
Iair era mai-marele sinagogii şi avea  
o fiică bolnavă. Şi a căzut la picioarele  
lui Iisus, rugându-l să intre în casa lui. 
Când s a întâmplat aceasta? 

În vremea în care Domnul S-a întors 
din ţinutul gadarenilor unde 
curăţase doi oameni de demoni, 

după ce mai devreme liniştise furtuna 
pe mare. Săvârşind aceste mari minuni, 
a fost chemat să o săvârşească şi pe a 
treia: să învie morţii. Aceste trei minuni 
sunt prin natura lor deosebite. Dar toate 
arată puterea stăpânitoare a Mântuito-
rului Hristos: stăpânirea asupra firii, 
asupra demonilor şi stăpânirea asupra 
sufletelor. Greu de spus care dintre 
acestea trei ar fi mai mare. Toate trei 
sunt la fel de grele pentru omul muritor 
şi toate la fel de uşoare pentru Hristos.

Domnul îl însoţeşte pe Iair către casa 
sa, deşi Iair nu avea atâta credinţă câtă 
credinţă avusese sutaşul roman, care 
s-a socotit pe sine nevrednic ca Hristos 
să intre în casa sa, cerându-I Domnului 
să zică numai cu cuvântul. Iair, mai-ma-
rele sinagogii, dorea ca Domnul să o 
atingă pe fiica sa cu mâna.

Dar pe cale se petrece un lucru minu-
nat: o femeie din popor, cu scurgere de 
sânge de 12 ani, s-a atins de poala hainei 
Sale pe la spate şi s-a tămăduit. 

Ce trebuia să înţeleagă Iair?
Că Domnul o putea învia pe fiica sa 

numai cu cuvântul. Dar lui i se cerea 
mai multă credinţă. Lecţia aceasta i-a 
dat-o femeia credincioasă cu scurgere 
de sânge, care a auzit de la Domnul 
cuvintele mângâietoare, numind-o fiică 
şi apreciindu-i virtutea credinţei.

Domnul a luat cu sine, spune 
Evanghelistul, pe Petru, Iacob şi Ioan, 

pe tatăl şi pe mama fetei. Petru, Ioan şi 
Iacob aveau să vadă pentru prima dată, 
înaintea celorlalţi nouă, minunea în-
vierii. Ceilalţi nouă sunt martori la în-
vierea fiului văduvei din Nain şi la 
învierea lui Lazăr.

Domnul învie pe fiica lui Iair, 
tămăduindu-i întâi trupul cel măcinat 
de boală, apoi chemând sufletul din nou 
în trup. Cei trei apostoli au fost chemaţi 
ca să le spună şi celorlalţi nouă, ca să 

Astăzi Hristos ne învaţă puterea credinţei şi a cuvântului:

Crede numai, şi se va izbăvi

înveţe astfel ucenicii să aibă încredere 
unul în altul. Prin această minune, 
Domnul arată tuturor puterea sa 
dumnezeiască, dar mai arată şi stăruinţa 
pe care Domnul o are atunci când caută 
să tănăduiască, cu timp şi fără timp, 
toată neputinţa din popor.

Un singur lucru cere Hristos de la 
noi, ca şi în vremea aceea: o credinţă 
sinceră, smerită şi lucrătoare. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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Duminica a 24-a După Rusalii
(Învierea fiicei lui Iair)

sf. ieR. pavel măRtuRisitoRul, 
patRiaRhul constantinopolului; 

sf. cuv. luca Din sicilia

În data de 15 noiembrie biserica 
noastră sărbătoreşte hramul acestui 
mare sfânt al Bisericii, părintele 

neoisihasmului şi al Filocaliei româneşti, 
Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ.

Vrem să fim împreună la acest 
praznic luminos, de aceea vă invităm să 
paticipaţi în număr cât mai mare la sluj-
bele din 14 şi 15 noiembrie. Vă rugăm 
să fiţi alături de noi, - ca într-o mare şi 
frumoasă familie-, şi la pregătirile ce se 
fac pentru cinstirea cum se cuvine a 

ocrotitorului parohiei noastre. Dorim, 
ca de obicei, să oferim pachete tuturor 
celor care vin la hramul nostru. De 
aceea, contăm şi pe dvs.pentru a con-
tribui benevol, din dragoste, pentru ca 
darurile noastre să ajungă la cât mai 
mulţi oameni nevoiaşi. Care au nevoie 
atât de gândul nostru bun, cât şi de 
milostenia noastră.

Vă aşteptăm la hram, să înmulţim 
dragostea, bucuria, şi cinstirea adusă 
Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ. ❖

Să-l cinstim pe ocrotitorul nostru



Este o sărbătoare dedicată îngerilor,  
iar numele ei complet este „Soborul  

mai-marilor Arhistrategi (căpetenii) Mihail şi 
Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor  

fără de trupuri”. Deci, în data de 8 noiembrie 
prăznuim toate cetele îngereşti.

Această sărbătoarea se ţine de 
cincisprezece secole, iar la origine 
a fost doar o prăznuire a Sf. Ar-

hanghel Mihail, se pare a sfinţirii unei 
biserici din Constantinopol cu hramul Sf. 
Arhanghel Mihail. Mai apoi sfera sărbătorii 
a fost lărgită, cinstindu-se şi Sf. Arhanghel 
Gavriil. În final, sărbătoarea a devenit o zi 
de prăznuire a tuturor cetelor îngereşti. 

De ce „Soborul”  
Sfinţilor Arhangheli?

Tradiţia ne spune cum Sf. Arhanghel 
Mihail a pus capăt revoltei îngerilor răi. 
Când Satana a căzut împreună cu cei care 
l-au urmat în răzvrătirea lui, Sf. Arhanghel 
Mihail ar fi spus: „Să luăm aminte! ...la ce 

au pătimit cei ce erau împreună cu noi 
zidiţi şi cum se împărtăşeau cu noi din 
dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte 
cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în 
întuneric pentru mândria lor şi din 
înălţime au fost aruncaţi jos, în adînc.” 
Îndată, toate cetele îngereşti au început să 
cânte cântare de laudă Sfintei Treimi. 
Această conglăsuire a sfinţilor îngeri s-a 
numit sobor îngeresc, adică luare aminte, 
o cugetare, o glăsuire, o unire; „căci îm-
preună şi cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe 
Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime.” 
(din Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie).

Cine sunt Sfinţii Arhangheli  
Mihail şi Gavriil?

Sf. Arhanghel Mihail este unul dintre 
cei care i-au vestit lui Lot pierirea 
Sodomei şi Gomorei. I s-a arătat lui Iacov 
când fugea de mânia fratelui său Isav şi a 
vrăjitorului Valaam. El este cel care l-a 
întărit pe Iosua, fiul lui Navi, înainte de 
începerea cuceririi Canaanului.

Sf. Arhanghel Gavriil este binevestito-
rul Naşterii Domnului şi a Sf. Ioan Boteză-
torul. El i-a tâlcuit prorocului Daniel 
viziunile. A vestit naşterea Fecioarei Ma-
ria, hrănind-o pe Aceasta în Sfânta Sfin-
telor. Tot el este cel care, după tradiţie, a 
prăvălit piatra de la uşa mormântului 
Mântuitorului şi a şezut deasupra ei. Deci 
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt 
îngerii cei mai cunoscuţi nouă şi care apar 
foarte des în textele Sf. Scripturi. 

Despre ierarhia cerească
În această ierarhie, arhanghelii sunt 

numai o ceată. Sunt de fapt trei triade, 
adică trei grupuri de câte trei. Cea mai de 
sus triadă este cea a serafimiilor, heru-
vimilor şi tronurilor cereşti; a doua este a 

soborul sfinţilor arhangheli mihail  
şi gavriil şi al tuturor puterilor Cereşti

stăpâniilor, domniilor şi puterilor; mai 
jos, începătoriile, arhanghelii şi îngerii. 
Cei de sus, triada din apropierea Sfintei 
Treimi, în iconografie sunt înfăţişaţi fără 
trup omenesc. Serafimii si heruvimii 
sunt înfăţişaţi cu şase aripi, heruvimii şi 
cu ochi mulţi, iar tronurile, ca nişte 
cercuri ca de foc, cu aripi, plini de lumină 
şi de văpaie (semnul dragostei), care 
slujesc lui Dumnezeu. Ceilalţi, arhanghelii 
şi îngerii, toţi, când s-au arătat în istoria 
neamului omenesc, totdeauna au purtat 
trup omenesc. Aşa apar şi Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil. 

Cultul îngerilor  
în Biserica Ortodoxă

În primele secole, cultul îngerilor a 
fost un subiect destul de controversat, 
pentru că, de pildă gnosticii aveau un cult 
exagerat pentru aceştia, considerându-i 
intermediari obligatorii între Dumnezeu 
şi oameni. Păgânii confundau divinităţile 
locale cu îngerii. Iar la evrei, secta ese-
niilor refuza închinarea directă la Dum-
nezeu, rugându-se îngerilor. De aceea Sf. 
Apostol Pavel le va spune colosenilor: 
„Nimeni să nu vă smulgă biruinţa printr-
o prefăcută smerenie şi printr-o făţarnică 
închinare la îngeri, încercând să pătrundă 
în cele ce n-a văzut şi îngâmfându-se 
zadarnic cu închipuirea lui trupească.“ 
(Col. 2, 18) 

În Biserica Ortodoxă, cultul sfinţilor 
îngeri s-a dezvoltat armonios şi prezintă 
mai multe forme de exprimare: invocarea 
puterii lor în rugăciuni, consacrarea unei 
zile pe săptămână (luni), slujbe speciale 
(Acatiste, Canoane), rugăciuni şi imne, 
biserici închinate lor şi sărbători rânduite 
în cinstea lor. ❖

Un sfânt atât de drag românilor
Sf. Ier. Nectarie de la Eghina

pentru că am treabă.”; „ Dar de unde sunteţi, 
părinte?”; „Din Grecia.”; „Şi acolo unde 
locuiţi?”; „Locuiesc în Eghina şi mă numesc 
Părintele Nectarie. Dacă vreunul dintre voi 
va veni în Grecia, să treacă prin Eghina şi 
acolo mă va găsi.” Astfel s-au despărţit. S-a 
descoperit mai apoi că părintele acela fusese 
nimeni altul decât Sf. Nectarie, care s-a grăbit 
să înlocuiască preotul bolnav, pentru a nu 
rămâne credincioşii fără Sfânta Liturghie. 
(Gheronda Emanuil Grigoriatul)

Spunea Sf. Nectarie: Lăsaţi toate grijile pe 
seama lui Dumnezeu, căci Acela lucrează 
pentru voi. Să nu deveniţi mici la suflet şi să 
nu vă tulburaţi! Cel Care cercetează cutele 
cele mai adânci ale sufletelor omeneşti 
cunoaşte şi poftele voastre şi are puterea să vă 
scape de ele, aşa cum doar El o ştie. Voi să 
cereţi de la Dumnezeu şi să nu vă pierdeţi 
curajul vostru! Să nu credeţi că, de vreme ce 

dorul vostru este sfânt, aveţi dreptul să vă 
răzvrătiţi; să nu bănuiţi că rugăciunile voastre 
nu sunt auzite. Dumnezeu împlineşte 
dorinţele voastre în modul în care voi nu ştiţi. 
Deci, liniştiţi-vă şi chemaţi-L pe Dumnezeu. 
Rugăciunile şi implorările voastre nu vă duc 
la desăvârşire ele însele. La desăvârşire 
conduce Domnul, Care vine şi Se sălăşluieşte 
înlăuntrul nostru, când împlinim pouncile 
Lui. Şi una dintre primele porunci este să se 
plinească în viaţa noastră nu voia proprie, ci 
voia lui Dumnezeu. Şi să se facă tocmai aşa 
cum se împlineşte în Cer de către îngeri. 
Astfel, vom putea şi noi să spunem: „Doamne, 
nu aşa cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Facă-se 
voia Ta, precum în Cer şi pe pământ”. Deci, 
fără Hristos înlăuntrul nostru, rugăciunile şi 
cererile ne duc la înşelăciune. (Glasul 
Sfinţilor Părinţi, Editura Egumeniţa, 
2008) ❖

Într-o parohie ortodoxă dintr-un oraş din 
America, într-o duminică enoriaşii îl 
aşteptau pe preotul lor să vină la biserică, 

însă părintele nu mai apărea... Peste puţin 
timp, oamenii au văzut că vine un alt părinte, 
cu părul alb, care le-a spus: „Bună dimineaţa, 
copiii mei, ce faceţi? Părintele vostru paroh 
s-a îmbolnăvit, de aceea am venit eu să vă 
slujesc Sfânta Liturghie. După terminarea 
slujbei, un credincios s-a oferit să-l găzduiască 
pe părintele nou în casa sa. Acela însă i-a 
spus: „Îţi mulţumesc, dar trebuie să plec, 



suntem zi de zi lângă fieCare  
dintre dumneavoastră!

S fântul Atanasie Todoran a fost 
militar în armata habsburgică, 
în timpul lui Leopold I (1640-

1705). A părăsit armata austriacă şi s-a 
refugiat în Munţii Ţibleşului, apoi în 
Maramureş şi în Moldova, unde a rămas 
o perioadă mai îndelungată. A revenit 
în ţinuturile de obârşie din Ţara 
Năsăudului, în perioada în care Imperiul 
Habsburgic urmărea atragerea româ-
nilor la catolicism, prin unirea cu 
Biserica Romei. În acest context se 

ProgrAmUl bISErIcII ŞErbAN Vodă ÎN PErIoAdA 6 - 13 NoIEmbrIE 2016
ZIUA orA SlUJbE/activităţi
Duminică 6 noiembrie 0800-1200 Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) - Utrenia, Sf. Liturghie
Luni 7 noiembrie 1700-1900 Vecernie cu litie
Marţi 8 noiembrie 0800-1200 Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi al tuturor cereştilor puteri 
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 9 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 11 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist, Moliftele Sf. Vasile, Repetiţie, Cântări
Sâmbătă 12 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi 
 1700-1800 Vecernie
Duminică 13 noiembrie 0800-1200 Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiviv)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

desfăşoară mişcarea de la Salva din 
1763, condusă de Atanasie Todoran. 
Pentru că a îndemnat două batalioane 
grănicereşti să nu renunţe la ortodoxie, 
Sfântul Atanasie Todoran a fost con-
damnat la moarte prin frângerea cu 
roata. Alături de el au fost executaţi, la 
12 noiembrie 1763, şi Sfinţii Vasile din 
Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile 
din Telciu, iar alţi 19 ţărani au fost 
supuşi supliciilor în urma cărora mulţi 
dintre ei au trecut la Domnul. ❖

evenimentele din parohie. Ascultaţi sau 
vizionaţi postările de pe youtube, şi 
ştim că zilnic sunt 800-900 de vizitatori 
pe această pagină. Din care 618 sunt 
abonaţi, iar ei sunt imediat informaţi 
îndată ce sunt încărcate noutăţile. Să vă 
spunem că pe pagina youtube sunt peste 
178 de filme, predici, videoclipuri la 
evenimente, cântări din biserică, 
slujbe.

Şi vă mai spunem că imaginile din 
parohia noastră sunt des accesate şi 

preluate, spre exemplu 50.000 mii de 
imagini cu biserica Şerban Vodă au fost 
afişate de utilizatorii Google Maps.

În spatele acestor realizări, stă 
dăruirea atât a preoţilor slujitori, dar şi 
a celor care realizează filmările şi 
fotografiile, le prelucrează şi le pos-
tează. Dar nici un efort, material sau 
uman, nu este prea mare când ai 
dragoste să împărtăşeşti cu toţi ceilalţi 
darurile, duhovniceşti în principal, de 
care avem parte! ❖

Biserica noastră, mai mare  
şi mai frumoasă decât odinioară,  

este zilnic deschisă. Puteţi trece în oricare 
zi a săptămânii fie pentru a participa  

la slujbe, fie doar pentru a vă închina,  
sau, de ce nu, pentru a citi un acatist  

sau un paraclis. Şi totuşi, suntem acum 
mult mai prezenţi în viaţa dumneavoastră, 

atât cât de mult o doriţi.

La început a fost această foaie 
dumnicală care vă aducea, 
printre altele şi informaţii legate 

de slujbele şi evenimentele importante 
din biserica noastră. Apoi, o perioadă a 
fost un blog. Acum doi ani a apărut 
site-ul parohiei Şerban Vodă. Mai 
recent, Facebook-ul parohiei şi pagina 
noastră de youtube. Am constatat că 
sunteţi interesaţi de ce se întâmplă în 
biserica noastră. Că sunteţi, mulţi dintre 
dumneavoastră, conectaţi zi de zi la 

Sf. martiri şi mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din bichigiu, 
Vasile din mocod, grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu

Se apropie Postul Crăciunului. În 
apropierea praznicului Sf. Ier. 
Nicolae, dorim să ajungem în 

vizita noastră trimestrială la copiii de la 
Centrul Sf. Margareta pentru a-i bucura 
şi pe ei cu daruri.

Ştim că ne veţi fi alături. Căci dacă 

în ghetuţele copiilor noştri Sf. Nicolae 
lasă tot ce aceştia şi-au dorit, copiii de 
la centru Sf. Margareta îşi doresc să-
nătate, sau, măcar alinarea suferinţelor 
lor...

Doar bunul Dumnezeu poate aceasta! 
Noi însă putem să le aducem cele ma-
teriale de care au nevoie, şi dragoste.

Sperăm că nu veţi pregeta, ca de 
fiecare dată, să daţi o mână de ajutor la 
strângerea de fonduri, alimente şi alte 
materiale necesare copiilor.

Cei care doresc să sprijine această 
acţiune, contribuind cu fonduri băneşti 
sau material, o pot face la Pangarul 
bisericii şi la coordonatoarea Sectorului 
Social – dna Ioana Rusu (tel. 
0721.258.471).

Şi ne puteţi însoţi la Centru cu aju-
toarele şi fondurile strânse. ❖

Ne pregătim pentru o nouă vizită  
la centrul „Sf. margareta”



tatea celor ce intră în biserici, plecându-şi 
capul pentru a primi binecuvântările 
rugăciunilor ce ne-au slujit în cele peste 
două milenii de la naşterea noastră.

Preasfinţia Sa Iustinian Chira rămâne 
printre, cu şi în noi, prin viaţa model pe 
care a dus-o, prin lucrarea sa duhovniceas-
că, prin altarul pe care s-a străduit să ni-l 
lase nouă la Rohia, prin strălucirea 
Maramureşului istoric cu atâtea biserici, 
schituri şi mănăstiri, construite în vremea 
sa. ÎPS Iustinian a contribuit covârşitor la 
transmiterea unui giuvaier al ortodoxiei: 
scrierile părintelui Nicolae Steinhardt.

Nu ştiu ce să aleg din toate învăţăturile 
Preasfântului Părinte căci toate au valoare, 
dar cred că vorbele care se referă la 
dragostea dintre oameni, la grija ce trebuie 
să o avem unul faţă de altul sunt de 
referinţă. El spunea: „un om ce suferă la 
Polul Nord ne trimite şi nouă acea suferinţă 
şi noi aici trebuie să suferim cu el”, sau 
expresia testamentară: „când Transilvania 
nu a mai avut voievozi, preotul a fost şi 
voievod şi dascăl, el nu i-a părăsit pe 
români niciodată, el a fost mereu cu 
poporul.”

Iată de ce plecarea la Domnul a Prea 
Sfinţitului Arhiepiscop este o mare 
pierdere pentru ortodocşii români, dar el 
rămâne un mult preţuit dar al lui Dumnezeu 
pe pământ românesc. ❖

Prof. Clement Gavrilă

coNTrIbUŢIA ENorIAŞIlor PAroHIEI ŞErbAN Vodă PENTrU ANUl 2016 A FoST STAbIlITă lA 100 lEI

Înaltpreasfinţitul Iustinian chira, Arhiepiscopul maramureşului şi Sătmarului

un dar a lui dumnezeu pentru poporul român ortodox
„Două modele am avut în viaţă:  

pe Iisus Hristos şi pe ţăranul  
cu palmele bătătorite.”

Înaltpreasfinţitul Iustinian Chira s-a 
născut la 28 mai 1921, în localitatea 
maramureşeană Plopiş, şi mărturisea 

Preasfinţitul Părinte: „m-am născut de 
Duminica mare, când intrau toţi preoţii în 
slujbă. Se auzeau clopotele la toate 
bisericile.” La 16 ani rămâne orfan de tată, 
iar patru ani mai tâziu pleacă la mănăstire, 
căci acolo i-a fost chemarea, acolo s-a dus 
pentru a-şi închina viaţa întru rugăciune, 
ca purtător de griji, luate de la poporul 
credincios, la Mănăstirea „Sfânta Ana” de 
la Rohia din Ţara Lăpuşului, unde va primi 
numele de călugăr Iustinian.

Mănăstirea Rohia ca şi alte lăcaşuri de 
cult din Transilvania au avut o existenţă de 
Golgotă; unele au fost distruse chiar şi cu 
tunul de regimul austro-ungar, iar după 
căderea acestei stăpâniri şi după o încercare 
de refacere a vieţii ortodoxe au venit 
comuniştii-stalinişti. Cu mari eforturi se 
ridică locaşul monahal al Rohiei în care se 
desfăşoară în linişte o puternică şi benefică 
viaţă duhovnicească, dar un decret co-
munist din 1959 sileşte călugării să plece 
din mănăstire, iar părintele Iustin rămâne 
singur, urlând de durere prin pădure după 
fraţii săi. A avut grijă de comoara mănăs-
tirii: scrierile şi cărţile, căci aceasta are 
peste 40 000 de volume.

Preasfinţitul l-a primit, ocrotit, apărat 
de securitate şi l-a îndrumat în viaţa 
monahală pe părintele Nicolae Stenhardt, 
autorul „Jurnalului Fericirii”.

Întreaga viaţă a dăruit-o rugăciunii şi 
poporului în mijlocul căruia s-a născut, 
redându-i posibilitatea ca să-şi astâmpere 
setea de a trăi în ortodoxie. În 1973 poporul 
cere să fie numit episcop, căci el era dovada 
rezistenţei în faţa ateismului comunist şi a 
poliţiei politice. Sfântul Sinod îl alege pentru 
meritele sale Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Vadului pe cel care era arhimandrit încă din 
anul 1967. În 1990 este ales episcop de 
Maramureş şi Sătmar, înscăunat la 11 
noiembrie 1990, şi se dedică muncii fără 
odihnă pentru renaşterea şi înflorirea 
ortodoxiei şi culturii pe meleagurile dacilor 
liberi cum îi plăcea să spună.

Preasfinţia Sa nu este numai un mare 
ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, este 
o coloană de susţinere a românismului, 
ortodoxiei şi culturii, iar pentru viitorime 
un simbol al identităţii naţionale. Învă-
ţăturile sale sunt cuprinse în numeroase 
lucrări, în caietele sale, în care a zugrăvit: 
trăirile, năzuinţele neamului, sfaturile 

duhovniceşti şi dragostea creştină. Spunea 
Prea Înaltul Părinte despre om: „unii te 
laudă că eşti foarte bun, alţii te laudă că 
eşti foarte rău. Cine are dreptate? Nimeni. 
Omul este aşa cum l-a lăsat Dumnezeu. 
Fiecare este făcut din cele două categorii: 
suntem şi sfinţi şi oameni cu neputinţe.”

Patriotismul său profund, înrădăcinat 
în sufletul lui prin sămânţa bogată din 
pământul Maramureşului, l-a dăruit tutu-
ror, l-a propăvăduit şi dacă ar fi să aducem 
o dovadă pentru aceasta, amintim de 
corespondenţa intensă a părintelui cu ma-
rele poet Ioan Alexandrescu în care axa 
centrală era istoria, continuitatea şi dârze-
nia românilor în acest spaţiu.

La împlinirea a 90 de ani i s-a făcut cel 
mai frumos şi sintetic portret: „un suflet 
de copil într-un chip de voievod din alte 
vremuri”. Duminică, 30 0ct. 2016, când 
ţara românească şi poporul ortodox a aflat 
că Înaltpreasfinţitul Iustinian Chira a fost 
chemat la Domnul, am simţit o mare triste-
ţe pentru pierderea unui munte al creşti-
nismului românesc. După o mai profundă 
cugetare, am ajuns la concluzia că Prea 
Înaltul Părinte este comoara ce ne rămâne 
ca dar al Domnului, că pentru poporul 
român el este încă o verigă puternică, - 
lângă celelalte-, ce ne leagă de acest pă-
mânt, de credinţa noastră strămoşească, 
de curăţenia neamului cu tradiţiile şi legile 
pământului, cu bogăţia culturală şi demni-
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