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Începuturile unei v1eţ1 bisericeşti organizate cu episcopie proprie a
românilor din Maramureş datează de la sfârşitul veacului al XIV -lea şi este în
strânsă legătură cu Mănăstirea Peri cu hramul Sfăntul Arhanghel Mihail,
ridicată de voievodul Sas, fiul voievodului Dragoş. înainte de 1391, pe teritoriul
satului Ţeres, în dreapta Tisei, azi în Ucraina Subcarpatică.
Această mănăstire e amintită pentru prima dată într-un "document
oficial al judelui curiei regale din 2 februarie 1382". 1 în anul 1391 voievozii
din Maramureş Baku şi Dragu, fiii voievodului Sas se prezintă personal Ia
patriarhul Antonie din Constantinopol şi-i închină Mănăstirea Peri, ctitoria
tatălui lor.
Patriarhul binecuvântează această închinare declarând mănăstirea
stavropighie patriarhală, iar egumenului Pahomie şi urmaşilor săi li se acordă
titlul de exarhi adică împuterniciţi patriarhali cu autoritate sau jurisdicţiune ca şi
a unui episcop, peste toţi preoţii de pe moşiile mănăstirii din Peri şi peste un
teritoriu din comitatele învecinate. Astfel actul patriarhal din 1391 poate fi
numit actul de naştere al episcopiei ortodoxe-române din Maramureş.
Începând însă cu anul 1391 până în 1600 ţinutul Maramureşului este
disputat religios mereu de către stăpânirea principilor şi nobililor străini în
funcţie de interese. De la 1657 până în 1700 Maramureşul a fost dat oficial în
stăpânirea duhovnicească a mitropoliţilor români ai Ardealului din Alba Iulia.
Dar puterea lor peste biserica maramureşeană a fost înlocuită uneori prin cea a
episcopilor locali puşi şi recunoscuţi de mai marii politici ai ţinutului şi astfel
biserica Maramureşului devine mărul discordiei între mitropoliţii români din
Aba Iulia şi episcopii ruteni din Muncaciu.
În anul 1656 mitropolitul de la Alba Iulia primeşte jurisdicţie şi asupra
Maramureşului, dar nu-şi poate exercita jurisdicţia deoarece Maramureşul avea
episcop propriu pe Mihai Molodeţ. Însă în anul 1662 Mihai Molodeţ este
destituit „ .pentru fapte neplăcute stăpânirii calvine". 2 Din acest an şi până în
1680 biserica din Maramureş este păstorită de mitropolitul Sava Brancovici,
mitropolit al Ardealului, care în anul 1672 vine în Maramureş şi sfinţeşte
biserica Mănăstirii Moisei. După Sava Brancovici Maramureşul a fost păstorit
de urmaşii săi mitropoliţii Varlaam (1685 - 1692) şi Teofil (1692 - 1697).
În anii 1698 - 1700 propaganda pentru unirea cu catolicismul a început
a se înfăptui şi în Maramureş. Această propagandă a fost zădărnicită de
episcopul Iosif Stoica ( 1690 - 1711 ), un om bogat dintr-o familie nobilă, sfinţit
în Moldova şi hirotonit în demnitatea de episcop al Maramureşului de către
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