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înțelept. Din acest motiv, eu consider 
numaidecat că, în viitor, aceasta calitate 
pe care o aveti acuma de tineri va dura 
ani mulți, întrucât sunteți generația 
mileniului al – III - lea. 

Fiecare om face parte din Univers, din 
lumea vegetală și animală, din care avem 
și noi parte. În trupul nostru avem ceea ce 

există în toată vegetația și lumea animală. 
Însă, noi avem ceva în plus! Dumnezeu 
ne-a făcut din pământ, dar ne-a mai 
dat încă ceva în plus, și anume: suflet 
nemuritor. Acesta îl are numai omul, pe 
care nu-l mai are nimeni din Univers, 
constatându-se științific că nu mai există 
în Univers, în spațiul care ne înconjoară, 
o altă ființă ca ființa omenească, care sa 

Dragii mei tineri, eu doresc, 
dintru început, să vă adresez 
câteva întrebări care și le-
ar putea pune fiecare om: 

„Cine sunt eu de fapt?  De unde vin? 
Unde mă duc? Care este finalul existenței 
mele?”. Acestea sunt întrebări esențiale 
pentru existența fiecăruia dintre noi. 
Întrebarea aceasta „Cine sunt?” se adre-
sea ză fiecăruia. Răspunsul este că voi 
sunteți mugurii, voi sunteți vlăstarii. Așa 
am spus la popor în ziua de prăznuire a 
Adormirii Maicii Domnului, deoarece 
avem un popor care are o bogăție de 
tineret, deosebit de viguros, sănătos, 
deș tept, credincios, evlavios și patriot. 
Acesta este tineretul ortodox român.
Voi sunteți acum vlăstarii, mugurii, 
începătorii vieții.  Mâine veți fi dumbră-
vile cele frumoase ale poporului român, 
iar poimâine veți fi codrii frumoși din 
țara românească. Codrii minunați ai țării 
românești vor fi formați din dum nea-
voastră, din generația dumnea voastră. 
De aceea, generația aceasta aveți o mare 
și binecuvântată șansă și putere ca să 
faceți din țara noastră o țară fericită, o 
țară binecuvântată. Pentru aceasta eu 
rog pe Dumnezeu să vă rânduiască ani 
mulți, cel puțin câți mi-a dat mie, adică 
nouăzeci și trei. Vă doresc ani mulți, și nu 
doar ani mulți, ci și ani buni cu realizări 
deosebite.

Totodată, vreau să vă mărturisesc că 
în fața voastră sunt ca în fața unui du-
hovnic. Pentru că, în fond, fiecare din-
tre voi sunteți un viitor duhovnic. Nu 
pentru că veți fi slujitori la biserică, ci 
pentru că sunteți oameni care veți ști să 
vă păstrați inima curată, duhul drept și 

aibă trup din pământ, din materie, 
viața care e dată de Dumnezeu și suflet 
care este tot de la Dumnezeu. Deci, 
omul este compus din trei elemente  : 
trup, viață și suflet nemuritor. 

Iubiții mei tineri, ăsta-i darul cel mare. 
Închipuiți-vă voi cum ar fi viața dacă 
nu ar fi venit Iisus Hristos, Domnul 
și Mântuitorul nostru și am fi rămas 
numai cu trup, din materie, și cu viața. 
Și trupul, și materia, și viața dispar. Dar 
Dumnezeu nu a vrut aceasta. Dum-
nezeu a vrut ca omul să fie nemuritor, 
așa cum zice atât de frumos și Sfânta 
Scriptură. 
În Ecclesiast se spune atât de clar: „Te 
vei întoarce din pământul din care ai 
fost luat, și sufletul tău se va întoarce la 
Dumnezeu, Care l-a dat“ (Ecc. 12,7). 
Deci noi avem aceste două elemente. 
De aceea, avem dreptul să fim fericiți. 
De aceea, se zice  : „Bucurați-vă puru-
rea!“ (I Tes. 5,16). De aceea, se zice: 
„bucurați-vă mereu!”. Pentru că dacă 
nu am avea suflet nemuritor, n-am avea 
de ce să ne bucurăm. Bucuria, fericirea, 
toate calitățile, creația, știința sunt 
fructul sufletului, pe care l-am primit 
de la Dumnezeu.
S-a spus așa de frumos de către patriarhul 
nostru, vrednicul și luminatul patriarh 
Daniel, care, la o conferință preoțească, 
le-a cerut preoților să-i prezinte un 
subiect pentru viitoarea întrunire. 
Toată preoțimea din acea conferință, 
s-a străduit câtva timp pentru a găsi un 
subiect potrivit. Ei bine, nu au reușit 
să găsească un subiect adecvat pe care 
să-l prezinte Preafericitului Daniel. 
La urmă, Preafericitul, cu un zâmbet 

îngeresc, s-a uitat la ei și le-a zis: „Vă 
spun eu subiectul: „Bucuria de a fi 
creștin”. E cel mai minunat subiect, la 
care este bine să reflectați. Dacă nu ai fi 
creștin, de ce să te bucuri? Ce bucurie ar 
avea viața, dacă nu ai fi creștin? Nicolae 
Steinhardt a fost, în închisoare, botezat 
cu un strop de apă. Dar mărturisirea 
sa, dupa ce a fost botezat, a fost, în 
permanență, aceasta: „Mă simt om, mă 
simt fericit, mă simt cel mai fericit. Eu 
am fost evreu ani de zile, dar n-am știut 
ce-i fericirea! De când m-a botezat un 
călugăr ortodox, de atunci eu sunt plin 
de bucurie!”

Doresc să mulțumesc Preasfințitului 
Părinte Justin Sighteanul, domnului 
primar Cătălin Cherecheș, tuturor 
care s-au îngrijit să avem această sfân-
tă reuniune la Baia Mare. Această 
întâlnire de la Baia Mare va rămâne în 
istorie ca unul din cele mai frumoase 
momente din istoria Bisericii Orto-
doxe și a municipiului Baia Mare. 
Pentru că, dumneavoastră, cei tineri, 
împrospătați, sfințiți și binecuvântați 
atmosfera din municipiul Baia Mare.
De aceea, în numele vostru, al tuturor, 
multumesc, înca o dată, lui Dumne-
zeu, Preasfințitului Justin Sigheteanul, 
dom nului primar, dar, în același timp, 
vă mulțumesc vouă, tuturor celor care 
au răspuns invitației de a fi împreună cu 
noi aici. Aceasta merită binecuvântarea 
de la Dumnezeu. 
Tare m-aș bucura ca Dumnezeu să 
rânduiască să vă pot vedea și să mă 
puteți vedea, fapt ce îmi este de ajuns 
pentru fericirea de a vedea încă o mi-
nune a lui Dumnezeu.

Mesajul IPS Arhiepiscop 
Justinian adresat  
tinerilor participanți

2 3

„Voi sunteți acum vlăstarii, 
mugurii, începătorii vieții.  
Mâine veți fi dumbră vile 
cele frumoase ale poporului 
român, iar poimâine veți 
fi codrii frumoși din țara 
românească. Codrii minunați 
ai țării românești vor fi 
formați din dum nea voastră, 
din generația dumnea voastră. 
De aceea, generația aceasta 
aveți o mare și binecuvântată 
șansă și putere ca să faceți 
din țara noastră o țară 
fericită, o țară binecuvântată. 
Pentru aceasta eu rog pe 
Dumnezeu să vă rânduiască 
ani mulți, cel puțin câți mi-a 
dat mie, adică nouăzeci și 
trei. Vă doresc ani mulți, și 
nu doar ani mulți, ci și ani 
buni cu realizări deosebite”.

IPS Arhiepiscop Justinian

„Dacă nu am avea suflet 
nemuritor, n-am avea de ce  

să ne bucurăm. 
Bucuria, fericirea, toate 

calitățile, creația, știința sunt 
fructul sufletului, pe care l-am 

primit de la Dumnezeu”.

IPS Arhiepiscop Justinian



În perioada 3-6 septembrie 2014, 
cu aprobarea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, s-a 
des fă șurat, în municipiul Baia 

Mare, Reuniunea Națională a Tinerilor 
Ortodocși, cu participare internațională, 
eveniment organizat în premieră de 
Epis copia Ortodoxă a Maramureșului 
și Sătmarului în parteneriat cu Primăria 
mu nicipiului Baia Mare.
Cei 3.500 de tineri participanți la reu-
niune s-au întors în familiile lor cu 
frumoase amintiri și împliniri sufletești 
de pe meleagurile noastre, fiind plăcut 
impresionați de tot ceea ce au trăit 
pe parcursul acelor zile, fapt ce ne în-
dreptățește să afirmăm reușita acestei 
acțiuni, oferită tinerilor.
 
Dacă această acţiune se poate declara 
ca reuşită, atunci suntem datori să-i evi-
denţiem pe toţi aceia care şi-au adus 
contribuţia la această reuşită, întelegân-
du-se ca prin menţionarea lor se aduce 
şi cuvântul nostru de mulţumire pentru 
implicarea şi aportul adus la organizarea 
şi buna desfăşurare a acestei reuniuni.
Cuvântul nostru de mulţumire se adre-
sează atât unor institutii, asociaţii și con-
ducătorilor lor, cât şi unor per so nalităţi 
din lumea academică şi culturală.

Aici amintim pe: Domnul primar Că-
tă lin Cherecheş şi Primăria Baia Mare, 
Consiliul Judeţean Maramureş, Pre -
fec tura Judeţului Maramureş, Uni ver-
sal Alloy Corporation Europe – Dum-
braviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Maramureş, Muzeul de Etnografie şi Ar tă 
Populară Maramureş, Muzeul de Istorie 
Maramureş, Muzeul de Artă Maramureş, 
Muzeul de Mineralogie Maramureş, 
Centrul Universitar Nord Baia Mare, 
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi 
Sport Maramureş, Poliţia Municipiului 
Baia Mare, Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi Maramureş, Poliţia Locală 
Baia Mare, Direcţia Sanitar Veterinară 
Maramureş, Societatea Comercială 
URBIS, Ansamblul Naţional ”Tran-
sil vania”, Societatea Comercială ”ART 
TRADITION SRL”, Hotel Carpaţi, 
Crucea Roşie Maramureş, SC DaMar 
SRL – Baia Mare, SC ROMDIL Baia 
Mare, Catering Hotea – Recea, SC 
RACIDO PROD COM SRL Baia Mare, 
SC NC TODEA SNC, BURATINO 
SRL, SC LACUL ALBASTRU SRL, 
SC STADION SRL; SC LIANA SRL, 
ASCOR Baia Mare, Asociaţia Tinerilor 
Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Ma-
ramureşene (ATOCEM), Asociaţia Ti-
ne rilor Ortodocşi ai Protopopiatului 

Baia Mare (ATOP BM), ASSOC 
Baia Mare, Domnul Prof. Dr Teodor 
Ardelean, Domnul Dr. Ioan Marchis, 
actorul Dan Puric, artiştii Paula Seling, 
Marius Ciprian Pop, Florentina şi Petre 
Giurgi, Dinu Iancu Sălăjanu, Nicolae 
Piţis, Grigore Leşe, Maria Casandra 
Hauşi şi grupul ”Brio Sonores”.

Un cuvânt de multumire şi de apreciere se 
cuvine să-l transmitem partenerilor mass 
media : Televiziunea Naţionala (TVR 
3), Trinitas TV, e.maramures, Gazeta 
de Maramureş, Graiul Maramureşului, 
In formaţia Zilei de Maramureş, Glasul 
Ma ramureşului, Televiziunea TL+, 
ZiarMM.ro, precum şi Mitropoliei 
Or to doxe a Clujului, Maramuresului 
şi Sălajului, Eparhiilor din cuprinsul 
Patriarhiei Române, tuturor Parohiilor 
şi preotilor din Baia Mare şi împrejurimi 
implicati în organizarea reuniunii, fami-
liilor care au gazduit tineri participanţi, 
profesorilor şi voluntarilor implicati în 
derularea proiectului.

Pentru toţi aceştia aducem  
multumire lui Dumnezeu, rugându-L 
să-i aibă în purtarea Sa de grija spre 
folos sufletesc şi la alte împliniri 
frumoase!

Cuvânt de mulţumire şi apreciere  

Din partea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, 
† Dr. IUSTIN SIGHETEANUL, Arhiereu vicar

Reuniunea Tinerilor Ortodocşi din 
România a avut un caracter cultural şi 
marchează anul Sfintei Euharistii şi al 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni. 

Astfel ti nerii au avut ocazia să participe la dezbateri, 
seminarii, mese rotunde şi să viziteze muzee şi 
locuri deosebite din Baia Mare. Au fost discutate 
teme precum: Sfinţii Brâncoveni - Modele ale Cre-
dinţei Mărturisitoare; viaţa tinerilor ortodocşi 
practicanţi; Tinerii - în Lumina Anului Omagial 
Euharistic; istoria locală a Maramureşului: Pintea 
Viteazul şi curajul de a sta împotrivă; conştiinţa 
identităţii noastre naţionale, culturale şi religioase.

Deschiderea oficială a manifestării a avut loc în 
după-masa zilei de 3 septembrie, de la ora 17, în faţa 
Cate dralei Episcopale „Sfânta Treime” , unde cei 
pre zenți au luat parte la un program de rugăciune, 
discuţii şi prezentarea delegaţiilor din străinătate. 
Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al 
Episcopiei Mara mureşului şi Sătmarului, a rostit un 
cuvânt de bun venit şi de binecuvântare: 

„Tinerii noştri sunt tineri creştini  
care iubesc pe Dumnezeu, iubesc sfinţii, 
iubesc pe Maica Domnului, iubesc Biserica 
şi au răspuns chemării Bisericii şi au 
sacrificat câteva zile din vacanţa lor pentru 
ca să vină aici, să se roage pentru fraţii 
noştri din depărtări, pentru cei care sunt în 
multe strâmtorări, pentru fraţii noştri din 
Ucraina, pentru fraţii noştri din Orientul 
Mijlociu, pentru creştinii din toată lumea 
şi pentru toţi oamenii. Nu au venit să se 
distreze, ci au venit să trăiască câteva 
zile de comuniune, de rugăciune, să îşi 
împărtăşească gândurile, idealurile şi să îi 
mulţumească lui Dumnezeu pentru că i-a 
ajutat să ajungă aici”, 
- a spus PS Iustin Sigheteanul.  

Prima seară a reuniunii s-a încheiat cu un concert 
de muzică populară, în spaţiul special amenajat în 
apropierea catedralei.

Reuniunea TineRiloR 
oRTodocşi de la Baia Mare
Peste 3500 de tineri ortodocşi din ţară şi din străinătate s-au întâlnit la începutul lunii septembrie la Baia Mare,  
în cadrul Reuniunii Tinerilor Ortodocşi, aflată la a doua ediţie. Evenimentul s-a derulat în intervalul 3-6 
septembrie şi a fost organizat de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, cu sprijinul Mitropoliei Clujului şi a 
primăriei municipiului Baia Mare. Proiectul a fost sustinut şi de alte instituţii locale, preoţi şi familii care locuiesc  
în vecinătatea orașului. 
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Delegaţiile tinerilor ortodocşi din 11 
ţări, între care Ucraina, Polonia, Bulgaria, 
Israel şi Palestina, însoţiţi de organizatori 
din cadrul Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului, au vizitat, marţi, Mănăstirea 
„Sfânta Ana“ - Rohia, din judeţul Ma-
ramureş. Tinerii au fost primiţi aici de 
către arhimandritul Macarie Motogna, 
egumenul mănăstirii, care le-a prezentat 
complexul monahal şi le-a oferit câte o 
icoană a Maicii Domnului.

Miercuri seara a avut loc un program 
artistic de muzică pop şi folk, iar joi şi 
vineri: muzica populară. Un eveniment 
inedit a avut loc joi după-masa, 
de la ora 15:30, când maestrul 
Dan Puric a susţinut conferinţa 
„Ortodoxia şi identitatea 
noastră naţională”. O altă 
activitate specială a avut loc 
în seara zilei de 5 septembrie, 
procesiunea „Bu curia 
credinței”, pe traseul: Centrul 
Vechi – Primărie - Bulevardul 
Unirii – Catedrala „Sfânta 
Treime”.

După patru zile de manifestări religios-
culturale, Reuniunea Tinerilor Orto-
docși de la Baia Mare s-a încheiat cu 
Sfânta Liturghie. Pe esplanada Catedralei 
episcopale, slujba a fost oficiată de 
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitro-
politul Clujului, Maramureșului și 
Sălajului, de Preasfințitul Părinte Iustin 
Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei 
Maramureșului și Sătmarului și de 
Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul 
Sălajului. Mitropolitul Clujului a adresat 
celor peste 3000 de tineri prezenți un 
cuvânt de învățătură. 

„De-a lungul celor 2000 de ani de creș-
tinism tineri de vârsta dumneavoastră l-au 
mărturisit pe Domnul Hristos, unii chiar 
cu viața lor. Și ei ca și dumneavoastră au 
fost atenți la cuvântul Sfântului Apostol 
Pavel: Fiţi fără prihană şi curaţi, fii ai lui 
Dumnezeu, neîntinați, în mij locul unui 
neam rău şi stricat, în care străluciţi ca 
nişte luminători în lume. Acesta este 

gândul pe care am vrut să vi-l împărtășesc 
tineri iubiți care ați venit la Baia Mare. 
Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am 
întâlnit aici și îi felicităm și mulțumim 
organizatorilor”, a mărturisit Înaltprea-
sfin țitul Părinte Andrei.
Reuniunea de la Baia Mare a fost prima 
întâlnire a tinerilor ortodocși din țara 
noastră. Acestora li s-au alăturat par-

ticipanți din alte 11 țări. Anul viitor, 
evenimentul se va ține la Cluj-Napoca. 
Tinerii din Baia Mare au predat astfel 
flacăra reuniunii reprezentanților clujeni.
Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul 
le-a mulțumit la final tuturor celor 
care s-au implicat în organizarea eveni-
mentului, printre parteneri numărându-
se și Primăria Baia Mare.

„Beneficiarii Reuniunii sunt 
tinerii. Reuniunile tinerilor 

cultivă solidaritatea ca virtute 
socială. În actuala conjunctură 

europeană, a pluralismului 
etnic şi religios, se cere mai 

mult ca oricând cultivarea 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, pe 

care le-am pomenit mai sus, 
tinerii îşi întăresc convingerile 

intelectuale, religioase, precum 
şi sentimentele² 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 atitudine sănătoasă, să 

privească demn spre viitor² cu 
fraternitate şi încredere“.

Pr. Milan Bălan, consilier al 
sectorului Teologic-Educaţional din 
cadrul Episcopiei Maramureşului şi 

Sătmarului

Procesiunea 
„Bucuria credinţei“
Unul dintre cele mai importante momente 
ale evenimentului a fost procesiunea tinerilor 
ortodocşi intitulată „Bucuria credinţei“.
IPS Părinte Mitropolit Andrei a apreciat implicarea 
tinerilor în acţiunile de manifestare a credinţei, 
mai ales că la procesiune s-au adăugat pe parcurs 
numeroşi locuitori ai municipiului Baia Mare.
Procesiunea s-a încheiat la Catedrala episcopală, 
cu rugăciunile de seară, la care a participat 
şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Justinian, al 
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. După 
momentele de rugăciune, IPS Mitropolit Andrei 
a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, adresat tinerilor participanţi la eveniment 
şi a oferit distincţia „Crucea Transilvană“ pr. 
consilier Milan Bălan, din cadrul Sectorului 
teologic-educaţional al Episcopiei Maramureşului 
şi Sătmarului, şi primarului muncipiului Baia 
Mare, Cătălin Cherecheş, pentru organizarea 
evenimentului.

Reuniunea TineRiloR oRTodocşi de la Baia Mare

Reuniunea de la Baia Mare a fost prima întâlnire a tinerilor ortodocși din țara noastră. Acestora li s-au alăturat 
par ticipanți din alte 11 țări.

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”

Arhidiacon Teodosie Bud
Arhidiacon Andrei Pop

- secretar eparhial

Preot Bogdan Ciocotişan 
- preşedinte ATOP Baia Mare
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O activitate mai complexă a desfăşurat 
echipa Catedralei Episcopale, condusă 
de părintele inspector Gavril Băban, 
deoarece aici au participat la activităţi 
tineri veniţi din 11 ţări. Aceştia au avut 
nevoie în permanenţă de traducere, lucru 
ce a fost asigurat de o echipă de voluntari 
profesori de limba engleză, dar şi de tinerii 
din asociaţiile de tineret ale Episcopiei. 
La liturghiile de la Sfânta Catedrală a fost 
prezent în fiecare dimineaţă Preasfinţia Sa 
dr. Justin Sigheteanul, episcopul nostru 
care i-a binecuvântat şi încurajat pe tineri 
să meargă mai departe în lupta grea cu 
tentaţiile acestei vieţi şi să iubească tinereţea 
cu toate frumuseţile ei. Liturghia slujită în 
mai multe limbi a creat o emoţie sfântă, 
dar şi o unitate de simţire şi trăire ortodoxă 
universală în acelaşi duh şi acelaşi gând. 
Reuniunea tinerilor a implicat două mari 
forţe. Forţa tinerilor de a-şi manifesta 
bucuria de a fi în comuniune unii cu aţii 
şi forţa credincioşilor Bisericii noastre 
care şi-au manifestat ospitalitatea, omenia 
şi credinţa prin găzduirea în familia lor 
a tinerilor veniţi de departe. Cazarea în 
familii a fost o experienţă plăcută care a 

Evenimentele desfăşurate pe par-
cursul a 4 zile au avut nevoie de mai 
multe locaţii pentru desfăşurarea 
în bune condiţii a activităţilor. 

Catedrala Episcopală „Sf. Treime” precum 
şi alte 11 biserici din Baia Mare (Biserica 
„Soborul Sfinţilor 12 Apostoli”, „Sf Ierarh 
Iosif Mărturisitorul” , „Sf. Nicolae”, „Sf. Ap. 
Andrei”, „Sf. Prooroc Ilie”, „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavril”, „Înălţarea Domnului”, 
„Naşterea Domnului”, „Sf. Ap. Petru şi 
Pavel”, „Adormirea Maicii Domnului”, 
„Buna Vestire”) au găzduit atât tinerii, cât 
şi activităţile liturgice care au avut loc în 
fiecare dimineaţă. 
S-a săvârşit sfânta şi dumnezeiasca Litur-
ghie la care au slujit preoţii parohi, dar şi 
preoţii invitaţi şi însoţitori ai grupurilor 
venite. Iar la sfârşitul fiecărei liturghii, 
tinerii participanţi au avut parte de cântare 
şi rugăciune în comun şi de un bogat şi 
frumos cuvânt de învăţătură legat de cele 
două mari Taine: Taina sfintei Spovedanii 
şi Taina Sfintei Euharistii, dar şi despre 
personalitatea Sf. Constantin Brâncoveanu, 
de la al cărui martiriu se împlinesc anul 
acesta 300 de ani. 

arătat încă o dată că creştinii noştri şi în 
special maramureşenii sunt oameni cu frică 
de Dumnezeu şi cu inima deschisă pentru 
oricine vine să cunoască aceste locruri, 
portul şi tradiţiile păstrate aici de mii de ani.
Parohiile din apropierea oraşului, şi de 
asemenea – cele din municipiul Baia Mare  
au găzduit grupuri venite din episcopiile 
din ţară. Începând cu 3 septembrie au 
început să sosească grupurile participante în 
parohiile în care au fost repartizate. Fiecare 
grup a primit accesoriile necesare bunei 
desfăşurări, constând din tricou, ecuson şi 
Caietul Reuniunii, iar preoţii din parohiile 
gazdă au solicitat din timp familiile care 
au luat în gazdă doi sau mai mulţi tineri. 
Programul fiecărei zile a fost cunoscut atât 
de participanţi, cât şi de familiile gazdă. 
Fiecare familie s-a străduit să ofere cât mai 
bune condiţii pentru oaspeţi, oferindu-le pe 
lângă cazare şi micul dejun. 
Un rol important la Reuniune l-au avut 
asociaţiile de tineri.  Asociaţia Tinerilor 

Ortodocşi ai Protopopiatului Baia Mare 
(ATOP BM) a participat activ cu tineri 
voluntari din parohiile gazdă, care sunt 
şi membrii ai Asociaţiei. Aceştia au avut 
rolul de a-i îndruma pe oaspeţii lor, atât 
în oraş, cât şi în afara acestuia. S-au legat 
prietenii, s-au împărtăşit experienţe şi s-au 
făcut promisiuni că se vor reîntâlni şi în alte 
împrejurări de acest fel. 
Filiala Dumbrăviţa a ATOP BM condusă 
de preşedintele Asociaţiei, pr. Bogdan 
Ciocotişan, a pregătit întâmpinarea oaspe-
ţilor în mod tradiţional cu pâine şi sare, 
avându-l alături pe domnul primar Felician 
Ciceu, arătând că întreaga comunitate a fost 
implicată într-un mod serios pentru buna 
desfăşurare a evenimentului. 

Un partener fidel şi serios al Parohiei 
Dumbrăviţa şi al Episcopiei Maramureşului 
şi Sătmarului a fost şi anul acesta Compania 
UACE Dumbrăviţa, reprezentată prin 
domnul director general Iulian Gheorghe, 

care a sponsorizat Reuniunea cu o sumă 
consi derabilă. 
Comuna Dumbrăviţa a găzduit în 4 din 
cele 6 sate aparţinătoare grupuri după 
cum urmează: Dumbrăviţa a cazat din 
protopopiatul Şimleul Silvaniei, în Rus 
din Protopopiatul Jibou, în Unguraş din 
Protopopiatul Turda şi în Şindreşti din 
Episcopia Tulcea. Tinerii cazaţi în comună 
au aflat foarte multe despre Dumbrăviţa 
prin intermediul revistei locale Gazeta de 
Dumbrăviţa, iar la sfârşit s-au oferit mici 
cadouri care să le amintească de aceste 
locuri şi de familiile care le-au fost gazde 
bune. Acesta este doar un exemplu, dar 
tinerii au avut parte de aceeaşi ospitalitate 
şi în toate parohiile învecinate municipiului 
Baia Mare: Ocoliş, Groşi, Ferneziu, Ilba, 
Mocira, Măgherăuş, Săsar, Recea, Satu Nou 
de Jos, Şişeşti, Lăpuşel, Baia Sprie (parohiile 
1 şi 2), Firiza, Chiuzbaia, Valea Borcutului, 
Tăuţii de Sus, Satu Nou de Sus, Săcălăşeni, 
Tăuţii de Jos, Cicârlău, Bozânta Mare, 
Bozânta Mică.
Protopopiatul Baia Mare mulţumeşte prin 
persoana părintelui protopop Fabian Co-
roian tuturor preoţilor care au fost implicaţi 
în această Reuniune, precum şi ATOP BM 
pentru voluntariatul oferit.
Aşa după cum toţi au mărturisit, începând 
de la ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei 
al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, 
ÎPS Arhiepiscop Justinian Chira al 
Maramureşului şi Sătmarului, PS Justin 
Sigheteanul, până la ultimul participant, 
Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi 
a fost un eveniment cu totul deosebit în 
viaţa tinerilor Bisericii Ortodoxe Române. 
Pe data de 11 septembrie la Catedrala 
Episcopală a avut loc şedinţa de bilanţ a 
Reuniunii, la care a participat Preasfinţia 
Sa dr. Justin Sigheteanul, promotorul 
şi conducătorul principal al Reuniunii, 
care a oferit diplome de recunoştiinţă tu-
turor celor implicaţi: preoţi, profesori, vo-
luntari etc. Preasfinţia Sa a trimis tuturor 
creştinilor din parohiile gazdă o scrisoare 
de mulţumire şi apreciere pentru că şi-au 
deschis porţile sufletului şi a caselor, pentru 
tinerii care au participat la Reuniune. 

ATOP BM, în colaborare cu Gazeta de 
Maramureş şi cu sprijinul financial al 
Consiliului Judeţean Maramureş, repre-
zentat prin domnul preşedinte Zamfir 
Ciceu au editat un număr special al Gazetei 
de religie şi spiritualitate ortodoxă unde 
s-au prezentat pe larg toate activităţile 
desfăşurate în cadrul Reuniunii Naţionale a 
Tinerilor Ortodocşi. 

Pr. Bogdan Ciocotişan – preşedintele 
Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din 

Protopopiatul Baia Mare 

Parohiile din Protopopiatul 
Baia Mare,  
gazde bune pentru tineri ortodocşi 
participanţi la reuniune

Unul din partenerii principali 
a fost Protopopiatul Baia Mare 

condus de părintele Fabian 
Coroian, protopop de Baia 

Mare şi de echipa sa pr. Bogdan 
Ciocotişan, prof. Andrei Gavriş, 

alături de cei 39 de preoţi parohi 
din Baia Mare şi împrejurimi, care 

cu inima deschisă au găzduit în 
parohiile lor grupuri de tineri 

venite din toate colţurile ţării şi 
străinătate.

Reuniunea Naţională a Tinerilor 
Ortodocşi care a avut loc la 
Baia Mare în perioada 3 – 6 

septembrie 2014 va rămâne 
pentru multă vreme o amintire 

plăcută în sufletele celor care au 
participat, dar şi în sufletele celor 
care au găzduit acest minunat şi 

impresionant eveniment.

Pentru buna desfăşurare a 
acestei Reuniuni, Episcopia 

Maramureşului şi Sătmarului, prin 
Sectorul teologic-educaţional 

coordonat de părintele consilier 
Milan Bălan, a angrenat mai mulţi 
parteneri atât din cadrul Bisericii, 

cât şi din afara ei.
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Începând din luna februarie 2014 
responsabilitățile Biroului Eparhial 
pentru catehizare din cadrul Sectorului 
Teologic Educațional al Episcopiei 
Maramureșului și Sătmarului au fost 
încredințate Pr. Gavril Vasile Băban de 
către Ps. Iustin Sigheteanul.
Sectorul a susţinut diferite categorii de 
programe:
1. Programe promovate de Patriarhia 
Română
2. Programe promovate de Episcopie
3. Programe promovate de Asociații
4. Programe promovate de Protopopiate

Hristos Împărtășit 
copiilor-2014

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 fost desfășurate după 
următorul calendar:

„Sfânta Euharistie – lumina 
vieții creștine”

Etapa Eparhială s-a desfășurat la sediul 
eparhial, în sala de protocol a Sectorului 

Teologic-Educațional iar comisia a fost 
desemnată cu binecuvântarea Presfinției 
Sale 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.

PREASLĂVITA  
MAICĂ-MPĂRĂTEASĂ

SCOPUL: promovarea învățăturii 
Bisericii Ortodoxe despre Maica Dom-
nului 
OBIECTIVE: învățarea Prohodului 
Maicii Domnului; participarea activă la 
slujba Prohodul Maicii Domnului din 
ajunul sărbătorii Sfintei Mării (Ador-
mirea Maicii Domnului – 15 august 
2014)  în parohie sau  la mănăs tirea cea 
mai apropiată parohiei din care fac parte 
tinerii.
PARTICIPANȚI:  Tinerii implicați în 
proiectul Hristos Împărtășit copiilor
Credincioșii parohiilor din Baia Mare -  
TEMA: Preacinstirea Maicii Domnului
LOCUL: În Biserică sau în spațiul 
spe cial amenajat pentru desfășurarea 
activităților catehetice parohiale.
PERIOADA: 1-12 august 2014, zil-
nic, înainte de slujba Paraclisul Maicii 
Domnului.

 PROCESIUNEA DE RUSALII
Concursul „Micul biciclist Crestin”

Congresul al VII-lea  
„Hristos împărtăşit copiilor”

În perioada 16 - 18 septembrie 2014, la 
Centrul Social Pastoral „Sf. Cruce” de la 
Mănăstirea Caraiman, Loc. Buşteni, Jud. 
Prahova a avut loc al VII-lea Congres 
„Hristos împărtăşit copiilor”având ca 
moderator pe Pr. Dr. Constantin Naclad 
– coordonatorul proiectului Hristos 
Împărtășit Copiilor.  
La acest eveniment au fost invitaţi să par-
ticipe toţi inspectorii pentru cate hizarea 
tineretului din Patriarhia Română. 
Din partea eparhiei Maramu reșului și 
Sătmarului a fost delegat, de către Ps. Dr. 
Iustin Sigheteanul, Pr. Gavril Vasile Băban 
– inspector pentru catehizarea tine retului 
iar ca delegat pentru proiectul „Alege 
Școala!” - pr. Protopop Florin Stan.
În deschiderea lucrărilor Preafericitul Pa-
triarh Daniel, prin Preasfințitul Varlaam 
Ploieșteanul, vicar-patriarhal, a transmis 
un mesaj participanţilor. Domnul Mo-
șoiu Romeo a reprezentat Ministerul 
Educației fiind și consilier al ministrului 
educației naționale, Sectorul Teologic-
Educational al Patriarhiei Române a 
fost reprezentat de Domnul Adrian 
Lemeni – consilier patriarhal, ală turi de 
pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu fiind 

acTiviTăţi caTeheTice 
pentru tineri şi copii
În perioada 2008 – 2014 activitățile și programele catehetice au fost gestionate și foarte bine dezvoltate de 
Pr. Dr. Forin Stan în calitatea sa de inspector pentru catehizarea tineretului

TABERE  cu caracter educativ – religios

Nr. 
Crt. Denumire Taberei Loc de desfasurare Perioada Observații

1 Cercul de pictură „Pintea 
Viteazul”

Parohia Sf. Iosif 
Mărturisitorul iunie - august Cercuri de pictura cu copii care participa 

la programul catehetic 

2 “TINEREȚE, MISIUNE ȘI 
COMUNIUNE” - Ediția a I-a Manăstirea Rohiița - Boiereni 18-21 August   

3 Fisculaș, vatra de cultura și 
tradiții

Centrul de tineret Sfântul 
Apostol Andrei 4-8 August  

4 Tinerii în comunitate Tășnad 21 iulie  
- 17 august

Participă 14 b și 14 f   
(câte 7 persoane pe săptămână)

5 Tabara de pictura - Icoane 
pe sticla Bicaz 30 iunie - 06 

iulie
7 Persoane de la Braşov  
- tabără de pictură

6 „Dragoste și prietenie” M-ții Țibleșului, Cabana 
Valea Bradului

21 iulie  
- 1 august Participă tineri cu vârsta între 12 - 18 ani

7 „Zilele Steinhardt” Măn. Rohița - Boiereni 15 - 30 iulie Tabără de pictură

8 „Zilele Steinhardt” Măn. Rohia 15 - 30 iulie Tabără de pictură

9 Hristos în mijlocul nostru Luna- Șes 21 - 23 iulie 
24 - 26 iulie

Tabără pentru copii pe  categorii diferite 
de vârstă

10 Medalion brâncovenesc  
pe tărâmul oșenesc Tur 13 - 21 iulie  

11 Mulțumesc - astăzi 
zâmbesc! Livada - Mică 8 – 19 iulie Prima tabără de DRAMO -TERAPIE

12 Sf. Prooroc Ilie Poiana Codrului 20-23 iulie Copii din șapte Parohii din protopopiatul 
Satu Mare

13 Domnul în toată vremea 
-școala de vara Odoreu 04 - 09 

august
Activitățile se vor finaliza cu o excursie la 
o Mănăstire din cadrul Episcopiei noastre

14

SĂ-L CUNOAŞTEM  
MAI BINE PE DUMNEZEU, 
SĂ NE CUNOAŞTEM MAI 
BINE PE NOI, ediţia a III-a

Mărtineşti, clădirea After-
School 21-28 IULIE

PICTURĂ ICONOGRAFICĂ PE STICLĂ, 
ÎMPLETITURI (MĂTĂNII, CRUCIULIŢE), 
DRESURĂ DE CÂINI, ORIGAMI, alte 
activităţi recreative

15 Spre înălțimea credinței în 
Munții Maramureșului

Cabana Paltinul, Valea 
Vișeului 07  - 18  iulie Parcul Natural Munții Maramureșului

și în componența prezidiului lucrărilor 
acestui con gres.
Invitat special a fost domnul Că tălin 
Popa, director World Vi sion România 
care a evidenţiat  importanța relaţiei dintre 

Biserica Ortodoxă Română şi World Vi-
sion România. Ulterior, fiecare dintre 
responsabilii eparhiali cu programele de 
catehizare, au ex pus un raport privind 
activitatea catehetică. 

Principalele subiecte prezentate şi 
dezbătute au surpins detalii din progra-
me le catehetice pre cum: „Hristos împăr-
tășit co pii lor”, Concursul Național 
de miniproiecte duhovnicești „Sfânta 
Euharistie – lumina vieții creștine”, Pro-
iectul „Alege școala!”,  Cursul catehetic 
pentru adulţi „Calea Mantuirii” (The 
Way).

Impactul proiectului Reuniunea Națio-
nală a Tinerilor Ortodocși, desfășurat de 
Episcopia Maramu reșului și Sătmarului 
în parteneriat cu autoritățile locale și 
în colaborare cu cele județene, este im-
presionant și a fost considerat și apreciat 
ca unul dintre cele mai importante eve-
nimente misionar-pastorale și cultural-
educative ale Bisericii Naționale, desfă-
șurate în acest an calendaristic.

Responsabilii de catehizare din Patriarhia Română
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„Ar fi multe de spus despre Baia Mare, 
despre extraordinara reuniune care a 
unit mii de suflete de peste tot din ţară 
şi din străinătate dar, cum se întâmplă de 
nenumărate ori, cuvintele devin sărace în 
astfel de împrejurări. 
Odată pus piciorul pe meleaguri 
maramureşene, omenia, bunul simţ şi o 
credinţă puternică ne-au atras atenţia la 
oamenii care, cu deosebită plăcere, ne-
au găzduit în propriile case şi, punându-
ne pe masă bucatele lor, ne-au invitat să 
ne simţim ca acasă. În acel moment am 
înţeles cu adevărat cuvintele Domnului 
nostru Iisus Hristos: „Să vă iubiţi unul pe 
altul, precum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12 ). 
Iar acesta a fost doar începutul. 
A urmat Baia Mare, un oraş primitor, curat, 
parcă întinerit de noi, tinerii unei Românii 
ortodoxe. L-am străbătut, străduţă cu 
străduţă, vizitând muzee, plimbându-
ne pe străzile centrului vechi, admirând 
clădirile şi peisajele ce ni se deschideau în 
faţă şi făcându-ne mulţi prieteni maramu-
reşeni cu care am împărtăşit gânduri, idei, 
cunoştinţe cu privire la tradiţiile zonelor 
noastre. 
Ceea ce m-a mişcat cel mai mult a fost dul-
cea prezenţă a Mântuitorului, pe care am 
simţit-o intens la fiecare Sfântă Liturghie 
oficiată în acest colţişor de ţară. Rămas 
bun nu aş fi vrut să-mi iau de la Baia Mare, 
însă am plecat acasă încărcaţi  cu de toate: 
credinţă, iubire, fericire şi pace sufletească. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu să ne îndrume paşii pe calea 
mântuirii!

Chivu Mariana Florentina
Episcopia Slatinei şi Romanaţilor

„Mă bucur că am putut participa la un 
astfel de eveniment, care mi-a umplut 
sufletul de bucurie şi mi-a dat curaj să pot 
lupta cu ispitele.
Pentru mine, această Reuniune Naţională 
a Tinerilor Ortodocşi a fost un important 
prilej de a întâlni tineri de vârsta mea, 
şi nu numai, care să privească viaţa în 
acelaşi mod ca şi mine şi care să-şi poată 
mărturisi credinţa fără teamă sau ruşine 
că este creştin. Noi, tinerii, avem nevoie de 
astfel de manifestări, de astfel de reuniuni 
pentru a înţelege că viaţa trebuie trăită 
frumos, în deplină uniune cu natura şi cu 
Dumnezeu. „Nihil sine Deo!” adică  „Nimic 
fără Dumnezeu!”  spune un proverb latin, 
pe care ar trebui  să ni-l însuşim întru totul 
în viaţa de zi cu zi. 
Ceea ce m-a bucurat şi m-a emoţionat 
foarte tare a fost să văd atâţia tineri 
reuniţi într-un singur loc, să cânte im-
nul, să rostească într-un glas rugă ciu -
nile de seară. De asemenea, un alt mo-
ment emoţionant până la lacrimi a 
fost şi interpretarea baladei Sfântului 

Constantin Brâncoveanu de o solistă de 
muzică populară din Maramureş, al cărei 
nume, spre ruşinea mea, nu l-am reţinut.
În cadrul dezbaterilor care au avut loc 
după Sfânta Liturghie, în a doua şi a treia 
zi a Reuniunii, mi-a fost dat să întâlnesc 
oameni din zone diferite ale ţării (Galaţi, 
Cluj şi Baia Mare), oameni minunaţi, 
oameni care mi-au împărtăşit opiniile 
personale şi experienţe din viaţa lor, 
făcând şi eu acelaşi lucru la rândul meu.
Vreau să vă mulţumesc pentru organi-

zarea acestei Reuniuni Naţionale a 
Tinerilor Ortodocşi şi pentru dragostea cu 
care ne-aţi primit. De asemenea, doresc să 
mulţumesc pentru susţinerea participării 
noastre la Reuniune atât Preasfinţitului 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 
Primăriei Municipiului Giurgiu, cât şi 
părintelui Tudor Georgian, preot paroh al 
Bisericii „Buna Vestire” din Giurgiu.

Monalisa Chiripuci -  Giurgiu

„Reuniunea tinerilor a fost unul din 
cele mai importante momente trăite 
de mine, deoarece am avut ocazia să 
cunosc mai mulți tineri care să creadă 
ca mine, să simtă ca mine, să ne rugăm 
împreună, să simt că sunt cu adevărat 
Maramureșean.
Reuniunea m-a făcut să văd că trebuie 
să ne schimbăm mentalitatea și că 
perioada tinereții e cea mai importantă 
din viața noastră, și e important cum 
ne-o petrecem, am învățat că ar trebui 
să mă rog mai mult, să fiu mai bun, să 
mă bucur de viață, părinții noștri nu au 
avut posibilitatea să se roage liberi, să-și 
manifeste credința, li se puneau piedici 
să participe la religie părinții noștri, nu 
aveau ce noi avem, nici material, un 

suc o ciocolată era ceva rar, noi avem, 
mulțumită lui D-zeu, de toate, dar în 
primul rând ne putem arăta credința 
liber, ora de religie pe care o așteptam 
cel mai mult, avem tineri care se pot 
ruga împreună, dar în primul rând îl 
avem pe Dumnezeu alături.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru 
că m-a dus la această reuniune, și 
părintelui care m-a trimis gazdelor 
care ne-au primit și tuturor tinerilor 
prezenți preasfințiților care au încântat 
prin vorbele lor, am simțit că sunt cu 
adevărat creștin, Dumnezeu să ne ajute 
și să fie cu noi în continuare.

Botiș Demirel,15 ani Chelința,  
Maramureș

„Reuniunea tinerilor ortodocşi ne-a adus, 
acum pe finalul vacanţei, mai multă 
căldură şi lumină în suflete. În decursul 
acestor zile de tihnă sufletească, am avut 
prilejul să discutăm atât despre probleme 
de etică şi morală ce merită aprofundate, 
cât şi despre subiecte cât se poate de 
actuale şi concrete din viaţa noastră, 
reuşind să privim cu detaşare problemele 
cu care ne confruntăm zi de zi.
Într-o atmosferă evlavioasă, rugăciunea 
s-a împletit armonios cu ritmuri de 
muzică populară, religioasă şi uşoară, 
s-a întâlnit cu tradiţia ca sumă de valori 
în cadrul căreia ne naştem şi de la care 
plecăm, chiar şi atunci când inovăm.
Am avut un sentiment, profund şi 
minunat, că Dumnezeu a fost cu noi atât 
la catedrala episcopală, unde am ascultat 
cuvintele încurajatoare ale ierarhilor, 
la rugăciunea din faţa Catedralei, la 
proce siunea „Bucuria credinţei”, dar şi la 
concertele deosebite susţinute de Brio 
Sonores și Paula Seling.
A fost un prilej de întărire în credinţă şi 
de redescoperire a identităţii noastre 
naţionale. 

Alina Muntean, clasa a XII-a,  
Centrul Catehetic „Protopop Martir Aurel 

Munteanu” Huedin

În perioada 3-6 septembrie, grupul de 
tineret al parohiei cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului din Cluj-Napoca a 
participat la Reuniunea Națională a 
Tinerilor Ortodocși de la Baia Mare. 
Acestea sunt impresiile tinerilor noștri:
 
„Cred că nu ne dăm seama că și noi 
putem scrie istorie prin aceste acțiuni. A 
fost prima experiență de acest fel și mă 
bucur că am luat parte.
Am cunoscut oameni excepționali, dar 
i-am putut cunoaște mai bine și pe cei 
din grupul nostru. Cu toții am avut ceva 
de învățat din această experiență și 
sper că acesta este doar începutul unor 
asemenea reuniuni. Hristos în mijlocul 
nostru!” 

„O lumânare în beznă nu are forță să 
lumineze o încăpere, dar un mănunchi 
de lumânări  poate să alunge întunericul. 
Nu are forță precum soarele și totuși e 
mai bine decât o biată lumânare singură. 

Tot așa un tânar singur în valurile acestei 
lumi nu are forță să-și lumineze calea, 
dar împreună cu alți tineri, poate să-
și îndrepte viața. Cu ajutorul Soarelui, 
care pentru noi este Hristos putem să 
călătorim frumos spre veșnicie. Ce bine e 
să fie frații împreună!
Mulțumiri deosebite Preasfințitului Ius-
tin care s-a implicat atent în această 
Reuniune și Preasfințitului Iustinian care 
îndreaptă rugăciuni nesfârșite către cer 
pentru noi cei tineri.”

„Bozânta Mică a fost parohia ce ne-a 
primit cu multă căldura și ospitalitate. Pri-
mirea ce ni s-a făcut a fost echivalentă cu 
cea a unui episcop, clopotele bisericii au 
fost cele care au anunțat intrarea noastră 
în localitate. A urmat repartizarea la 
familiile ce ne așteptau pentru cazare. 
La ora 15:30 am plecat spre catedrala 
„Sfânta Treime” din Baia Mare, unde înce-
puseră a sosi autocare din toată țara. Era 
impresionant să vezi mulțimea de tineri 
ce se adunau în fața și în jurul catedralei. 
Eram în grupul 12, grup din care pe lângă 
protopopiatul Chioar, mai făceau parte și o 
delegație din protopopiatul Cluj, Eparhia 
Dunării de Jos și Eparhia Giurgiului. Nu ne 
cunoșteam unul cu celălalt, doar atât că 
aveam același ecuson, nr. 12. 
Festivitățile oficiale de deschidere au 
început cu  un cuvânt de bun-venit, pe 
care ni l-a adresat părintele Milan Bălan. 
În cuvântul pe care P.S. Justin l-a rostit, 
amintea de faptul că, deși în sud-vestul 
României este prezent un  puternic ci clon 
mediteranean, zona Maramu reșului a 
fost ferită de acesta, doar vântul puternic 
făcea că steagurile ce însoțeau diferite 
delegații să fluture  în vânt.
Zilele ce au urmat au fost cu adevărat 
zile pline, în fiecare zi fiind oficiată Sfânta 
Liturghie, după care la școala Nichita 
Stănescu au urmat întâlnirile propriu-zise 
între noi, tinerii. Am reușit să cunoaștem 
gândurile și preocupările altor tineri 
asemenea nouă.
Ultima zi a fost cu adevărat maiestuoasă, 
când acești 3.500 de tineri au participat 
la o liturghie săvârșită de 3 episcopi. A 
urmat regretul despărțirii de ceilalți, dar 
în același timp și speranța că vor mai 
exista asemenea întâlniri.

Gabriel Voisa, Berchezoaia

„De aici, din comuna noastră, Boiu Mare,  
am fost cu niște prieteni, consăteni, cu 
care am petrecut majoritatea timpului în 
oraș.          
Zilele  petrecute acolo au trecut repede… 
Am fost cazați  la niște oameni buni, cu 
care și acum ținem legătura. Am intrat 
într-o buclă, ca și un algoritm, în fiecare zi:  
ne trezeam, mancam, plecam, ne intor-
ceam și le povesteam gazdelor ce am 
facut toată ziuna prin Baia Mare.
Din punctul meu de vedere, organizarea 
a fost bună, pot spune chiar ireproșabilă, 
organizatorii s-au gândit la toate micile 
detalii. Ne-au oferit absolut tot ce aveam 
nevoie: cunoaștere, distracție, rugăciune, 
posibilitatea de a ne face  noi prietenii. 
Mi-au plăcut mult toate activitățile la care 
am participat acolo. La rugăciunea de 
seară, la catedrala „Sfânta Treime” , unde 
preoții au rostit câteva cuvinte, am învățat 
câteva lucruri și am rostit împreună 
rugăciuni. Am rămas plăcut surprins ca 
acolo a venit și Arhiepiscopul nostru, 
Iustinian Chira, ale cărui cuvinte au intrat 
direct la inima tinerilor, încurajând și 
eliberând pace peste noi.
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„Reuniunea Naţională a Tinerilor Creştini 
Ortodocşi a reprezentat şi  va reprezenta 
o oportunitate pentru noi tinerii de a 
ne marturisi credinţa şi de a afirma că în 
ciuda obstacolelor din această perioada a 
vieţii putem trăi frumos. 
Această reuniune ne-a facut pe noi, tinerii, 
să nu credem că ştim totul, cunoaştem 
totul sau că putem totul fără ajutor, şi că 
doar îmbinând teoria cu practica, munca 
cu rugăciunea, vom fi bine plăcuţi lui 
Dumnezeu. De asemenea conferinţele, 
dezbaterile, concertele serale, dar și pro-
ce siunea „Bucuria credinţei” ne-a ajutat în 
formarea unor noi prietenii cu persoane 
din diferite colţuri ale ţării, având în 
comun tradiţia noastră românească şi 
credinţa ortodoxă.
După cele patru zile petrecute în Baia 
Mare, capitala tinerilor ortodocşi din acest 
an, pot spune că aştept cu nerăbdare 
următoarea Reuniune a Tinerilor Creştini 
Ortodocşi ce va avea loc la Cluj. 
 

Oana Lador



Concertele de seară au fost binevenite, 
am ascultat muzică populară și ușoară, 
am făcut o horă acolo și  am cântat odată 
cu interpreții invitați.
Întâlnirile de la școli au făcut ca tinerii 
să se cunoască și să împărtășească idei 
și păreri, schimb de experiențe și de 
tradiții. De exemplu, eu am fost în sală, 
printre alții, cu niște persoane din Galați, 
care ne-au povestit despre costumul lor 
popular, despre obiceiurile lor, despre 
ansamblul lor, iar noi am ascultat și am 
făcut cunoscute lor și tradițiile noastre.

Satmari Adrian – Boiu Mare
    
BuCuria Credinței

Hristos în mijlocul nostru! Numele meu 
este Iuliana și mi-am propus să vă îm-
părtășesc câteva gânduri cu privire la 
Reuniunea Națională a Tinerilor Orto-
docși, desfășurată la Baia Mare, acum 
câteva zile. 
Ei, bine, a fost pentru prima dată când 
am participat la Reuniunea Națională a 
Tinerilor Ortodocși și pot afirma că a fost 
o experiență inedită, pe care aș repeta-o 
ori de câte ori aș avea ocazia.
Am cunoscut persoane noi, de la care am 
avut multe de învățat, oameni deosebiți, 
cu care ne-am împrietenit și cu care ținem 
legătura în continuare.
Am luat parte la dezbateri. Temele 
propuse ne-au stârnit curiozitatea și am 
aflat lucruri pe care nu le știam și care 
ne-au fost de folos, dezbateri la care am 
interacționat cu persoane de diferite 
vârste și am schimbat păreri.
De asemenea, vizitele la muzee au avut 
rolul de a face mult mai frumoasă șederea 
noastră în Baia Mare, un oraș încântător, 
curat, cu oameni pașnici, care ne-au 
întâmpinat cu multă bucurie. Procesiunea 
a avut un rol foarte important, mi-a dat 
curajul de a mărturisi credința noastră 
strămoșească alături de cei 3500 de tineri. 
Ne deplasăm în oraș fiind susținuți de 
oameni prin aplauzele și încurajările lor.
Atât Sfânta Liturghie, cât și rugăciunea 
de seară ne-a așezat pe toți în același 
gând înaintea lui Dumnezeu. Cu toții 
ne-am rugat pentru pacea lumii, pentru 
dragoste și armonie între oameni.
A fost o experiență unică din care am avut 
multe de învățat, am găsit răspunsuri 
la întrebări, răspunsuri pe care doar 
Dumnezeu ne poate ajuta să le aflăm.
Mulțumesc pentru posibilitatea oferită 
de a participa la această reuniune și 
felicit organizatorii pentru organizarea 
ireproșabilă. Doamne ajută!

Gagica Iuliana-Florentina
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan 

Odobleja”, Drobeta Turnu-Severin

 „Preacucernice părinte consilier, 
Permiteți-mi să vă felicit călduros, din tot 
sufletul, pentru extraordinara reuniune 
națională a tinerilor ortodocși pe care ați 
organizat-o la Baia Mare. Sunteți un preot 

foarte dedicat, de mare profesionalism, 
dinamic, cu un spirit de echipă  foarte 
dezvoltat, curajos, foarte bun strateg 
etc. Pentru mine a fost cea mai frumoasă 
experiență a vieții mele să văd atâția 
tineri adunați pentru a participa la niște 
activități gândite în cel mai mic detaliu. 
Toate activitățile au fost reușite. Cel mai 
mult m-a impresionat modul în care ați 
știut să conștientizați tinerii băimăreni 
de misiunea pe care o au în calitate de 
voluntari. Ai noștri, cei de la Groși(unde 
am fost noi cazați) au demonstrat 
tinerilor noștri sălăjeni ca într-adevăr 
ei pot contribui mult și sunt foarte utili 
în lucrarea Bisericii noastre. La sfinția 
voastră mi-a plăcut cel mai mult modul 
interactiv în care le vorbeați tinerilor în 
fața catedralei. De asta au tinerii noștri 
nevoie: de o implicare activă și nu pasivă 
în tot ceea ce înseamnă participarea lor 
la astfel de acțiuni, la cultul divin public, 
la orele de cateheze și la toate acțiunile 
Bisericii la care ne dorim să fie prezenți.
Ați înălțat mult   inimile miilor de tineri 
participanți la reuniune, dar și ale noastre, 
ale preoților ce i-am însoțit. Biserica 
noas tră are maximă nevoie  cel puțin 
anual de astfel de  reuniuni în care să fie 
implicați tinerii noștri. Mult ar câștiga 
Biserica noastră prin astfel de acțiuni, 
sunt convins că s-ar reduce la cote mari 
trecerile la alte confesiuni și că ar contribui 
mult la o reformă morală în țara noastră. 
Reuniunea tinerilor ortodocși a fost de un 
impact puternic.
În calitate de preot m-aș bucura mult să 
particip la cursuri în care noi, preoții,   să 
învățăm noi modalități și noi strategii de 
a călăuzi  și implica pe tinerii noștri într-o 
viață creștin-ortodoxă activă. Sfinția 
voastră sunt sigur că ați avea multe să 
ne împărtășiți din bogatele și eficientele 
strategii  pe care am  observat   că le 
dețineți. Cel puțin mie în calitate de 
profesor de Religie mi-ar folosi foarte 
mult, dar sunt sigur că tuturor preoților 
le-ar fi de mare ajutor.
Nu o să pot uita niciodată trăirile pe care 
le-am avut la această reuniune, trăiri pro-
vocate de multitudinea de tineri implicați 
și de tot ce am văzut acolo. Dumnezeu să 
vă răsplătească munca, jertfa, dragostea 
pe care le-ați depus pentru reușita acestei 
reuniuni.

Pr. prof. Mateiu Calin Andrei

„Prilej de mare bucurie și împlinire 
sufletească. Am văzut atâția tineri veniți 
din toate colțurile țării și din afara ei, toți 
uniți în simțire cu ocazia acestei reuniuni.
Rugăciunea comună, timp în care am 
devenit un singur glas înălțat către 
Dumnezeu, imnul țării intonat cu adânca 
conștiință a celor ce le rosteam și portul 
popular…moment în care am  purtat și 
străbunii noștri cu noi, generații întregi, 
deși nu am fost doar noi acolo, am 
fost purtătorii strămoșilor noștri! Sunt 
lucruri care m-au zguduit  pe interior și 
m-au făcut să devin și mai conștientă de 

responsabilitatea pe care o avem noi, ca 
generație tânără.
Îmi doresc să nu fim indiferenți, ci să 
luptăm pentru România noastră, fiecare 
făcându-ne datoria așa cum putem mai 
bine. Să clădim România frumoasă pentru 
generațiile viitoare, să nu trăim doar 
pentru noi, pentru prezent. Să dăruim, ca 
să dobândim. 
Au fost zile care mi-au încântat sufletul și 
m-au întărit.  Am întâlnit oameni frumoși, 
am luat parte la activități, care au facilitat 
interacțiunea dintre noi, tinerii prezenți 
acolo și m-am bucurat că sunt, că suntem, 
toți, în hora Reuniunii de la Baia Mare.
Să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine 
la anul, întărind lanțul ce de acum ne 
leagă, tot mai mult, cu fiecare reuniune! 
Apreciez nespus eforturile organizatorilor, 
voluntarilor și le mulțumesc pentru dra-
gostea cu care ne-au primit.

Alexandra Anamaria Dobeș, 
Protopopiatul Sighet

Clipe uniCe petreCute  
la Baia Mare

Întrucât ,,fiecare clipă este un timp’’, după 
cum spune părintele Arsenie Papacioc, 
iar timpul este o fărâmă din veşnicie, 
timpul în care cei 3500 de participanţi la 
Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi 
Români se rugau în acelaşi cuget cu 
lumina adevăratei credinţe în suflet a 
reprezentat o fărâmă din veşnicie.
Părintele Arsenie Papacioc remarcă faptul 
că ,,fiecare clipă este un timp’’, iar timpul 
acesta nepreţuit al lui Dumnezeu pentru 
oameni este o fărâmă din veşnicie. În 
sufletul meu a rămas înveşnicit timpul 
în care, în fiecare seară, toţi cei 3500 de 
participanţi la Reuniunea Naţională a 
Tinerilor Ortodocşi ne rugam în acelaşi 
gând la rugăciunea de seară cu lumina 
adevăratei credinţe din suflete, transpusă 
în flacăra lumânărilor în timp ce cu toţii 
alcătuiam un semicerc în jurul catedralei 
din Baia Mare, precum îngerii şi sfinţii 
înconjoară tronul lui Dumnezeu.
În opinia mea, această reuniune a tine-
rilor ortodocşi români este cea mai 
expresivă manifestare din zilele noastre, 
a unităţii de credinţă şi de neam a 
tuturor românilor din jurul altarului 
Carpaţilor. Totodată acest eveniment este 
o demonstraţie a faptului că noi, tinerii, 
avem nevoie de îndrumare pentru a ne 
uni forţele în luptele de apărare a valorilor 
credinţei şi a neamului nostru. M-au 
impresionat atât dimensiunile acestei 
reuniuni, cât şi organizarea excepţională 
în care s-a implicat un judeţ întreg. Nu 
mi se pare deloc uşor să oferi cazare şi 
masă la 3500 de persoane, pentru care le 
mulţumim tuturor celor implicaţi în buna 
desfăşurare a tuturor activităţilor din 
tabără. Participarea în fiecare dimineaţă 
la Sfânta Liturghie culminând cu Liturghia 
Arhierească din ziua despărţirii, a fost ca o 
ploaie peste pământul însetat al sufletelor 
noastre.

Acele puţine zile petrecute la Baia Mare 
au fost atât de frumoase încât am rămas 
impresionat de adevărul expresiei că viaţa 
noastră este: ,,puţin timp, dar petrecut 
bine” , pentru a putea ajunge în împărăţia 
lui Dumnezeu.         

Popescu Cătălin Teodor,
student, an I, Facultatea de Teologie,

 „Dumitru Stăniloae” Iași
    
„Mă numesc Călin Pop, locuiesc în Turda, 
județul Cluj și sunt unul dintre tinerii 
care au avut privilegiul și binecuvântarea 
de a participa la Reuniunea Națio nală a 
Tinerilor Ortodocși.
Având în spate experiența reuniunii de 
anul trecut, am dorit din tot sufletul să 
mă împărtășesc și anul acesta de folosul 
duhovnicesc al acestei Reuniuni, în 
care tinerii au ocazia să se cunoască, să  

se-nfrățească în lumina credinței, îm-
părtășindu-se de adevăratele valori ale 
ortodoxiei.
Dacă anul trecut eu, împreună cu grupul 
de la Turda am fost cazați chiar în orașul 
Baia Mare, anul acesta am fost cazați, 
cu îngăduința lui Dumnezeu, în satul 
Unguraș - o comoară pe care bunătatea 
celor care locuiesc acolo ne-a oferit 
privilegiul de a o descoperi. Am rămas 
impresionat până în adâncul sufletului 
de locul acela, dar mai ales de oamenii 
cu sufletul plin de frumusețea lui Hristos. 
Am descoperit oameni minunați, dor nici 
de facerea de bine, mo dele vii de credință 
și frățietate. Dum ne  zeu a făcut ca eu să 
ajung în casa familiei Cânța, cărora nu am 
cuvinte să le mulțumesc pentru modul 
în care s-au comportat. Au știut să se 
apropie de mine și de ceilalți trei tineri 

care au fost împreună cu mine și mi-au 
dat o lecție gratuită de bunătate și iubire. 
Fie ca Reuniunea Națională a Tinerilor 
Ortodocși să dăinuie mereu în sufletele 
tuturor și să fie mereu un prilej de 
bucurie duhovnicească și exemplu clar de 
mărturisire a credinței.

Călin Pop, Turda

„Să fiți lumină!  
Să fiți foc! Să fiți piatră!”

Dau slavă Părintelui Ceresc pentru aceste 
zile de rugăciune desfășurate în cadrul 
Reuniunii Naționale a Tinerilor Ortodocși, 
pentru că spune Domnul că acolo unde 
„sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, 
acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei, 
18, 20). Credem cu tărie că Hristos a fost 
alături de cei care, cu gând bun și cu 
inima smerită, și-au îndreptat pașii spre 
Baia Mare, adevărat centru de credință 
pentru comunitatea ortodoxă. Inițiativa 
Episcopiei Maramureșului și Sătmarului 
de a organiza acest eveniment este 
deosebită, deoarece oferă tinerilor 
ortodocși un prilej de a-și mărturisi 
propria credință și, totodată, de a găsi 
sprijin într-o lume laică, a necredinței și a 
deznădejdii. 
(...) Cu ajutorul rugăciunii de dimineață, 
însoțită de temele dezbaterilor zilnice, 
ale conferințelor povățuitoare, precum 
și prin procesiunea de final, participanții 
la reuniune au fost învățați să biruiască 
lumea prin iubire. Conduși de o adevărată 
bucurie a credinței, o bucurie sfântă, 
așa cum i se cade unui tânăr să aibă, am 
dobândit, în cele patru zile ale Reuniunii 
un chip senin, o privire blândă și o inimă 
curată, dar și o tărie de fier. Și pentru că, la 
fel cum Biserica lui Hristos este construită 
pe piatră, tot așa și noi, creștinii ortodocși, 
trebuie să ne înălțăm credința pe un 
fundament trainic. 
Ne dorim, așadar, să răspundem cu 
credință, cu nădejde și cu dragoste 
îndrumării părintelui Milan Bălan: „Să fiți 
lumină! Să fiți foc! Să fiți piatră!”

Drd. Bianca-Livia Bartoş 
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de 

Litere

Impresile tinerilor din Protopopiatul 
Beclean

,,Reuniunea Naţională Tinerilor Ortodocși 
de anul aceasta mi s-a părut, într-un 
cuvânt, o minune! Am descoperit şi de 
această dată că dacă vrei să fii fericit, se 
poate. Câtă emoţie şi bucurie am trăit şi 
am simțit în aceste câteva zile nu am mai 
întâlnit. Era ca şi cum ne aflam înconjuraţi 
de magie, şi chiar eram. Dumnezeu ne-a 
îmbrăţişat cu acea puritate a sufletului şi 
ne-a dezvăluit tuturor partea sensibilă. 
Cu toate că a fost şi foarte obositor pe-
alocuri..credinţa a dobândit! Am întâlnit 
persoane extraordinar de speciale, cuvin-
tele Preasfinţiţilor m-au motivat, mi s-au 
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„Cu noi este 
Dumnezeu, 
înţelegeţi neamuri  
şi vă plecaţi!”

Într-o atmosferă de profund sentiment 
patriotic, tinerii creştini ortodocşi din 
România au răspuns chemării de a fi 
prezenţi la întâlnirea naţională, orga-
nizată prin grija Episcopiei Maramu-
reşului şi Sătmarului şi Primăriei Baia 
Mare.
Alături de grupurile de tineri creştini 
ortodocşi din toate eparhiile ţării, dar 
şi din cadrul Bisericilor ortodoxe surori, 
am fost prezenţi şi noi, reprezentanţii 
Arhiepiscopiei Târgoviştei. Grupul tine-
rilor dâmboviţeni, aflaţi sub înalta 
binecuvântare a Înalt Preasfinţitului 
Părinte Mitropolit NIFON, Arhiepiscopul 
Târgoviştei, a pornit spre Baia Mare, în 
dimineaţa zilei de 3 septembrie 2014.  
Sub îndrumarea Preacucernicilor Părinţi 
Consilieri, Iulian Rainea şi Adrian Rada, 
au fost alese persoanele delegate pen-
tru a însoţi grupul în acest pelerinaj. 
Astfel, responsabilul grupului a fost 
Preacucernicul Părinte Aurelian Eremia, 
iar Dl. Prof. Darius Ionete şi Preşedintele 
ASCOR Dâmboviţa, Dl. Ioan Gheorghe, 
au fost desemnaţi însoţitori. 
(...) A fost o experienţă unică, pentru 
că a fost prima REUNIUNE A TINERILOR 
ORTODOCŞI din România. Deşi aflată pe 
temelia experienţei anului anterior, când 
băimărenii au mai organizat o astfel 
de manifestaţie, era prima dată când 
se puneau bazele unei tradiţii la nivel 

naţional, care sperăm că va rezista de 
acum încolo. 
Putem mărturisi că am fost copleşiţi 
de grija organizatorilor, de abundenţa 
activităţilor şi de diversitatea acestora. 
De la Sfintele Liturghii, solemne, săvârşite 
în fiecare dimineaţă, în bisericile care au 
găzduit grupurile, apoi la discuţiile pline 
de interes purtate în cadrul echipelor 
de tineri formate, până la conferinţele 
şi concertele în aer liber, dar şi vizitele la 
obiectivele istorice, ne-am simţit „acasă”, 
în această frumoasă familie creştin-
ortodoxă românească. 
(...) Aducem mulţumiri organiza torilor, 
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, 
Primăriei Municipiului Baia Mare, dar nu 
în ultimul rând, Arhiepiscopiei Târ go-
viştei, Înaltpresfinţitului Părinte Mitro-
polit NIFON, prin grija căruia grupul de 
tineri ortodocşi dâmboviţeni a putut 
ajunge la Reuniunea Naţională a Tinerilor 
Ortodocşi. De asemenea, aducem 
mulţumiri Părintelui Bălan Milan, sufle-
tul acestui eveniment, băimărenilor, 
grupurilor de voluntari, coordonatorilor 
acestora, care, prin ospitalitatea de care 
au dat dovadă, ne-au făcut să ne simţim 
cu adevărat acasă, reaprinzând flacăra 
spiritului patriotic românesc.

Cu aleasă preţuire, 
Grupul de tineri dâmboviţeni.



Grupul din Huși împreună cu voluntarii din Șișești

pus pe sufletul, iar ceea ce mi-a plăcut 
enorm, au fost acele rugăciuni spuse 
în cor, 3.500 de tineri care se auzeau ca 
unul. Am participat atât anul trecut, am 
participat anul acesta şi cu siguranță voi 
participa şi anul viitor.” 

Sonia Diugan

„Dragi prieteni, pot să vă spun că am 
auzit de multe ori de la colegi şi cunoscuţi 
de peste hotare despre întâlnirile care 
erau organizate de diferite biserici şi 
organizaţii creştine în mod special pentru 
tineri, cum sunt cele din Franţa sau din 
Austria. Vă mărturisesc că de fiecare dată 
aveam sentimente de ,,invidie”, întristare 
şi frustare pentru că îmi doream să aibă 
loc astfel de evenimente şi la noi în ţară, 
pentru tinerii ortodocşi.
M-am bucurat foarte mult când am aflat 
că, în sfârşit, o astfel de acţiune destinată 
nouă, tinerilor ortodocşi, va avea loc la 
Baia Mare. Bucuria a fost şi mai mare când 
am fost nominalizată să fac parte din 
grupul care reprezenta Eparhia Aradului 
la Reuniunea Naţională a Tinerilor 
Ortodocşi. 
Pe lângă bucuria participării  la slujbe, 
am fost implicaţi în dezbateri pe teme 
religioase, istorice, culturale şi am au-
diat conferinţe susţinute de mari per-
sonalităţi, precum Dan Puric. Cu prilejul 
acestor întâlniri ne-am făcut noi prieteni, 
am stabilit relaţii cu tineri din alte zone 
ale ţării, am socializat  şi am împărtăşit 
experienţele deosebite pe care le-am 
trăit, valorile în care credem. Prezenţa 
slujitorilor bisericii alături de noi, în număr 
mare, a dat o solemnitate deosebită 
reuniunii.
M-a emoţionat ospitalitatea gazdelor şi a 
maramureşenilor în general, care ne-au 
primit cu foarte multă bucurie şi au făcut 
tot posibilul  pentru ca  noi să ne simţim 
cât mai bine. Organizarea evenimentului 
mi s-a părut a fi de excepţie.

Păioşanu Diana, elevă în cl. a X-a
Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad

„Aș vrea să îmi expun aici trăirile pe care 
nu credeam vreodată că le-aș putea simți. 
A fost o perioadă care aș fi dorit să nu 
se mai termine niciodată. Mă gândeam 
adeseori că, dacă ar fi cu putință, nu aș 
lăsa acești tineri să plece niciodată din 
Baia Mare. Gândindu-mă la ei într-o seară, 
aproape că mi-a venit să lăcrimez. Chiar 
acum, scriind aceste rânduri, simt cum 
ochii mei vor să verse bucurie. 

Inițial am fost foarte emoționat, mai ales 
că eram nu doar organizator, ci trebuia 
să conduc, cu o pancardă, un grup de 
câteva sute de tineri. Mulțumesc celor 
care au fost alături de mine și m-au ajutat 
în organizarea grupului numărul 12. Până 
la ora amiezei, când trebuia să mergem 
la Catedrală, la deschidere, eram într-o 
continuă stare de îngrijorare: dacă mă 
voi descurca, dacă va fi bine și alte emoții 
inerente acestui eveniment. Iată însă, 
mulțumesc lui Dumnezeu, totul a ieșit 
foarte bine. 
Încă din prima zi am cunoscut foarte 
mulți oameni deosebiți și le mulțumesc 

pentru bucuria pe care mi-au oferit-o. Am 
cunoscut mulți tineri frumoși și deștepți 
cu care puteam vorbi despre Dumnezeu.
Tineri dragi, toți cei ce ați venit în Baia 
Mare, vreau să știți că ați luat părți din 
sufletul meu cu voi. A fost o onoare să 
vă cunosc și să vorbesc cu voi. Fie ca 
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! 
Vă doresc tot binele din lume, atât ceresc, 
cât și pământesc. Vă doresc sănătate, spor 
în toate faptele cele bune și în iubirea 
către Dumnezeu. Păstrați-vă credința 
și păziți-o cu sfințenie. Iubiți-vă unii pe 
alții, precum Dumnezeu ne iubește pe 
noi. Luminați lumea cu lumina dreptei 
credințe și nu vă rușinați de ea. Aveți 
grijă de cei ce vă iubesc, iar pe cei ce vă 
urăsc, iertați-i, pentru ca și Tatăl nostru Cel 
ceresc să vă ierte. „Fiți desăvârșiți, precum 
Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” 
(Matei 5,48).
Mulțumesc celor care au avut interesul și 
dorința de  a organiza această Reuniune.  

Potcoava Ionel Alexandru, 18 ani
Baia Mare


