prin văi şi 
prin munți, dar lumina lui Hristos 
ajungea la poporul dreptcredincios.
Sunt cunoscute diferite soboare ţinute 
cu preoţimea de către Sfântul Ierarh 
Iosif Mărturisitorul, cel mai important 
fiind cel de la Mănăstirea Moisei, care 
exista pe vremea Sfântului Ierarh 
Iosif Mărturisitorul, biserica de lemn 
a mănăstirii fiind sfinţită la 1672 de 
către un alt ierarh sfânt, Mitropolitul 
Sava Brancovici de la Bălgrad, Alba 
Iulia.

Profesorul dr. Nuţu Roşca relatează în 
Viaţa Sfântului Iosif Mărturisitorul, 
al cărei autor este, că sa descoperit un 
antimis din 1692 pe care Sfântul Iosif 
se intitulează „Episcopul Maramu
reşului şi locţiitor de mitropolit al 
Bălgradului”. Se poate ca, în acel an, 
Scaunul Mitropolitan de la Alba Iulia 
să fi fost vacant.

Academicianul şi istoricul nostru 
bisericesc, Părintele Mircea Păcurariu, 
afirmă că Episcopia Maramureşului 
este una dintre cele mai străvechi 
episcopii din Transilvania.
Desigur că vremurile şi oamenii străini 
de neamul românesc şi poate având 
porniri duşmănoase faţă de valorile 
sfinte ale românilor, au răstignit mereu 
această episcopie, au exilat sau închis 
pe episcopi şi pe preoţi şi iau dezbinat 
pe credincioşi.
Toate acestea au culminat cu desfiin
ţarea Episcopiei Maramureşului, în 
1740, de către Curtea de la Viena, în 
complicitate cu episcopii ruteni de la 
Muncaci, care doreau săi atragă pe 
români la unirea cu Roma.
Cât a rezistat episcopia cu ultimul ei 
episcop, cunoscut cu numele Gavril 
Ştefanca de Bârsana (17391740), care 
a rezidat în mănăstirea din localitate, 
unde astăzi se înalţă spre cer una dintre 
cele mai frumoase şi valoaroase vetre 
monahale din România, au rezistat şi 
românii ortodocşi.

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A MARAMUREŞULUI  
ŞI SĂTMARULUI,

O ctitorire pentru dăinuire
†   Dr. Iustin Sigheteanul, arhiereu-vicar

Palatul Episcopal din Sighetu Marmației după retrocedare
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„Vremurile şi oamenii străini de 
neamul românesc şi poate având 
porniri duşmănoase faţă de 
valorile sfinte ale românilor, au 
răstignit mereu această episcopie, 
au exilat sau închis pe episcopi 
şi pe preoţi şi i-au dezbinat pe 
credincioşi”.

† Dr. Iustin Sigheteanul, 
arhiereu-vicar

Când nam mai avut instituţii biseri
ceşti superioare, încet  încet au fost 
trecuţi la grecocatolicism, fără să fie 
întrebați dacă vor. Crima confesională 
de distrugere a mănăstirilor din Ar
deal, de către generalul Bucow în 
1762, prin incendierea celor de lemn 
şi distrugerea cu tunurile a celor de zid, 
iar români ortodocşi obligaţi să treacă 
la uniaţie cu ajutorul închisorilor şi 
spânzurătorilor, a fost momentul de 
mare doliu şi durere pentru pământul 
sfânt al Transilvaniei şi pentru unitatea 
religioasă a românilor.
Atunci sa deschis o rană care nu sa 
mai vindecat niciodată: ruperea unei 
părţi dintre românii ortodocşi de la 
sânul mamei lor şi trecea lor forţată la 
uniaţie. 
Timp de două secole, până în 1937, 
românilor maramureşeni nu li sa 

îngăduit să aibă episcopul lor şi aşa Ma
ra mureşul a fost considerat şi de clarat 
grecocatolic. Numai că Dumnezeu şi 
istoria nu lucrează în ani, ci în lumina 
veşniciei şi a dreptăţii divine eterne.

Prima reînviere  
1937-1940

Ctitoria voievozilor de Maramureş, 
episcopia, reînvie în 1937, fiind ales 
episcop Profesorul Dr. Vasile Stan de 
la Sibiu. Înzestrată cu palat episcopal 
în Sighet, mai multe imobile şi 330 ha 
de pădure la Vadul Izei şi Tarna Mare, 
episcopia nu a avut mult timp o viaţă 
liniştită, nici episcopul o pastoraţie 
tihnită, pentru că în 1940, în timpul 
regimului Hortist de la Budapesta, 
Ar dealul de Nord a fost rupt în mod 
nedrept şi brutal de ţară prin odio

sul Dictat de la Viena şi a intrat 
sub administraţie maghiară, care a 
crucificat episcopia.
Dramele celor 4 ani de dictat arbitrar 
nu pot fi descrise în cuvinte. Istoria 
comunităţilor şi a localităţilor lea 
reţinut ca fiind cele mai dramatice 
pe cele de la Ip, Trăznea şi Moisei. 
Preoţii ortodocşi au fost alungaţi din 
Maramureş, iar crucile de pe palatul 
episcopal au fost mitraliate. 

A doua reînviere  
1944-1948

Chiar dacă în 1944 Ardealul de Nord 
a fost eliberat prin luptele eroice ale 
soldaţilor români şi în 25 octombrie a 
fost eliberată ultima brazdă de pământ 
românesc la Carei, iar episcopia şia 
reluat cu greu activitatea, în scurt timp, 
în 1948, odată cu venirea regimului 
comunist la putere în România, 
Episcopia Maramureşului a fost din 
nou desfiinţată, de data aceasta de un 
regim românesc, care însă era condus 
din altă parte, iar episcopul Sebastian 
Rusan na apucat să păstorească decât 
un an de zile. Timp de 42 de ani, vatra 
istorică a acestei episcopii a ars mocnit, 
iar creştinii, cerul şi pământul au plâns 
înaintea lui Dumnezeu şi a Sfinţilor 
Săi să le facă dreptate. 

A treia reînviere  
- 1990

Când ţara sa eliberat prin revolta 
mun citorilor şi revoluţia creştină a 
ti  nerilor, în decembrie 1989, atunci 
sau descătuşat puterile creatoare ale 
acestui neam.
La cererea preoţimii din Maramureş, 
în 12 februarie 1990 sa reînfiinţat 
Epis copia Maramureşului şi Săt
ma   rului, iar în 26 septembrie 1990 
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Înalt preasfinţitul Justinian a fost ales 
titular al acestei episcopii, hotărând 
ca reşedinţa reînviatei episcopii să fie 
în Baia Mare, care avea un număr de 
103.000 de ortodocşi.
Ctitoria voievozilor de Maramureş, 
episcopia întemeiată de ei, reînvia a 
treia şi credem pentru ultima dată, 
pentru că nu o va mai putea nimeni 
desfiinţa, aşa cum se arată ea astăzi.
Chemat să rectitorească din temelii o 
eparhie voeivodală, Înaltpreasfinţitul 
Justinian, ca fiu al Maramureşului şi 
Părinte al Rohiei, sa arătat un voeivod 
înţelept, luminat, echilibrat, răbdător 
şi iertător, dar şi jertfelnic, arhiereu al 
lui Hristos, slujitor al tuturor, după 
chipul Păstorului cel Bun.

Când Dumnezeu a binevoit să se spo
rească şi să întărească lucrarea pas
toralmisionară în eparhie, la inspirat 
pe Înaltpreasfinţitul Justinian să ne 
cheme alături spre ai fi apropiat şi 
împreună lucrător în via Domnului.
Astfel, din 17 aprilie 1994, când prin 
punerea mâinilor Înaltpreasfinţitului 
Mitropolit Antonie al Ardealului, 
Înalt preasfinţitul Bartolomeu al Clu
jului şi Preasfinţitul Justinian al Ma
ramureşului şi Sătmarului, am primit 
în Duminica a Va din Postul Mare, 
la Mănăstirea Rohia, cerescul dar al 
arhieriei. Am înţeles din pericopa 
evanghelică a Duminicii, cu cearta 
pentru locul întâi, că arhiereul este 
chemat la răstignire totală şi slujirea 
jertfelnică a celor încredinţaţi spre 
păstorire, preoţi şi credincioşi, ceea ce 
am încercat, pe cât a fost cu putinţă, să 
împlinesc alături de Înaltpreasfinţitul 
Arhiepiscop Justinian.

Pe lângă asumarea în baza atribuţiilor, 
a supravegherii şi  îndrumării vieţii 

mo nahale şi implicarea în lucrarea de 
ctitorire a noii biserici de la Mănăstirea 
Rohia, în 1999 neam asumat cea 
mai importantă şi grea lucrare: cons
truirea Catedralei Episcopale, care 
la momentul respectiv se găsea în 
faza de fundaţii şi câteva diafragme 
turnate, aşa cum se poate vedea din 
imagini. Neputinţa Pr. Vasile Trif de a 
continua lucrările şi incapacitatea lui 
de a înţelege că episcopia şi episcopul 
trebuie să construiască o Catedrală 
episcopală, după reînfiinţarea episco
piei în 1990, au dus la această situaţie 
compromiţătoare, încât unii fraţi 
creş tini au lansat sloganul: „Acolo 
este groapa ortodoxiei. Acolo o săi 
îngropăm pe ortodocşi”. Iar Episcopia 
pusă în această situaţie acceptă ideea 
ca una din bisericile mari din oraş, 
respectiv „Naşterea Domnului” să fie 
transformată în Catedrală episcopală, 
având şi parohie. În aceste condiţii 
dificile şi umilitoare pentru Biserica 
Or  todoxă neam asumat personal 

cons truirea catedralei, răspunzând rău
tăţilor celorlalte culte în felul următor: 
„Acolo nu va fi groapa Ortodoxiei, cu, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi slava 
Ortodoxiei”.
Acum, la împlinirea unui sfert de veac 
de la reactivarea episcopiei, vom pune 
crucea la +75 m pe cupola principală, 
spre a binecuvânta poporul, oraşul şi 
ţinutul.

În ce priveşte recuperarea patrimo
niului pe care la avut episcopia, nea 
ajutat Dumnezeu şi oamenii Săi să 
redobândim Palatul Episcopal din 
Sighet, 230 ha de pădure la Vadul Izei 
şi 100 ha la Târna Mare.

Șantierul Catedralei Episcopale - 1999

„Aşa cum se prezintă eparhia 
noastră la acest popas aniversar 

de un sfert de veac, din punct 
de vedere patrimonial, pastoral 

- misionar, cultural-teologic şi 
social filantropic îşi îndeplineşte 

cu prisosinţă rolul, rostul şi îşi 
arată folosul deosebit pentru 
păstrarea unităţii de neam şi 
credinţă, a identităţii noastre 
şi a valorilor sfinte, asigurând 

dăinuirea neamului român şi a 
ortodoxiei lui bimilenare”. 

† Dr. Iustin Sigheteanul, 
arhiereu-vicar
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Prin hotărâre de Guvern am obţinut 
două imobile în vecinătatea Catedralei 
Episcopale, pe Bulevardul Unirii, un 
bloc cu mai multe niveluri, în care sau 
amenajat tipografia eparhială, cură
ţătoria chimică şi sediul pentru „Aso
ciaţia Femeilor Ortodoxe”; şi o altă 
clădire, tot în vecinătatea ca tedralei, 
pe Bulevardul Republicii, în care se 
va amenaja viitorul sediu episcopal 
şi centrul administrativ (în faza de 
proiect).

În privinţa activităţii social-filan-
tro pice, a trecut în proprietatea 
episcopiei un imobil de pe strada 
Simion Bărnuţiu, unde este în curs 
de derulare un proiect din fonduri 
europene pen tru amenajarea 
Centrului pentru bă trâni „Sfinţii 
Cosma şi Damian”, unde vor fi 
cazate 30 de persoane vârstnice.

Învăţământul teologic şia diversificat 
activitatea. Pe lângă Catedra de teo
logie ortodoxă şi Seminarul „Sfântul 
Iosif Mărturisitorul”, am făcut demer
surile necesare care sau finalizat po

z itiv în sensul fuzionării Liceului 
Sanitar din Baia Mare cu Seminarul 
Teologic, sub sigla Seminarului Teo
logic, având în totalitate 750 de elevi 
şi eleve.

O realizare deosebită a fost deschiderea 
Liceului Teologic Ortodox „Nicolae 
Steinhardt” din Satu Mare, primul 
liceu teologic ortodox confesional 
din România la acel moment. La 
această şcoală avem 550 de elevi în 
toate ciclurile (grădiniţă, ciclu primar, 
gimnazial şi liceal). Din toamna 
acestui an sa înfiinţat o secţie de 
teologiepedagogie.
Au fost intabulate toate imobilele şi 
proprietăţile episcopiei, iar în vara 
acestui an am primit de la Primăria 
Deseşti 2 ha, 20 de ari de teren în 
Staţiunea Izvoare, unde vom amenaja 
spaţii pentru tabere creştine cu 
tineretul ortodox.
În mai multe rânduri am spus în Adu
nările noastre Eparhiale şi îmi place să 
spun: În Europa, cine are proprietate 
există şi are identitate şi continuitate, 
cine nu, poate dispărea la un moment 
dat.
Aşa cum se prezintă eparhia noastră 
la acest popas aniversar de un sfert de 
veac, din punct de vedere patrimonial, 
pastoral  misionar, culturalteologic 
şi social filantropic îşi îndeplineşte 
cu prisosinţă rolul, rostul şi îşi arată 
folosul deosebit pentru păstrarea uni
tăţii de neam şi credinţă, a identităţii 
noastre şi a valorilor sfinte, asigurând 
dăi nuirea neamului român şi a 
ortodoxiei lui bimilenare. 

Şi, dacă am început acest material ani
versar cu expresia: „O ctitorire pentru 
dăinuire”, socot că toate generaţiile de 
peste 6 secole se pot reuni între cei 
pomeniţi la sfinţirea unei biserici cu 
formula: „Veşnica pomenire întemei
etorilor, ctitorilor şi binefăcătorilor 
sfintei episcopii acesteia”. Cei ce au 
muncit, însă, în ultimul sfert de secol, 
sunt de fapt generația care a dat cel 
mai mult pentru această episcopie: 
ierarhii, preoţii, monahii, mirenii, in
telectualii şi dreptcredinciosul nostru 
popor român. 

Lupta şi biruinţa acestei eparhii şi a 
slujitorilor ei se pot exprima prin for
mula foarte dragă şi des folosită de 
Preafericitul Părinte Patriarh DAN
IEL „Orice ctitorire este o dăruire 
pentru dăinuire!”

Până aici nea ajutat Dumnezeu!
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

„Ne-am asumat personal cons-
truirea catedralei, răspunzând 
rău tăţilor celorlalte culte în felul 
următor: „Acolo nu va fi groapa 
Ortodoxiei, cu, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, va fi slava  
Ortodoxiei”.
Acum, la împlinirea unui sfert de 
veac de la reactivarea episcopiei, 
vom pune crucea la +75 m 
pe cupola principală, spre a 
binecuvânta poporul, oraşul şi 
ţinutul”.

† Dr. Iustin Sigheteanul, 
arhiereu-vicar
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La lucrările simpozionului na
ţional a luat parte P.S. Dr. 
Justin Sigheteanul, Arhiereu 
Vicar al Episcopiei Ortodoxe 

a Maramureşului şi Sătmarului, cadre 
didactice teologice din învăţământul 
universitar şi preuniversitar, preoţi, 
studenţi teologi şi elevi seminarişti. 

Evenimentul a debutat cu evocarea 
împlinirii a unui sfert de veac de la 
reactivarea în 1990 a Sfintei Episcopii 
Ortodoxe a Maramureşului şi Sătma
rului, trecerea în revistă a datelor isto
rice ale acestei străvechi şi martirizate 
Eparhii, evocarea celor mai importan
te momente din viaţa învăţământului 
preuniversitar al celor două Şcoli te

ologice de la Baia Mare şi Satu Mare, 
precum şi a învăţământului teologic 
de grad universitar din mediul acade
mic băimărean. Dintre cei care au con
ferenţiat amintim pe Părintele lect. 
univ. dr. Vasile BORCA, care a evocat 
printrun amplu referat organizarea şi 
fiinţarea învăţământului teologic or
todox universitar băimărean, Părintele 
dr. Marius NECHITA, Directorul Se
minarului Teologic Ortodox „Sfântul 
Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare 
a vorbit despre şcoala preuniversita
ră băimăreană, iar Părintele Gabriel 
GROZA, Directorul Liceului Teo
logic Ortodox „Nicolae Steinhardt” 
de la Satu Mare a susţinut un referat 
despre înfiinţarea şi activitatea presti

Un sfert de veac  
de învăţământ teologic 
în Episcopia Ortodoxă a Maramureşului 
şi Sătmarului

La Baia Mare, în Catedrala 
Episcopală „Sfânta Treime”, 

în Sala „Sf. Ierarh Iosif 
Mărturisitorul” a avut loc, 

vineri, 20 noiembrie a.c., un 
amplu Simpozion naţional, 

intitulat sugestiv: „Un sfert de 
veac de învăţământ teologic 

în Episcopia Ortodoxă a 
Maramureşului şi Sătmarului”, 

dedicat împlinirii a 25 de ani de 
la reactivarea acestei Eparhii, 
şi organizat de Domeniul de 

Teologie Ortodoxă a Facultăţii 
de Litere, Centrul Universitar 

Nord din Baia Mare. 
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gioasă a primei şcoli confesionale din 
România postdecembristă existentă 
la Satu Mare. Dintre cei care au luat 
cuvântul se numără şi Părintele Dr. 
Vasile AUGUSTIN, vicar adminis
trativ eparhial şi Părintele Dr. Cristian 
ŞTEFAN, consilier cultural eparhial, 
în calitatea lor de foste cadre didactice 
teologice universitare, evocând rolul şi 
importanţa Şcolilor şi specializărilor 
teologice în dezvoltarea amplă a Epi
scopiei Maramureşului şi Sătmarului 
în cei 25 de ani de existenţă.

ÎPS Arhiepiscop Justinian CHIRA, 
Întâistătătorul Episcopiei Ortodoxe a 
Maramureşului şi Sătmarului, a trans
mis un mesaj de preţuire tuturor profe
sorilor de teologice, studenţilor şi ele
vilor seminarişti, însoţit de arhiereasca 
binecuvântare acordată şi de felicitare 
pentru întreaga activitate depusă în 
ogorul Bisericii strămoşeşti în cei 25 
de ani. Mesajul ÎPS Sale a fost citit de 
Dl lect. univ. dr. Eusebiu BORCA şi 
primit cu mare interes de către partici
panţi. De asemenea Preasfinţia Sa Dr. 
Justin Sigheteanul a evidenţiat dez
voltarea învăţământului teologic dea 
lungul celor 25 de ani, prin înfiinţarea 
Seminarului Teologic „Sfântul Iosif 
Mărturisitorul” din Baia Mare, a în
văţământului teologic universitar din 
cadrul Universităţii de Nord, iar apoi 
înfiinţarea Liceului Teologic „Nicolae 
Steinhardt” din Satu Mare, întreg în
văţământul teologic din Eparhia Ma
ramureşului şi Sătmarului asigurând 
pregătirea, în seminar şi facultate, a 
sute de preoţi şi diaconi, care au fost 
hirotoniţi pe seama acestei episcopii şi 
care, la rândul lor, au determinat ne
mijlocit slujirea la sfintele altare a pre
oţilor tineri şi la formarea unui tineret 
creştin ortodox în Biserică. Ei sunt cei 
care au contribuit, direct sau indirect, 
la organizarea şi desfăşurarea a sute 
de evenimente culturale şi, în special 
religioase, în cadrul Eparhiei, care, de 
departe, depăşesc ca amploare şi des
făşurare celelalte evenimente culturale 
desfăşurate de alte instituţii locale ori 
regionale. 

”Se poate spune – a mărturisit 
Preasfinţia Sa – că învăţământul 
teologic a fost factor determinant 
în instalarea normalităţii într-un 
oraş eminamente muncitoresc, 
precum este Baia Mare. Acest 
aspect se poate vedea prin ecoul 
deosebit pe care l-au avut în rândul 

credincioşilor evenimentele religioase 
desfăşurate de-a lungul celor 25 de 
ani de învăţământ teologic, care au 
înfrumuseţat spaţiul acestui nord 
de ţară. Este de amintit că la Baia 
Mare s-a desfăşurat prima întâlnire 
naţională şi apoi internaţională, în 
2013 şi respectiv 2014, a tinerilor 
ortodocşi, cu participarea a mii de 
tineri din întreaga lume, la a cărui 
bună reuşită au contribuit din plin 
studenţii şi elevii din învăţământul 
teologic”. 

În cadrul simpozionului au mai susţi
nut comunicări Dna Conf. univ. dr. 
Delia Suiogan, prodecan al Facultăţii 
de Litere a Centrului Universitar Nord 
din Baia Mare, aducând un mesaj fru
mos din partea decanatului Facultăţii 
de Litere, Dnii Conf. univ. dr. Florian 
Roatiş şi Conf. univ. dr. Ştefan Vişo
van, cercetători în cadrul Bibliotecii 
Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, 
foste cadre didactice universitare.

Prin strădania şi efortul major depus 
de cadrele didactice teologice univer
sitare titulare, momentul susţinerii 
acestui simpozion a fost încoronat cu 
lansarea volumului aniversar intitulat 
„Învăţământul teologic ortodox uni-
versitar băimărean la ceas aniversar”, 
coordonat de Pr. Conf. univ. dr. Adri
an Gh. PAUL, volum ce însumează 
întreaga activitate didactică, culturală, 
teologică şi pedagogică, de formare şi 
consolidare a specializărilor teologice 
în universitatea din Baia Mare în cei 
25 de ani de fiinţialitate neîntreruptă. 
Despre carte a vorbit atât Preasfinţi

tul Justin Sigheteanul, cât şi Dl conf. 
univ. dr. Mircea FARCAŞ, directorul 
adj. al Bibliotecii Judeţene „Petre Dul
fu” din Baia Mare. La lansare a luat 
parte şi a vorbit Dl dr. Cătălin CHE
RECHEŞ, primarul municipiului 
Baia Mare, un susţinător al activităţi
lor tinerilor din învăţământul teologic 
şi băimărean, care lea transmis un me
saj de participare la activitatea urbei pe 
care o conduce şi al comunităţilor în 
care vor activa tinerii după terminarea 
studiilor liceale şi universitare. 

Activitatea culturală şi ştiinţifică pro
pusă şi organizată de Domeniul Uni
versitar de Teologie Ortodoxă din Baia 
Mare sa dovedit a fi o reuşită, dar şi o 
prefaţare la evenimentul de amploare 
ce a avut loc a doua zi, când în Cate
drala Episcopală „Sfânta Treime” din 
Baia Mare sa aniversat un sfert de veac 
de la reactivarea Episcopiei Ortodoxe 
a Maramureşului şi Sătmarului şi la 
care, alături de ierarhii maramureşeni, 
au luat parte ÎPS Andrei, Mitropolitul 
Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi 
PS Petroniu al Sălajului. 

Nu ne rămâne decât să dăm slavă lui 
Dumnezeu pentru toate şi să urăm 
viaţă lungă şi ani binecuvântaţi şi rod
nici întregului sistem organizat de în
văţământ teologic ortodox din cadrul 
Eparhiei Ortodoxe a Maramureşului şi 
Sătmarului.

Pr. dr. Adrian Gh. PAUL -   Coordonator 
responsabil    - Domeniul de Teologie 

Ortodoxă din Baia Mare 

Prin strădania 
şi efortul major 
depus de cadrele 
didactice teologice 
universitare titulare, 
momentul susţinerii 
acestui simpozion 
a fost încoronat cu 
lansarea volumului 
aniversar intitulat 
„Învăţământul 
teologic ortodox 
universitar 
băimărean la ceas 
aniversar”, coordonat 
de Pr. Conf. univ. dr. 
Adrian Gh. PAUL.
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Momentul a fost marcat prin 
Sfânta Liturghie Arhie
rească, oficiată de Înalt
prea sfinția Sa Andrei, Mi

tro po litul Clujului, Mara mureşului şi 
Sătmarului, înconjurat de PS Petroniu, 
Episcopul Sălajului, şi PS Justin Sighe
teanul, Arhiereu Vi car al Episcopiei 
Maramureşului şi Săt  marului, şi de un 
sobor de peste 30 de preoți şi diaconi slu
jitori, Sfânta Liturghie a fost săvârşită în 
Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din 
Baia Mare, în prezența unui mare număr 
de credincioşi veniți de pe cuprinsul Ep
arhiei şi din alte episcopii. Răspunsurile 
la Sfânta Liturghie au fost date de Corul 
„Doxologia” al Catedralei, dirijat de Pr. 
Prof. Dr. Petrică Covaciu.
În timpul Sfintei Liturghii sau făcut 
rugăciuni pentru uşurarea durerii celor 
răniți în Clubul „Colectiv” din Bucureşti 
şi în atacurile de la Paris. Cuvântul de 
învățătură rostit de ÎPS Andrei a avut 
ca idee centrală pericopa evanghelică a 
Sfintei Evanghelii a sărbătorii şi a fost in
titulat „Să ne curățim coliba sufletului”.
„Noi de abia am intrat în postul 
Crăciunului şi ne pregătim 6 săptămâni 
pentru aL primi pe Hristos în ființa 
noastră, a spus Părintele Mitropolit. 
Maica Domnului a fost ființa cea mai 
curată, cea mai sfântă dintre câte au 
călcat pe acest pământ. Şi ea La primit în 
felul Său pe Dumnezeu. Din nefericire, 
noi, care dorim săL primim pe Hristos, 
pe Domnul Dumnezeu, pentru ca viața 
noastră fără El nare sens, din nefericire, 
noi nu suntem ca Maica Domnului… 
Perioada aceasta a Crăciunului o putem 

Episcopia Maramureşului  
și Sătmarului la ceas aniversar

În 21 noiembrie, când 
Biserica Or   to doxă 
sărbătoreşte Intrarea 
Maicii Domnului în 
Biserica, E pis  copia 
Maramureşului şi Săt ma-
rului a aniversat 25 de ani 
de la reactivare.  
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compara cu perioada în care Maica Dom
nului în templu se pregătea pentru clipa 
unică a primirii lui Dumnezeu în sânul 
Sau. Perioada aceasta este un răstimp în 
care încercăm şi noi, cu slabele noastre 
puteri, să postim, să ne rugăm, să facem 
milostenie, să facem fapte de caritate şi, 
mai ales, să ne spovedim bine, ca sufletul 
nostru să devină peştera curată din Beth
leem în care să se poată Naşte Hristos. 
Pentru ca Maica Domnului, priminduL 
pe Domnul Hristos în sânul Său, a de
venit Rai de Taina şin mijlocul Raiului 
era Pomul Vieții, Hristos Domnul.” 

Părintele Mitropolit sa referit apoi la 
cele 7 trepte, pe care păşind, ajungem săl 
Primim în sânul nostru pe Domnul Hris
tos aşa cum La primit Maica Domnului: 
credința, frica lui Dumnezeu, pocăința 
sinceră, înfrânarea, îndelunga răbdare, 
nădejdea şi a şaptea treaptă – unirea cu 
Hristos, care înseamnă primirea lui Hris
tos în sufletul nostru, în ființa noastră. 
„Acest lucru îl urmărim noi în Postul 
Crăciunului”, a subliniat ÎPS Mitropolit 
Andrei, referitor la această perioadă a 
curățirii sufleteşti. După oficierea Te 
Deumului, PS Petroniu, Episcopul Săla
jului, a dat citire mesajului de felicitare a 
PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, intitulat „Ctitorul unei Eparhii 

reînviate”, în care sunt se face referire la 
datele de referință din existența Epis
copiei: 12 februarie 1990 – hotărârea 
Sfântului Sinod al BOR de reactivare a 
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului; 
11 noiembrie 1990 – întronizarea PS 
Justinian ca Episcop al Maramureşului 
şi Sătmarului; tulburii ani ai sfârşitului 
de secol XVII şi începutul secolului al 
XVIIIlea, când românilor ortodocşi li 
sa interzis să aibă episcopie şi episcop 
proprii; 1937  reînființarea acestei Epis
copii, prin decret regal, dar numai până 
la ocuparea Ardealului de horthişti, în 
1940; reînființarea ei după 1944 şi din 
nou desființarea în 1948 de regimul co
munist  ateu.

Referinduse la momentul festiv dedi
cat împlinirii unui sfert de veac de la 
reac tivarea Episcopiei Maramureşului 
şi Sătmarului, Înaltpreasfințitul Părin te 
Mitropolit Andrei a transmis felicitări 
ÎPS Arhiepiscop Justinian, Întâistătătorul 

Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, 
PS Arhiereu Vicar Justin Sigheteanul, 
Permanenței Eparhiale, preoților proto
popi, clerului şi tuturor credincioşilor, 
adică celor care şiau dorit reactivarea 
Sfintei Eparhii. „Cea mai importantă re
alizare din Eparhie este Catedrala Epis
copală „Sfânta Treime” din Baia Mare”, a 
spus ÎPS Andrei.
Un cuvânt duhovnicesc a adresat 
credincioşilor din Catedrala ÎPS Arhi
episcop Justinian, care sa alăturat aces tui 
important moment aniversar al cărui cti
tor a devenit de la început. „Să nu uitați 
ziua de azi. Dumnezeu lucrea ză. Pronia 
lucrează. Episcopia Maramureşului şi 
Sătmarului este ocrotită de Dumnezeu”, a 
spus Înaltul Ierarh.
Un succint istoric al Episcopiei Mara mu
reşului şi Sătmarului, cu specificare celor 
mai importante repere din existența sa 
de până acum, a prezentat PS Arhiereu 
Vicar Justin Sigheteanul, pornind de la 
începuturile grele, când un an Episcopia 

„Episcopia Maramureșului și 
Sătmarului a cunoscut pătimirile și 
răstignirea unei istorii dușmănoase, 
timp de mai multe secole. De 
aceea, reînființarea Episcopiei 
Maramureșului și Sătmarului în anul 
1990, când Biserica Ortodoxă Română 
a avut posibilitatea de a se organiza 
în libertate, precum și alegerea și 
întronizarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Justinian la cârma ei a fost 
un act de dreptate, recunoștința și 
cinstire față de toți cei care au luptat și 
s-au jertfit pentru ca dreapta credință 
să dăinuie de-a lungul secolelor în 
aceste ținuturi românești.
Înzestrat cu un profund spirit 
misionar, Înalt Preasfințitul Părinte 
Episcop Justinian s-a preocupat dintru 
început de rectitorirea acestei eparhii, 
care nu avea nici reședința episcopală 
și nici catedrală adecvată. Depășind 
multe greutăți, cu răbdare constantă 
și înțelepciune practica, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, Eparhia Maramureșului 
și Sătmarului are acum o reședință 
frumoasă și o catedrală impunătoare, 
aflată în curs de finalizare”

- se spune în Mesajul trimis PF 
Patriarh Daniel
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Această sărbătoare de 25 de ani de când 
sa pus piatra fundamentală pentru 
Reînfiinţarea Episcopiei Maramureşului 
şi Sătmarului reprezintă 25 de ani de 
muncă, de jertfă, de credinţă. 
Înalt Preafinţite Părinte Mitropolit 
Andrei Andreicuţ, Preasfinţite Părinte 
Petroniu de la Zalău, mult iubite frate 
Justin, am întârziat puţin la această întâl
nire de la Catedrală pentru că mam dus 
întâi să fac o vizită la „Înalta Stăpânire”. 
Nu am venit în faţa dumneavoastră până 
nu am făcut o vizită la „Înalta Stăpânire”, 
şi abia după ce am primit dezlegare 
şi binecuvântare am venit în mijlocul 
poporului. „Înalta Stăpânire” este sus la 
Dumnezeu. Astai Înalta Stăpânire a Ce
rului şi Pământului. Iam făcut o vizită 
lui Dumnezeu şi lui Hristos înainte de 
a veni aici, acum. Vă rog să mă iertaţi că 
am întârziat, dar înainte de a veni aici a 

trebuit săi fac o vizită lui Dumnezeu, 
lui Hristos. Că dacă nar fi Hristos, cred 
că near fi înghiţit iadul pe toţi şi am fi 
fost robi ai diavolului. Dar Dumnezeu 
şia trimis Fiul Său ca să ne nască dintro 
fecioară curată, mai curată decât îngerii. 
Mai presus de Maica Preacurată nu este 
decât Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Toate 
cetele îngereşti, toate cetele cereşti sunt 
slujitorii Ei şi stau la picioarele Maicii 
Preacurate. 
Lam rugat pe vrednicul preot de la 
Catedrală Viorel să săvârşească Sfânta 
Liturghie în Paraclisul de la Reşedinţa 
Episcopală, pentru că mia ajutat 
Dum nezeu ca ieri săl chem la mine pe 
părintele Macarie de la Rohia, la care mă 
spovedesc. Asta deşi eu am 94 de ani şi 
sunt Arhiepiscop, dar cu toate acestea 
mă mărturisesc la un simplu monah. 
Iubiți fraţi şi iubite surori să vă folosiţi 
de acest bărbat, de acest duhovnic pe 
carel aveţi în fiecare parohie, tânăr sau 
mai puţin tânăr, pentru că duhovnicul 
este după episcop şi după preot cea mai 
importantă persoană. Aseară, după ce 
mam spovedit, lam chemat pe arhidia
conul Daniel şi împreună neam făcut 
canonul. Când a plecat duhovnicul de 
la mine, a plecat plângând pentru că a 

fost conştient că a fost şi a spovedit un 
arhiepiscop. Cred că a fost atât de im
presionat încât, când a ieşit lam auzit 
plângând. Iar acum, îi mulţumesc.
Îi mulţumesc Înalt Preasfinţitului Pă rinte 
Mitropolit Andrei Andreicuţ, care nea 
onorat cu prezenţa, Întâi Stătătorul de la 
Cluj – pământul sfânt al părinţilor noştri, 
al moşilor şi strămoşilor, şi va fi pământ 
românesc până la sfârşitul veacului. 
Deci, am venit în primul rând să vă văd 
şi să mă vedeţi. Uitaţivă bine la mine că 
vreau să mă cunoaşteţi. Eu voi pleca, dar 
vă aştept la poarta Raiului. Iar dacă mă 
va pedepsi Dumnezeu şi mă va arunca 
în Iad, eu voi aştepta la poartă până veţi 
veni voi toţi să vă văd, şi abia apoi mă voi 
duce în Iad. Dar am speranţa că după 94 
de ani de slujire lui Dumnezeu, cât am 
acum, cred că voi avea loc în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Şi cu umilinţă spun asta. 
În faţa tuturor, mulţumesc consilierilor, 
mulţumesc tuturor preoţilor, mulţumesc 
tuturor călugărilor şi îi mulţumesc din 
toată inima Preasfinţitului Justin. Nu 
am cuvinte suficiente ca să spun meritele 
pe care le are Episcopul Justin. Aşa a vrut 
Dumnezeu. 
Închipuiţivă dacă nu alegeam un om 
vrednic precum Justin, ar fi rămas Epis

Cuvântul rostit de ÎPS Arhiepiscop Justinian  în 21 noiembrie 2015 la Catedrala 
Episcopală, la împlinirea a 25 de ani de la Reînfiinţarea Episcopiei  

Maramureşului şi Sătmarului

a funcționat fără reşedință, lucru foarte 
grav, şi până la faptul că toate evenimen
tele majore organizate de Episcopie, 
de la înființare până în prezent, sau 
răsfrânt pozitiv, au avut ecou şi au mar
cat existența locuitorilor județului. Ep
arhia Maramureşului şi Sătmarului este 
una din cele mai vechi din țară, existența 
arhiereilor locali fiind pomenită încă în 
1391, la Mănăstirea din Peri, azi locali
tate în Ucraina.
Im portanța duhovnicească a Epis
copiei pentru credincioşii din județele 
Maramureş şi Satu Mare este deosebit 
de importantă: numărul preoților a cres
cut de la 300 la aproape 600 în prezent, 
iar al mănăstirilor, de la 4 aşezăminte 
monahale, la 30 de mănăstiri şi 10 schi
turi. A crescut şi numărul protopopia
telor, iar acum se află în faza finală de 
redactare monografiile complexe ale 
celor 8 protopopiate şi a apărut recent 
un volum, de multe sute de pagini, în 
care este cuprinsă istoria aşezămintelor 
mănăstireşti şi schiturilor. 
Nu au fost neglijați nici tinerii, noua 
Catedrala este Catedrala Tinerilor din 
Episcopie, iar ziua Sfântului Arhidiacon 

Ştefan a fost declarată Ziua Tinerilor 
din Eparhie. Pentru tineri au fost or
ganizate două întruniri, una națională, 
şi una internaționala, în premieră 
na țională, cu participarea a peste 
3.000 de tineri, cu impact național şi 
internațional semnificativ.

Se poate spune, fără a greși, 
că înființarea Episcopiei 
Maramureșului și Sătmarului a fost 
instituția care a inițiat și organizat 
cele mai multe activități culturale 
și duhovniceşti din județele 
Maramureș și Satu Mare.
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copia pustie. Dar Dumnezeu a rânduit ca 
lângă mine, după ce am slujit 4 ani singur, 
săl chem pe Justin. A fost chemat un om 
de jos de la turmă ca să fie rege. 

A fost chemat să poarte acest frumos 
titlu de Episcop Vicar, a fost dăruit de 
Dumnezeu. ă nu era Justin era foarte 
greu. Dar Dumnezeu lucrează, Pronia 
lucrează, Puterea lui Dumnezeu lucrează 
şi Episcopia din Maramureş este ocrotită 
de Dumnezeu. Pronia lui Dumne
zeu lucrează cu fiecare maramureşean. 
Pentru mine, fiecare moroşan este un 
bărbat adevărat şi fiecare femeie din 
Maramureş este o creştină adevărată, 
fiecare funţionar de aici este un om dep
lin, fiecare muncitor din Maramureş este 
un muncitor care are mâna sfinţită, pen
tru că din palma muncitorilor iese de la 
pâine până la lumină şi celelalte multe 

lucrări de care ne bucurăm. Pentru rodul 
muncii ţăranului, al ciobanului, al mun
citorului de pe şantiere şi pentru sudo
area de pe fruntea lor le mulţumesc.
Multe am de spus, dar în fiecare parohie 
este câte un ucenic al arhiepiscopului. 
Eu împreună cu Preasfinţitul Justin avem 
plină Episcopia de ucenici. Preoţimea din 
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului 
este o preoţime vrednică, bună, bine 
pregătită, curată şi dau slavă lui Dumne
zeu şi ziua şi noaptea pentru asta. Pentru 
mine zilele sunt negre pentru că ziua am 
muncă de birou, iar nopţile sunt albe, 
pentru că nopţile mă întâlnesc cu moşii, 
cu strămoşii, cu tata Ilie, cu mama Maria, 
cu toţi părinţii şi fraţii, cu toată lumea 
care a plecat şi care mă aşteaptă. Mă rog 
şi vă promit însă că nu plec până când nu 
vă văd că intraţi şi voi în binecuvântarea 
lui Dumnezeu. Am încredere în asta pen

tru că Dumnezeu nu ţine cont de greşelile 
noastre. Cum vă rugaţi în fiecare zi, cum 
ziceţi? „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, 
precum iertăm şi noi greşiţilor noştri!”. 
Dacă veţi ierta, şi Dumnezeu va ierta 
toate păcatele. 
Tinerii sunt zburdalnici, deştepţi şi 
cu trup curat. Tineretul din România 
este un tineret bun. Tinerii noştri sunt 
îngerii lui Dumnezeu, iar fiecare mamă 
este născătoare de Dumnezeu, pentru 
că fiecare copil născut şi botezat în Bi
serica noastră este un înger al lui Dum
nezeu. Împreună vă rog să rostim sfânta 
rugăciune: Tatăl nostru... .

Nădejdea mea este Tatăl, speranţa 
mea este Fiul, acoperământul meu este 
Duhul Sfânt! 
Dumnezeu să vă pomenească! 
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Pentru merite deosebite în calitate de membri ai primei Adunări 
Eparhiale, dom nilor Dumitru Lupşa şi Vasile Dragoş lea fost 
înmânată de PS Justin Sigheteanul „Crucea Voivodală Mara
mureşeană”, cea mai înaltă distincție a Eparhiei, şi Gramata 
Episcopală, plus placheta aniversară. Gramata Episcopală şi 
placheta aniversară au fost înmânate Prefecturii, Consiliului 
Județean, Primă riei Baia Mare. Placheta aniversară şi Gramata 
Episcopală au primit principalelor instituții județene colabora
toare, printre care şi GAZETA de Maramureş. 
ÎPS Justinian a primit din partea Consiliului Județean o 
Diplomă de Excelență, precum şi o Diplomă de Recunoştință 
din partea Ansamblului Folcloric Națio nal Transilvania.



Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului 
şi Sătmarului, prin hotărârea Sfântului Sinod din 12 februarie 1990, şi tot atâţia ani de la întronizarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Justinian în demnitatea de arhipăstor al acestei eparhii (11 noiembrie 1990).

Înfruntând, dea lungul isto riei, 
numeroase vitregii, Episco pia 
Ortodoxă Română a Maramu re
şului a fost cotropită de imperiul 

habsburgic în anul 1688 şi trecută 
prin dureroasa dezbinare bisericească 
a românilor transilvăneni în perioada 
16981701; desfiinţată abuziv în anul 
1740, cu interdicţia de a avea episcop 
ortodox; reînfiinţată, pentru puţin 
timp, în anul 1937, prin decret regal; 
înstrăinată apoi prin cedarea Ardealului 
de nordvest, între anii 19401944; 
desfiinţată din nou, în anul 1948, de 
regimul comunist ateu, Episcopia Mara
mu reşului şi Sătmarului a cunoscut 
pătimirile şi răstignirea unei istorii 
duşmănoase, timp de mai multe secole.
De aceea, reînfiinţarea Episcopiei Mara
mu reşului şi Sătmarului în anul 1990, 
când Biserica Ortodoxă Română a avut 
posibilitatea de a se organiza în libertate, 
precum şi alegerea şi întronizarea Înalt
preasfinţitului Părinte Justinian la cârma 
ei a fost un act de dreptate, recunoştinţă 
şi cinstire faţă de toţi cei care au luptat 
şi sau jertfit pentru ca dreapta credinţă 
să dăinuie dea lungul secolelor în aceste 
ţinuturi româneşti.

Înzestrat cu un profund spirit misionar, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 
Justinian sa preocupat dintru început de 
rectitorirea acestei eparhii, care nu avea 
nici reşedinţă episcopală şi nici catedrală 
adecvată. Depăşind mul te greutăţi, 
cu răbdare constantă şi înţe  lepciune 
practică, cu ajutorul lui Dum ne zeu, ep
arhia Maramureşului şi Sătmarului are 
acum o reşedinţă frumoasă şi o catedrală 
impunătoare, aflată în curs de finalizare. 
De asemenea, în această perioadă sa 
pus piatra de temelie pentru mai mult 
de 130 de biserici noi, au fost înfiinţate 
peste 20 de mănăstiri, trei protopopiate 
noi: Vişeu, Chioar şi Oaş, iar sute de bi
serici au fost sfinţite sau resfinţite.
Cunoscând râvna misionară a Înalt
preasfinţitului Părinte Justinian, înţe
lep ciunea sa pastorală şi dăruirea sa 
jertfelnică pentru Biserică, iam conferit, 
cu aprobarea Sfântului Sinod, rangul de 
Arhiepiscop onorific al Episcopiei Ort
odoxe a Maramureşului şi Sătmarului, în 
luna decembrie 2009.
Conştiinţa misionară a Înaltpreasfin ţi
tului Părinte Justinian îmbină evlavia 
ierarhului harnic şi milostiv, cu lucrarea 
dinamică pentru binele comun; preţuirea 

faţă de trecutul istoric şi năzuinţele 
înaintaşilor săi, cu sentimentul datoriei 
morale de a continua lucrarea lor.
Astăzi, la ceas aniversar, aducem mul
ţu mire lui Dumnezeu pentru darurile 
revărsate asupra Înaltpreasfinţitului 
Părinte Justinian şi asupra clerului şi 
credincioşilor din eparhia pe care o 
păstoreşte. Totodată, îl felicităm şi pe 
Preasfinţitul Părinte Justin Sigheteanul, 
Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramu
re şului şi Sătmarului, vrednic ucenic şi 
harnic colaborator al Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop Justinian.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, 
„Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi 
„Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 
3, 1) să dăruiască Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop Justinian sănătate 
şi bucurii, păstrând aceeaşi râvnă sfântă 
pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi 
binecuvântaţi ani!

†   DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române 

Ctitorul  
unei eparhii reînviate


