
 
„Daca Europa are ceva astazi, se datoreaza creştinismului” 

- le-a spus PS Dr. Justin Sigheteanul studentilor absolventi de la Teologie 
Ortodoxa – 

 
Azi, marti, 26 mai 2015, a fost o zi de mare sarbatoare pentru cei 32 studenti de 

la specializarile Teologie Ortodoxa Pastorala şi Teologie Ortodoxa Didactica, 
precum şi pentru cei 22 de absolventi de la cursurile de masterat în Teologie 
Creştina Ortodoxa şi Spiritualitate Europeana. Festivitatea de absolvire a studiilor 
universitare şi masterale au început cu Sfanta Liturghie Arhiereasca, oficiata, la 
Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, de PS Dr. Justin 
Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi 
Satmarului, care a slujit înconjurat de un sobor de preoti alcatuit din cadrele 
didactice universitare.  

„Sa-i multumiti Bunului Dumnezeu ca v-a ajutat sa încheiati aceasta etapa din 
viata fratiilor voastre, parintilor profesori, care au avut rabdare şi s-au sacrificat ca 
sa dea tot ce au putut sa dea pentru pregatirea fratiilor voastre, a spus PS Dr. Justin 
Sigheteanul adresandu-se absolventilor în cuvantul de învatatura de dupa Sfanta 
Liturghie. Sa multumim Bunului Dumnezeu ca suntem, din punct de vedere 
vocational, o prezenta serioasa în cadrul Centrului Universitar Nord şi pentru tot ce 
s-a întamplat bine în anul pe care îl încheiem, bine şi frumos, bine placut lui 
Dumnezeu şi spre folosul oamenilor şi al Bisericii noastre. Noi ne legam multe 
sperante de fratiile voastre, pentru ca urmeaza ca unii dintre fratiile voastre, la 
momentul potrivit, cand Dumnezeu va vrea, sa începeti slujirea pastoral-misionara, 
şi aceasta este continuarea pregatirii profesionale a pregatirii teologice din 
facultate. De fapt, slujirea pastoral-misionara este apostolatul. Perioada acesta este 
perioada de învatacei, ca şi apostolii în jurul Mantuitorului, dar perioada care 
urmeaza este perioada de apostolat, de slujire şi de marturisire a lui Hristos şi de 
propovaduire a Evangheliei, a mai spus PS Dr. Justin Sigheteanul. Rugam pe 
Dumnezeu sa va daruiasca în continuare ravna sfanta şi ajutor sfant de Sus, pentru 
împlinirea Voii Lui şi pentru ca sa fiti, sa ramaneti şi sa deveniti, ca noi nu stam pe 
loc, devenim din zi în zi, şi ne formam şi ne maturizam, pana la masura barbatului 
desavarşit, la masura varstei barbatului desavarşit, dupa chipul lui Hristos, sa 
deveniti adevarati Apostoli ai Bisericii noastre.”    

Sfanta Liturghie a fost urmata de cursul festiv de absolvire, moderator pr. conf. 
univ. dr. Paul Adrian, coordonatorul şi îndrumatorul Teologiei Ortodoxe de la 
Centrul Universitar Nord. Catalogul a fost strigat de pr. lect. dr. Vasile Borca, 
pentru absolventii de la Teologie Ortodoxa Didactica, şi de pr. conf. univ. dr. Paul 
Adrian, pentru Teologie Ortodoxa Pastorala,care l-a înlocuit pe lect. univ. dr. 
Dorinel Dani, plecat sa sustina o conferinta la Londra. În calitate de îndrumator al 



sectiei Teologie, pr. conf. univ. dr. Paul Adrian a înmanat şi diplomele pentru cei 
care au încheiat cursurile de masterat. Absolventii studenti au primit cate o 
diploma de recunoştinta, pentru ca au urmat cursurile acestei specializari, şi cate o 
medalie. Nici cadrele didactice universitare nu au fost uitate, astfel ca s-a strigat 
catalogul şi pentru ele. Cursul festiv propriu-zis a fost sustinut de pr. lect. univ. dr. 
Vasile Borca, care a vorbit despre „Parohia ca structura sociala ideala a coeziunii şi 
comuniunii ecleziale”. Scurte cuvinte de multumire au spus studentii şi 
masteranzii, dar şi cadrele didactice care au reprezentat conducerea Centrului: 
conf. univ. dr. Delia Suiogan, prodecan, şi Claudia Marian.    

„Avem o Biserica dinamica şi o Biserica vie, care este o Biserica 
marturisitoare, într-o lume secularizata şi care se descreştineaza într-un ritm 
îngrijorator, din vina şi cu complicitatea mai marilor lumii de astazi, a spus PS Dr. 
Justin Sigheteanul, adresandu-se studentilor în încheierea festivitatii. Ce punem în 
locul creştinismului? Pentru ca Biserica lui Hristos, creştinismul a fost forta 
creatoare şi motorul civilizator şi creator al Europei. Şi daca Europa are ceva 
astazi, se datoreaza creştinismului. … Europa trebuie sa-şi regaseasca radacinile 
creştine, ca altfel este într-o mare deriva. Solutia este întoarcerea la Hristos”, a mai 
spus PS Dr. Justin Sigheteanul viitorilor preoti şi profesori de Religie. 
 
     Material realizat de Andrei Farcas - 
 jurnalist la ziarul Graiul Maramuresului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


