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Există oameni care pot schimba 
lumea şi pot muta munţii, cu un 
simplu cuvânt sau cu o simplă 
privire. Şi, mai mult, oameni 

care îţi dau şi ţie încredere că toate îţi 
sunt cu putinţă. În jurul lor, îţi aminteşti 
de ce iubirea e cea mai mare virtute decât 
toate. Pentru că ea le cuprinde pe toate. 
Şi pentru că îţi arată cine eşti şi cum 
trebuie să fii de fapt. 
Există oameni care, fără să-ţi vorbească 
ostentativ despre Dumnezeu, îţi confir-
mă, prin propria conduită, că El există. 

Există oameni care nu-ţi trec nimic cu 
vederea, dar îţi iartă totul. Oameni care 
par total desprinşi de această lume, care 
n-au nevoie de nimic din ceea ce ea le 
poate da, dar care sunt mai legaţi decât 
oricine de ea. 
Prin iubire. ÎPS Justinian este un astfel 
de Om. A adunat „munţi” de credinţă, 
nădejde, dragoste şi fapte bune. Iar acum, 
datorită lor, mută, cu fiecare cuvânt 
şi fiecare privire, „munţii” neputinţei, 
suferinţelor şi lipsurilor din sufletele 
maramureşenilor. 

Pentru Maramureş, ÎPS Justinian este 
ceea ce reprezentau porţile mara mu-
reşene pentru voievozi. „Scutul de 
apărare”, legătura cu pământul şi, în 
acelaşi timp, năzuinţa spre cer, semnul 
nobleţei, patriotismului şi iubirii de glia 
străbună. 
De aceea, titlul de cetăţean de onoare al 
judeţului n-a făcut decât să-i confirme 
o postură consimţită şi simţită de toţi 
maramureşenii. Aceea de părinte, 
îndrumător, apărător prin rugăciune 
şi sfat al acestui ţinut. Ceremonia de 
decernare a distincţiei de Cetăţean de 
Onoare al Judeţului Maramureş a avut 
loc săptămâna trecută, în cadrul unei 
festivităţi emoţionante. „Mă întrebam 
cum aş putea defini copleşitoarea perso-
nalitate a Înalt Prea Sfinţiei Sale Justinian. 
Şi-aş spune doar aşa: Dacă privirea unui 

om ar fi în stare să mute munţii, atunci 
cu siguranţă privirea Înalt Prea Sfinţiei 
Sale – adâncă, aprigă, blândă şi hotărâtă 
deopotrivă – ar putea face asta. 

Ce poţi să-i oferi unui om care a făcut un 
scop în viaţă din a oferi şi a ierta? Pentru 
un asemenea om, valorile nu ţin de 
material, nu ţin nici de onoruri, ci doar 
de suflet, de spirit, de iubire, de credinţă. 
De aceea, Înalt Prea Sfinţia Voastră, luaţi 
gestul nostru ca pe un semn de iubire! 
Consiliul Judeţean Maramureş vă oferă, 
acum la împlinirea vârstei de 93 de ani, 
titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului 
Maramureş, pentru o viaţă pusă în 
slujba sporirii credinţei şi spiritualităţii 
maramureşene.” – a spus preşedintele 
Consiliului Judeţean Maramureş în 
cuvântul rostit cu acest prilej. 

Preşedintele Zamfir Ciceu a dat citi-
re Hotărârii Consiliului Judeţean 
Maramureş nr.24 din 28 mai 2014, prin 
care se acordă acest titlu, dar a punctat şi 
o serie de repere biografice ale Înalt Prea 
Sfinţiei Sale Justinian Chira. Alături 
de diploma, placheta şi legitimaţia de 
Cetăţean de Onoare, preşedintele i-a 
oferit drept cadou un steag al judeţului 
Maramureş şi câteva cărţi pentru biblio-
teca Episcopiei. 
Vizibil emoţionat, Înalt Prea Sfinţia Sa 
Justinian Chira a declarat că această zi 
este una foarte importantă şi a mulţumit 
pentru onoarea acordată. „Nu m-am 
aşteptat, pentru că niciodată n-am 
me ritat acest titlu. M-am considerat 
nevrednic. Mulţumesc lui Dumnezeu 
în fiecare zi pentru ce mi-a rânduit. În 
aceste zile, recunoştinţa e o virtute foarte 
rară. Dacă fiecare om ar fi recunoscător 
faţă de Dumnezeu şi faţă de fraţii săi, 
viaţa noastră ar fi alta. Noi, cu toţii n-am 
fi realizat nimic dacă Dumnezeu nu ne-
ar fi binecuvântat cu colaboratori. De 
aceea, îi mulţumesc Prea Sfinţiei Sale 
Iustin pentru toate cele ştiute şi neştiute, 
dar care nu vor rămâne nerăsplătite de 
Dumnezeu. În tot ce am făcut în viaţă, 
m-am întrebat mai înainte: ce-ar face 
Iisus dacă ar fi în locul meu? Să ne punem 
această întrebare de fiecare dată!” – a 
spus Înalt Prea Sfinţia Sa Justinian Chira.

La finalul festivităţii, artiştii Ansamblului 
Folcloric Naţional Transilvania i-au 
cântat Înalt Prea Sfinţiei Sale „La mulţi 
ani”, dar şi un scurt concert de romanţe. 

ÎPS JuStinian, 
Cetăţean de Onoare  
al judeţului Maramureş

„Nu m-am aşteptat, pentru că 
niciodată n-am meritat acest 

titlu. M-am con siderat nevrednic. 
Mulţumesc lui Dumnezeu în 

fiecare zi pentru ce mi-a rânduit. 
În aceste zile, recunoştinţa e o 

virtute foarte rară. Dacă fiecare 
om ar fi recunoscător faţă de 

Dumnezeu şi faţă de fraţii săi, 
viaţa noastră ar fi alta. Noi, 

cu toţii n-am fi realizat nimic 
dacă Dumnezeu nu ne-ar fi 

binecuvântat cu colaboratori. 
De aceea, îi mulţumesc Prea 

Sfinţiei Sale Iustin pentru toate 
cele ştiute şi neştiute, dar care 
nu vor rămâne nerăsplătite de 

Dumnezeu”. 

ÎPS Justinian

În cadrul unei festivităţi emoţionante, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Zamfir Ciceu, a acordat 
zilele trecute titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Maramureş” Înalt Prea Sfinţiei Sale Justinian Chira 
- Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. Hotărârea acordării acestei 
distincţii a fost aprobată de Consiliul Judeţean Maramureş, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 28 mai 
2014.   
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„Gândindu-mă la ce să spun cu acest 
onorant prilej, mi-am amintit de un 
fragment din romanul „Zorba Grecul” 
a lui Nikos Kazantzakis, în care autorul 
vorbea despre relaţia dintre Creta sa 
natală şi cretani, ca despre legătura 
părinte-copil, ca despre relaţia dintre 
matcă şi râu, spunând: „Nu ştiu cât 
îşi iubeşte Creta copiii, dar ştiu că şi-i 
mustră. Iar fiii se întorc necondiţionat 
şi mereu acolo. Pentru că sunt legaţi 
cu dragoste de acel loc.” De ce se 
întorceau mereu cretanii acasă? Poate 
pentru că acolo îşi regăseau seva şi 
matca adevăratei credinţe, energia 
vitală, dragostea primordială şi 
ocrotitoare, şi mai ales resursele de-a 
ţine mereu drumul drept. 
Am ţinut să încep aşa pentru că aici 
tot despre dragoste părintească şi 
creştinească e vorba, tot despre acea 
puternică legătură dintre păstor şi 
turmă.
Cred că acest fel de-a fi: şi blând, 
şi cald, şi protector, şi înţelegător - 
dar şi aspru şi părinteşte-mustrător 
atunci când trebuie – ţine de acea 
dragoste paternă greu de definit şi de 
cuantificat, pe care o căutăm mereu 
fiecare din noi.  
Pentru că a iubi creştineşte înseamnă a 
ocroti, a te sacrifica, a te îngriji ca acel 
om, acea casă, acel copac să crească şi să 
se înalţe drept. 

Când spui Justinian Chira, spui 
Maramureş, spui Rohia, spui acasă. Te 
gândeşti la acea fericită îngemănare 
între credinţă, modestie, elocinţă, 
sinceritate, francheţe şi bunătate – 
foarte multă bunătate.  Înalt Prea 
Sfinţia Sa Iustinian Chira cuprinde în 
sufletul său însăşi casa, matca adevărată 
a iubirii creştine, spre care caută şi se 
îndreaptă atât de multă lume. 
Mă întrebam, de asemenea, cum aş 
putea defini copleşitoarea personalitate 
a Înalt Prea Sfinţiei Sale Justinian. Şi-aş 
spune doar aşa: Dacă privirea unui om 
ar fi în stare să mute munţii, atunci cu 
siguranţă privirea Înalt Prea Sfinţiei 
Sale – adâncă, aprigă blândă şi hotărâtă 
deopotrivă – ar putea face asta. 
Înalt Prea Sfinţia Sa a ştiut să ţină 
aprinsă flacăra credinţei în vremuri 
grele şi a ştiut să ardă odată cu ea. A 
zidit biserici şi mănăstiri, dar mai ales a 
zidit suflete. 

Curajul cu care a apărat dreapta 
credinţă i-a uimit pe comunişti. „Dacă 
aş putea, aş lua tot poporul român în 
braţe, toată ţara, tot pământul şi le-aş 
duce cu mine în libertate” – spunea 
fără teamă, într-o perioadă în care o 
asemenea declaraţie te putea arunca 

în temniţă. Însă puterile sale nevăzute, 
date de Dumnezeu l-au făcut să fie 
salvat de arestare, în mod miraculos. 
Am auzit de atâtea ori spunându-se 
că oamenii îl iubesc tocmai pentru că 
spune lucrurilor pe nume. Da, oamenii 
îl iubesc pentru că este o minte ageră 
şi o privire pătrunzătoare  de care nu 
te poţi ascunde, pentru că este un om 
în faţa căruia nu poţi disimula. Te 
percepe, te cunoaşte, te defineşte, te 
mustră dacă trebuie şi mai ales îţi arată 
drumul spre îndreptare, spre credinţă.
Este un suflet care primeşte în casa 
sa – cu egală blândeţe şi eleganţă 
– pe oricine. Un ardelean neaoş cu 
un extraordinar patriotism, care 
nu cunoaşte nici ostentaţia, nici 
spectaculosul, nici echivocul. Un 
autodidact pentru care, o viaţă, 
cuvintele de ordine au fost munca şi 
rugăciunea. 
Pentru el, oamenii nu sunt nici 
buni, nici răi, sunt aşa cum i-a lăsat 
Dumnezeu. Recunoaşte că unii sunt 
sfinţi, alţi neputincioşi, dar asemeni lui 
Dumnezeu îi iubeşte pe toţi.
Cine n-a avut privilegiul de a-l întâlni, 
de a-l asculta şi de a se bucura de 
cuvântul lui de învăţătură este – cu 
siguranţă - mai sărac sufleteşte”

 „Vreau să vă mărturisesc faptul că 
totdeauna, orice am făcut, nu am 
plecat la drum până nu am stat de 
vorbă cu Stăpânul. L-am întrebat 
întâi pe Hristos. Există şi o carte 
celebră „Ce ar face Iisus?”, o carte 
scrisă în limba engleză pe care o am 
în trei exemplare. În această carte se 
spune că s-a întâmplat ca într-o vineri 
un pastor era în birou şi se pregătea 
pentru predica de duminică. Femeia 
de serviciu a venit şi i-a spus că un 
om vrea să stea de vorbă cu el, dar 
i-a spus că nu are timp, să vină altă 
dată pentru că se pregătea pentru 
predica de duminică. Duminică într-
adevăr a avut o predică frumoasă 
şi la un moment dat, se aude din 
popor un strigăt: „aţi vorbit frumos 
domnule pastor, dar vineri când am 
vorbit la dumneata nu m-ai primit! 
Când mama mea era moartă, copiii 
muritori de foame, soţia mea era 
bolnavă şi am venit să-ţi cer ajutorul 
şi nu m-ai primit! Ai vorbit foarte 
frumos, dar pentru mizeria în care 
trăiesc mor în mijlocul vostru!”. Şi 
omul a căzut în mijlocul bisericii 
şi a murit. Asta era în Anglia, iar 
biserica era plină de mari demnitari, 
de bărbaţi şi de femei, şi toţi s-au 
cutremurat. Atunci a spus pastorul: 
să punem un legământ de acum, să 
ne întrebăm ori de câte ori vrem să 
facem ceva „ce ar face Iisus dacă ar fi 
în locul meu?”.
Eu sunt mic slujitor al lui Iisus. Sau 
mai bine spus, sunt sluga lui Iisus 
şi slugă a creştinilor. Aceasta este 
bucuria mea. De 73 de ani de când 
sunt călugăr am trecut prin momente 
grele, dar întotdeauna înainte de un 
lucru m-am întrebat ce ar face Hristos 
în locul meu. Şi deschid Evanghelia şi 
primesc răspunsul. 
Există cuvântul din Evanghelie care 
spune că cei care cred în Dumnezeu 
pot să spună muntelui să se mute, 
iar muntele se va muta. Noi vorbim 
de cuvântul lui Hristos ca de nişte 
basme. Dar este o mare fărădelege 
ca să citeşti Biblia ca pe o carte de 
poveşti! Sau să asculţi Evanghelia ca 

pe o poveste.  Pentru că în Evanghelie 
este Cuvântul lui Dumnezeu! Care 
s-a rupt din sânul Tatălui şi a coborât 
pe pământ şi s-a făcut om din 
Fecioara Maria şi ne-a adus Cuvântul 
Dreptăţii. De aceea, niciun cuvânt 
din Evanghelie nu este zadarnic. Are 
un sens, are un rost şi ne ajută în viaţa 
noastră, ne ajută să nu murim. Pentru 
că cel care-l ascultă pe Hristos nu va 
muri, spune Mântuitorul. Cuvântul 
acesta de atâta frumuseţe: dacă veţi 
fi oamenii lui Dumnezeu veţi muta 
munţii – este un cuvânt adevărat. 
Fiecare om şi dumneavoastră toţi 
sunteţi astfel de oameni care mutaţi 
munţii mai mult sau mai puţin, mai 
conştient sau inconştient. Fiecare 
dintre dumneavoastră aveţi în viaţă 
atâtea lucruri neştiute de nimeni. De 
la copil până la moşneag au aşa de 
multe lucruri bune în viaţă, că dacă 
le-ar aduna Dumnezeu grămadă pe 
toate ar fi mai mari decât munţii care 
ne înconjoară. 
Nu voi sta liniştit până când 

Dumnezeu îmi va ajuta să ajung în 
faţa Lui. Dar atunci când voi ajunge 
în faţa lui Dumnezeu doresc să fac 
şi voi face ce am făcut pe pământ. 
Mă voi ruga cu îndrăzneală, cu 
obrăznicie, cu neruşinare: iartă-i pe 
toţi fraţii mei! Ori lasă-mă şi pe mine 
cu ei în iad! 

Vă mulţumesc pentru acest 
frumos moment şi îi mulţumesc 
lui Dumnezeu pentru această zi 
frumoasă. V-am spus de multe ori 
poezia aceea: Sosesc cocoarele sosesc 
/ De după deal, din ţinţirim / Şi anii 
trec, copiii cresc / Se schimbă tot ce-i 
omenesc / Şi noi... (răspundeţi voi!) 
ÎNTINERIM! Da! Noi întinerim 
că mergem spre viaţa veşnică, iar la 
bătrâneţe avem în faţă eternitatea. 
Deci mergem spre o tinereţe eternă 
care ne aşteaptă pe toţi. 
 
Vă binecuvântez în numele Tatălui, 
şi-a Fiului şi a Sfântului Duh! 
Îi mulţumesc lui Dumnezeu!”.

ÎPS Justinian,  
Arhiepiscopul Maramureşului  
şi Sătmarului

„Mă voi ruga cu îndrăzneală, cu obrăznicie, cu neruşinare: iartă-i pe toţi fraţii mei! Ori lasă-mă şi pe mine cu ei în iad!”

Zamfir Ciceu, preşedintele CJ Maramureş
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AAnul trecut, GAZETA de 
Maramureş a iniţiat un demers 
intitulat sugestiv: recurs la 
memorie şi demnitate. Pentru 

că, recăpătându-ne memoria, noi, cei de 
azi, să ne recâştigăm demnitatea. Trebuie 
să ne întoarcem la valorile şi oamenii 
adevăraţi ai acestui Neam. De aceea, am 
propus un gest simbolic: acordarea post-
mortem a titlului de cetăţean de onoare 
pentru părintele Justin Pârvu la Baia 
Sprie, Nicolae Steinhardt la Târgu Lăpuş 
şi Aurel Vişovan, Gheorghe I Brătianu, 
Iuliu Maniu şi Iuliu Hossu la Sighetu 
Marmaţiei. Pentru onoarea şi demnitatea 
noastră, a generaţiilor de azi, pentru că ei 
şi-au câştigat aceste virtuţi prin viaţa şi 
moartea lor.

Săptămâna trecută, în cadrul Zilelor 
oraşului Târgu Lăpuş i-a fost decernat 
post-mortem titlul de cetăţean de onoare 

al oraşului Târgu Lăpuş, monahului 
Nicolae Delarohia, după ce, anul trecut, 
Consiliul Local a aprobat în unanimitate 
acordarea acestei distincţii. Diploma şi 
placheta au fost înmânate de primarul 
Mitru Leşe, Arhimandritului Macarie 
Motogna, Secretarul Fundaţiei N. 
Steinhardt. Un moment înălţător şi 
solemn, un gest simbolic de recunoştinţă 
pentru un OM şi o Generaţie care a 
trăit şi a murit apărândi-şi crezurile şi 
credinţa. 

„În numele Fundaţiei N. Steinhardt şi 
al Mănăstirii Rohia, ţin să mulţumesc 
Domnului Primar Mitru Leşe şi 
Consiliului Local al Oraşului Tg. 
Lăpuş pentru faptul că, la propunerea 
Gazetei de Maramureş şi a noastră, prin 
Hotărârea Nr. 50 din 2013, au decis să 

acorde titlul de „Cetăţean de Onoare 
post-mortem” al Oraşului Târgu Lăpuş 
lui N. Steinhardt – Monahului Nicolae 
Delarohia.
Este un gest frumos şi lăudabil, chiar 
dacă se întâmplă acum, la 25 de ani de la 
trecerea la Domnul a Părintelui Nicolae. 
Trebuie să ne cinstim înaintaşii, mentorii, 
modelele culturale, morale şi spirituale. 
Cu atât mai mult pe cei ce au avut curajul 
de-a fi martori şi mărturisitori pentru 
credinţă şi libertate într-o perioadă atee 
şi de oprimare. 

Astăzi este Duminica tuturor sfinţilor, 
prin care Biserica ne cere să avem 
curajul de-a mărturisi pe Hristos în faţa 
tuturor, chiar şi cu preţul vieţii. Prin 
acordarea acestui titlu, dumneavoastră, 
comunitatea Ţării Lăpuşului, acordaţi 
cinstea şi recunoştinţa unuia dintre cei 
mai mari mărturisitori a lui Hristos din 
sec. XX, care ne-a învăţat ce înseamnă 
curajul, libertatea şi fericirea. 

N. Steinhardt a venit pentru prima dată la 
Rohia şi în Ţara Lăpuşului în noiembrie 
1973 şi, la vederea acestui loc, nota în 
Cartea de Aur a Mănăstirii Rohia, că aici 
este Ţara Crăciunului – adică a bucuriei 
şi este Răspunsul Domnului pentru ceea 
ce căuta el. De atunci s-a îndrăgostit de 
aceste ţinuturi: de Mănăstirea Rohia, de 
Ţara Lăpuşului, de Maramureş şi a rămas 
aici pentru totdeauna. A scris inegalabil 
despre Mănăstirea Rohia şi vieţuitorii 
ei, despre rohieni, despre lăpuşeni şi 
maramureşeni, despre Troiţele din 
Maramureş. 

Părintelui Nicolae nu cred că trebuie să-i 
facem nici un laudatio sau o prezentare 
biografică, căci este îndeajuns să vedem 
locul unde a trăit – Mănăstirea Rohia- şi 
chilia în care a vieţuit, să-i pronunţăm 
numele, să-i citim opera –fie şi numai 
cele două cărţi, mai cunoscute: Jurnalul 
fericirii şi Dăruind vei dobândi - şi vom 
învăţa ce este fericirea, curajul, libertatea 
gândirii, credinţa şi spiritualitatea creş-
tină. 

N. Steinhardt este o personalitate  
cunoscută în plan internaţional, dar când 
spui Nicolae Steinhardt zici: Rohia, 

zici Ţara Lăpuşului, zici Maramureş, 
zici România, zici evreul încreştinat la 
ortodoxie. Prin aşezarea lui aici  a făcut 
cunoscut acest ţinut, Ţara Lăpuşului şi 
Maramureşul, pe întreg mapamondul. 
A adus onoare şi cinste acestui ţinut, 
iar titlul de Cetăţean de onoare post- 
mortem, pe care îl acordaţi astăzi, este 
un semn de recunoştinţă faţă de cea mai 
mare personalitate culturală şi spirituală 
care a trăit aici.    
Curajul, fericirea, mărturisirea, cultura 
şi spiritualitatea de care a dat dovadă 
Părintele Nicolae Steinhardt să ne 
caracterizeze şi pe noi, cei care îi cinstim 
memoria şi îi perpetuăm opera.

Astăzi, N. Steinhardt se alătură galeriei 
de Cetăţeni de Onoare ai acestei Urbe, 
din care fac parte: IPS Arhiepiscop 
Justinian, PS Justin Sigheteanul, Arhim. 
Serafim Man, Grigore Vasile Latiş, 
Grigore Leşe, Ioan Precum, Aurel Vaida, 
Horea Bădescu şi alţii.

Domnule Primar, încă odată vă 
mulţumim, dumneavoastră şi Consiliului 
Local, pentru acest gest de onoare şi 
vă rog să primiţi din partea Fundaţiei 
N. Steinhardt câte un exemplar din 
volumele: Jurnalul fericirii şi Dăruind 
vei dobândi”

Arhim. Macarie Motogna
Secretarul Fundaţiei N. Steinhardt

nicolae 
Steinhardt,

cetăţean de onoare  
al oraşului Târgu Lăpuş 

Recursul la memorie şi 
demnitate intentat de 

GAZETA de Maramureş şi 
susţinut de o lungă listă 

de instituţii şi persoane a 
mai înregistrat o victorie: 

duminica trecută, în 
cadrul Zilelor oraşului, 

Nicolae Steinhardt a 
primit, post-portem, titlul 
de cetăţean de onoare al 

oraşului.  
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Plecarea spre locurile pitoreşti 
a coincis cu ziua de vineri (13 
iunie), care a prilejuit apropierea 
în cuget şi-n simţiri a profesorilor 

organizatori (Anca Gavra, Codruţa Mu-
re şan şi Laura Tira), a invitaţilor (Pr. 
Mihai Tira – parohia „Sf. Nicolae”) şi 
a elevilor (cls. IX – XII), într-o fericită 
cântare a pătimirii, serafică şi jovială.
Traseul de două zile, puţin anevoios, 
dar foarte plăcut-Nicula (Icoana Maicii 

Domnului, mormântul poetului Ioan 
Alexandru) - Aiud („Râpa Robilor”, 
Schitul „Sf. Cruce”- monument închinat 
martirilor din temniţele comuniste) - 
Alba Iulia (Cetatea Medievală, Muzeul 
Unirii, Catedrala Reîntregirii) - Râmeţ 
(Sf. Ghelasie) - Prislop (Mormântul Pă -
rintelui Arsenie, peştera Sf. Ioan) - Cas-
telul Corvinilor  -  Baia Mare, întâlniri 
neaşteptate cu mari duhovnici, mărturii 
propovăduite ceremonios de fiinţe caris-

matice (Pr. Stareţ Augustin de la Aiud), 
lecţii de istorie naţională, cultură şi 
spiritualitate, cruci impregnate de sărutul 
pătimaş al numeroşilor pelerini apteri 
(Prislop), locaşuri de cult îmbelşugate 
iconografic, găzduire monahală, festin 
culinar corvinean, sau hrană savurată în 
mers, suveniruri achiziţionate în pripă, 
vorbe de duh iscând râsul sănătos şi voia 
bună, cântecul de grup, au constituit 
ingredientele unei excursii tematice de 

neuitat,  pelerinaj generator de cultură 
şi spiritualitate. „A fost mai mult decât 
o excursie, o călătorie spre o descoperire 
interioară, o perfectă ocazie pentru a afla 
răspunsuri la întrebări mai vechi. Am 
întâlnit oameni frumoşi. Aceste două zile 
mi-au amintit de învăţămintele primite 
de mică în familie... a fost ceea ce aveam 
nevoie.” (Mădălina Tămaş-elevă).

La confluenţa visului cu realitatea, a 
sacrului cu profanul, într-o hierofanie mar-
tirică, tinerii pelerini şi-au regăsit sinele 
primordial, s-au identificat cu semenul, 
sub oblăduirea dascălilor însoţitori şi 
a celor şapte cruci martirice, a ochilor 
privind mereu spre cer, tinzând spre 
Absolutul împlinirii. La „RâpaRobilor” 
din oraşul Aiud am avut şansa de a afla 

lucruri noi despre cei care au fost închişi 
acolo din cauza faptului că aveau o mare 
credinţă în Dumnezeu, iar prin aceasta au 
devenit Sfinţi  ai neamului nostru, modele 
de curaj şi de credinţă” (ArianaMateoc-
elevă). Îngemănarea de necontestat a 
trupului cu sufletul, a lumescului cu 
divinul, s-a pecetluit în spaţii prolifice ca 
cele de la Nicula, Aiud, Râmeţ sau Prislop, 
acolo unde cerul îmbrăţişează pământul 
într-un binecuvântat şi armonios imn de 
slavă: psalmul credinţei. 
Având de-a dreapta freamătul frunzişului 
mustind de sevaheruvimică, iar de-a 
stânga văile şi dealurile, ne-am îndreptat 
cu paşi nesiguri spre Prislop, mărturisind 
de nenumărate ori rugăciunea inimii 
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum-
nezeu, miluieş te-mă pe mine, păcătosul”, 

năzuind la actul catehetic-relatează 
prof. Codruţa Mureşan. Paşii şi inimile 
tinerilor pelerini se apropie cu tot mai 
multă emoţie de mormântul marelui 
Sfânt şi duhovnic al tuturor românilor, 
unde „am simţit aşa o linişte interioară... 
Când mă rugam, simţeam că arde o 
flacără între palmele mele. E o senzaţie 
de neuitat. În acele momente, toată 
iubirea din sufletul meu m-a învăluit şi 
i-a învăluit şi pe toţi oamenii din lume. 
Plângeam... Dar de fericire. Şi-l rugam 
pe Părinte să mă ajute. Sunt convinsă că 
el m-a ascultat”(Alexandra Moldovan-
elevă).
Nu în zadar spunea marele Duhovnic 
că „ţara întreagă va lua foc din Prislop”, 
referindu-se la focul şi lumina Duhului 
Sfânt. Nu în zadar de la an la an creşte 
numărul zecilor de mii de pelerini, acea 
uriaşă „bulboană duhovnicească”ce a 
început de mai bine de o jumătate de 
secol. „Aşa e la Prislop. Pleci cu sufletul 
trist şi vii cu el lumină!  Nu poate să fie 
altfel.  Sfântul, grabnic ajutător, nu rabdă 
să te vadă suferind. De aceea şi aşteptarea 
pe drumul până la cruce nu o simţi. E o 
dulce rugăciune, o continuă pocăinţă 
şi nu e singurătate. Binecuvântat a fost 
acest pelerinaj şi mult bine mi-a adus. 
Mulţumesc cu multă bucurie celor care se 
mai îngrijesc astăzi şi de sufletele copiilor 
şi nu numai de mintea lor”(Elena Păun-
elevă).

Iată ce înseamnă un parteneriat edu-
caţional şi o bună colaborare dintre Şcoală 
şi Biserică, cele două instituţii de cultură 
şi spiritualitate românească, ce stau la 
baza unei educaţii complete şi eficiente a 
tineretului din vremurile pe care le trăim.
„Preotul şi Biserica au fost întotdeauna 
alături de instituţiile de învăţământ. Să nu 
uităm că primele şcoli româneşti au luat 
fiinţă în pridvorul bisericilor, iar printre 
primii învăţători au fost preoţii. Pretenţia 
nemotivată a unora sau altora de a 
separa total Biserica de Şcoală, catedra 
de Catedrală, sau cultul de cultură, mi 
se pare aberantă şi cu totul împotriva 
structurilor spirituale şi sociale ale 
poporului român. Noi, împreună, preoţi 
şi profesori, avem o mare responsabilitate 
în faţa lui Dumnezeu, în ceea ce priveşte 
viitorul tineretului şi al societăţii în care 
trăim, iar Şcoala şi Biserica au capacitatea 
de a răspunde eficient tuturor cerinţelor”, 
ne-a mărturisit părintele Mihai Tira.

Proiect educaţional 
transdisciplinar
(Română - Religie)

Încercat de numeroase ispite, 
dar dornic să-L descopere şi să-L 

mărturisească peDumnezeu, 
omul modern caută neîncetat 

conjuncturi care să-i ofere 
această şansă. Un semn epifanic 

s-a dovedit a fi Proiectul 
Educaţional transdisciplinar 

(Română-Religie) destinat 
elevilor ColegiuluiNaţional „Mihai 
Eminescu” din Baia Mare, proiect 

intitulat „Arsenie Boca – păşind 
pe tărâmul Raiului”, un preludiu 

spiritual pentru perioada postului 
Sf. Petru şi Pavel.



Eroii şi sfinţii n-au vârstă. Pentru 
ei, timpul se măsoară cu inima: 
în jerfă şi iubire. Iar pentru 
noi, timpul lor, se măsoară în 

bucurie. De aceea, ziua de naştere a ÎPS 
Justinian, 28 mai, este o zi a bucuriei. 
O zi în care trebuie să ne amintim că 
minunile sunt posibile şi că oamenii pot 
fi „făcători de minuni”. Iar cea mai mare 
minune este să vezi dragostea, tăria, 
smerenia şi demnitatea, adunate într-un 
trup firav, cu suflet tare: Arhiepiscopul 
Maramureşului şi Sătmarului, ÎPS Justi-
nian Chira. 
La 93 de ani, înconjurat de autorităţile 
locale şi judeţene, de arhiereul vicar Justin 

Hodea Sigheteanul, de preoţi, monahi 
şi credincioşi, ÎPS Justinian a transmis 
acelaşi mesaj, pe care nu-l transmite de o 
viaţă: că datoria principală a unui creştin 
e fericirea. Duminica trecută s-a citit 
„Evanghelia orbului”, iar ÎPS Justinian a 
ţinut să ne amintească că, deşi avem ochi, 
cei mai mulţi nu vedem. 

Nici oamenii din jur, nici frumuseţile din 
jur şi nici ajutorul lui Dumnezeu: „Era 
un meşter care a construit casele de la 
Mănăstirea Rohia. Şi după ce se termina 
lucrul, stăteam de vorbă cu echipa de 
muncitori. Şi le povesteam despre cer şi 
stele, despre astronomie. Iar acel meşter, 
la un moment dat, mi-a spus: „părinte, 

este pentru prima dată în viaţă când eu 
am văzut cerul! Am fost copil sărac şi în 
copilărie am fost slugă şi întotdeauna am 
dormit afară, iar după ce am crescut am 
ajuns în armată şi nici atunci nu am văzut 
cerul. 
Apoi am fost cioban şi cu toate că întot-
deauna am dormit în natură eu nu am 
văzut cerul până acum. Abia acum, când 
dumneata ai stat de vorbă cu noi, abia 
acum văd cerul pentru prima dată!”.
Iată, aşa se întâmplă cu noi cu toţi! 
Avem cerul, avem pământul, avem fraţii, 
avem părinţii, avem toată bogăţia şi 
frumuseţea posibilă şi imposibilă, şi mă 
tem că atunci când vom trece de aici în 
lumea cealaltă vom fi dezamăgiţi. Că mă 
tem că ne va părea rău după frumuseţile 
Pământului, care sunt creaţia lui Dum-
nezeu. 
Din Evanghelia din Duminica Orbului 
ne mai rămâne un lucru esenţial. Fariseii 
şi cărturarii nu s-au bucurat, pentru că 
erau un neam plin de invidie şi răutate, şi 
cu toate că Dumnezeu şi-a trimis Fiul în 
mijlocul lor, aceştia nu l-au primit. Şi din 
acest motiv, şi când l-au văzut pe orb că 
umblă liber, l-au întrebat: cum de umbli, 
că astăzi e sărbătoare? Că era sâmbătă, 
sabat evreiesc, şi aceştia spuneau că nu 
este voie să lucreze. Iar orbul a răspuns că 
cel ce i-a dat lumina ochilor i-a spus să se 
ducă să se bucure de acel dar de lumină, 
să meargă la casa lui şi la părinţii lui. 
Fariseii au întrebat cine este acela? Iar 
omul a spus că nu ştie, nu-l cunoaşte, 

nu l-a văzut, că era orb când Iisus fusese 
în faţa lui. Iar când s-a întors nu l-a mai 
văzut. Iar mai târziu, Mântuitorul s-a 
întâlnit cu acel om, care acum era om 
întreg. Mântuitorul a stat faţă-n faţă cu 
acest bărbat şi l-a întrebat dacă crede în 
Dumnezeu. Iar el a rămas foarte mirat de 
întrebare şi a spus că crede, dar a întrebat 
unde-i, să-l vadă.
Iar Iisus i-a răspuns că este cel ce stă de 
vorbă cu el, El e Dumnezeu. Aceasta e o 
revelaţie! Este una dintre marile revelaţii, 
descoperiri ale lui Dumnezeu, în care 
Hristos s-a descoperit, s-a declarat că el 
este Dumnezeu. Orbul s-a închinat ca lui 
Dumnezeu şi s-a bucurat. Este un Cuvânt 
de care întotdeauna m-am bucurat! Am 
vrut să amintesc acest lucru, pentru că 
în Cuvântul acesta se mai cuprinde ceva. 
Nu a încetat importanţa acestui Cuvânt, 
şi anume, pentru că Mântuitorul s-a 
mâhnit foarte mult şi a mai spus un 
cuvânt de mare importanţă: mulţi sunt 
care au ochi de văzut, dar nu văd, mulţi 
sunt care au urechi de auzit, dar nu 
aud! Şi mulţi suntem noi toţi, că avem 
ochi de văzut, dar nu vedem într-adevăr 
darurile lui Dumnezeu! Ne-a dat urechi 

şi ascultăm muzică, ascultăm un cor de 
exemplu. Este o delectare, o desfătare, 
o petrecere îngerească pentru că numai 
îngerii din cer cântă aşa de frumos cum 
cântă oamenii pe pământ. Oamenii 
cântă, dansează, dar uită că acestea sunt 
darurile lui Dumnezeu”.

Preşedinte CJ, Zamfir Ciceu, însoţit de 
cei doi vicepreşedinţi, i-a oferit un coş 
cu 93 de trandafiri albi şi o diplomă de 
onoare. De altfel, chiar de ziua ÎPS, la 
propunerea lui Ciceu, CJ Maramureş 
i-a acordat Arhiepiscopului titlul de 
cetăţean de onoare al judeţului. 

ÎnaltPreaSfinţitul Justinian le-a mulţu-
mit tuturor şi a mărturisit că: „pentru 
mine cele mai multe nopţi sunt albe. 
Şi zilele sunt albe, şi nopţile sunt albe 
pentru că le trăim şi ne rugăm lui Dum-
nezeu. Doresc să aveţi parte de toate 
faptele şi binecuvântările pe care le-am 
făcut în viaţă, voi, Biserica, Neamul şi 
toată omenirea! Hristos în mijlocul 
nostru! Eu nu am cu ce să vă răsplătesc, 
dar toată viaţa mea, pentru voi, o închin 
lui Dumnezeu!”. ÎPS JuStinian, 93 de ani, 

închinaţi lui Dumnezeu,  
din dragoste de oameni 
Cei generoşi îşi răsplătesc apropiaţii cu daruri, 
cei înţelepţi, cu timp, iar cei aleşi le oferă darul 
cel mai de preţ: însăşi viaţa. Iar ÎPS Justinian, 
Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului 
este un om ales. Un OM care i-a dăruit lui 
Dumnezeu toţi cei 93 de ani ai săi, din dragoste 
pentru noi, „copiii” săi. 

„Este un moment de mare bucurie duhovnicească pentru Episcopia noas tră, 
deoarece data de 28 mai este ziua de naştere a ÎPS Justinian. Şi iată că, din 
mila lui Dumnezeu şi din purtarea Lui de grijă, ÎPS Arhiepiscop Justinian a 
împlinit 93 de ani de viaţă. Pentru acest lucru, noi, Biserica, aducem totdeauna 
mulţumire lui Dumnezeu, prin această slujbă care se numeşte Te-Deum, de 
mulţumire pentru binefacerile revărsate asupra ÎPS Arhiepiscop Justinian şi 

asupra Bisericii, Episcopiei noastre, asupra clerului şi poporului lui 
Dumnezeu. Clerul şi poporul, au luat lumină, binecuvântare şi har 
din slujirea ÎPS Justinian pentru că Episcopul este în primul rând 
Păstorul păstorilor, sau Slujitorul Slujitorilor lui Dumnezeu. Preoţii sunt 
Păstorii păstoriţilor. Sigur că şi poporul lui Dumnezeu este încredinţat 
arhiereului, dar Ierarhul lucrează prin cei pe care-i trimite, aşa cum 
i-a trimis Mântuitorul pe Apostoli. Arhiereul este după chipul lui 
Hristos, Păstorul cel Bun, iar preoţii sunt după chipul apostolilor. Îi 
mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit bucuria acestei zile. 
ÎPS Justinian a avut multe încercări în viaţă, a avut multă nevoinţă 
şi multă suferinţă, dar toate le-a transformat în buruinţă. Pentru că 
atunci când cineva din apropierea noastră este încercat, se zidesc cei 
din jur, căci omul se sfinţeşte prin suferinţă. Dar şi cei din jur se sfinţesc 
văzând răbdarea cu care-şi duce fiecare existenţa, aşa cum Dumnezeu 
îngăduie. Deci, toţi ne zidim şi luăm lumină şi avem pildă şi model 
de existență şi de viaţă trăită cu demnitate în credinţă şi slujirea 
Bisericii lui Hristos. Îl rugăm pe Dumnezeu ca ÎPS Justinian să aibă 
zile binecuvântate şi liniştite, şi viaţă, şi pilda vieţii sale să lumineze 
sufletele tuturor celor care au nevoie de lumina unei vieţi puse în 
slujba lui Dumnezeu”. PS Justin i-a oferit Arhiepiscopului un coş cu 
93 de trandafiri roşii „pentru că atunci când v-am oferit trandafirii 
albi am spus că simbolizează nopţile albe pe care le-aţi petrecut în 
rugăciune pentru noi toţi. Trandafirii aceştia roşii simbolizează cei 93 
de ani de jertfelnicie, de slujire responsabilă prin răstignirea propriei 
vieţi în slujba Bisericii lui Hristos”. 

PS Justin Hodea Sigheteanu
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Biserica lui Hristos a hotărât 
să-i pună împreună în aceeaşi 
sărbătoare pe Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel, verhovnicii 
Apostolilor lui Hristos şi 
misionarii Evangheliei lui 
Dumnezeu. 

Petru era pescar căsătorit, neîn-
văţat, trudit îndelung pe ma-
lurile Mării Tiberiada, stors 
de puteri de mrejele grele şi 

goale ale profesiei lui. Un om trecut 
prin greutăţi, învăţat cu foamea, lipsit de 

subtilităţi şi de educaţie, talpa pămân-
tului şi a mării, cu mâinile brăz date de 
rănile de funie şi lovit din toate părţile 
de valurile acestei lumi. La chemarea 
lui Hristos Dumnezeu, lasă toate şi 
îi urmează, renunţă la statutul său de 
pescar şi de cap de familie şi merge pe 
urmele Mântuitorului.  

Ascultă cu atenţie cuvintele care ies din 
gura lui Dumnezeu. Cască ochii mari 
la miile de minuni, pătrunde cu mintea 
lumina învierilor din morţi săvârşite 
de Hristos, ascultă muţii grăind despre 

Cuvânt şi vede pe orbi văzând Lumina 
lumii, pipăie trupul curat al celor 
vindecaţi de lepră şi învaţă şcoala iubirii 
jertfelnice şi vindecătoare de la Arhiereul 
vindecării veşnice. 
Îl urmează cu o credincioşie totală pe 
Cel care i-a schimbat viaţa definitiv. E 
impulsiv, nehotărât, nervos, exploziv 
uneori, însă iubirea pentru Învăţător este 
mai mare decât toate defectele lui. Merge 
cu Stăpânul peste tot, simte cum duhul 
străpuns de Cuvânt intră în fiica lui Iair, 
cade la pământ în faţa Luminii celei 
veşnice de pe Tabor, priveşte de aproape, 

somnoros, lacrimile de sânge ale lui 
Dumnezeu de pe Ghetsimani. Promite 
că va merge până la moarte cu Hristos. 
Îl sfătuieşte să evite Crucea şi Învierea de 
dragul vieţii pământeşti. Sare la bătaie 
în grădină şi taie urechea lui Malchus. 
Prinderea lui Iisus este pentru el sfârşitul 
speranţelor lui, dezamăgirea totală. 

În noaptea în care Dumnezeu este 
pălmuit şi biciuit de oameni, Petru îşi 
pierde mrejele mentale, cade în frică şi 
în deznădejde, se leapădă de Cel ce l-a 
primit, se blesteamă şi se jură că nu-l 
cunoaşte pe Cunoscătorul vieţii lui. Şi 
în acel moment, îşi dă seama de infinitul 
iubirii lui Hristos, cutremur devastator îi 
cuprinde sufletul, iese afară şi plânge cu 
amar pentru lepădarea lui.

Suferă cumplit în inimă pentru Cel ce era 
bătut, sângerează sufletul lui de durere 
pentru Răstignit. Toate certitudinile lui, 
bazate pe viaţă, pe pământ şi pe mare se 
zdrobesc de piatra inimii lui inundată de 
lacrimi. Se desfiinţează pe sine pentru a 
face loc Celui ce iartă întregul univers. 
Se transformă în plângere pentru Cel 
ce a şters toată lacrima de pe toată 
faţa. Pentru el, lepădatul, nu mai există 
nimic decât Hristos cel răstignit, bătut, 
străpuns, ucis pentru mântuirea lui. De 
aici Petru moare de-a binelea şi începe o 
viaţă nouă, în care moartea e neglijabilă 
şi Viaţa nemuritoare se înstăpâneşte 
peste lume. 
Este iertat pe mărturia întreită a iubirii 
care şterge întreita lepădare şi devine 
Potir al Duhului Sfânt la Cincizecime 
care adapă Biserica cu Hristos cel 
euharistic. Vorbeşte la Rusalii şi mii de 
oameni se botează în numele Treimii. 
Prezidează cu smerenie soboarele apos-
toleşti şi ascultă tânguirea inimii lui 
pentru cădere. S-a răstignit o viaţă pe 
durerea lepădării de Creator şi a ales cu 
smerenie să moară pe o Cruce, cu capul 
în jos, pentru a privi cerul pe care l-a 
dorit şi l-a aşteptat o viaţă întreagă şi 
a-şi mărturisi nevrednicia de a muri ca 
Dumnezeu.

Pavel era opusul total al lui Petru. Rabin 
preaînvăţat, de o subtilitate iudaică 
înnăs cută, geniu al Torei şi fervent 
apărător al cultului iudaic, Pavel ducea 

la moarte pe creştini, această sectă 
care-şi revendică toate proorociile 
Testa mentului. Profesor de teologie, 
cercetător al profeţiilor, doctor în Lege, 
Pavel era leacul pentru orice deviaţie 
ideo logică. A fost martor la uciderea lui 
Ştefan, a privit impasibil cum creştinii 
erau duşi la moarte pentru Cel răstignit, 
s-a mobilizat în persecuţia galileenilor. 
Era necruţător în profunzimea teologiei 
lui, insidios, suficient sieşi şi convins 
că trebuie să stârpească prin sânge 
rebeliunea ideologică a creştinilor.  Prin 
minune dumnezeiască, aude glas din 
cer, vede Lumina cea mai presus de fire 
care-i orbeşte ochii, simte puterea lui 
Dumnezeu celui Viu, pe care-l studiase 
în insectarul targumelor o viaţă. Înţelege 
că Hristos este Biserica, auzind cuvintele: 
Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? 

Înţelege că fiecare durere a Bisericii îl 
doare infinit pe Dumnezeu, că rănile 
celor zdrobiţi sunt rănile lui Hristos, 
că fiecare lacrimă a creştinilor curge 
prin ochii lui Dumnezeu. Adâncul 
învăţăturii lui rabinice se deschide către 
cerul împlinirii profeţiilor în Mesia. 
Devine din cel mai acerb prigonitor, cel 
mai ales apostol şi teolog al Tainelor lui 
Dumnezeu. Este ţepuşa înfiptă în inima 
necredinţei iudeilor şi zdrobeşte prin har 
şi cunoştinţă toate evaziunile teologice 
ale Talmudului. Merge în pustie pentru 
a-L vedeaa pe Dumnezeu printre lacrimi. 
Porneşte în misiune şi ară întreaga 
Europă cu mâinile lui, însămânţând 
Cuvântul Evangheliei. Nimic nu-l poate 
opri, nici prigonirea, nici boala cumplită, 
nici suferinţa, nici moartea, din apostolia  
sa jertfelnică.

„Nici viaţa, nici moartea, nici îngerii, 
nici stăpânirile, nici cele de acum, 
nici cele ce vor fi, nici puterile, nici 
înălţimea, nici adâncul şi nicio altă 
făptură nu va putea să ne despartă 
pe noi de dragostea lui Dumnezeu, 
cea întru Hristos Iisus, Domnul 
nostru” (Romani 8, 38-39).

Pătrunde şi interpretează Evanghelia 
cum n-a mai făcut-o nimeni. Intră ca un 
cateter în arterele Trupului lui Hristos şi 
oxigenează cu teologie ţesuturile noului 
organism veşnic. O minune de om care 
sparge în bucăţi Europa cu toţi idolii ei, 
pregătind-o de frângerea întru Liturghie.

Când vorbeşte cu lacrimi, cerurile îl 
ascultă căci îl dor cumplit rănile Stăpâ-
nului lui şi Hristos grăieşte întru el. 
Îngerii din cer se opresc din liturghisire, 
căci Pavel prigonitorul a început să 
destăinuie Tainele Împăratului. E slab ca 
o trestie, dar în el se odihneşte Puterea 
lui Dumnezeu. E mic de statură, dar vede 
înălţimile raiului. 
Are glasul stins, dar se face tăcere peste 
lume când vorbeşte. E bătut peste obraz 
de îngerul satanei, dar zdrobeşte cursele 
satanei de pe un întreg continent. Suferă 
îngrozitor, dar aduce la bucurie veşnică 
sute de mii de oameni. Mustră pe iudei 
şi pe apostoli, munceşte cu mâinile la 
corturi, scrie fervent şi total epistole 
către toată suflarea. E prigonit şi sfărâmat 
în trup, însă cuvintele lui sunt o undă de 
şoc a harului lui Dumnezeu. Oamenii 
se opresc din moarte când îl ascultă, 
izbucnesc în plâns şi îşi schimbă viaţa şi 
veşnicia.

Baia Mare, Bd. Traian 23/9
Tel. 0728-836 348, 0362-401 332  
fax 0362-401 331
www. gazetademaramures.ro

Fondator 
Dan P|RC{LAB

Director general
Ioana LUCĂCEL

Coordonator de proiect
Mircea CRIȘAN

IT/DTP 
Ada FONAI

Redactori 
Pr.dr. Cristian Ștefan

- consilier cultural

Pr. Vasile Fodoru'
Pr.dr. Augustin Vasile

- vicar administrativ

Protos. drd. Casian Filip
- eclesiarh al Catedralei 

Episcopale „Sf\nta Treime”

Ierodiacon Teodosie Bud
Arhidiacon Andrei Pop

- secretar eparhial

Sf
. A

p
o

St
o

l
i p

e
t

R
u

  
şi

 p
A

v
e

l
 

12 13

„Când vorbeşte cu lacrimi, cerurile îl ascultă căci îl dor cumplit rănile Stăpâ nului lui şi Hristos grăieşte întru el. 
Îngerii din cer se opresc din liturghisire, căci Pavel prigonitorul a început să destăinuie Tainele Împăratului.  
E slab ca o trestie, dar în el se odihneşte Puterea lui Dumnezeu.  
E mic de statură, dar vede înălţimile raiului”. 



„Luceafărul poeziei românești”, cum l-a 
numit pentru prima dată Patriarhul 
Miron Cristea, Mihai Eminescu a fost şi 
rămâne un mare creator de sinteze perene, 
care i-au permis să fie în același timp un 
mare patriot român şi un om universal. În 
această calitate, el este mereu actual ca 
pildă de urmat pentru fiecare generație.
Din opera poetică şi din publicistica lui 
Mihai Eminescu se desprind trei mari 
sinteze creatoare:

1. Iubirea faţă de spiritualitatea 
poporului român şi pasiunea pentru 
cultura universală;

2. Admirația faţă de frumusețile 
peisajului natural românesc şi pasiunea 
pentru înțelegerea universului fizic;
3. Elogierea istoriei poporului român 
şi pasiunea pentru analiza critică a 
pro blemelor prezente din societatea 
românească.

1 Prima sinteză creatoare amintită 
an terior se vede în dorinţa lui 

Eminescu de-a cunoaște limba română 
din diferite provincii românești, dar 
şi limba română veche, inclusiv cărțile 
bisericeşti, mai ales că patru dintre 
su rorile mamei sale erau monahii 
(Fevronia, Olimpiada, Sofia şi Xenia), 
una dintre ele fiind stareța mănăstirii 
Aga ton, lângă Botoșani, unde copilul şi 
apoi tânărul Mihai mergea adesea.

Astfel, Mihai Eminescu a recunoscut 
şi apreciat constant rolul Bisericii în 
dezvoltarea culturii şi a limbii române ca 
veșmânt viu al învățăturilor de credinţă şi 
al cultului liturgic, dar mai ales eforturile 
ei ca poporul să înțeleagă în graiul său 
Sfânta Scriptură. Pe de altă parte, studiile 
sale la Viena şi Berlin i-au permis să 
cunoască bine gândirea filosofică şi 
cultura occidentală. Sinteza creatoare 
dintre spiritualitatea sa românească şi 
cultura sa filosofică universală l-a ajutat 

pe Mihai Eminescu să devină făuritor 
al limbii române literare moderne, 
înțelegând că între multele daruri 
moș tenite din generațiile anterioare, 
în patrimoniul spiritual al neamului 
românesc cel mai mare dar este limba 
națională, în care se exprimă identitatea 
etnică şi comuniunea între generații.

De aceea, Eminescu ne cheamă azi să 
iubim limba română, să o cunoaștem 
temeinic şi să o cultivăm cu iubire şi 
respect, ea fiind Patria spirituală a 
identității şi demnității noastre națio-
nale.

2Admirația lui Mihai Eminescu 
pentru frumusețile plaiurilor ro-

mânești, pentru păduri şi poieni, 
pentru tomnaticii „codri de aramă” şi 
pentru pitoreștile „păduri de argint”, 
pentru munte şi mare se îmbină cu 
admirația sa pentru frumuseţea lunii şi 
a stelelor, dar şi cu pasiunea sa pentru 
înțelegerea filosofică a începutului tim-
pului şi spațiului, a universului fizic, 
a cosmosului, astfel încât unele dintre 
expresiile sale poetico-filosofice uimesc 
şi azi prin profunzimea intuițiilor sale 
personale. Eminescu a preluat idei filo-
sofice universale şi le-a prelucrat artistic 
într-un mod creator admirabil.

De aceea, el ne îndeamnă azi să iubim 
frumusețile pământului românesc, să 
le păstrăm, să le apărăm de distrugeri şi 
să le cultivăm pentru ca din frumuseţile 
naturii să primim inspirație pentru a 
cultiva şi frumusețile sufletului.
Totodată, pasiunea lui Eminescu pentru 
înţelegerea universului, a cosmosului, ne 
îndeamnă să promovăm dialogul dintre 
credinţă, ştiinţă şi filosofie, dialog pe 
care noi îl cultivăm în prezent împreună 

cu Universitățile din Bucureşti şi Iaşi şi 
a dat roade frumoase în ultimii zece ani.

3Poet romantic, Mihai Eminescu a 
avut şi cultivat o admiraţie deosebită 

faţă de istoria poporului român, elogiind 
adesea pe domnitorii români viteji şi 
demni, care şi-au apărat patria şi credinţa 
strămoşească în faţa năvălitorilor străini. 
Totodată, poetul romantic care elogia 
trecutul glorios al poporului român era 

şi un „analist politic”   foarte realist şi 
critic al problemelor acute ale societăţii 
româneşti în care trăia. El cunoștea bine 
situaţia socială şi politică a Europei, dar 
şi starea lucrurilor din propria sa ţară. 
A militat constant pentru unitatea 
şi demnitatea poporului român. De 
pildă, a dorit mult unirea Basarabiei 
şi a Transilvaniei cu România, dar şi 
propăşirea materială şi culturală a po-
porului român. 
De aceea, Mihai Eminescu era un critic 
aspru al nedreptăților sociale, fapt care 
l-a făcut uneori incomod. În acest sens, 
publicistica sa îl evidențiază ca fiind o 
adevărată enciclopedie, el posedând 
vaste cunoştinţe de sociologie, statistică, 
economie, istorie, arheologie, religie şi 
altele.
Prin urmare, Eminescu ne îndeamnă să 
fim patrioţi români autentici şi în acelaşi 
timp români cu deschidere spre a învăţa 
ceea ce este bun şi la alte popoare.

Mihai Eminescu a fost şi rămâne 
modelul românului dornic de 
cunoaştere universală şi în acelaşi 
timp un fidel păstrător al identităţii 
sale naţionale.

La împlinirea a 125 de ani de la trecerea 
în eternitate a lui Mihai Eminescu, 
mulţumim lui Dumnezeu   pentru acest 
mare dar făcut poporului român şi ne 
rugăm să-l numere împreună cu drepţii 
în Împărăţia cerurilor.

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a 125 de ani de la 
trecerea la cele veşnice a poetului naţional Mihai Eminescu, luni, 16 iunie 2014, Academia Română

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române

„Sinteza creatoare dintre spiritualitatea sa românească şi cultura sa filosofică universală l-a ajutat pe Mihai Eminescu să devină  
făuritor al limbii române literare moderne, înțelegând că între multele daruri moș tenite din generațiile anterioare,  

în patrimoniul spiritual al neamului românesc cel mai mare dar este limba națională, în care se exprimă identitatea etnică  
şi comuniunea între generații”.

Patriot român  
şi om universal
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Respectând calendarul alegerilor noilor membri 
din organismele bisericeşti, aprobat de Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în 14 iunie 
2014, a avut loc şedinţa de constituire a Adunării 
Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi 
Sătmarului care va activa în perioada 2014-2018.

După ce au fost validate mandatele membrilor 
aleşi, au fost constituite cele 5 comisii de 
lucru permanente (Comisia administrativ-
bisericească; Comisia cultural educaţională; 

Comisia economică, bugetară şi patrimonială; Comisia 
social-filantropică şi Comisia organizatorică, juridică şi de 
validare). Pentru Adunarea Naţională Bisericească au fost 
delegaţi 3 reprezentanţi (1 cleric şi doi mireni) : Pr. Popa 
Ilie, Domnul deputat Octavian Petric şi Domnul Primar 
Cătălin Cherecheş.
În aceeaşi sedinţă s-a validat componenţa Consistoriului 
Eparhial şi a Consistoriului Monahal şi au fost desemnaţi, 
la propunerea ierarhului, membrii pentru Consistoriul 
Mitropolitan.

Şedinţa de conStituire 
a Adunării Eparhiale  
a Episcopiei Ortodoxe  
a Maramureşului  
şi Sătmarului


