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Trebuie să acordăm un respect 
deosebit față de studenți. Din 
istorie cunoașteți că studenții 
au avut un mare rol în viața 

societății din vechime. În evul mediu au 
început facultăți mari în Apus au fost 
facultăți la Constantinopol și școala era 
foarte bine organizată în Bizanț, pentru 
că era o tradiție acolo moștenită de la 
înaintași, de la marii filozofi antici, de la 
Platon, de la Aristotel, s-au transmis în 
Bizanț multe din operele Sfinților Părinți. 
Din antichitate studentul era un om 
care se ocupa cu studiul, apreciat în mod 
deosebit în societate, un student era privit 
cu respect, ca un om sacru. Un student 
este într-adevăr o persoană foarte serioasă, 
capabilă, maturizată. 
Școala e organizată acuma foarte bine în 
societatea contemporană, începând de la 
grădiniță, cursuri primare de gimnaziu, 
liceul e foarte  important, iar voi studenții 
veniți la masa pusă de profesori, de 
învățători, adică veniți cu mintea deschisă,
Mai știu și aceea că viața unui student este 
foarte grea. Studentul a fost întotdeauna 
sărac. Întotdeauna a avut greutăți 
materiale, financiare, dar întotdeauna a 
avut și greutăți spirituale, greutăți morale 
pentru că studentul a moștenit mișcările 
sau viața din timpul adolescenței de la 
16 la 22 de ani, iar un student este un 
fel de adolescent, nu și-a pierdut această 
frumusețe a tinereții. 

La noi în facultăți foarte mulți sunt mai în 
vârstă, dar toți au o atitudine de tânăr, de 
aici se vede că numele dumneavoastră este 
foarte just și adevărat. 

Intelectualul în general trebuie 
sa fie o lu mină pentru 

societate. 

Încă nu e conștientă societatea noastră 
ce înseamnă să fie lumina lumii. Noi am 
împrumutat acest titlu de la adevărata 
lumină. Lumină a lumii cunoașteți toți 
că s-a numit,  Fiul lui  Dumnezeu: ”Eu 
sunt Lumina Lumii”(In. 8,12). Mă aștept 
să avem discuții importante și frumoase. 
Să fie ca o întâlnire între duhovnic și 
credincioși, ca o spovedanie publică. 
În biserica creștină, pe timpul sfinților 
apostoli  nu se făcea mărturisirea în secret. 
Mărturisirea se făcea public. Creștinul 
venea în fața comunității și își mărturisea 
toate greșelile. S-a introdus mărturisirea 
în secret pe când credința a început să se 
răcească și viața oamenilor a început să se 
întunece, adică să nu aibă responsabilitatea 
ca să păstreze secretul. Pentru mine orice 
întâlnire e o mărturisire reciprocă.

În Biserica Ortodoxă slujba este un dialog, 
o confruntare, adică preotul vine cu 
niște propuneri, cu niște provocări către 
credincioși. Dacă zice “cu pace Domnului 
să ne rugăm” aceasta este o provocare care 
se îndreaptă către credincioși.
Credincioșii se simt datori să răspundă 
„Doamne miluiește”, sau dacă preotul 
zice „sfârșit creștinesc vieții noastre…”, 
credincioșii răspund “Dă Doamne”, iar 
dacă preotul rostește un ecfonis, poporul 
răspunde “Amin”. Iată că slujbele noastre 
sunt un dialog, un fel de mărturisire, un 
fel de provocare. 
Aceasta este una dintre lipsurile societății 
de acum în general și în special. Tineretul 
de acum cunoaște doar ce se scrie în cărți, 
studii. Dar credeți că doar ce se află în 
cărți atât e toată viața? Fraților, viața 
este amplă, complexă, plină de mistere, 
frumusețe, de prăpăstii cu care noi ne 
confruntăm zi de zi. Materiile sunt prea 

multe și prea grele, nu se face o triere a 
materiilor. Sunt unele materii  predate 
care nu vă sunt folositoare în viață. Și 
atunci din acest motiv societatea duce 
mare lipsă de informare. Mă simt mirat 
când mă întâlnesc cu oameni importanți, 
cu răspundere și sunt uimit cât de multe 
lipsuri au în multe sectoare ale vieții. 

ÎPS Voastră, Sfânta Scriptură ne aduce 
înainte prin Sfântul Evanghelist Matei 
cuvintele Mântuitorului pe care le 
adresează ucenicilor în predica de 
pe munte : “așa să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor ca ei 
văzând faptele voastre să slăvească 
pe Tatăl vostru cel din ceruri....” În 
această lume care se dovedește plină de 
zbucium, cum poate fi tânărul lumină 
pentru o astfel  de lume? 

Acest  cuvânt al Mântuitorului este o 
învățătură și o poruncă „așa să lumineze 
lumi na voastră înaintea oamenilor ca, 
văzând ei faptele voastre, să preamărească 
pe Dumnezeu din ceruri,...”. asta ar dori 
Hristos. A venit și ne-a dat o mulțime de 
taine, lucruri misterioase, care de multe ori 
parcă sunt paradoxale în mintea noastră. 
De exemplu, când apostolii l-au rugat pe 
Mântuitorul “Doamne, învață-ne să ne 
rugăm”, Hristos putea foarte bine să îi 
trimită, de exemplu, la cărțile Vechiului 
Testament. Uitați-vă la psalmi, în care se 
găsește atâta mângâiere, adevăr, poezie...
Mântuitorul nu i-a trimis la Vechiul 
Testament, ci le-a zis: voi așa să vă rugați, 
și a continuat în cap. 6 de la Mt. „Tatăl 
nostru care ești în ceruri....”. Ne spune 
un mare secret, o mare taină, că există un 
Tată, un Proniator care a creat lumea și are 
grijă de lume. 

Cum poartă un tată grijă de copiii lui, de 
familia lui, așa poartă Dumnezeu grijă de 
creație. Lumea nu e condusă de hazard, ci 
de Dumnezeu prin pronia Lui. Ne spune 
Mântuitorul limpede: “Tatăl nostru...”, așa 
să vă rugați. Nu vine cu idei sofisticate, cu 
teorii, ci cu exemplu practic.  „Sfințească-
se numele Tău”..., nu înseamnă că nu e 
sfânt Dumnezeu, ci înseamnă că prin 
faptele noastre preamărit să fie numele 
Tău. Și continuă „vie Împărăția Ta”,  
adică noi suntem într-un spațiu străin 
nouă, noi suntem niște surghiuniți, niște 
exilați, pentru că locul nostru a fost în rai 
și am fost alungați din rai când am călcat 
poruncile lui Dumnezeu. 
Alungarea lui Adam și a Evei a fost 
momentul cel mai dramatic. Împărăția lui 
Dumnezeu când va veni pe Pământ va fi 
raiul, dar vine și cu alta „facă-se voia Ta”. 
Când ne rugăm zicem așa, dar nu suntem 
corecți, pentru că gândim să ni se facă 
voia noastră. Ori de câte ori te rogi și zici 
“facă-se voia Ta”, te gândești facă-se voia 
mea. Noi încercăm să-L înduplecăm pe 
Dumnezeu ca să ni se facă voia noastră. 
Apoi continuă  „și nu ne duce pe noi în 
ispita”. 

Mulți încearcă să modifice traducerea, 
spunând că Dumnezeu nu ne duce în 
ispită, că traducerea e greșită, dar nu e 
așa. Dumnezeu ne  duce în ispită, adică 
ne pune la încercare, ne încearcă precum 
pe Iov. Și pe noi, de foarte  multe ori, 
Dumnezeu ne încearcă cu un pic de boală, 
de nemulțumire. Dacă ni s-ar împlini toate 
la discreție cum ar fi? Un tată, o mamă, 
nu ne dau toate la discreție ci ne mai și 
ispitesc. Dar încercările lui Dumnezeu nu 
sunt nedrepte, păcătoase, ci ca noi să fim 
fii ai lui Dumnezeu, ascultători.

†  Î.P.S Justinian Chira,  
Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului

„Tineretul de acum cunoaște doar ce se 
scrie în cărți, studii. Dar credeți că doar 
ce se află în cărți atât e toată viața? 
Fraților, viața este amplă, complexă, 
plină de mistere, frumusețe, de prăpăstii 
cu care noi ne confruntăm zi de zi. 
Materiile sunt prea multe și prea grele, 
nu se face o triere a materiilor. Sunt 
unele materii  predate care nu vă sunt 
folositoare în viață. Și atunci din acest 
motiv societatea duce mare lipsă de 
informare. Mă simt mirat când mă 
întâlnesc cu oameni importanți, cu 
răspundere și sunt uimit cât de multe 
lipsuri au în multe sectoare ale vieții”. 

†  Î.P.S Justinian Chira,  
Arhiepiscopul Maramureşului  
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La întrebare puteam răspunde simplu, ca 
să fim lumină. Un tânăr poate lumina pe 
cei din jur prin credință sau prin fapte. 
Apostolul spune clar “credința fără fapte 
este moartă”(Iac. 2,26), dar și faptele fără 
credință. Credința nu are nici o valoare 
dacă nu e însoțită de fapte. De aceea ca să 
fii lumina lumii să arzi, nu ca o lumânare 
de ceară.
Credinţa nu are nici o valoare dacă nu e 
însoţită de fapte. Asta este. De aceea, ca 
să fii lumina lumii, trebuie să arzi. Ca să fii 
lumina lumii trebuie să arzi, să te consumi. 
Acesta este farmecul şi frumuseţea, mai 
ales la tineri. Când vezi pe-un tânăr bleg, 
pe care nu-l mişcă nici binele, nici răul, 
nici nimic, pe acela îl poţi aprecia că este 
om? Nu e om şi cu atât mai puţin creştin. 
Un om trebuie să ardă permanent, ce 
înseamnă a arde? O trăire permanentă 
în iubire, în iubire. Să-mi fie dragă toată 
lumea, să iubesc şi pe cei ce nu-i cunosc. 
Să iubesc toată creatura lui Dumnezeu. 
Asta înseamnă a arde. Eu când văd cerul 
şi pământul ard de plăcere şi de bucurie. 
Aveam nişte muncitori la mănăstire, care 
construiau case şi după ce însera, stă team de 
vorbă cu ei şi le povesteam cât e de frumos 
cerul înstelat noaptea, cât e de frumos când 
răsare soarele, cât e de frumoasă luna, cât e 
de frumos cerul albastru. 
Și Feri, care a fost băiat sărac, zice: „până 
acum, eu n-am văzut cerul. Am fost copil 
sărac, am trăit pe-afară tot timpul, am 
fugit cu această slugă şi viaţa mi-am dus-o 
tot afară sub cer, am fost cioban, am trăit 
tot sub cer, iată acum sunt muncitor, 
constructor de case şi tot sub cer, dar eu 
n-am văzut cerul pană acum, până ce ne-
ai spus dumneata. Abia acum mi-a atras 
atenţia că mă înconjoară şi că sunt atâtea 
lucruri frumoase pe care nu le-am văzut 
până acum”. 
Uite aşa, trăind în nefericire majoritatea 
oamenilor nu văd lucrările, tainele lui 
Dum nezeu, lumea, frumuseţea şi toate 
acestea. Este? Şi-atunci ca să fii un om 
trebuie să arzi. Ardere înseamnă ardere 
spirituală, ardere sufletească înseamnă 
ca sufletul tău să vibreze de milă și de 
dragoste, să îţi fie milă de toată lumea, dar 
să vibreze și de ură împotriva minciunii, 
împotriva păcatului, împotriva răului, să 
nu fii duşmanul lui Dumnezeu cum învaţă 
mulţi acum, ci duşmanul Satanei. Aşa 
că, să fii lumina lumii acum este cea mai 
frumoasă datorie și obligaţie. 
Pentru ce trudesc eu ? Pentru că lumea are 
nevoie de lumină şi luminare nu are, adică 
în primul rând dumneavoastră ca studenţi, 

eu ca sluga lui Dumnezeu, avem obligaţia 
să luminăm pe tata şi pe mama care trudesc 
la plug şi la coasă şi la fabrică şi la volan. Ei 
au nevoie ca noi să-i luminăm. Să vadă el în 
copilul lui, să vadă el în fetiţa lui, fapte de 
care să se lumineze. Merită să trudesc şi să 
muncesc, că am pentru cine, am copii buni, 
copii cuminţi, merită ca eu să îmi dau viaţa 
pentru ei. Iată ce înseamnă să fii lumina 
lumii. 
Deosebit de important e să fii conştient 
că tu trebuie să ai vocaţia de luminător. 
Dumneavoastră munciţi, nu trebuie ca 
eu să vă dau lecţii ca să munciţi. Munciţi 
mai mult decât se aşteaptă mulţi oameni. 
Toţi oamenii mari, învăţaţi, toţi zic că prin 
fiecare descoperire, cu fiecare taină pe care 
o descoperim, ni se deschid în faţă alte zeci 
şi zeci de probleme. 
O studentă de la Bucureşti, alaltăieri a fost 
la mine şi îmi spunea că era epuizată şi că 
e anul cinci şi în sfârşit, parcă activează 
în gol. “Dar te-ai pus la punct cu toate 
problemele?” Am întrebat-o, „te-ai pus 
la punct cu toate problemele?” În primul 
rând în studenţie, înveţi ce scrie în carte, 
dar cu asta nu eşti împlinit, trebuie să 
adaugi tu de la tine ca student, să adaugi 
tu de la tine „Ce mai trebuie să fac?”. Aşa 
că abia când ai terminat şcoala, abia atunci 
începe adevărata şcoală, şcoala vieţii, şi 
nu avem dreptul noi ca să punem cărţile 
în ladă şi cu acesta să credem că avem 
titlul; ne-am luat un titlu de doctor în 
medicină, de doctor în tehnică sau nu ştiu 
ce, nu avem dreptul, nu aşa se procedează. 
Pentru că şi cel ce face medicină şi cel ce 
face inginerie şi cel ce face alte materii încă 
nu se consideră împlinit, încă vede că are 
multe de învăţat, multe de studiat, multe 
experienţe de făcut.

Înalt Preasfinţite Părinte, cum să 
conştientizăm care sunt talanţii daţi de 
Dumnezeu și cum să-i înmulţim?

Păi tot ce avem și suntem noi, omul, fiinţa 
omenească, ne-a înzestrat cineva. Zi-i pe 
nume, cine? Natura sau Dumnezeu?
Dumnezeu.
Asta este. Pentru că stăteam aşa, zilele 
trecute, la Canonul cel Mare, la Catedrală, 
și ascultam cât de frumos cântaţi voi, 
elevii şi studenţii seminarişti, ascultam 
pe Preasfinţitul Iustin, că atât de frumos 
citea catisma, ascultam pe diaconi, aşa 
frumos ziceau ecteniile, şi mă gândeam 
şi mă minunam, cu ce mare dar ne-a 
înzestrat Dumnezeu că avem limbă şi avem 
grai. Ia închipuiţi-vă dacă nu ne-ar fi dat 

Dumnezeu grai, să ne înţelegem cum se 
înţeleg câinii: latră unul, latră şi celălalt, 
ţipă unul, ţipă şi celălalt, ce-o fi înţelegând 
ei din acestea nu ştiu, dar nu cred că ne-am 
fi putut înţelege dacă Dumnezeu nu ne-ar 
fi dat grai. E cel mai mare semn al bunătăţii 
lui Dumnezeu, fraţilor, că Dumnezeu ne-a 
dat grai şi cuvânt, prin care să ne expri măm 
sentimentele cele mai tainice şi mai frumoase, 
dar şi cele mai drepte şi cele mai urâte. 
Ţineţi minte, ia închipuiţi-vă să nu avem 
limba, adică grai. Graiul a fost comun, de la 
creaţie am avut un grai comun, după cum 
originea noastră e comună. Nu sun tem din 
mai multe rădăcini, suntem născuţi dintr-o 
singură rădăcină. 
Turnul Babel, de exemplu, a fost o fază, un 
moment în viaţa omenirii, căreia în Sfânta 
Scriptură îi zice Turnul Babel, dar e mult 
mai complexă problema, mult mai adâncă, 
mult mai interesantă. A existat un moment 
în care omenirea era foarte unitară, dar din 
cauza slăbiciunii omeneşti, a intervenit 
această învrăjbeală. Că unul dacă cerea 
cărămidă îi dădea varză, unul cerea piatră şi 
îi dădea lemne, şi-atunci au constatat că nu 
vorbesc pe aceeaşi limbă, şi-au început să 
se împrăştie. Este? Locul Paradisului a fost 
acolo, în locul Orientului, unde-i acum 
Eufratul şi Tigrul, de-acolo s-au împărţit. 
Alţii au luat-o peste Asia, prin strâmtoarea 
Bering, care desparte America de Asia,  
şi-au coborât prin America până în ultimul 
loc din sud. Alţii au luat-o înspre miazăzi şi 
au ajuns în Insulele Oceanice. 
Noi suntem cei mai favorizaţi şi ţara 
noastră a fost favorizată pentru că am 
moştenit ceva din Paradis. România are 
ceva rămăşiţă din Paradis. Şi-atunci iată 
una, limba, este? Mai e încă ceva: lumina.
Mă uitam cu durere la nevăzători. Ce 
dureros e să nu vezi tu lumea asta, să nu 
vezi tu pe mama ta, să nu vezi tu pe fratele 
tău, să nu vezi tu omul, numai din pipăite.
Ce tragedie, ce durere extraordinară, să 
nu vezi tu frumuseţea lumii, cerul frumos, 
pământul, florile şi toate celelalte să nu le 
vezi. Cineva, un biet nevăzător a întrebat 
pe un coleg, „- Măi, spune-mi şi mie cum 
e culoarea albă?” Şi acela i-a răspuns aşa 
ca pânza asta. Cum, aşa moale, ca pânza 
asta? Nu, domnule, aşa ca făina. Aşa fină ca 
făina? Nu, domnule, e aşa ca zăpada. Aşa 
rece ca zăpada. În mintea nevăzătorului, 
nicicum nu putea să priceapă ce înseamnă 
culoarea albă, ce înseamnă culorile. Deci 
iată că acel globuleţ cât o nucă pe care ni 
l-a dat Dumnezeu care se numeşte ochi, e 
un miracol, reflectă în el o lume întreagă. 
Acesta nu-i un dar? 

Ne-a dat Dumnezeu urechea aceasta. Cine 
nu pricepe simfonia lui Beethoven, poate 
el să-şi dea seama de farmecul muzicii, de 
farmecul vântului care suflă, de farmecul 
izvorului care murmură, de vorba celor din 
jur? Nu. Urechea este de la Dumnezeu o 
binecuvântare. Sunt cele cinci simţuri.
Iată deci cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu, 
daruri de care trebuie să ne folosim şi să 
mulţumim lui Dumnezeu, că Dumnezeu 
ni le-a dat. Aceasta este dovada, că a fost un 
Creator care a creat urechea şi ochiul, inima 
şi toate celelalte, că toate sunt la locul lor, 
până şi organele de procreare şi acelea sunt 
sfinte. Voi pricepeţi despre ce e vorba. Și 
acestea sunt de Dumnezeu binecuvântate, 
cu un scop precis. Nu e nimic spurcat 
făcut de Dumnezeu, totul e sacru, totul e 
frumos. Depinde cum le întrebuinţezi. Că 
şi limba şi gura poate să fie spurcată dacă 
vorbeşti lucruri urâte, dacă înjuri. Atunci 
din limba şi din gura ta faci un organ 
spurcat. Dumnezeu ne-a mai dat încă ceva 
şi mai subtil. Ne-a dat raţiune, domnişoară 
şi fraţilor. Ne-a înzestrat cu raţiune şi ne-a 
mai înzestrat cu ceva, cu sentimente. Două 
daruri de la Dumnezeu grozave. 
Dacă Dumnezeu n-ar fi înzestrat omul 
cu raţiunea, am fi şi astăzi ca şi animalele, 
pur şi simplu, am fi nişte fiinţe nefericite, 
nenorocite, am trăi şi acum în peşteri 
şi în grote. Ne-am bucura noi de aceste 

construcţii minunate, de această pictură 
minunată? Toate acestea se pot face cu 
raţiune. Este sau nu? 

Spuneam cuiva când călătoream de la Cluj 
la Bucureşti, cu avion din acesta intern, cu 
bimotor, mă aşezam pe scaun în avion şi 
mă lă sam aşa, şi ascultam motoarele. Îmi 
pă rea cea mai frumoasă muzică pe care o 
auzeam, motoarele cele două zum-zum, 
zum-zum, şi ziceam: mare e puterea Ta, 
Dumnezeule, că ai făcut din nişte metale 
moarte nişte minunăţii din acestea, despre 
care, la începutul secolului XX, se discuta 
că niciodată un corp mai greu decât aerul 
nu se va putea ridica de pe pământ. Ei, uite 
că se ridică, în fiecare zi zboară câte o navă. 
Ştii câţi oameni sunt într-o navă din aceea? 
Vreo două sau trei sute de oameni, acolo, 
pe care-i vezi ca o muscă. 
Am călătorit de la Roma în India, cu 
un avion din aviaţia israeliană. Trei sute 
de oameni erau într-o singură navă. Era 
avion etajat, avea etaj şi parter. La parter 
era ca o sală de spectacol, atâta lume era. 
Înţelegeţi? Şi în unsprezece ore am făcut 
drumul Roma – Bombei, bine, sănătos şi 
nu s-a întâmplat nimic. A cui e aceasta? 
Cine este meşterul care a pus aici în cutiu-
ţa aceasta, creierul cât un pumn? Asta-i de 
la sine, asta-i întâmplarea? Hazardul? Nu 
degeaba vorbeşte atât de frumos psalmistul 

“Cerurile spun Slava lui Dumnezeu şi 
lucrarea mâinilor Tale îţi ves teşte tăria Ta 
Doamne”. (Ps. 18,1)

A venit la mine un grup de moroşeni, 
acum vreo treizeci de ani şi mi-au spus: 
„conducătorii nu au inimă, Preasfinţite, nu 
au inimă”, aşa îmi spuneau vreo trei patru 
moroşeni, şi mi-au argumentat de ce mi-au 
spus aşa. Ce înseamnă un om fără inimă? 
Un om mai rău decât un diavol, un om fără 
dragoste. Sentimentele fac viaţa frumoasă 
şi fericită, viaţa luminată.
Ura face parte tot din sentimente, pe in-
vers, cu înţeles negativ, dar şi aceasta e tot 
un sentiment, dureros, dar există şi acesta. 

Iată deci, domnişoară, răspunde la în tre -
barea dumitale, despre talanți.  Ai pro-
nunţat cuvântul de talanţi şi se vede că 
totuşi eşti creştină, deci eşti conştientă că 
Dumnezeu l-a înzestrat pe fiecare om nu 
numai cu un talant, ci cu mulţi talanţi. Da, 
într-adevăr, aceasta este realitatea, că unul 
a primit un talant, altul doi şi altul cinci 
talanţi, dar trebuie să ştii să-l târguieşti.
Dacă te-a înzestrat Dumnezeu cu un 
talant, nu ţi-a cerut să produci ca şi cel care 
a primit cinci. Ţi-a dat pentru un talant să 
produci. 

Dumnezeu ne-a creat şi creatura e foarte 
variată, cum ar fi fost dacă toţi oamenii ar 
fi fost traşi la copiator, cum ar fi fost? Viaţa 
ar fi fost oribilă. Dar unul are cinci talanţi, 
altul are doi talanţi, altul are un talant şi 
cel cu un talant are obligaţia să producă 
pentru cât a fost înzestrat. De aceea zic 
eu că noi trebuie să valorificăm talanţii, 
domnişoară, să valorificăm talanţii. Unei 
o persoane, mai modeste, nu i se cere 
nici de la profesori, nici de la Dumnezeu, 
să primească nota zec. I se cere? I se cere 
după puterile ei, un opt, un şapte, un şase, 
mai puţine lucruri, un cinci, după puterile 
tale, dar valorifică talanţii pe care ţi i-a dat 
Dumnezeu. Mintea, ochii, gura,  foloseşte-
te de toate aceste daruri ale lui Dumnezeu 
în mod pozitiv.

Înalt Preasfinţia Voastră, aşa cum aţi 
spus şi dumneavoastră, suntem tineri 
şi întâmpinăm anumite greutăţi, avem 
anumite momente de deznădejde, cum să 
reacţionăm în aceste momente? 

Aceste momente, ţi-o spun preoţeşte, 
sunt fructul păcatului, din cauza unor 
fapte ale noastre, de multe ori cădem în 
deznădejde. Deznădejdea este fructul 
acesta al gândurilor păcătoase şi al faptelor 

„Tinerii sunt viitorii înţelepţi ai poporului român”
†  Î.P.S Justinian Chira, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului

„Abia când 
ai terminat 
şcoala, abia 
atunci începe 
adevărata 
şcoală,  
şcoala vieţii, 
şi nu avem 
dreptul noi 
ca să punem 
cărţile în ladă 
şi cu acesta 
să credem că 
avem titlul”.
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păcătoase. Pentru că un om care are 
credinţă, care are încredere în Dumnezeu, 
are și el momente de dezechilibru. Sfinții 
de multe ori cad în deznădejde pentru că 
un sfânt are multe probleme, vede mult mai 
adânc. Un sfânt privește întotdeauna în 
lumina eternității viața. Deznădejdea este 
lipsă de nădejde. Toți avem nădejde, chiar 
și cel mai mare păcătos sau necredincios. 
La modul absolut nu există necredincioși, 
atei. Deznădejdea este un moment de 
inconștiență, este un vânt rău care vine 
de la satana. Am trăit și trăiesc momente 
de deznădejde. Trăim într-un spațiu ostil 
pentru că poporul a călcat legile lui Dum-
nezeu, a pierdut spațiul pentru care a fost 
creat. Dumnezeu ne-a dat simțurile pentru 
ca să creăm din întuneric lumină și atunci 
răul să-l privești în bine și să-ți dai seama 
întotdeauna că momentul acesta este 
trecător. Ceea ce nu poți rezolva astăzi 
se va rezolva mâine, ai astăzi o problemă 
mai mare sau mai mică, dacă ai răbdare, 
răbdare, răbdare, se rezolvă. Dacă azi îmi 
este frig, lasă că mâine o sa-mi fie cald, dacă 
azi mi-e foame, o să-mi dea Dumnezeu și o 
bucată de pâine. Răul nu este veșnic, numai 
binele este veșnic. Răul este trecător, ori în 
ce ipostază apare, răul este trecător.

Cum putem să învingem ispitele care se 
abat zi de zi asupra fiecăruia dintre noi?

În cazul acesta suntem vulnerabili, iar 
tineretul este mai vulnerabil pentru că pe 
bătrâni îi ajută și bătrânețea ca să nu aibă 
atâtea ispite. Pe copil îl ajută copilăria care 
nu știe ce sunt ispitele. Dar tineretul, înce-
pând cu adolescentul, este foarte atacat. 
Are trei dușmani mari: trupul, lumea și 
diavolul. Cu acestea are de luptat un om. 
Cu trupul tău, cu mădularele tale, cu 
organele tale trebuie să te lupți. În al doilea 
rând e lumea cu ispitele ei, cu minciunile 
ei, cu toate. Peste toate vine și duhul cel 
rău și de multe ori ești cuminte și nu faci 
lucruri de care să-ți fie rușine sau frică de 
Dumnezeu. Ești cuminte, îți stăpânești 
cât poți carnea și ochiul, nu le spurci, dar 
mai reziști și la ispitele care vin de la lume? 
Vine duhul cel rău, degeaba am dori noi 
să-l negăm. 
Am scris într-o carte că și diavolul are 
evanghelia lui. Dumnezeu zice „cred”, 
dracu zice „nu cred”. Mântuitorul Hristos 
ne învață să ne iubim, iar dracul să ne 
urâm. Are și satana regulile lui. Când te 
culci seara nu te lenevi, închină-te, fă cruce 
și pe pernă și te culcă cu gânduri sfinte și 
bune și vei scăpa de foarte multe gânduri 
rele care-ți aduc numai rău. 

Deci răbdare și rațiune sănătoasă. Căci și 
rațiunea are rolul ei foarte important. 
Când îți ajută Dumnezeu să birui pe satana, 
să-l calci pe coadă. El te-a învățat să minți 
– „nu, eu sunt creștin, nu mint.” Când el 
te îndeamnă să te uiți cu un gând rău la 
altul – „nu, eu nu îmi pătez ochii”. Ori de 
câte ori biruiești o răutate te simți foarte 
mulțumit. Încercați și veți vedea. Ori de 
câte ori biruiești ispita te simți alt om. Deci 
această luptă cu ispitele este o luptă până 
la moarte. De exemplu, Sfântul Macarie 
cel Mare, care a fost un mare ascet, când a 
fost chemat la Domnul și s-a apropiat de 
porțile cerului, Satana a strigat după el “ai 
scăpat de mine”. Sfântul Macarie a răspuns  
”încă n-am intrat pe poartă”. Până la poarta 
raiului vin ispitele după tine. Luptăm cu 
trupul, lumea și satana. 

Înaltpreasfinția Voastră cum putem 
să-I slujim lui Dumnezeu, la școală, la 
facultate, în viața de zi cu zi?

Făcându-ne datoria și acasă și la școală și 
peste tot.Un politician care m-a vizitat 
odată m-a rugat să-i spun un ultim cuvânt, 
și atunci i-am spus: “Să-și facă fiecare 
datoria acolo unde e”. Dacă de la vlădică 
până la opincă, de la președintele țării până 
la ultimul măturător de stradă și-ar face 
datoria, cum ar fi viața? Raiul pe pământ. 
Să ne facem datoria fiecare acolo unde 
suntem, unde ne aflăm. Nu-ți cere nimeni 
să faci ce face un ministru, să dai seama, ci 
exact care sunt limitele tale, puterile tale. 
Atunci ești foarte atent să-ți faci datoria 
unde te găsești, atunci ești lumina lumii.

Înaltpreasfințite Părinte care este rolul 
duhovnicului în viața tinerilor? Cum 
poate să ne ajute duhovnicul? 

Tinerii sunt în faza în care au nevoie de 
duhovnic mai mult decât toți ceilalți, de 
îndrumător. La școli există îndrumător 
duhovnic. Noi la seminar avem un duhov-
nic, un om cu adevărat duhovnic, om cu 
familie, cu copii, dar care are experiență 
multă. Un om cinstit nu face pe savantul, 
nu face pe sfântul. Un om normal știe cum 
trebuie să fie un duhovnic. Duhovnicul 
nu este decât un martor, că tu nu te 
spovedești la duhovnic, tu te spovedești 
la Dumnezeu, numai că ai nevoie de două 
urechi care să audă, la care să ne confesăm. 
În mod normal, firesc, omul are nevoie de 
un confesor. Mai nou, acum, mai ales în 
statele din Apus, unde nu au ce avem noi, 
Biserica lui Hristos, duhovnici în fiecare 
localitate, acolo sunt 1.000 de secte, de 

denominațiuni, dar nu au duhovnic, nu au 
viață duhovnicească și atunci societatea a 
creat ceva care să suplinească duhovnicul, 
pe psihologi. 
Iată că societatea are nevoie de un confesor. 
În firea noastră este nevoie de a ne confesa, 
de a ne mărturisi. Ne mărturisim la un 
prieten, la părinți, la un profesor. Și 
psihologul ne poate da sfaturi foarte bune, 
dar atât cât a învățat și el din carte. A făcut 
și el studii aprofundate de psihologie și dă 
sfat, doar atât. Dar duhovnicul îți dă ceva 
în plus, duhovnicul ascultă în primul rând 
cele ce le confesezi și știe că te confesezi în 
fața unui om care are putere și să-ți dea sfat 
și să-ți dea mângâiere. Nu degeaba Hristos 
a dat o importanță deosebită duhovnicilor.
La Mt. 18,18 ne spune Hristos înainte de 
Patimi “Câte veți dezlega pe pământ vor 
fi dezlegate și în ceruri, câte veți ierta pe 
pământ vor fi iertate și în cerururi”, iar în 
prima zi a Învierii Domnului, când Hristos 
a făcut o vizită apostolilor, primul cuvânt 
a spus: ”Luați Duh Sfânt și câte veți ierta 
pe pământ vor fi iertate și în ceruri și 
câte veți lega pe pământ vor fi legate și în 
ceruri“. Iată ce le dă în plus duhovnicul. 
I-ai spus, te-ai confesat, te-ai mărturisit 
sincer, în profunzime, cu tot gândul de 
îndreptare, pleci de la duhovnic ușurat. Eu 
întotdeauna l-am apreciat în mod deosebit 
pe duhovnicul meu. Nu pentru că mi-a 
părut că e mai deștept decât mine, dar e 
nevoie de o persoană cu care să vorbești ca 
și cum ai vorbi cu Dumnezeu, care să îmi 
acorde în baza serviciului pe care i l-a dat 
Dumnezeu, de duhovnic, absolvire, iertare. 
Acesta este rolul duhovnicului. Pleci de la 
el liniștit. 
Spune clar Sfânta Scriptură în cap. 20 de 
la Ioan că, la prima întâlnire a lui Hrisos 
cu ucenicii, după înviere, le dă această 
sarcină: “Luați Duh Sfânt! Cărora veți 
ierta păccatele, li se vor ierta, cărora le veți 
ține, ținute vor fi” (In.20,22-23). Aceasta 
se leagă însă și de niște obligații, pentru 
că nu-ți dă duhovnicul gratuit. Îți dă niște 
condiții ca să te ierte, un canon, un sfat. Nu 
ieși ca de la o prăvălie, ieși de la un om care 
are puterea de a lega și dezlega.
 
Înaltpreasfinția voastră care persoană 
este potrivită pentru căsătorie?

Nu poate nimeni să ghicească care ar fi 
cea mai potrivită, dar atunci intervine 
rațiunea. Le spuneam studenților de la 
Cluj când eram pe la facultate: Când vă 
duceți la pețit uitați-vă întâi la mama fetei 
și apoi la fată. A fost un sfat, pentru că 
acum pentru tine ca tânăr, când te uiți la 

fătuța aceea vezi în ea un îngeraș, deoarece 
intervin sentimentele și pur și simplu 
ești cucerit de frumusețea fetei. Mai nou 
se întâmplă și altceva, că fata pe care o 
pețești are mașină, sau apartament, dar 
după ce ți-ai pus cununa pe cap, ai da toate 
apartamentele și mașinile numai să scapi 
de ea. Atunci intervine rațiunea.Pentru 
fiecare băiat sau fată trebuie pus în funcție 
motorul acesta al rațiunii. 
Când se pune pe tine puterea mare a 
dragostei nu vezi că persoana de care te 
îndrăgostești îi proastă sau mută, sau 
urâtă sau încrucișată, vezi numai aspec tele 
pozitive, dar dacă pui rațiunea  în func-
țiune, atunci te uiți mai adânc și vezi dacă 
nu cumva această ființă e ușuratică sau 
flăcăul acesta e cam derbedeu.
Trebuie să ai luciditate. Ca băiat și ca fată ai 
dreptul să stai de vorbă cu oricine și oricât, 
dar nu ca o muscă la prima întâlnire cu 
pânza de păianjen, să cazi în pânză căci te 
mănâncă păianjenul. Poți să fii prieten, poți 
să rămâi prieten, căci nu-i păcat, dacă tu te-
ai îndrăgostit fără să-ți dai seama dacă a fi 
potrivită de nevastă pentru tine și pruncii 
tăi. Pentru ca să fie mamă, o fată trebuie să 
aibă o pregătire interioară, că a fi mamă nu-i 
glumă. Și o țărancă poate fi mai pregătită 
să se căsătorească decât o fată cu studii. La 
o fată cu studii i-au crescut pretențiile. O 
minte lucidă e mai importantă decât toate 
mașinile și apartamentele.

Înaltpreasfinția Voastră într-o lume 
desacralizată, plină de ispite, cum pot doi 
tineri să se păstreze curați până la taina 
căsătoriei?

Să dorească. Dacă un călugăr adevărat 
poate să se păstreze, căci asta e menirea 
lui, este un model pentru un creștin și 
pentru familie. E greu, e o luptă grea, așa că 
n-are nimic o persoană mai de preț decât 
curățenia, castitatea, fecioria. În momentul 

când ai pierdut aceasta, ai pierdut grav de 
tot. Fecioria trebuie păstrată. Foarte mulți 
băieți ajung cu disperare la căsătorie și află 
că fata nu-i curată. După căsătorie ai timp 
să trăiești cu soțul tău toată viața, până 
atunci, post și rugăciune.
Înaltpreasfinția Voastră, care este datoria 
tinerilor față de părinții lor care au ajuns 
la anii cărunteților?

Și datoria copiilor față de părinți și datoria 
părinților față de copii este egală, dar 
datoria față de părinți este mai sacră, foarte 
sacră pentru părul alb. Un copil sau un 
tânăr care nu respectă părul alb, nu-i om, 
este un individ foarte ignorant. Se respectă 
bătrânețea și căruntețea. La anii mei îmi 
este drag tineretul ca ochii din cap, dar 
mai dragi mi-s bătrânii, nu pentru că eu 
sunt bătrân, ci pentru că bătrânețea are 
o frumusețe extraordinară. Bătrânețea 
vine cu multe slăbiciuni, când ajungi bă-
trân devii mofturos, devii o piedică, o 
greutate pentru cei din jur pentru că devii 
pretențios. Lucrul acesta nu e bun. Un 
bătrân trebuie să fie blând și smerit. Un 
bătrân trebuie să fie bun, rugător, curat, 
căci gânduri păcătoase și un bătrân poate 
avea. Ce avem noi mai scump? Părinții. 
Să vă spun o legendă. Când tatăl unui 
tânăr a ajuns la bătrânețe cu slăbiciuni, cu 
mofturi, feciorul s-a săturat. L-a luat pe 
tatăl său să-l alunge din casă și din sat. L-a 
dus pe bătrân la marginea satului. Bătrânul 
i-a zis: dragul tatii mai am o rugăminte, 
du-mă până în vârf la cruce și atunci îți 
mulțumesc pentru că până în vârf la cruce 
am dus și eu pe tata și de aceea mă aștept 
ca și eu să fiu dat afară din casă de feciorul 
meu, căci așa am dat și eu afară pe tata din 
casă. Astăzi este tinerică, frumușică, dar 
mai frumoasă este mama ta. Bătrâna ta 
mamă are o frumusețe, o noblețe. Pentru 
mine fiecare bătrână parcă-i o prințesă, 
parcă-i Maica Domnului, așa mă uit la 

fiecare femeie. Aceasta e atitudinea pe 
care trebuie să o aibă generația tânără 
față de generația în vârstă, și invers. Nici 
cei din generația bătrână nu trebuie să 
creeze probleme celor din generația tânără. 
Trebuie să existe înțelegere între generații, 
între tineri și bătrâni, între bătrâni și tineri.

Înaltpreasfinția Voastră cum putem 
să ne întărim credința, iar mai apoi să 
întreținem o relație vie cu Dumnezeu, 
Maica Domnului și toți sfinții?

Întreaga generație a Rusiei era foarte 
decăzută înainte de revoluția din 70. Toți 
erau nihiliști, mai ales pătura bogată a 
Rusiei. Zvetlov, un mare scriitor rus care 
a trăit înainte de regimul comunist a fost 
întrebat de un bogătaș al acelor vremuri. 
Am citit cărțile tale de apologetică, toate 
argumentele oamenilor învățați, nu mi-au 
folosit la nimic, nu poți să-mi cucerești 
credința. 
Văd argumentele tuturor învăța ților 
care îmi vorbesc despre existența lui 
Dumnezeu, rolul religiei, rolul moralei, 
rolul virtuților civice și bisericești dar 
rămân cu totul nepăsător, asta e o boală a 
diavolului. Zvetlov îi răspunde: Ia schimbă 
un pic metoda. Apucă-te și te lasă de beție, 
de curvie, de lăcomie, nu mânca plata 
slugilor, nu-ți batjocori nevasta, apucă-
te de fapte bune și vei ajunge la credință. 
Atunci ți se va umplea sufletul de căldură. 
Prin faptele bune ajungi la credință. Dar 
faptele bune nu sunt numai pomenele, 
dacă dai unui sărac 3 lei, sau alte fapte 
materiale. Nu-i suficient. Mai trebuie ceva 
și e absolut necesar să te rogi, să postești, 
deci să împlinești faptele credinței și atunci 
se va lumina sufletul tău. Vei vedea că ți se 
va schimba viața. Vei deveni alt om. 
Nu trebuie să citești o psaltire într-o 
noapte, nici 10 acatiste pe zi. Trei cruci 
făcute cu credință și cu inima ta care 
să vibreze pentru ce a făcut Dumnezeu 
pentru noi. În primul rând ne-a creat, 
ne-a dat atâtea calități, ne-a dat mai mult 
sacrificându-L pe propriul Său Fiu. Fiul 
lui Dumnezeu S-a născut din trupul unei 
femei, a trăit ca un om și S-a jertfit murind 
pentru oameni.
Deci Dumnezeu a jertfit totul pentru 
noi. Dumnezeu ne-a creat și noi L-am 
le pă dat, dar El nu ne-a lepădat, a rămas 
împreună cu noi și lângă noi. Dumnezeu 
ne-a creat acest pământ, l-a înzestrat cu 
toate frumusețile ca pe un buchet de flori, 
atunci de ce să nu ne gândim la bunătatea 
lui Dumnezeu, de ce să nu-l iubim, dacă El 
ne-a dat propria lui viață.
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Sâmbătă, 10 mai, comuna Dum-
brăviţa a îmbrăcat haina de săr-
bătoare. Porţile au fost gătite cu 
ştergare tradiţionale, iar oame nii 

gătiţi în costume populare au por nit spre 
biserică, chemaţi de sunetul clo potelor. 
Rând pe rând, pe lângă localnici, 
centrul comunei a fost umplut de 
tineri. În total 350 de tineri ortodocşi, 
din Protopopiatul Baia Mare, veniţi la 
Reuniunea lor, un eveniment ajuns deja 
la a doua ediţie şi care tinde să devină 
tradiţie. 

Ziua a început, aşa cum îi şade bine  
orică rui lucru, cu o slujbă religioasă, 
oficiată de un sobor de preoţi în frunte 
cu PS Justin Sigheteanul, arhiereu 
vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Maramureşului şi Sătmarului. La loc de 
cinste au stat oamenii care au sprijinit 
evenimentele: în primul rând primarul 
Felician Ciceu, Iulian Gheorghe, 
directorul general al UAC Europe, 
Magdalena Tomşa, directorul şcolii 
Dumbrăviţa, consiliul parohial, familia 
Parascineţi, care a donat clopotul ce 
urma să fie sfinţit şi a cărei firme a realizat 
lucrarea monumentalei clopotniţe.

Printre invitaţii de seamă s-a aflat fiul sa-
tului, Zamfir Ciceu, preşedintele Con-
siliului Judeţean Maramureş, prefectul 
Anton Rohian, deputatul Florin Tătaru 
şi mulţi alţii, mai ales profesorii din 

comună, dar şi profesori de religie din 
Protopopiatul Baia Mare. 

Primul punct din programul zilei, 
Binecuvântarea Clopotniței şi Sfânta 
Liturghie „Bucuria Sfintei Euharistii” 
la care au participat sute de tineri şi 
credincioşi, mulţi împărtăşindu-se, a 
marcat un moment deosebit în viaţa 
bisericii şi a satului: încununarea unui 
efort important al comunităţii şi a 
unor oameni de bine. Construirea noii 
clopotniţe a însemnat foarte multă 
muncă şi foarte multe resurse financiare, 
dar cu ajutorul comunităţii, a unor firme 
locale şi în special a UAC Europe s-a 
finalizat. Ioan Parascineţ s-a ocupat de 
construcţia clopotniţei, realizate în stil 
brâncovenesc, un detaliu important 
dacă ne gândim că anul acesta este Anul 
martirilor brâncoveni. De altfel, de 
sâmbătă, Dumbrăviţa mai marchează 
o premieră: este singura biserică din 
zonă care are 5 clopote. Clopotul care 
a fost sfinţit în 10 mai este donat de 
familia Parascineţi, are 210 kg şi a fost 
turnat pentru a marca construcţia noii 
clopotniţe. 
Tot în această zi a fost binecuvântat 
lumânărarul, o construcţie care întregeşte 
frumuseţea lăcaşului de cult, o adevărată 
catedrală a Fisculaşului. 
La finalul Sfintei Liturghii, PS Justin 
Sigheteanul a acordat o serie de distincţii 
şi diplome de vrednicie.

Pentru realizările din ultimii ani pe 
tărâm pastoral misionar şi activităţi cu 
tineretul, preotul Bogdan Ciocotişan 
a fost distins cu rangul de Iconom 
Stavrofor, pe care a demonstrat că-l 
merită din plin, prin râvna şi dragostea 
pe care le pune în slujba Bisericii, a 
comunităţii şi a tinerilor. 

Gestul PS Justin a fost confirmat de 
credincioşii care au răspuns cu hotărâre 
„vred nic este”, pentru că preotul Bogdan 
a reuşit să facă în 5 ani, de când este preot 
paroh în Dumbrăviţa, cât alţii în 20 de 
ani. 
Arhiereul Vicar al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi Sătmarului 
a oferit diplome de vrednicie şi domnului 
primar, Felician Ciceu, directorului UAC 
Europe, Iulian Gheorghe, preşedintelui 
CJ, Zamfir Ciceu, Consiliului parohial 
din Dumbrăviţa şi familiei Parascineţi. 
După acest moment înălţător, întreaga 
suită s-a deplasat la Centrul After-School 
din curtea şcolii Dumbrăviţa. A urmat 
un alt moment înălţător, la propriu şi 
la figurat. S-a tăiat pangliga, s-au rostit 
discursuri emoţionante, iar tinerii au 
lansat baloanele speranţei. 
După acest moment, a fost vizitat 
Centrul „Sf. Apostul Andrei”, un pro-

iect realizat din fonduri europene şi cu 
adevărat la standarde europene. Centrul 
face parte din proiectul integrat în 
valoare de 2,5 milioane de euro, din care 
90% sunt aferenţi investiţiei de drumuri 
şi 10% aferenţă părţii sociale şi culturale. 
Investiţia s-a ridicat la aproape 6,5 
miliarde lei vechi. 

Clădirea va fi dată în funcţiune în acest 
an şi va fi folosită de Şcoala Dumbrăviţa, 
de comunitatea din Dumbrăviţa şi din 
întreaga comună. În cadrul acestui 
proiect, Primăria are un parteneriat cu 
Biserica Ortodoxă Dumbrăviţa, care se 
va ocupa, alături de şcoală, de func ţio-
nalitatea centrului. 

După o agapă frăţească, tinerii au 
participat la o conferinţă susţinută de 
părintele Claudiu Pop de la parohia 
Groşi cu titlul Bucuria Sfintei Euharistii. 
A urmat apoi un program artistic, un 
concert post-pascal susţinut de tinerii de 
la ASCOR şi un program artistic susţinut 
de tinere talente din Dumbrăviţa. 

Eveni mentul a fost prezentat de Octavian 
Butuza. Toate aceste acţiuni, au fost 
posibile datorită sprijinului UACE prin 
domnul director Iulian Gheorghe.

I Ziua de sâmbătă, 10 mai, a fost una cu însemnătate istorică 
pentru comuna Dumbrăviţa. Motivul? Trei evenimente cu 
însemnătate deosebită: sfinţirea noii clopotniţe şi a unui nou 
clopot în Parohia Dumbrăviţa, inaugurarea After-school-ului, Sf. 
Apostol Andrei şi Reuniunea Tinerilor Ortodocşi ai Protopopiatului 
Baia Mare, care au adus în comună oaspeţi de seamă, în frunte 
cu P.S. Justin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi Sătmarului.  

PS Justin Sigheteanul, Arhiereul 
Vicar al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi 
Sătmarului a oferit diplome 

de vrednicie domnului 
primar, Felician Ciceu, 

directorului UAC 
Europe, Iulian Gheorghe, 

preşedintelui CJ, Zamfir 
Ciceu, Consiliului parohial 
din Dumbrăviţa şi familiei 

Parascineţi. 
Preotul Bogdan 

Ciocotişan a fost distins 
cu rangul de Iconom 

Stavrofor

Triplă 
sărbăToare
în Dumbrăviţa 

Anton Rohian, prefectul judeţului Maramureş

„După modul în care Dumbrăviţa se dezvoltă şi după modul în care primarul 
înţelege să atragă fonduri europene, cred că modelul de aici, alături de 
preşedintele CJ va trebui să-l multiplicăm la nivel de judeţ. Implicarea 
domnului Iulian arată ce înseamnă implicarea oamenilor de afaceri în 
activităţile culturale şi sociale. Vă mulţumesc pentru invitaţie”.
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„Am reuşit azi, prin prezenţa 
Preasfinţiei Sale, să transformăm o zi 
de sâmbătă în zi de mare sărbătoare 
pentru toată comunitatea şi pentru 
toţi tinerii din Protopopiatul Baia 
Mare. Vă mulţumesc pentru onoarea 
pe care mi-aţi făcut şi vă mărturisesc 
că m-am rugat foarte mult pentru 
ca această activitate să iasă bine, 
la fel ca şi reuniunea de anul trecut, 
din 15 iunie. Şi trebuie să punem 
mână de la mână pentru ca şi 
Reuniunea din toamnă să iasă bine, 
când Preasfinţitul nostru va fi gazda 
a peste 3500 de tineri care vor veni 
în Baia Mare din toată ţara, dar şi 
din străinătate. Asociaţia Tinerilor 
Ortodocşi din Protopopiatul nostru 
fiinţează de doi ani, sub îndrumarea 
Preasfinţitului nostru şi a părintelui 
protopop Fabian Coroian, căruia îi 
mulţumim că este alături de noi. Din 

acest an, Asociaţia noastră editează 
alături de GAZETA de Maramureş 
suplimentul de religie şi spiritualitate 
ortodoxă, care apare cu ziarul mare. 
Ultimul număr este un număr mai 
special pentru luna trecută, PSD 
Părinte Justin a împlinit 20 de ani de 
când este părintele nostru. Episcopul 
nu este numai reprezentantul lui 
Hristos pe pământ, este şi părinte 
pentru toţi. Acest număr i-a fost 
dedicat în întregime şi fiecare va primi 
azi gratuit această revistă. 

Din partea tinerilor, PS Părinte 
Justin primeşte un buchet mare de 
flori şi urarea „La mulţi ani”. Să ne 
păstoriţi ani de zile. Iar din partea 
credincioşilor din parohia noastră, 
vă dăruim o icoană cu Sfinţii martiri 
brâncoveni, care este pictată de fiul 
satului, pictorul Rogojan cu care 

ne mândrim la nivel naţional şi 
internaţional. 
Aduc apoi mulţumiri tuturor 
preoţilor care au slujit azi, în frunte 
cu părintele vicar, cu părintele 
protopop. Vreau să-i mulţumesc 
domnului preşedinte Zamfir Ciceu, 
fiul satului, domnului primar, apoi îi 
mulţumesc domnului prefect Anton 
Rohian, apoi oamenilor de bine 
cu care ne-am împlinit multe vise 
şi o să ne împlinim în continuare: 
domnului Iulian Gheorghe care a 

pus şi pune întotdeauna umărul la 
lucrurile frumoase care se înfăptuiesc 
în comună, vă mulţumesc domnule 
Iulian, mulţumesc fabricii şi sper 
să continuăm cu aceeaşi bună 
colaborare. Vreau să mulţumesc 
familiei Parascineţi care a donat 
clopotul şi care a construit şi 
clopotniţa. 
Apoi aduc mulţumiri doamnei 
directoare Tomşa Magdalena, o 
doamnă deosebită. Îi mulţumesc 
dânsei şi tuturor profesorilor din 
comună. Mulţumesc elevilor care 
s-au implicat săptămâna aceasta în 
curăţenie. Mulţumesc profesorilor 
de religie care au venit cu 300 de 
tineri din Baia Mare. Îl salutăm şi pe 
domnul deputat Florin Tătaru. Vreau 
să mulţumesc ASCOR care au cântat 
frumos. Apoi, Preasfinţite, Sfânta 
Scriptură spune aşa, se încununează 
capul şi prin cap toată comunitatea. 
Am primit această cruce, dar 
fără bunii mei credincioşi n-aş fi 
reuşit nimic. Vă mulţumesc dragi 
Dumbrăviceni pentru tot ceea ce-aţi 
făcut pentru mine şi familia mea. 

Vreau să mulţumesc oamenilor cu 
care colaborez zi de zi, coratorilor, 
consiliului parohial.  Apoi vreau să le 
mulţumesc celor care au venit din alte 
părţi pentru o sărbătoare frumoasă”.   

Bogdan Ciocotişan, preotul paroh din Dumbrăviţa

„Ziua de astăzi este una extrem de 
importantă pentru comunitatea 
noastră, pentru că marchează 3 
evenimente: inaugurarea centrului 
after-school, sfinţirea clopotniţei 
şi Reuniunea Tinerilor Ortodocşi 
din Protopopiatul Baia Mare. Trei 
evenimente care demonstrează 
de fapt acelaşi lucru: faptul că 
în comuna Dumbrăviţa există 
într-adevăr o comunitate unită, 
o comunitate care ştie să-şi 
coaguleze forţele spre acelaşi scop. 
Acest scop este un viitor mai bun 
pentru toţi, iar viitorul nostru îl 
reprezintă, cu certitudine tinerii. 
De aceea, autorităţile locale, 
biserica, şcoala, compania noastră, 
toţi factorii locali pe care doresc 
să-i felicit pe această cale, au ca 
şi prioritate educaţia, sprijinirea 
şi promovarea tinerilor. Cred că 
nu întâmplător, primele şcoli 
s-au aflat în tinda bisericilor şi 
a mănăstirilor. Pentru că atât 
şcoala, cât şi biserica, şi primăria 
au în centrul lor omul şi nevoile 
lui. Şcoala românească s-a născut 
în Biserica neamului, a izvorât 
din aceasta şi a rămas aproape 
de ea. Chiar atunci când a 
devenit instituţie de sine stătă-
toare, şcoala românească a 
rămas credincioasă Bisericii, 
învăţăturii ei, a promovat 
valorile bisericeşti şi valorile 
Neamului. 
Tinerii de azi, pe care mă bucur 
să-i văd prezenţi aici într-un 
număr atât de mare, sunt 
liderii, înţelepţii de mâine. Ei 
sunt viitorul nostru, al tuturor, 
iar viitorul va fi aşa cum îl 
modelăm azi. Parteneriatul 
existent între toate structurile 
din comuna noastră şi 
rezultatele muncii lor, îmi dau însă 
convingerea că Dumbrăviţa are 
asigurat un viitor prosper şi bun. 
Felicitări încă o dată domnului 
primar, părintelui Ciocotişan şi 
tuturor celor implicaţi în acţiunile 
de astăzi. Vă asigur că UAC 
Europe va rămâne partenerul 
dumneavoastră în această misiune 
importantă care vizează tinerii şi 
viitorul nostru, al tuturor.”

Iulian Gheorghe,  
directorul general al UAC 
Europe

Felician Ciceu, primarul comunei Dumbrăviţa

„Este o bucurie mare pentru noi astăzi, o bucurie şi o zi de sărbătoare opentru 
comunitatea din Dumbrăviţa şi, cu atât mai mult pentru administraţia locală, ca la 
o zi festivă a tinerilor ordodocşi să putem da în funcţiune un centru pentru tinerii din 
comună, un centru pentru activităţile pe care şcoala, parohia şi administraţia le va 
desfăşura aici, în folosul tinerilor. Meritul şi menirea nostră până în acest moment a fost 
de a-l construi şi de a-l pune la dispoziţia comunităţii. Mulţumesc lui Dumnezeu că am 
reuşit să finalizăm acest proiect din fonduri europene, care face parte dintr-un proiect 
integrat.  De acum, trebuie să ne dăm mâna toţi să desfăşurăm activităţi benefice, să 
formăm buni creştini, buni cetăţeni. Numai aşa vom avea tineri vrednici şi un viitor mai 
bun. Vă mulţumesc tuturor şi sper să duceţi mesajul din comuna noastră mai departe, 
în familiile dumneavoastră”.

Magdalena Tomşa,  
directorul şcolii Dumbrăviţa

„Trăim un moment de mare emoţie şi bucurie, să fim 
împreună şi să inaugurăm acest minunat centru. Vreau să 
mulţumesc pe această cale domnului primar şi consiliului 
local, care se implică foarte mult în viaţa comunităţii şi 
în special a şcolii. Nu multe localităţi se pot mândri cu un 
astfel de centru. Suntem mândri de această şcoală, de 
acest centru, de această curte şi doresc să-i mulţumesc. 
La fel, doresc să-i mulţumesc domnului Iulian Gheorghe, 
care ne sprijină în toate activităţile. Dorim să facem în 
acest centru activităţi, să facem un act 
educaţional de calitate. Ca director a 
acestei şcoli mă oblig să fiu demnă de 
acest centru”. 

Zamfir Ciceu, preşedintele CJ Maramureş

„E adevărat că nu vorbele îşi au locul acum, pentru că faptele 
vorbesc singure. Am să vă spun ce am mai spus în două zile la 
rând, parafrazând ceea ce Hegel spunea, că educaţia este arta 
de a face om. Aici vreau să transmit un mesaj dascălilor, rolul 
lor este esenţial în dezvoltarea comunităţii, să îndrume şi să 
dezvolte elevul. De aceea, dumneavoastră doamna director, 
aveţi un rol cu atât mai important, alături de întregul corp 
profesoral. Din această şcoală pot să ne urmeze şi alţii. Aici am 
învăţat şi eu, şi fratele meu, de la această şcoală au plecat în 
ministere oameni. Şi vreau să vă rog să vă feriţi de ceea ce este 
facil, uşor, de false modele, care pot aduce câştiguri pe termen 
scurt, dar pe termen lung, nu vă servesc la nimic. Alegeţi munca, 
alegeţi perseverenţa şi fiecare dintre voi, care sunteţi azi aici, 
mai tineri decât noi, aveţi şansa să ne depăşiţi”. 

„Ziua de astăzi a fost pregătită de multă 
vreme de către părintele Bogdan, de 
către primărie. Aveţi un primar deosebit 
care sprijină proiecte culturale şi sociale 
ale bisericii. Şi fabrica de avioane, 
domnul Iulian sprijină foarte mult 
proiectele comunităţii. Iar primarul 
e fratele preşedintelui Consiliului 
Judeţean şi sigur că lucrurile se leagă. 
Dar părintele Bogdan are o vrednicie 
mare, este foarte luptător, răzbătător. 
Îşi propune multe lucruri frumoase şi noi 
preţuim foarte mult lucrarea cu tineretul, 
nu toţi preoţii au acest har. Noi am creat 
Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi pe 
lângă fiecare protopopiat şi cu filiale în 
fiecare parohie ca să-i putem aduna şi să 
aibă conştiinţa că aparţin unei biserici, 
să afle ce înseamnă credinţa creştină, 
cum s-a înrădăcinat la noi, ce domnitori, 
intelectuali, ctitori am avut în istorie şi 
oameni de diferite profesii mărturisitori 
ai lui Hristos. E bine ca tineretul să fie 
aproape de biserică. Nu e suficientă ora 
de religie, dar se învaţă şi acolo lucruri 
bune, iar tinerii noştri, pentru că sunt 
creştini, sunt isteţi.
La ora de religie a întrebat profesoara 
ce diferenţă există între întemeietorii 
de religie. Unii au zis că sunt toţi egali, 
Moise, Mohamed, Budha, Iisus. Un copil 
de clasa a patra a spus că nu sunt egali, 
pentru că Moise, Budha şi Mahomed 
s-au născut pe pământ, Iisus a venit din 
cer şi este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta 

este cheia în care se poate discuta în 
dialogul religiilor, pentru că tineretul 
nostru odată intră în dialog cultural 
şi confesional-religios cu tineretul 
european, catolic şi protestant, dar 
inevitabil tineretul european va fi pus 
faţă în faţă cu tineretul musulman, care 
e educat în mod fundamentalist şi dacă 
nu suntem capabili să ne mărturisim 
credinţa, o să ne învingă şi o să fie 
ruşinos pentru un popor care a dat 
atâtea genii, pentru că şi sfinţii sunt 
genii, să nu aibă putrea să-şi afirme 
identitatea. 
Este a doua întâlnire la Dumbrăviţa 
şi anul acesta s-au realizat nişte 
lucruri frumoase. S-a realizat această 
monumentală clopotniţă, care a 
costat vreo 200.000 de lei, 2 miliarde 
de lei vechi, o familie binecuvântată a 
donat un clopot, am sfinţit şi clopotul 
şi s-a sfinţit un centru pentru tineret 
„Sf. Apostol Andrei”. Este un lucru 
important să se realizeze în comunităţile 
nostre, mai ales în cele de mărimea 
Dumbrăviţei, unde sunt 1100-1200 
de credincioşi, curat ortodocşi. Pentru 
aceste activităţi, chiar dacă părintele 
este foarte tânăr, are 5 ani de când este 
instalat aici, o instalare de bun augur, 
pentru că a confirmat, m-am gândit 
ce i-aş putea da, brâu i-am dat, aşa că 
va primi Sfânta Cruce, pentru râvna lui 
pentru Dumnezeu şi pentru tineret”. 

PS Justin Sigheteanul
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Reuniunea se adresează tinerilor 
ortodocși (între 15-30 ani)  
- re pre zentanţi ai tuturor 
epar  hiilor din ţară şi din dias -

pora. De asemenea, sunt invitaţi ti-
neri de diferite naţionalităţi delegaţi ai 
„Bisericilor Ortodoxe – Surori” din străi-
nătate şi reprezentanţi ai Asociaţiilor de 
Tineri Ortodocşi din străinătate.  Este 
primul eveniment de acest gen din Ro-
mânia, la care sunt așteptați apro ximativ 
3.500 de participanți.

Reuniunea Tinerilor Ortodocși în Baia 
Mare are loc ca urmare a inițiativei co-
mune a domnului Cătălin Cherecheș  
- primarul  municipiului Baia Mare - și 
a Prea Sfințitului Iustin Sigheteanu - Ar-
hiereu Vicar al Episcopiei Maramu reșului 
și Sătmarului. Anul trecut, în perioada 
22-24 august, a avut loc Reu niunea „re-
gională” a Tinerilor Ortodocşi - adică a 
tinerilor din Mitropolia Clujului, Ma-
ra mureşului şi Sălajului. Proiectul Reu-
niunii Naţionale din acest an a fost 
dis cutat în şedinţa Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române din 13 fe-
bruarie a.c. S-au făcut aprecieri la adresa 
Primăriei Municipiului Baia Mare şi s-a 
emis hotărârea nr. 675 privind implicarea 
şi participarea la acest eveniment a ti-
ne rilor din toate Eparhiile Bisericii 
Ortodoxe Române.

Reuniunea are un caracter 
cultural – religios

Conţinutul cultural al Reuniunii este 
bogat şi aduce în atenţia participanţilor 
teme care privesc istoria naţională a Ro-
mâniei  - personalitatea sfântului domni tor 
Constantin Brâncoveanu, jertfa mar  tirică a 
acestuia şi a fiilor săi:  Sfinţii Brâncoveni - 
Modele ale Credinţei Măr turisitoare; viaţa 
tinerilor ortodocşi practicanţi: Tinerii - în 
Lumina Anului Omagial Euharistic; istoria 
locală a Maramureşului: Pintea Viteazul şi 
cu rajul de a sta împotrivă; conştiinţa iden-
tităţii noastre naţionale, culturale şi re-
ligioase:  Ortodoxia şi identitatea noas tră 
naţională. 

Vizitele au de asemenea, un rol impor-
tant, unele dintre acestea fiind în strânsă 
legătură cu conţinuturile conferinţelor 
pu blice şi ale dezbaterilor:  Muzeul Satu-
lui,  Pavilionul de Etnografie,  (Mara mu-
reşul - Etnografie şi Spiritualitate Ro-
mânească),   Muzeul de Artă şi Muzeul 
de Istorie  (Baia Mare -Tezaur de Artă şi 
Istorie), Muzeul de Mineralogie.   Prin 
aceste vizite vom stimula atât tinerii 
localnici cât şi pe cei care vor veni în Baia 
Mare pentru cunoaşterea oraşului nostru, 
a frumuseţilor şi valorilor au tentice pe 
care le avem. 

Procesiunea  „Bucuria de a fi creştin”  va 
avea loc vineri seara, 5 septembrie,  de 
la ora 18:30, între Parcul Tineretului și 
Catedrala Episcopală  „Sfânta Treime” 
. „Cu cântare de mărire ...” sunt invitati 
la procesiune toţi credincioșii (de toate 
vârstele) din municipiul Baia Mare şi din 
împrejurimi. Procesiunea poate sfinţi şi 
transforma pozitiv spaţiul urban. 
Programul este amplu şi variat şi va fi 
cu prins în „Caietul Reuniunii” – care 
va fi distribuit tuturor participanţilor. 
Activităţile sunt organizate pe parcursul 
zilelor de joi şi vineri (4 şi 5 septembrie), 
pe grupe: mici, medii şi mari.  Seara: 
Reuniunea plenară  a tututror tinerilor . 

Programul gravitează în jurul Catedralei 
Sfânta Treime: rugăciunea de seară urma-
tă de programul artistic.

În fiecare zi, tinerii Reuniunii se vor ruga 
împreună în 12 biserici (vor susţine cân-
tările la Sfânta Liturghie), vor dezbate 
temele propuse în grupuri mici organizate 
în 12 școli și vor avea ocazia să se cunoască, 
să descopere locuri pline de frumusețe 
și farmec ale orașului nostru. Tinerii 
din diferite asociații ortodoxe vor avea 
ocazia să se consulte și stabilească acțiuni 
comune.  

Între orele 20-21,  tinerii Reuniunii vor 
rosti împreună rugăciunile de seară la 
catedrală  și vor asculta cuvintele în cu-
rajatoare și pline de învățături ale ierar-
hilor. De la ora 21,  pe scena din apro-
pierea Catedralei,  Reuniunea va fi  între-
gită de bucuria cântecului românesc.  
Programul artistic va fi susţinut în mare 
măsură de către tineri artişti consacraţi 
din Maramureş şi din ţară, în fiecare 
seară între orele 20-23 într-un spaţiu 
amenajat în zona catedralei. Miercuri 
seara ne propunem un program artistic 
de muzică pop şi folk iar joi şi vineri: 
muzică populară.  Ca eveniment social, 
Reuniunea Tinerilor Ortodocşi va 

reprezenta şi un exerciţiu de rezistenţă  în 
faţa transformărilor sociale şi spirituale – 
negative - pe care le parcurge societatea 
românească în ultimii ani. Ne  așteptăm 
ca evenimentul să exprime bucuria  şi 
solidaritatea tinerilor ortodocși.

Cum se Pot înscrie tinerii pentru 
a participa la Reuniune? 

Tinerii băimăreni şi cei din localităţile 
în vecinate se pot  înscrie: în bisericile 
parohiale de care aparţin; sau:  la liceu (se 
adresează profesorului de religie), iar cei 
din Universitate se pot adresa ASCOR . 
Tinerii din judeţele Maramureş, Satu 
Mare, Cuj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj se îns-
criu  în grupurile protopopiatelor de care 
aparţin, iar tinerii din ţară se înscriu la 
Centrele lor Eparhiale.  Toţi participanţii 
vor completa fişe de înscriere.
Locurile sunt limitate şi sunt în func-
ţie de grupurile prevăzute: câte un 
grup (autocar) din fiecare eparhie din 
ţară, respectiv câte un grup din fie care 
protopopiat al Mitropoliei Clu jului, 
Mara mureşului şi Sălajului.

Deoarece  numărul este limitat, este po-
sibil ca, la constituirea grupurilor, să se 
facă o selecţie a participanţilor, după 
următoarele criterii: - tineri ortodocşi, 
băieţi şi fete între 15-30 ani, din dife rite 
categorii sociale: elevi, studenţi, angajaţi... 
alte categorii, - tineri activi în cadrul 
ASCOR, LTOR, sau în cadrul altor 
asociaţii ale tinerilor ortodocşi,
- tineri activi în viaţa bisericească paro-
hială sau în corurile parohiale, 
- tineri care au obţinut performanţe la 
religie sau în cadrul unor concursuri cu 
tematică religioasă, 

- tineri recunoscuţi în comu nitate sau în 
judeţ cu performanţe intelectuale în alte 
domenii, 
- tineri or todocşi talentaţi, 
- tineri care au costume populare specifice 
zonei din care vin.
Ne-am gândit să acceptăm în număr 
limitat şi participanţi cu nevoi speciale 
care doresc să participe la Reuniune 
(tineri cu deficienţe fizice şi motorii, hi-
poacuzici, nevăzători etc.) şi, desigur, 
tineri care provin din centre de plasament 
sau case de tip familial.     
Din străinătate  aşteptăm tineri delegaţi 
ai bisericilor ortodoxe autocefale şi au-
tonome, pre cum şi delegaţi ai asocia ţiilor 
ortodoxe afliliate federaţiei „Syndesmos”.

ReSuRSele materiale, umane şi logis -
tice necesare pentru organizarea eveni-
men tului sunt considerabile.
Partenerul Oficial - Primăria Muni ci-
piului Baia Mare - deţine cea mai im-
portantă implicare (57 % din resursele 
financiare necesare), Episcopiile din ţară 
şi protopopiatele din Mitropolia Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului, precum şi 
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului 
susţin 43 % din valoarea proiectului.

Creştinii ortodocşi din  40  de parohii din 
municipiul Baia Mare şi din împrejurimi 
sunt solicitaţi să sprijine evenimentul, 
mai ales în ce priveşte cazarea tinerilor 
participanţi. 

Resursele umane implicate în organizare: 
28-35 preoţi, 30 profesori de religie, 150 
-200 tineri voluntari, membri ai aso-
ciaţiilor ASCOR, ATOCEM, ATOP,  
servicii ale primăriei, poliţiei locale şi 
jandarmeriei... etc. 

BenefiCiaRii  Reuniunii sunt tinerii. 
Reuniunile tinerilor cultivă solidaritatea 
ca virtute socială.  În actuala conjunctură 
europeană, a pluralismului etnic şi re li-
gios, se cere mai mult ca oricând culti varea 
şi promovarea propriei noastre identităţi 
şi preţuirea valorilor autentice.  
Reuniunea Tinerilor Ortodocşi va face 
acest lucru mai ales în ceea ce-i priveşte 
pe tinerii ortodocşi români dar va aduce 
în atenţie şi „Identitatea Ortodoxă”  în 
context internaţional – mai ales că sunt 
invitaţi şi tineri ortodocşi din alte ţări.  
În cadrul unor activităţi dinamice pe care 
le-am pomenit mai sus, tinerii îşi întăresc 
convingerile intelectuale, religioase pre-
cum şi sentimentele: prietenia, credinţa, 
dragostea de ţară şi faţă de valorile 
culturale şi religioase moştenite. 
Pe fondul  general al secularismului, 
individualismului şi al degradării relaţiilor 
interumane, Biserica îi ajută pe tinerii 
români să redobândească o atitu dine 
sănătoasă, să  privească demn spre viitor: 
cu fraternitate şi  încredere.

Bunul Dumnezeu să binecuvinteze  
tinerii ţării noastre ! 

REUNIUNEA   
TINERILOR ORTODOCŞI 
Baia Mare, 3-6 sept. 2014

http://www.episcopiammsm.ro/

Tel: 0262 - 214614
Mobil:  0744 - 795117

reuniunebm@gmail.com

Vă aşteptăm cu drag la

Reuniunea TineRiloR oRTodocşi 
BAiA MArE 3 - 6 sEptEMBriE 2014

Reuniunea Tinerilor ortodocşi 
BAiA MArE 3 - 6 sEptEMBriE 2014
Pr. Bălan Milan
Consilier  al sectorului Teologic - Educaţional
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Părintele Vasile Augustin s-a născut în 
data de 13.02.1957 în localitatea Ber-
chezoaia din Judeţul Maramureş. Este 
absolvent al Facultăţii de Teologie 
„Andrei Şaguna” şi Doctor în Teologie 
al Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, susţinând lucrarea cu titlul „Epis-
copia Maramureşului, Organizarea ca-
no nico-administrativă”, care este prima 
monografie a Episcopiei Maramureşului 
şi Sătmarului.

A fost hirotonit preot în data de 15 
Aprilie 1984  în catedrala din Cluj-Na-
poca pe seama parohiei Tăuţii de Sus cu 
filia Satu Nou de Sus, parohie pe care a 
păstorit-o  până în prezent. 

Între anii 1984-1987 a finalizat lucrările 
de la  biserica „ Sfinţii Arhangheli Mi-
ha il şi Gavril , din localitatea Satu Nou  
de Sus iar din anul 1990 până în 2012 a 
construit în  Tăuţii de Sus o monumen-

VeCerNie arHiereasCă
şi instalare de preot paroh la biserica 
„Naşterea Domnului” din Baia Mare

tală biserică cu hramul „Duminica 
Tuturor Sfinţilor”.
Odată cu reînfiinţarea Episcopiei Orto-
doxe a Maramureşului şi Sătmarului 
în anul 1990 a fost promovat  consilier 
bisericesc  iar din anul 2008 vicar epar -
hial, funcţie pe care o deţine şi în prezent.
După 30 de ani de preoţie se desparte 
cu greu de credincioşii din Tăuţii de Sus 
pe care  i-a păstorit, cu care s-a rugat şi a 
muncit împreună   până acum şi care au 
fost pentru dânsul o minunată scoală ce 
i-a oferit exemple de creştini adevăraţi .
Duminica urmează  a fi instalat ca preot 
paroh în frumoasa biserică cu hramul 
„Naşterea Domnului” din Municipiul 
Baia Mare de catre P.S.Sa  Dr. Justin 
Sigheteanul. 
Prea cucernicia sa ne asigură că va face 
pe mai departe tot ce-i stă în putinţă 
spre a-i călăuzi pe credincioşii băimăreni 
pe calea cunoaşterii lui Dum nezeu şi a 
respectului faţă de semeni. 

Vă aşteptăm să participaţi la această 
sărbătoare de suflet de la biserica Naşte-
rea Domnului din Baia Mare!

Duminică 25 Mai 2014  
începând cu orele 
16.45, P.S. Episcop Iustin 
Sigheteanul va săvârşi 
Vecernia Arhierească la 
biserica cu hramul „Naşterea 
Domnului” din Municipiul 
Baia Mare. În cadrul 
acesteia P.S. Sa  va instala 
în funcţia de preot paroh 
pe P.C. Preot Dr. VASILE 
AUGUSTIN Vicar-Eparhial al 
Episcopiei Maramureşului 
şi Sătmarului. Alături de 
P.S. Dr. Justin Sigheteanul  
din sobor vor face parte 
consilieri şi inspector 
eparhiali , protopopi , 
arhimandriţi si preoţi. 
Răspunsurile la serviciul 
divin vor fi date de către  
corul bisericii parohiale, 
corul Seminarului Teologic şi  
A.S.C.O.R

„Doresc să apăr adevărul, blândeţea şi 
neprihănirea  (psalmul 45,4 ) întrucât sunt 
conştient de faptul că părintele ceresc asteaptă de 
la fiecare preot să fie păstorul cel bun, iar păstorul 
cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. 
Două lucruri mi-au fost dragi în viaţă: cartea şi 
felonul, cartea - ca simbol al progresului şi felonul 
- ca simbol al slujirii desăvârşite a credincioşilor 
, pentru mântuirea lor şi pentru bunăstarea lor 
materială şi morală. “

Pr. Vasile augustin

Baia Mare, Bd. Traian 23/9
Tel. 0728-836 348, 0362-401 332  
fax 0362-401 331
www. gazetademaramures.ro
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Etapa Eparhială s-a desfășurat la sediul 
eparhial, în data de 3 mai 2014, în sala de 
protocol a Sectorului Teologic-Educațional, 
iar comisia a fost desemnată cu binecuvântarea 
PS. Dr. Iustin Sigheteanul și a avut următoarea 
componență: inspector pentru catehizarea 
tineretului - Pr. Gavril Vasile BĂBAN, 
responsabil cu activitatea misionară – Pr. 
Cons. Bogdan GAVRA, inspector de religie – 
Pr. Florin HOBAN.
La această etapă au participat doar primele 
trei proiecte clasate din etapa precedentă, 
res pectiv etapa pe protopopiat, din cele opt 
protopopiate ale eparhiei noastre, iar câști-
gătorii premiului I vor reprezenta Episcopia 
Maramureșului și Sătmarului la festivitatea 
națională de premiere din data de 21 Mai 2014, 
care se va desfășura la Catedrala patriarhală.

Primele trei proiecte din eparhia noastră:
lOCul i: Parohia NEGREŞTI-OAŞ 3, 
protopopiat OAŞ, 32 copii, coordonator 
Marcel Ioan Malanca. Punctaj: 299 p.
lOCul ii: Parohia SIGHET II, protopopiat 
SIGHET, 65 copii, coordonator Pop Ioan 
Aurel. Punctaj: 297 p.
lOCul iii: Parohia IOSIF 
MĂRTURISITORUL, protopopiat BAIA 
MARE, 19 copii, coordonator Ghita Man. 
Punctaj: 296 p.

În cadrul concursului „Sfânta Euharistie – lumina vieții creștine”, desfășurat 
de către Patriarhia Română și în Eparhia Maramureșului și Sătmarului prin 
proiectul „Hristos împărtășit copiilor”, în anul 2014, an omagial al Sfintei 
Euharistii și al Sfinților Brâncoveni, etapele parcurse au avut loc după 
următorul calendar:

Perioada Activitatea

23-31 ianuarie 2014 Anunțarea concursului

1-10 februarie 2014 Eparhiile transmit conceptul concursului 
protopopiatelor și parohiilor din țară.

13-24 februarie 2014 Conceperea proiectelor 

27 februarie  
– 23 martie 2014

Desfășurarea activităților proiectului

26-30 martie 2014 Depunerea proiectelor la protopopiate

1-15 aprilie 2014 Evaluarea și premierea proiectelor la nivel de 
protopopiat (acordarea premiilor I, II și III)

18-24 aprilie 2014 Transmiterea celor trei proiecte câștigătoare către 
eparhii.

25 aprilie – 5 mai 
2014

Evaluarea și premierea proiectelor la nivel de eparhie. 
(acordarea premiilor I, II și III)

5-10 mai 2014 Transmiterea proiectului câștigător (premiul I la nivel 
eparhial), a fișelor de evaluare individuală și colectivă, 
Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române

10-18 mai 2014 Pregătirea ceremoniei de premiere la nivel național

21 mai 2014 Premierea proiectelor la nivel național

PATRIARHIA ROMÂNĂ
 MITROPOLIA CLUJULUI, MARAMUREŞULUI ŞI SĂLAJULUI

 EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A MARAMUREŞULUI ŞI SĂTMARULUI

Baia Mare, Str. Avram Iancu Nr. 5; Tel. 0262 214614 / Fax 0262 212546
http://www.episcopiammsm.ro/

SECTOR: TEOLOGIC – EDUCAŢIONAL
BIROUL  EPARHIAL PENTRU 
CATEHIZAREA TINERETULUI
Nr.   / 17 Mai 2014

coMunicaT de PReSĂ

1. Parohia PĂULEŞTI, protopopiat SM
2. Parohia LEORDINA, protopopiat VIŞEU
3. Parohia MOISEI 3, protopopiat VIŞEU
4. Parohia MOISEI LUNCA, protopopiat VIŞEU
5. Parohia TOHAT, protopopiat CHIOAR
6. Parohia COAŞ, protopopiat CHIOAR
7. Parohia MÂNĂU, protopopiat CHIOAR
8. Parohia DACIA, protopopiat CAREI
9. Parohia CAREI I, protopopiat CAREI
10. Parohia TĂŞNAD, protopopiat CAREI
11. Parohia SIGHET II, protopopiat SIGHET
12. Parohia ONCEŞTI, protopopiat SIGHET
13. Parohia SÎRBI, protopopiat SIGHET
14. Parohia IOSIF MĂRTURISITORUL, protopopiat BAIA MARE
15. Parohia PETRU ŞI PAVEL, protopopiat BAIA MARE
16. Parohia CUV. PARASCHEVA, protopopiat BAIA MARE
17. Parohia BUNA VESTIRE, protopopiat BAIA MARE
18. Parohia BOZÂNTA, protopopiat BAIA MARE
19. Parohia TG. LĂPUŞ, protopopiat LĂPUŞ
20. Parohia LIBOTIN, protopopiat LĂPUŞ
21. Parohia CAVNIC, protopopiat LĂPUŞ
22. Parohia NEGREŞTI-OAŞ 3, protopopiat OAŞ
23. Parohia NEGREŞTI-OAŞ, protopopiat OAŞ
24. Parohia BATARCI, protopopiat OAŞ
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Festivitatea de premiere pentru etapa Eparhială s-a 
desfășurat în data de 17 mai 2014, la Catedrala Episcopală 
Sfânta Treime din Baia Mare.
Premiile au fost înmânate de PS. Dr. Iustin Sigheteanul în 
cadrul festiv desfășurat și cu ocazia derulării eveni men tului 
„De la Înviere la Înălțare”, organizat de către ISJ Maramureș 
prin Pr. Florin Hoban – inspector județean de religie.
În concursul de proicte Sfânta Euharistie – lumina vieții 
creștine au fost implicați peste 50 de profesori de religie, 80 
de preoți parohi și peste 1250 de tineri.
Pe lângă implicarea concretă a tinerilor în viața societății 
constatăm și o fructuoasă colaborare între preoți și 
profesorii de religie în contextul provocărilor actuale 
pentru care, adesea, nu găsim răspunsuri și soluții decât în 
credință și, implicit, în Biserică.

Pr. Gavril Vasile Băban,  
Inspector eparhial pentru catehizarea tineretului,

Episcopia Maramureșului și Sătmarului.

Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2014
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a finanţatorului.

Acest material se distribuie GRATUIT.


