
Trei decenii in slujba \&quot;Micii Catedrale\&quot; din Saliste
Biserica "Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul " din Grui-Saliste, lacas de cult care figureaza pe lista
monumentelor istorice, an de an sabatoreste - pe 7 ianuarie - Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in
care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Imaginea ocrotitorului acestui sfant asezamant
din Saliste a fost imortalizata in viziunea unui cioplitor popular pe "o blana" de stejar masiv, inca de la
intrare, iar chipul lui de inger inaripat troneaza pe cupola pronaosului, unde sunt pictate - de renumiti
zugravi de biserici - alte patru imagini din viata Sfantului. Prima Liturghie Arhiereasca din "Mica
catedrala" din Saliste a fost oficiata de iPS Lucian al Tomisului, pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului. Slujbe Arhiereresti au mai fost savarsite de iPS dr. Serafim, mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe
Romane pentru Germania si Europa Centrala si de iPS dr. Antonie Plamadeala, arhiepiscopul Sibiului si
mitropolit al Ardealului, Crisanei si Maramuresului. Printre personalitatile vietii spirtual-ecumenice
romanesti, care au savarsit slujbe arhieresti nu putem sa nu-l pomenim pe iPS dr. Laurentiu Streza,
arhiepiscopul Sibiului si mitropolitul Ardealului, pe PS Andrei Fagarasanu, noul episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului si pe prea-cuviosii preoti profesori universitari, carora li s-au alaturat preotii
locali. Anul acesta la Sfanta Slujba Arhiereasca a participat PS Andrei Fagarasanu, slujba din care nu au
lipsit cuvintele de invatatura adresate credinciosilor, prin talmacirea momentelor din viata Sfantului Ioan
Botezatorul sau reprezentarea figurii biblice in unele creatii plastice. O mentiune aparte o rezervam
meritelor evlavioaselor femei din Saliste care au adus si impartit coliva la toti cei prezenti la hram. La
intreaga slujba religioasa a participat si primarul Horatiu Racuciu. Sponsorizarea agapei a fost facuta de
dipl. ing. Ioan Botezan. Aceasta frumoasa traditie a fost instaurata de octogenarul Ioan Metiu. Fiu al
Salistei, acesta a contribuit an de an la refacerea Bisericii din Grui, donandu-si toata averea lacasului de
cult pomenit. Ioan Metiu are si alte merite. Gratie efortului sau consemnam deschiderea - la Saliste - a
unei banci si a primei agentii CEC. "in calitate de initiator, fondator si ctitor al unor importante lucrari de
la Biserica "Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul " din Grui - Mica catedrala a Salistei - cu smerenia
cuvenita, multumesc din suflet de crestin ortodox Bunului Atotputernic, distinsilor ierarhi si clerului
numeros, care au savarsit Sfanta Liturghie, celor care au binecuvantat timp de trei decenii enoriasii si
Hramul Protectorului Sf. Ioan Botezatorul" avea sa transmita in final cetateanul de onoare al Salistei. Cel
distins cu Crucea Patriarhala a inmanat celor prezenti un tablou votiv cu valoare arhivistica.
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