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             Prof. Religie Ortodoxa Silasi Adina 

Toți ne dorim să trăim fericiți și am vrea ca această fericire să nu se termine niciodată. 

Trăind, viață pământească în conformitate cu Sfânta Evanghelie, în duhul rugăciunii și făcând 

fapte bune, putem ajunge la unirea cu Mântuitorul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt.  

Biserica constituie centrul iubirii divine, locul în care Dumnezeu ne cheamă, spațiul 

sacru în care Mântuitorul ne primește ca pe copii Săi și masa la care suntem invitați la ospățul 

ceresc. În sfânta Biserica se savarsesc sfintele taine și în chip special Sfânta Liturghie, taină 

tainelor, centru viețîi noastre duhovnicești. Venind în fața lui Dumnezeu noi ne descoperim 

înaintea Celuia care le știe și le vede pe toate, dând la o parte valul inchipuilior de sine și 

arătând adevărată noastră stare sufletească. În felul acesta vedem prezența bisericii în viața 

noastră și simțirea pe care o avem atunci când trecem pragul sfântului locaș.  

Sfânta biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnuluii de la Vad care ulterior a 

devenit mănăstire ctitorită de Sfântul Ștefan cel Mare emană o dragoste protectoare ce îi 

îmbrățișează pe credincioși. La Văd a exitstat o mănăstire încă din secolul al XV-lea care a 

funcționat ca centru episcopal de unde vine și denumirea de azi a Arhiepiscopiei Feleacului și 

Clujului. Mănăstirea Ștefan-Vodă,Vad a fost reactivată în toamna anului 2011 la inițiativa 

Înalt Preasfințitului mitropolit Andrei până în acel moment funcționând o mare perioada că 

monument istoric.   

În neliniștea din prezent, unde nici timpul nu mai are timp, plaiurile Someșului sunt 

cuprinse de liniștea și pacea mănăstirii de la Văd. Se remarcă prin prisma faptului că la vest 

este prelungită printr-un pronaos. În cadrul acestui locaș de cult se pot remarca foarte bine 

ferestrele gotice și portalul dinspre vest. Piatră pe care mănăstirea șade este adusă cu spatele 

de la Babdiu, ceea ce reprezintă un element atemporal, botezând zeci de generații din zona 

someșeană. În anul 2004 în perimetrul mănăstirii a fost construit și un bust închinat lui Ștefan 

cel Mare pentru a marca 500 de ani de la moartea să.  

Mănăstirea Ștefan-Vodă de la Văd ne apare azi ca un chivot, strălucitoare în albul său 

imaculat cu statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt care veghează și ocrotește acest simbol al 

ortodoxiei și al neamului românesc.   

Datorită generozității și dragostei părinților de la mănăstire, de-a lungul anilor am 

derulat împreună proiecte de parteneriat extracurriculare, prin care am dobândit interese 

pentru datinile și obiceiurile creștine de pe aceste meleaguri binecuvântate, precum și o 

strânsă colaborare între Biserica, Familie și Școală.   
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