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Întâlnirea mitropolitană
a tinerilor ortodocşi desfășurată
în Baia Mare, sub genericul
„Iubesc satul românesc”
Cu binecuvântarea
Preasfinţitului Părinte
Iustin, Episcopul
Maramureşului şi
Sătmarului, la Baia Mare
a avut loc în 5 iulie 2019,
în Anul omagial al satului
românesc în Patriarhia
Română, Întâlnirea tinerilor
ortodocşi din Mitropolia
Clujului, Maramureşului
şi Sălajului, sub genericul
„Iubesc satul românesc”,
la care au participat
1.200 de tineri din toate
protopopiatele celor trei
eparhii din Mitropolie.
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L

ocul întâlnirii a avut loc,
cum era şi firesc, în Muzeul
Satului din Baia Mare,
în care se regăsesc uliţele
satului românesc, biserica şi casele
şi celelalte părţi ale gospodăriei de
altădată din toate „ţările” Mara
mureşului: Lăpuş, Codru, Chioar şi
Maramureşul tradiţional.

Baia Mare este oraşul de la care
a pornit iniţiativa întâlnirilor ti
nerilor ortodocşi, în 2013, la ini
ţiativa Episcopiei Maramureşului
şi Sătmarului, a Preasfinţitului Pă
rinte Episcop Iustin, „Episcopul
Tinerilor”, şi a tânărului primar
al Băii Mari, Cătălin Cherecheş,
care au organizat prima întâlnire a
tinerilor din Mitropolia Clujului,
Maramureşului şi Sălajului, urmată,
în 2014, de Întâlnirea naţională a
tinerilor ortodocşi cu participarea
internaţională din 14 ţări.

iubeşte astfel de reuniuni. După
intonarea Imnului Naţional, s-a
desfăşurat conferinţa inaugurală,
moderată de Pr. Milan Bălan,
consilier eparhial al Sectorului
teologic educaţional, sector care s-a
ocupat în detaliu de buna reuşită
a întregii manifestări religios-edu
caţionale, inspector eparhial Arhid.
Vlad Verdeş.

Deschiderea oficială
Întâlnirea propriu-zisă a început
cu binecuvântarea făcută de Prea
sfinţitul Părinte Episcop Iustin,
împreună cu Preasfinţitul Părinte
Timotei Sătmăreanul, ArhiereuVicar, a unei troiţe ridicate recent în
Muzeul Satului, la care au participat
toţi tinerii de la întâlnire.

Deschiderea oficială a avut loc la
mică distanţă de Satul Maramu
reşean, căruia, prin această întâlnire,
i se aduce un omagiu, şi anume în
amfiteatrul în aer liber al Muzeul
Etnografic şi de Artă Populară, pe un
timp splendid, călduros şi fără nori,
chiar torid, semn că şi Dumnezeu

Conferinţa a fost începută de
primarul Cătălin Cherecheş, care
le-a vorbit tinerilor despre primele
două ediţii ale Întâlnirii, cu ce scop
au fost ele organizate, despre relaţia
tinerilor cu Biserica Ortodoxă Ro
mână, cea mai importantă instituţie
din România, care este o Biserică a
tinerilor, iar fără Biserica Ortodoxă
nu există România. Tinerii au
datoria de salva „rădăcina noastră”,
adică satul românesc.
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Cuvântul
Preasfinţitului
Părinte Episcop
Iustin
„Ne reîntâlnim aici, la bază, de unde
a pornit totul, a spus Preasfinţitul
Părinte Episcop Iustin tinerilor din
amfiteatrul de vară al Muzeului
Etnografic şi de Artă Populară. O
discuţie firească şi frăţească cu pri
marul Băii Mari, la care a asistat
şi Părintele consilier eparhial
Milan Bălan al sectorului teologic
educaţional, s-a concretizat în prima
reuniune mitropolitană cu tinerii,
în 2013, şi apoi întâlnirea naţională
cu participare internaţională, care
a aprins flacăra întâlnirilor ITO în
România. Fiecare întâlnire a dăruit
un imn şi a adunat mii de tineri.
Lucrul acesta este foarte important
pentru tinerii României creştine,
care sunt frumoşi şi liberi, credincioşi
şi creştini. Şi aceasta pentru că avem
o Biserică vie, o Biserică dinamică, o
Biserică ce a făcut cea mai profundă
înnoire.
Nici o instituţie n-a făcut o înnoire
pe care a făcut-o Biserica Ortodoxă:
clerul Bisericii Ortodoxe, în pro
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porţie de 70% este sub 50 de ani.
Aceasta spune ceva, iar faptul că
ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem
la tineri şi să arătăm preţuirea pe
care o merită şi să ne preocupăm
de formarea lor, pentru că ei
sunt viitorul, este un moment de
inspiraţie divină şi Dumnezeu ne-a
binecuvântat că ne-au şi răspuns
tinerii noştri de fiecare dată. Este
Anul omagial al satului românesc
în Patriarhie Română, pentru că
Biserica este cea care simte, pe de o
parte, valoarea satului şi importanţa
lui şi Biserica este cea care aduce pe
parcursul întregului an importanţa
satului, dar şi drama satului românesc

prin plecarea a 4,5 milioane de
români în afara graniţelor, care îşi
păstrează credinţa şi fac apostolat şi
păstrează creştinismul într-o Europă
îmbătrânită şi secularizată, care şi-a
abandonat rădăcinile. „ a mai spus
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Conferinţe
despre satul
românesc
Celor 1.200 de tineri le-au vorbit
despre satul românesc Dr. Ilie
Gherheş, cercetător în cadrul

Muzeului Etnografic şi de Artă
Populară, cadru didactic universitar
asociat la diferite universităţi băi
mărene, preşedintele Filialei Mara
mureş a Societăţii de Ştiinţe Istorice,
preşedintele comisiei judeţene
de heraldică, şi Peter Hurley, un
irlandez iubitor al satului românesc,
care locuieşte în România din 1994,
căsătorit cu o româncă, cu care un
copil.
Cei doi conferenţiari au fost dis
tinşi de către Preasfinţitul Părinte
Episcop Iustin cu Ordinul şi Crucea
„Justinian Arhiepiscopul”, emisă
de Episcopia Maramureşului şi
Sătmarului cu ocazia Anului oma
gial al satului românesc. Reuniunea
continuă azi cu activităţi în aer
liber pe Câmpul Tineretului din
faţa Muzeului de Etnografie şi Artă
Populară.

Procesiunea
bucuriei
După un moment folcloric, intitulat
„Cântec şi joc din satul meu”, realizat
împreună cu Ansamblul Folcloric
Naţional „Transilvania” din Baia
Mare, timp de două ore, în Parcul
„Regina Maria”, tinerii ortodocşi din
Mitropolia Clujului, Maramureşului
şi Sălajului au pornit într-o
procesiune a tinereţii, intitulată
„Procesiunea bucuriei”, care a durat
mai mult de o oră, străbătând străzile
municipiului Baia Mare, cu punct
final în faţa esplanadei Catedralei
Episcopale „Sfânta Treime”. În
coloană cu tinerii au pornit în
procesiune
Înaltpreasfinţitul
Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit
Andrei al Clujului, Maramureşului
şi Sălajului, Preasfinţitul Părinte
Iustin, Episcopul Maramureşului
şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte
Timotei Sătmăreanul, ArhiereuVicar, Pr. Milan Bălan, consilier
eparhial al Sectorului Teologic
Educaţional, Arhid. Vlad Verdeş,
inspector
pentru
catehizarea
tineretului - organizatorii principali
ai întâlnirii, membri ai Permanenţei
Eparhiale, care au dat toţi o mână
de ajutor la organizare, preoţii
coordonatori ai asociaţiilor tinerilor
ortodocşi
din
protopopiatele

Mitropoliei. Cei 1.200 de tineri
încolonaţi, cu ripide şi drapelele
eparhiilor şi ale asociaţiilor tinerilor
din protopopiate, s-au deplasat pe
jos, interpretând cântece religioase
şi scandând „Iubesc satul românesc”,
care este şi sloganul întâlnirii, într-o
bucurie deosebită, în care cântecul a
fost cel dominant.

„Fiecare întâlnire a dăruit un
imn şi a adunat mii de tineri.
Lucrul acesta este foarte im
portant pentru tinerii României
creştine, care sunt frumoşi şi
liberi, credincioşi şi creştini”.
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin
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Festivitatea de încheiere
a întâlnirii
Pe esplanada Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” a avut loc
festivitatea de încheiere a ediţiei mitropolitane din acest an, care
a început cu Vecernia, oficiată de Preasfinţitul Părinte Timotei
Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, în prezenţa celor doi Ierarhi. Aici,
la întâlnire, a sosit în procesiune, alături de Ierarhi, Gabriel Valer
Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, unul din
susţinătorii întâlnirii tinerilor.

Distincţii
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat
Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei
Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” şi
Medalia Jubiliară „Justinian Arhiepiscopul”
emise cu ocazia Anului Omagial al satului româ
nesc. Acelaşi Ordin „Justinian Arhiepiscopul”
a fost înmânat şi preşedintelui Gabriel Valer
Zetea al Consiliului Judeţean Maramureş, un
mare iubitor al satului românesc.

Cuvântul
Preasfinţitului
Părinte Episcop
Iustin

„Ne-a reîntâlnit pentru a doua
oară în incinta Catedralei
Episcopale în adunarea noastră
mitropolitană, de unde a început
flacăra reuniunilor tineretului
creştin ortodox din România, a
spus Preasfinţitul Părinte Episcop
Iustin. A fost şi prima reuniune
naţională, cu participare
internaţională, tot aici, la Baia
Mare, în 2014, organizată atunci
cu binecuvântarea Patriarhului
României, Preafericitul Părinte
Daniel şi a Sfântului Sinod. A
fost un început care a continuat
şi care continuă, ajungând la
cea de a şasea ediţie. Socotind
că la fiecare ediţie au fost între
3.000 şi 6.000 de tineri, iată,
suntem la cea de a şasea ediţie
şi constatăm că au fost mai mult
de 25-35.000 de tineri la aceste
şase reuniuni de tineri frumoşi şi
credincioşi. De data aceasta, neam reîntâlnit aici în Baia Mare,
un oraş minunat, curat, frumos,
ospitalier, într-un judeţ care are
ca valoare supremă credinţa
şi care promovează tradiţiile şi
cultura noastră creştină şi tot ce
ţine de sufletul românesc: graiul,
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portul, obiceiurile, în frunte
cu jocul, doina, horile, tot ce
înfrumuseţează sufletul nostru
românesc. De aceea, Îi mulţumim
Bunului Dumnezeu că ne-a
ajutat să organizăm reuniunea
aceasta şi vă mulţumim
dumneavoastră, tinerilor, că aţi
sacrificat o zi din acest sfârşit de
săptămână, ca să puteţi să veniţi
la Baia Mare, să vă reîntâlniţi
cu cei pe care i-aţi cunoscut
cândva sau să vă întâlniţi pentru
prima dată, conduşi de părinţii
coordonatori de la protopopiate
şi de sectoarele care lucrează
cu tineretul în cadrul celor trei
eparhii.”
În calitate de gazdă, Preasfinţitul
Părinte Iustin a accentuat faptul
că, găsindu-ne în Maramureş,
unde cerul şi pământul şi
spaţiul binecuvântat, oamenii,
familiile, satele, comunităţile,
instituţiile, toate sunt pătrunse
de sentimentul şi de virtutea
credinţei. Apoi a reiterat
cuvintele Mântuitorului spuse la
intrarea în Ierusalim:

„Dacă aceştia vor tăcea,
pietrele vor vorbi!” Şi profeţia
Mântuitorului s-a împlinit.
Pietrele din Ţara Sfântă, chiar
dacă nu s-a încreştinat tot
poporul de acolo, vorbesc.
Noi trăim o mare bucurie: nu
trebuie să vorbească pietrele
la noi. Vorbesc bisericile şi
monumentele, toate vorbesc.
Dar vorbeşte familia creştină,
vorbeşte biserica plină, vorbesc
şcolile noastre în care se învaţă
religie, în care se învaţă despre
Dumnezeu. Vorbesc preoţii cu
comunităţile lor, vorbesc preoţii
cu tinerii lor pe care îi conduc
pe această cale a adevărului, pe
calea lui Hristos, pe care îi aduc
la Hristos. Este o mare bucurie şi
o mare speranţă că vom salva
valorile creştinismului şi vom
supravieţui acestui val ofensiv şi
agresiv de ateizare şi înstrăinare.
N-avem altă cale decât credinţa
şi voi sunteţi garanţia şi speranţa
noastră. De aceea, cu multă
bucurie, cu multă împlinire,
cu multă binecuvântare vă
primim, vă iubim, vă preţuim
şi ne bucurăm că ne-a inspirat
Dumnezeu pe noi, Ierarhii Bisericii
Ortodoxe Române, să vă adunăm
împreună în fiecare an, câteva
mii, ca să arătăm că iubim
România şi Ortodoxia, dar dacă o
iubim o şi mărturisim, o apărăm
şi o promovăm.”

Cuvântul
Înaltpreasfin
ţitului Părinte
Mitropolit Andrei

În cadrul festivităţii de
deschidere s-a adresat tinerilor
Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Andrei al Clujului,
Maramureşului şi Sălajului, cu
cuvântul intitulat „Prietenie,
camaraderie, dragoste”.
„Această întâlnire de la Baia
Mare ne oferă posibilitatea
de a-L mărturisi pe Domnul
Hristos, a spus Înaltpreasfinţitul
Părinte Andrei. Cuvântul meu îl
intitulez „Prietenie, camaraderie,
dragoste”, pentru că aşa intuiesc,
aşa e normal, ca prietenia dintre
tinerii Mitropoliei noastre să se

întărească. Apoi, camaraderia,
care este tot mai rară, s-a
stabilit în sufletele oamenilor
tineri pe care dumneavoastră
îi influenţaţi. Trebuie să fiţi
contaminaţi pentru ceva şi
apoi vorbim şi de dragoste,
pentru că e o virtute, cea mai
mare şi în lumea în care trăim
noi este atâta ură. E nevoie de
dragoste. Sigur că şi dragostea
este înţeleasă greşit, de multe
ori, în vremurile în care trăim. În
general, e vorba de dragostea
creştină, dar apoi şi de dragostea
curată dintre un băiat şi o fată,
pe care a lăsat-o Dumnezeu.
Sfântul Apostol Pavel ne învaţă
pe noi că dragostea nu e o
simplă declaraţie, ci dragostea
se concretizează prin fapte. Noi
aşa nădăjduim că veţi fi buni
misionari ai Domnului Hristos
într-o lume ce se secularizează,
se îndepărtează de cele sfinte,
dar să ştiţi că şi dacă sunt
mulţi oameni care nu mai au
preocupări religioase, dacă noi
vorbim cu Domnul Hristos ieşim
biruitori. Până la urmă, noi vom
fi biruitori. Noi, adunându-ne
sub Crucea Domnului Hristos.
De data aceasta, în faţa falnicei
Catedrale din Baia Mare, care
rămâne ctitorie pentru veşnicie.”

Părintele Mitropolit Andrei - Cetăţean
de onoare al judeţului Maramureş
Născut în localitatea Oarţa de
Sus, Înaltpreasfinţitul Părinte
Arhiepiscop Andrei este unul
dintre cei mai reprezentativi
cetăţeni ai judeţului Maramureş.
De aceea, consilierii judeţeni
au votat în unanimitate ca
Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Andrei să primească
titlul de „Cetăţean de Onoare
al judeţului Maramureş”, fapt
îndeplinit de către Gabriel Valer
Zetea, preşedintele Consiliului
Judeţean Maramureş, care i-a
înmânat placheta care atestă
acest titlu conferit.
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Zilele Rohiei,

ediţia a XXI-a

Duminică, 28 iulie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin,
Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta
şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească la Mănăstirea
Rohia, mănăstire de metanie, unde a binecuvântat trei
clopote nou turnate şi a oficiat o slujbă de pomenire
pentru marele eseist şi om de cultură Nicolae Steinhardt,
Monahul Nicolae Delarohia, în cimitirul unde sunt
aşezate osemintele sale spre veşnică odihnă.

Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie

P

reasfinţitul Părinte Episcop
Iustin a săvârşit Sfânta şi
Dumnezeiasca
Liturghie
Soborul în fruntea unui sobor
ales, alcătuit din peste 20 de preoţi,
arhidiaconi şi diaconi, în Altarul de
Vară, pe o vreme deosebit de frumoasă
şi călduroasă, de peste 30 grade Celsius,
după ce dimineaţa a debutat cu o ploaie
zgomotoasă. Din sobor au făcut parte
Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul
mănăstirilor şi stareţul Mănăstirii
Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip,
consilier eparhial social-filantropic şi
misionar şi mare exarh al Catedralei
Episcopale „Sfânta Treime” din Baia
Mare, Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Iloaie
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Cluj-Napoca şi vicepreşedinte
al Fundaţiei „N. Steinhardt”, Pr.
Dr. Florin Stan, protopopul Lăpu
şului, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopop
al Lăpuşului, Pr. Mihail Cornel
Gheduţiu, secretar protopopesc,
Arhim. Ghelasie Maxim, economul
Mănăstirii Rohia, Arhim. Pantelimon
Ilieş, tot de la Mănăstirea Rohia, Pr.
Origen Sabău, preot paroh în Apateu,
consilier al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria, Protos. Varlaam
China, de la Mănăstirea Rohia, Pr. Ioan
Pop, paroh în Rohia, preoţi invitaţi din
parohiile din jur.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost
date de Grupul Bizantin „Theologos”
al Episcopiei Maramureşului şi
Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof.
Drd. Adrian Dobreanu.
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Cuvântul de învăţătură
Credincioşi mulţi s-au rugat împreună
cu soborul, între care s-au aflat Mitru
Leşe, primarul oraşului Tg. Lăpuş,
membri din conducerea Fundaţiei „N.
Steinhardt”, membri ai acestei fundaţii,
oameni de cultură veniţi pentru „Zilele
Mănăstirii Rohia”, binefăcători ai
Mănăstirii Rohia, care au dăruit cele
trei noi clopote, oameni de cultură
care se îngrijesc de editarea Integralei
N. Steinhardt, pictori iconari din
taberele organizate la Mănăstirile
Rohia şi Rohiţa, tineri şi copii pictori
şi sculptori din aceste tabere, maici
şi maici stareţe de la mănăstirile din
Eparhie, credincioşi din parohiile
vecine mănăstirii, invitaţi.

Parastas după Părintele
Nicolae Steinhardt

Un vast şi cuprinzător cuvânt de
învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte
Episcop Iustin despre Mănăstirea
Rohia, ca loc sfânt pe pământ şi
centru duhovnicesc al Eparhiei,
despre darurile care se revarsă în
acest loc asupra credincioşilor care
vin aici şi asupra vieţuitorilor ei, loc
al binecuvântărilor şi al vindecărilor,
precum şi despre pericopa evanghelică
a duminicii a vindecării slăbănogului
din Capernaum.
„Când venim aici la mănăstire
reînviem, pentru că venim dintr-o
lume în care sunt întinse capcane
şi intrăm într-o altă lume, a spus
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

În lumea lui Dumnezeu. În
lumea sfinţeniei. În lumea Maicii
Domnului şi în Grădina ei. Să ne
dăruiască Dumnezeu puterea de a
crede. Să ne dăruiască Dumnezeu
solidaritatea celor patru inşi care
l-au adus pe cel bolnav la Hristos ca să-l
vindece. Să ne dăruiască solidaritate
naţională. Societatea e în derivă. Nu
merge bine lumea. Lumea întreagă,
nu numai ţara noastră, nu merge bine.
Pentru că L-au alungat pe Hristos.
Îl alungă pe Dumnezeu din ea şi
atunci nu mai are lumea conducător,
nu mai are conducătorul nevăzut,
Care este Capul Bisericii una Sfântă,
Sobornicească şi Apostolească.”

Distincţii
Pentru contribuţia adusă la editarea
operei integrale a Părintelui Nicolae
Steinhardt, ajunsă la volumul al XVIIIlea, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin
a conferit Mănăstirii „Sfânta Ana”
Rohia Ordinul „Crucea Justinian
Arhiepiscopul” şi Medalia Omagială
„Justinian Arhiepiscopul”, împreună

cu Gramata Episcopală care atestă
această conferire. Aceste distincţii au
fost înmânate Părintelui Arhimandrit
Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii
„Sfânta Ana” Rohia. Doamnei Rodica
Lazăr din Baia Mare i-a fost conferită
cea mai mare distincţie a Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, Ordinul
„Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul”
şi Medalia Omagială „Justinian
Arhiepiscopul” şi Gramata Episcopală
care atestă conferirea acestor distincţii,
pentru faptul că a donat clopotul cel
mare al Mănăstirii Rohia, de 2.000 kg,
care va fi instalat în turnul-clopotniţă,
aflat în construcţie. Domnului Simion
Bodor i-a fost conferită, de asemenea,
cea mai mare distincţie a Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, Ordinul
„Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul”
şi Medalia Omagială „Justinian Arhie
piscopul” pentru faptul că a donat
clopotul cel mijlociu al Mănăstirii

La mormântul Părintelui Nicolae Delarohia, Monahul, din cimitirul
Mănăstirii Rohia, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu
soborul şi oamenii de cultură prezenţi, a oficiat o slujbă de pomenire
a Părintelui Nicolae, monahul erudit, care a făcut din Rohia, prin
ce a scris, un centru cultural al ţării. Zilele Rohiei au continuat cu
Masa rotundă de la Mănăstirea Rohiţa „Civilizație și spiritualitate
maramureșeană în viziunea Monahului Nicolae Delarohia”, iar luni, la
Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, cu lansarea volumului al XVIII-lea
din Integrala N. Steinhardt „Varia. Vol. I”, continuată cu masa rotundă
„Tânărul N. Steinhardt: afinități și polemici”.

Rohia, de 1.200 kg, care va fi instalat, în
această vară, tot în turnul-clopotniţă,
aflat în construcţie la intrarea în
incinta Mănăstirii.
Domnului Virgil Bulat i-a fost
conferită, post-mortem, cea mai
înaltă distincţie culturală a Episcopiei
Maramureşului
şi
Sătmarului,
„Crucea Voivodală Maramureşeană”
pentru contribuţia sa culturală de
deosebită valoare în editarea Integralei
Steinhardt, cât şi ca prieten apropiat
al Părintelui Nicolae Steinhardt
şi coleg de celulă, şi editarea în
premieră absolută, după 1989, la
Editura „Dacia” din Cluj-Napoca,
a două ediţii ale Jurnalului Fericirii
şi pentru mărturia depusă pentru ca
Mănăstirea să fie, conform legilor
monahale şi civile, moştenitoarea de
drept a operei culturale a Părintelui
Nicolae Steinhardt, omul de vastă
cultură şi eseistul inegalabil. Medalia
a fost înmânată doamnei profesoare
Sorina Bulat, soţia regretatului om
de cultură şi editor care a fost Virgil
Bulat. Profesorul Ion Săcăleanu, care
a organizat, împreună şi la Mănăstirea
Rohia, ca şef al culturii maramureşene,
prima manifestare culturală dedicată
memoriei lui Nicolae Steinhardt
şi înfiinţarea Fundaţiei „Nicolae
Steinhardt”, în 1994, precum şi prima
ediţie a Zilelor N. Steinhardt, a fost
distins cu Ordinul „Crucea Justinian
Arhiepiscopul” şi Gramata care o
însoţeşte.
Domnul Ioan Adrian Farcaş a fost
distins cu Ordinul „Crucea Justinian
Arhiepiscopul” pentru contribuţia la
turnarea clopotelor noi ale Mănăstirii
Rohia.

Binecuvântarea
clopotelor
După oficierea Sfintei Liturghii,
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin
a oficiat slujba de sfinţire a celor trei
clopote turnate în acest an la Turnătoria
de clopote Blotor din Satulung: cel
mare de 2 tone, cel mijlociu de 1.200
kg, iar cel mic de 500 kg. Acestea vor
fi ridicate la înălţimea de 25 metri
în turnul-clopotniţă de la intrarea în
mănăstire, care este în construcţie.
După citirea rugăciunilor de sfinţire,
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin
le-a verificat tonalitatea. La slujba
de sfinţire a fost prezent şi dl. Blotor,
proprietarul Turnătoriei de clopote.
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Duminică, 21 iulie 2019, Preasfinţitul Părinte
Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului,
a târnosit biserica nouă din Plopiş, satul
Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop
Justinian, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură,
în fruntea unui important sobor de preoţi,
arhidiaconi şi diaconi.

Scurt istoric
al bisericii din Plopiş

Târnosirea bisericii din Plopiş,
satul de naştere al Înaltpreasfinţitului
Justinian Arhiepiscopul
Slujba de târnosire
După o primire frumoasă făcută la
intrarea în curtea bisericii, de către
preotul paroh Daniel Vasile Pop,
primarul comunei, Ioan Tentiş şi mai
mulţi tineri, Preasfinţitul Părinte
Episcop Iustin a oficiat slujba de
târnosire a bisericii noi din Plopiş,
Protopopiatul Lăpuş, care a fost făcută
cu respectarea întocmai a rânduielii
târnosirii unei biserici ortodoxe.
Biserica are încheiate lucrările de
finisaj exterior, are catapeteasma
terminată, cu pictura realizată integral,
Sfânta Masă amenajată după noile
recomandări eparhiale, proscomidiarul
finalizat, un lumânărar nou construit
în afara bisericii, iar interiorul pregătit
pentru pictare în tehnica frescă. Astfel
că a fost miruit cu Sfântul şi Marele
Mir exteriorul, au fost introduse în
piciorul Sfintei Mese Sfinte Moaşte
de Sfinţi Mucenici şi Documentul de
Sfinţire, aşezate în tub de inox şi puse
în nisip foarte uscat, au fost pecetluite
cu ceară topită, Sfânta Masă spălată
cu aghiasmă şi apă de trandafiri, iar
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în cele patru colţuri ale Sfintei Mese
au fost aşezate şi lipite cu ceară topită
icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti,
Matei, Ioan, Marcu şi Luca, gravate
în marmură neagră, ca să ţină cât
Sfânta Masă realizată din cărămidă şi
marmură albă. Pe parcursul târnosirii,
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin
a explicat toate etapele rânduielii de
sfinţire, ca să poată înţelege credincioşii
ce se petrece în Sfântul Altar. Soborul
s-a rugat alături de Preasfinţitul Părinte
Episcop Iustin şi împreună cu ei toţi
credincioşii. Hramul bisericii dat de
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin
cu ocazia slujbei de târnosire este
„Duminica Tuturor Sfinţilor”.

Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie
După oficierea slujbei de târnosire,
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin
şi soborul au săvârşit Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie în pridvorul
bisericii. Din sobor au făcut parte Pr.
Dr. Iustin Tira, Vicar Administrativ al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi

Clujului, fiu al satului, nepot al Î.P.S.
Justinian Arhiepiscopul, Arhim. Dr.
Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor
şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim.
Dr. Casian Filip, consilier eparhial
social-filantropic şi misionar şi mare
eclesiarh al Catedralei Episcopale
„Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim.
Dr. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii
Bixad, Protopopiatul Oaş, Pr. Daniel
Vasile Pop, paroh, Pr. Mihai Gheduţiu,
secretar protopopesc, Pr. Ioan Ciceu,
proin-protopop al Lăpuşului, Pr.
pensionar Alexandru Câmpianu,
fost preot al Filiei Plopiş, Parohia
Făureşti, Pr. Mihai Tira, fiu al satului,
preşedintele executiv al Fundaţiei
„Justinian Arhiepiscopul” şi nepot
al Î.P.S. Justinian Arhiepiscopul, Pr.
Mădălin Bontoş, fiu al satului, parohul
creştinilor din Câmpu Negru - Sighetu
Marmaţiei, Pr. Florian Oros - Copalnic
Mănăștur, Pr. Chiuzbăian Gabriel
- Negreia, Pr. Gavriș Chiuzbăian Șurdești, Pr. Octavian Andreica - Şişeşti,
Pr. Florian Daniel - Făureşti, Pr. Andrei
Chira - Cavnic, Pr. Gavriş Florian Blidari, Baia Mare, alţi preoţi invitaţi,
diaconi şi arhidiaconi. Răspunsurile la

Biserica cu hramul „Duminica Tuturor
Sfinţilor” din Plopiş, Protopopiatul
Lăpuş, a fost zidită între anii 2012-2019,
„prin jertfa bunilor credincioși și sub
îndrumarea preotului paroh Daniel Pop,
terenul fiind donat de văduva Anuca
Rus”, scrie în Documentul de Sfinţire.
Zidirea bisericii este rodul unei colaborări
binecuvântate între preotul paroh şi
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, cu
acceptul întrutotul al Înaltpreasfinţitului
Părinte Arhiepiscop Justinian, fiu al
satului.
Sfințirea locului și punerea pietrei de
temelie a noului lăcaș a avut loc în
data de 18 septembrie 2011, de către
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop
Justinian al Maramureșului și Sătmarului
și Preasfințitul Părinte Iustin Hodea
Sigheteanul, pe atunci Arhiereu-Vicar
al Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureșului și Sătmarului, protopop
al Lăpușului fiind părintele Ioan Ciceu.
La acest eveniment important pentru
Parohia Ortodoxă Română Plopiș au fost
prezenți preoții din parohiile învecinate,
precum și mulțime mare de credincioși
din parohiile și localitățile din jur.

Sfânta Liturghie au fost date de Grupul
Bizantin „Theologos” al Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de
Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.
Mulţime mare de credincioşi au venit la
această slujbă de târnosire, eveniment
unic în viaţa unei biserici, între aceştia
aflându-se primarul Ioan Tentiş al
comunei Şişeşti şi viceprimarul Gavril
Costin. Credincioşii, în mare număr,
au purtat straie populare din zona
folclorică a Fisculaşului, precum şi din
alte zone ale Eparhiei.

Cuvântul de învăţătură
La momentul pricesnei, Preasfinţitul
Părinte Episcop Iustin a rostit un cu
prinzător cuvânt de învăţătură, pornind
de la pericopa evanghelică a duminicii,
a vindecării celor doi demonizaţi din
ţinutul Gadarei şi învăţămintele pe care
trebuie să le tragă un creştin din cele
relatate de Sfânta Evanghelie:
„Constatăm că este atât de înfricoşător
iadul, că nici demonii nu doresc să
meargă în el. Atât este de înfricoşător
locul de chinuire pentru veşnicie.
Atunci noi să nu ne îngrozim? Deci, să
lucrăm în viaţa noastră ca să ne salvăm
de la iad şi să nu ajungem în acel loc
de chin. Că Dumnezeu nu vrea. Este
alegerea noastră, este alegerea omului.
Liberă. Acesta este un lucru pe care
trebuie să îl reţinem: cât de înfricoşător

Lucrările propriu-zise, potrivit proiectului
noului lăcaș, inspirat de modelul bisericii
Sfintei Mănăstiri Rohia, unic în această
zonă a „Fisculașului”, au început în data
de 11 iunie 2012, următoarea zi după
prăznuirea „Duminica Tuturor Sfinților”,
amenajându-se terenul și executânduse săpăturile pentru fundație. Biserica
este construită din beton şi cărămidă
şi acoperită cu tablă de aluminiu de
0,7 milimetri. Toată cărămida folosită
la zidirea bisericii, precum și cei 44
de stâlpi de rezistență, de la cota 0
până la +8,5, au fost donaţi de către
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop
Justinian al Maramureşului şi Sătmarului,
fiu al satului Plopiș. Sfintele cruci,
confecționate din bară de inox, cea mare
de pe turla „Pantocrator” măsurând 4
metri, și cea mică, de pe nava bisericii,
măsurând 2,3 metri, au fost executate
de către meșterii: Toma Băban și Florin
Băban din localitatea Dănești, pe
cheltuiala bunilor credincioși ai Parohiei
Ortodoxe Plopiș: Valer Puț (diac) și
Nicolae Giurgi. Tabla de aluminiu pentru
acoperirea turlei a fost donată de către
Iustin Sălnicean (fiul al satului). Frumoasa
biserică în construcție a fost împodobită

cu o deosebită catapeteasmă, sculptată
în lemn de tei stratificat de către firma
S.C. Maximrom S.R.L., administrată de
Ioan Petrișor, din localitatea Gherla,
pe cheltuiala Preacuviosului Părinte
Arhimandrit Dr. Veniamin Micle, fiu al
satului, viețuitor în istorica Mănăstire
„Bistrița-Olteană”, din județul Vâlcea.

este iadul, că nici demonii nu doresc să
meargă acolo, decât atunci la Judecata
finală, când vor fi aruncaţi în iezerul cel
de foc. Nu vor mai avea opţiune. Până
atunci încearcă şi ei să îşi salveze starea
în care sunt. Oricum, una cumplită. Un
alt lucru pe care trebuie să-l învăţăm
de aici şi din faptul că Mântuitorul a
permis să intre în turma de porci şi să
facă această pagubă gadarenilor este,
după interpretarea Sfinţilor Părinţi,
cea a faptului că locuitorii din ţinutul
gadarenilor, evrei fiind, n-ar fi avut
voie să crească porci, deşi noi putem să
interpretăm că îi ţineau pentru comerţ,
nu pentru consum. Oricum, erau
foarte legaţi de cele materiale. Şi atunci,
Mântuitorul a arătat că fac un rău şi a
permis acea pagubă”.

de reabilitare a bisericii monument
istoric. De asemenea, a primit Medalia
Omagială „Justinian Arhiepiscopul”,
emisă cu ocazia Anului Omagial
al Satului Românesc. Părintele Dr.
Iustin Tira, Vicar Administrativ al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului
şi Clujului, fiu al satului, a fost
distins cu Ordinul „Crucea Justinian
Arhiepiscopul”. Părintele Mihai Tira,
fiu al satului, preşedintele Fundaţiei
„Justinian Arhiepiscopul” a fost distins
tot cu Ordinul „Crucea Justinian
Arhiepiscopul” pentru acribia dovedită
în editarea operei Părintelui Justinian
Arhiepiscopul. Părintele Arhim. Dr.
Veniamin Micle, de la Mănăstirea
Bistriţa Olteană, fiu al satului, a pri
mit Ordinul „Crucea Justinian
Arhiepiscopul”, pentru ajutorul dat
bisericii din sat şi pentru întreaga sa
operă literară. Primarul Ioan Tentiş a
primit, de asemenea, Ordinul „Cru
cea Justinian Arhiepiscopul” pentru
buna colaborare şi sprijinirea Parohiei
Plopiş. Consiliul Parohial a fost distins
cu Medalia Omagială „Justinian Ar
hiepiscopul”, pentru eforturile făcute
la ridicarea acestei biserici. Diplome de
vrednicie au primit consilierii parohiali,
cântăreţii bisericii şi binefăcătorii.
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a
primit în dar din partea credincioşilor
o icoană a Maicii Domnului şi un coş
cu flori.

Distincţii
Cu ocazia târnosirii aceste biserici din
satul de naştere al Înaltpreasfinţitului
Justinian Arhiepiscopul, în Anul
Omagial al satului românesc (al
preoţilor, învăţătorilor şi primarilor
gospodari), Preasfinţitul Părinte
Episcop Iustin a acordat mai multe
distincţii. Întâi, Preotul paroh Daniel
Vasile Pop a primit Crucea „Sfântul
Ierarh Iosif Mărturisitorul din
Maramureş”, pentru strădania de a fi
ridicat această biserică în doar 8 ani
şi pentru implementarea proiectului

Tot pe cheltuiala Preacuviosului Părinte
Arhimandrit Dr. Veniamin Micle s-au
pictat în cea mai bună tehnică (pe pânză
și lemn de tei stratificat) icoanele de
pe catapeteasmă, pictura iconografică
fiind executată de pictorul bisericesc
Ioan Ștefan Sălăjan, din localitatea
Bontăieni. Lucrul cel mai important în
Sfânta Biserică este Sfânta Masă, care
s-a zidit din cărămidă și marmură albă,
și proscomidiarul, toate acestea prin
jertfelnicia bunilor credincioși: Ioan Ionce
(casier), Ioan Puț (cântăreț), Cornel Pop
(corator) și Valer Puț (diac), respectânduse întrutotul normativele Sfintei noastre
Episcopii. În Plopiş mai există o biserică
din lemn, monument UNESCO, de o
frumuseţe rară, veche de câteva sute de
ani, care în prezent este în plin proces de
restaurare cu fonduri europene.
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Hramul Mănăstirii „Sfânta Mironosiţă
Maria Magdalena”, Oarţa de Sus
Luni, 22 iulie 2019, ziua de prăznuire a Sfintei Mironosițe întocmai cu Apostolii Maria Magdalena,
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,
Maramureșului și Sălajului, a oficiat
Sfânta Liturghie Arhierească de hram
la Mănăstirea „Sfânta Mironosiţă Maria
Magdalena” din Oarţa de Sus, mănăstirea
sa de suflet, în sobor de arhierei. Din
sobor au făcut parte Preasfințitul Părinte
Macarie, Episcopul Europei de Nord, şi,
din încredinţarea Preasfinţitului Părinte
Iustin, Episcopul Maramureşului şi
Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Timotei
Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar.

Sfânta
Liturghie
Arhierească
Din sobor au făcut parte Arhim.
Dr. Casian Filip, consilier socialfilantropic şi misionar al Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, Pr.
Nicolae Petruş, protopopul Chioa
rului, Arhim. Andrei Barbu din Alba
Iulia, Pr. Alexandru Constantin
Cini, protopopul protopopiatului
Cluj II, Pr. Ioan Buftea, protopopul
Dejului, preoţii din comunele Oarţa
de Jos şi Bicaz: Pr. Crişan Dănuţ Bicaz, Pr. Radu Nechita - Corni, Pr.
Dumitru Vlad - Oarţa de Sus, Pr.
Ioan Tomoiagă - Orţiţa, Pr. Ovidiu
Spătar - Oarţa de Jos, Pr. Alin Nemeş
- Justelecu Hododului, Ieromonah
Vasile Pimen - stareţul Mănăstirii
Oarţa de Sus, preoţi invitaţi din pa
rohiile din jur, arhidiaconi.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie
au fost date de Grupul coral al
Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi
de pe lângă Catedrala Episcopală
Maramureşeană (ATOCEM) Baia
Mare, dirijat de Arhid. Ionuţ Pleş,
iar la chinonic au cântat corurile
bisericii din Oarţa de Sus, dirijat de
învăţătoarea Sorina Miu, şi corul
bisericii din Corni, dirijat de diacul
Florin Cherteş. Au cântat pricesne
Grupul coral ATOCEM şi solistele
Grupului Paula Coteţ, Marcela
Ştefania Latiş şi Julieta Pop, care a
debutat cu această ocazie.
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Cuvânt
de învăţătură
După citirea Sfintei Evanghelii, Înalt
preasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi
Mitropolit Andrei a rostit cuvântul
de învăţătură, în care s-a referit la
Sfânta Muceniţă Maria Magdalena,
care avea o serioasă preocupare
duhovnicească, manifestată printr-o
viaţă duhovnicească deosebită,
dublată de virtutea dragostei pentru
cei morţi.
„Pe de o parte, Sfânta Maria Magda
lena avea o serioasă preocupare
duhovnicească, a spus Părintele
Înaltpreasfinţitul Mitropolit. Pe
de altă parte, în sufletul ei era un
puternic cult al morţilor. Şi una şi
cealaltă dintre virtuţi erau vrednice
de admirat şi atunci, pe vremea
Mântuitorului, şi sunt şi acum, în
vremea noastră. Întâi de toate, ad
mirăm faptul că avea o viaţă du
hovnicească deosebită... Într-o lume
ce se secularizează, este vrednică
de admirat această preocupare,
pentru că un lucru elementar pe
care trebuie să îl facem noi, creştinii,
este acesta: să participăm la Sfânta
şi Dumnezeiasca Liturghie. Să-L
însoţim pe Mântuitorul Iisus
Hristos, Care, pentru noi şi pentru
a noastră mântuire, S-a jertfit, Care

la fiecare Liturghie actualizează
jertfa... Maria Magdalena, Maria
Maica Domnului, Ioana femeia
lui Cuza şi celelalte aveau un cult
pentru cei înmormântaţi. Subliniez
lucrul aceasta, pentru că şi acest
cult, această dragoste şi preocupare
faţă de mormintele celor plecaţi
în eternitate nu este suficient de
actuală astăzi... Din nefericire,
pe foarte multe morminte nu se
mai întâmplă nimic. Ori, Femeile
Mironosiţe, pe de o parte, aveau o
preocupare duhovnicească puter
nică, legată de credinţă, pe de altă
parte aveau faţă de cei plecaţi în
eternitate un cult special. Sigur că
n-au avut posibilitatea să şi-l pună în
practică, pentru că Domnul Înviase
din mormânt.”
În continuare, Înaltpreasfinţitul
Părinte Mitropolit Andrei a vorbit
despre satul românesc contemporan,
care este tot mai părăsit, rămâne tot
mai pustiu, iar Biserica Ortodoxă este
cea care atrage o atenţie deosebită
asupra acestui aspect, fapt pentru
care Patriarhia Română a declarat
anul 2019 „Anul Omagial al Satului
Românesc (al preoţilor, învăţătorilor
şi al primarilor gospodari) şi a vorbit
creştinilor despre mari personalităţi
române, care, prin opera lor, prin
discursurile rostite au adus, de-a
lungul istoriei, un elogiu satului
românesc, prosper la acea dată şi

„Ne rugăm lui Dumnezeu
să le dea Dumnezeu
înţelepciunea cuvenită celor
ce chivernisesc lucrurile
publice ca măcar la cei
ce sunt acasă să le creeze
locuri de muncă pentru ca
să nu mai plece. Iată la toate
acestea medităm acum când
Sfânta Maria Magdalena
ne-a adunat încă o dată la
hramul ei de la Mănăstirea
de la Oarţa de Sus”.
Înaltpreasfinţitul Părinte
Andrei

cel care era inima ţării, care bătea
puternic.
„Aşa cum zic statisticile, aproape
cinci milioane de români tineri
au plecat în străinătate, a spus
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei.
Noi ne rugăm lui Dumnezeu să-i
întoarcă acasă, dar toţi nu vor mai
veni niciodată. Şi atunci ne dăm
seama de ce anul acesta a fost dedicat
satului românesc. Niciodată nu vor
mai veni toţi acasă, dar ne rugăm
lui Dumnezeu şi în acest sens, ca
să le dea Dumnezeu înţelepciunea
cuvenită celor ce chivernisesc lu
crurile publice ca măcar la cei ce
sunt acasă să le creeze locuri de
muncă pentru ca să nu mai plece.
Iată la toate acestea medităm acum
când Sfânta Maria Magdalena ne-a
adunat încă o dată la hramul ei de
la Mănăstirea de la Oarţa de Sus.”
Peste 100 de copii, monahi, monahii
şi credincioşi au fost împărtăşiţi
de Preasfinţitul Părinte Mitropolit
Andrei în timpul Sfintei Liturghii.

Cuvântul Preasfinţitului
Părinte Timotei Sătmăreanul
După încheierea Sfintei
Liturghii, Preasfinţitul Părinte
Timotei Sătmăreanul a transmis
binecuvântările Preasfinţitului
Părinte Episcop Iustin tuturor
celor prezenţi azi la această
sfântă mănăstire, după care
a vorbit despre Sfânta Maria
Magdalena, ocrotitoarea
acestui sfânt locaş de închinare:
„Vedem şi astăzi şi simţim
duhovniceşte prezenţa
şi lucrarea Sfintei Maria
Magdalena în viaţa noastră,
a spus Preasfinţitul Părinte
Timotei Sătmăreanul. Adică
cea de apostol şi de misionar.
Această chemare şi lucrare
tainică a Mariei Magdalena,

purtătoarea de grijă a acestei
vetre monahale, a rodit şi ne-a
vorbit nouă tuturor celor care
au lăsat grija cea lumească şi au
venit azi aici ca în comuniune
să slujim lui Dumnezeu şi
să-i mulţumim pentru toate
darurile trimise peste noi. Este
o lucrare minunată, tainică şi
duhovnicească, pe care Maria
Magdalena o face zi de zi asupra
noastră.”
Au mai vorbit credincioşilor
Preasfinţitul Părinte Macarie
al Europei de Nord şi Părintele
Ieromonah Pimen Vasile Petre,
stareţul Mănăstirii Oarţa de Sus,
care a mulţumit tuturor celor
prezenţi şi binefăcătorilor.
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Schimbarea la Faţă
a Mântuitorului
Schimbarea la Față a
Mântuitorului este unul
din Praznicele împărătești
ale Bisericii Ortodoxe,
sărbătorită la 6 august.

I
Postul Adormirii Maicii Domnului
Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor și sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau al
Sântămăriei, este un post care îi pregătește pe creștini pentru cele două mari sărbători ale lunii august:
Schimbarea la Față (6 august) și Adormirea Maicii Domnului (15 august).

P

ostul Adormirii Maicii
Domnului începe pe 1 au
gust și durează două săp
tămâni (1-15 august). În
mod obișnuit, lăsatul secului pentru
postul Adormirii Maicii Domnului
se face pe data de 31 iulie. În anii în
care ziua de 1 august cade miercurea
sau vinerea. În această situație se lasă
sec cu o zi mai înainte și postul se
prelungește, astfel, cu o zi, așa cum se
întâmplă și în acest an.
De asemenea, postul se prelungeşte
şi în ziua praznicului Adormirii
Maicii Domnului, dacă acesta cade
miercurea sau vinerea, făcându-se
dezlegare la untdelemn, peşte şi vin.
Data și durata postului au fost
uniformizate în toată Ortodoxia
abia în secolul XII, la Sinodul
Local din Constantinopol, ținut la
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1166, sub patriarhul ecumenic Luca
Crysoverghi, care a hotărât ca postul
să înceapă la 1 august și să dureze
14 sau 15 zile, până la Sărbătoarea
Adormirii (15 august).
Aceste zile de post ne amintesc
tuturor de virtuţile și darurile Maicii
Domnului, dar şi de postul pe care
însăși Născătoarea de Dumnezeu
l-a ţinut înainte de mutarea ei din
această viaţă. Despre acest aspect
citim în sinaxarul de la slujba
Utreniei din ziua praznicului, unde
se spune că, înainte de a trece la cele
veşnice, Maica Domnului a petrecut
câteva zile în rugăciune și post:
„S-a suit degrabă în Muntele
Măslinilor ca să se roage, căci avea
obicei de se suia adesea acolo ca să
se roage. Şi s-a întâmplat atunci
un lucru minunat. Când s-a suit

acolo Născătoarea de Dumnezeu,
atunci de la sine s-au plecat pomii
ce erau pe munte, şi au dat cinstea
şi închinăciunea ce se cădea către
Stăpână, ca şi cum ar fi fost nişte
slugi însufleţite”.
Postul Adormirii Maicii Domnului
este un post mai aspru, care se ţine
după rânduielile Postului Mare.
Tipicul cel mare (cap. 35, p. 44)
și învățătura pentru posturi din
Ceaslovul mare (p. 707) prescriu
ajunare lunea, miercurea și vinerea,
până la Ceasul al IX-lea, când se
consumă mâncare uscată. Marțea și
joia se consumă legume fierte, fără
untdelemn, iar sâmbăta și duminica
se dezleagă la untdelemn și vin.
Sursa: doxologia.ro

Această întâmplare dezvăluie
divinitatea lui Iisus Hristos,
înainte de Patimile Sale, astfel
încât ucenicii să înțeleagă,
după Înălțarea Sa, că El este cu
adevărat Fiul lui Dumnezeu
Tatăl și că Patimile Sale au
fost acceptate cu bună știință
(Marcu 9:2-9). De asemenea,
ne arată posibilitatea propriei
noastre îndumnezeiri.
Această întâmplare a subiectul
unei dispute între Sfântul
Grigorie Palama și Varlaam
din Calabria. Varlaam credea
că lumina strălucirii lui Iisus
era lumină creată, în timp ce
Grigorie Palama susținea că
ucenicilor le-a fost dat harul de
a percepe lumina necreată a lui
Dumnezeu. Acest fapt susține
argumentul lui Grigorie, mai
larg, cum că noi nu-l putem cu
noaște pe Dumnezeu în esența
Sa, dar Îl putem cunoaște în
energiile Sale, pe măsură ce El
Însuși se revelează.
Mențiuni ale Schimbării la Față
se găsesc în Sfânta Scriptură:
Matei 17:1-8, Marcu 9:2-9,
Luca 9:28-36, și II Petru 1:1619.

Scurtă
istorie

isus Hristos împreună cu
cei trei ucenici, Apostolii
Petru, Iacov și Ioan au
mers pe Muntele Tabor
unde, în timp ce Îl priveau,
Mântuitorul a început să stră
lucească foarte puternic. În
timpul acestei străluciri, au
venit Ilie și Moise și au vorbit cu
El. Ucenicii au fost foarte uimiți
și înspăimântați.

Sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului
datează de la începutul secolului al IV-lea, atunci
când Sfânta Împărăteasă Elena a zidit o biserică pe
muntele Tabor. În documente, sărbătoarea începe
să fie menționată din prima jumătate a secolului
al V-lea, iar mai târziu s-a generalizat odată cu
hotărârea luată de Papa Calist III. Potrivit tradiției,
icoana Schimbării la Față este prima icoană pe care
un iconar trebuie să o realizeze.
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Tabără pentru tinerii
din Protopopiatul Baia Mare,
la Mănăstirea Chiuzbaia

P

entru al șaselea an con
secutiv, Parohia Ortodoxă
Dumbrăvița a organizat
în colaborare cu Parohiile
„Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Baia
Mare și Tăuții de Sus, tabăra de vară
„Tinerețe, misiune și comuniune” la
Mănăstirea Chiuzbaia.
Programul întâlnirii de anul acesta
a fost structurat pe trei zile, în
perioada 8-10 iulie. Cei 35 de copii
au fost însoțiți de preoții Bogdan
Ciocotișan, Adrian Mihali și Andrei
Pop. În prima zi au avut loc jocuri
de cunoaștere, ateliere pe grupe și
rugăciune de seară. În cea de-a doua
zi, după rugăciunea de dimineață și
micul dejun, copiii au făcut drumeție
prin pădurile din jurul mănăstirii,
iar după masă au avut bucuria de a-l
primi în mijlocul lor pe PS Episcop
Iustin, care s-a rugat împreună cu ei
în biserica mănăstirii, iar apoi le-a
transmis un cuvânt părintesc, plin

de afecțiune și înțelepciune, vorbin
du-le despre valorile ce definesc satul
românesc.
Seara s-a încheiat cu un foc de tabără
la care au luat parte toți participanții,
fiind surpriza și bucuria taberei.
În cea de-a treia zi, părintele Stareț
Protos. Varlaam Coroian le-a adresat

tinerilor câteva sfaturi duhovnicești,
mulțumindu-le pentru implicarea în
treburile gospodărești ale mănăstirii,
printre care amenajarea Muzeului
Mănăstirii, adresându-le apoi invi
tația ca an de an să organizeze această
tabără, care a devenit una de suflet
pentru mănăstire.

Părintele Ciocotișan Bogdan, în calitate de
organizator, a mulțumit
părintelui stareţ pentru
găzduire și omenie, iar
pe tinerii participanți i-a
îndemnat să-și iubească
familia, satul și Biserica.
În concluzie, în urma
impresiilor participanților,
se poate spune că și tabăra
din acest an a fost o
reușită.

