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Marţea Gândirii Creştine: 
despre suferinţă şi păcat 

 

Seara duhovnicească a 

Transilvaniei: Marţea Gândirii 

Creştine şi-a deschis din nou 

porţile pentru un ciclu de 

conferinţe în postul Crăciunului 

2012 la Catedrala din Bistriţa 

(Biserica Sf. Trei Ierarhi) (marţi, 

20 noiembrie). 

Cel care a inaugurat sesiunea 

de dezbateri creştine a Clubului 

Internaţional Transilvania şi a 

partenerilor săi a fost Părintele 

Natanael de la Mânăstirea Parva, 

cu tema de discuţie „Atitudinea 

Mântuitorului Iisus Hristos faţă 

de suferinţă şi păcat”. 

Duhovnicul originar din 

Petroşani a început analiza 

subiectului propus de la 

antropologia creştină: omul 

creaţie a lui Dumnezeu; chip 

chemat la asemănarea cu 

Dumnezeu; suflet şi trup. Apoi a 

accentuat eliberarea adusă de 

Hristos din robia păcatului şi a 

morţii vindecând firea căzută în 

păcat şi restaurând omul. 

 
Astfel, bunătatea divină este 

vindecătoare, mântuitoare. De 

aceea, Iisus Hristos „stă la uşă şi 

bate” (Apoc. 3,20) şi „bucurie se 

face în cer pentru un păcătos care 

se întoarce” (Lc. 15,10) şi tot El 

în Sfânta Biserică (farmacia 

sufletului nostru) ne oferă prin 

cele 7 sacramente, sfinte taine, 

leacuri pentru fericirea noastră 

eternă.  

În alte cuvinte, botezul – 

lepădare de diavol, mirungerea – 

întărirea în viaţa cea nouă, 

euharistia – împărtăşirea cu 

sângele regenerator, spovedania 

– spălarea de păcate, maslul – 

vindecare de boli sufleteşti şi 

trupeşti. 

 

În concluzie, păcatul 

dezintegrează, îndulcire 

amăgitoare, căci fericirea 

propusă este falsă… Întorşi la 

Dumnezeu, realizăm că Iisus 

Hristos este lumina lumii şi El 

este modelul pentru a trece prin 

suferinţa lumii acesteia în 

aşteptarea „cerului nou şi a 

pământului nou” (2 Pt. 3,13). 

Cu Catedrala din Bistriţa 

plină de iubitori de înţelepciune, 

Marţea Gândirii Creştine îl 

aşteaptă pe 27 noiembrie la 18:00 

pe Părintele Calinic de la 

Mânăstirea Nicula care va vorbi 

despre „Sfinţi şi sfinţenie”. 

 

 

     Prof. Florin I. Bojor 
 

         Află mai multe pe: 

www.florinioanbojor.wordpress.com 

www.clubultransilvania.wordpress.com
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Despre Sfinţi şi sfinţenie la 

Marţea Gândirii Creştine 

 

Marţea trecută, 27 noiembrie 

2012, Părintele Calinic de la 

Mânăstirea Nicula a fost 

invitatul serii duhovniceşti de la 

catedrala din Bistriţa, Marţea 

Gândirii Creştine. Tema pe care 

părintele duhovnic a tratat-o a 

fost „Sfinţi şi sfinţenie”. 

Călugărul de la Nicula a 

deschis dezbaterea de la simpla 

constatare: de ce sunt pictate 

persoane în biserică? De ce sunt 

sfinţii pe pereţi?  

Apoi, a argumentat modelul 

de viaţă al sfinţilor, actualizarea 

asemănării cu Dumnezeu din 

interiorul fiecăruia şi exemplul 

demn de urmat pentru a fi 

fericiţi. Sfinţii sunt cei ce 

mijlocesc prin rugăciunile lor 

pentru noi înaintea 

Mântuitorului Iisus Hristos, 

casnicii lui Dumnezeu, cei ce ne 

spun cum este dincolo… 

Sfinţii ne descoperă iubirea 

Sfintei Treimi şi încarnează 

pilda fiului risipitor arătând 

marea iertare a lui Dumnezeu 

pentru cei ce se pocăiesc, căci ei 

au administrat libertatea lor pe 

calea indicată de Mântuitorul 

nostru, făcând din „vase de lut” 

temple ale Duhului Sfânt (1 Cor 

3,16). Ei au înţeles cel mai bine 

porunca Domnului Iisus Hristos: 

„Cine vrea să vină după Mine, 

să se lepede pe sine, să-şi ia 

crucea sa şi să-Mi urmeze Mie!” 

(Mc. 8,34) şi au născut din 

credinţa lor faptele bune 

necesare pentru fericirea eternă. 

 

Oratorul creştin a subliniat 

apoi prin multe exemple din 

viaţa sfinţilor felul în care 

aceştia sunt actuali în timpul 

nostru şi necesitatea de a-i urma 

pentru a înţelege şi mai mult 

modelul suprem de viaţă: Iisus 

Hristos. 

La evenimentul asociaţiei 

creştine, Clubul Internaţional 

Transilvania a participat şi 

artista de muzică folclorică 

Maria Condrea care a interpretat 

cu căldură şi evlavie mai multe 

pricesne. 

În luna decembrie 2012 la 

catedrala din Bistriţa (Biserica 

Sfinţii Trei Ierarhi) sunt aşteptaţi 

alţi mari duhovnici creştini. 
 

    Prof. Florin I. Bojor   

Exemplul lui Moş Nicolae 

la Marţea Gândirii Creştine 

 
Marţi seara, 4 decembrie, la 

Catedrala din Bistriţa (Biserica 

Sf. Trei Ierarhi) a avut loc 

conferinţa creştină „Milostenia 

şi pilda Sfântului Nicolae peste 

veacuri” susţinută de către 

Părintele Gavril Horţ de la 

Mânăstirea Piatra Fântânele.  

Părintele duhovnic a dezbătut 

tema „milosteniei” începând de 

la exemplul Sfântului Nicolae, 

episcopul Mirei Lichiei, care 

după 1700 de ani este încă 

actual în conştiinţa creştinilor şi 

nu numai. 

Dacă în numele lui „Moş 

Nicolae” părinţii pun cadouri 

copiilor lor, asta nu înseamnă că 

identitatea sfântului este 

periclitată (anecdotă), căci mila, 

bunătatea, dreptatea, dragostea 

corifeului creştin inspiră 

deopotrivă oameni de diferite 

vârste. 

 
De aici, milostenia este 

văzută de către călugărul invitat: 

expresie a dragostei, acţiune ce 

vine din inimă şi merge la inima 

celuilalt, mişcare gratuită spre 

celălalt, transpunere în pielea 

celui ajutat şi dăruire practică 

pentru aproapele. 

În acest sens, pildă ne sunt 

cuvintele Sf. Ap. Pavel: „să vă 

aduceţi aminte de cuvintele 

Domnului Iisus, căci El a zis: 

Mai fericit este a da decât a lua.” 

(F. Ap. 20, 35) sau mărturia lui 

Nicolae Steinhardt: „Dăruind 

vei dobândi”. 

Părintele Gavril a subliniat 

legătura strânsă dintre rugăciune 

şi milostenie arătată în bucuria, 

alinarea şi împlinirea în a oferi. 

Monahii, chiar dacă nu sunt în 

lume, trăiesc rugăciunea 

milostiviri sau milostenia în 

rugăciune, căci se roagă pentru 

lume. 

 

Apoi, în dialogul cu publicul 

prezent monahul de la Piatra 

Fântânele a răspuns la 

întrebările practice despre 

milostenie: pe cine să ajutăm? În 

ce fel să ajutăm? Cum să 

ajutăm? Ce să aşteptăm când 

ajutăm? etc. 

La seara de meditaţie creştină 

au colindat tinerele talente: 

Andrada Băieşiu şi Elisabeta 

Miron, participând la discuţii şi 

Părintele Chiril de la Parva, 

Părintele Liviu Şugar şi 

Părintele Ştefan Borodi. 

Evenimentul face parte din 

ciclul de seri duhovniceşti 

„Marţea Gândirii Creştine” şi 

este organizat de către Clubul 

Internaţional Transilvania şi 

partenerii acestuia: Parohia 

Sfântul Vasile cel Mare, Parohia 

Sfântul Ioan Gură de Aur, 

Bistriţa, şi Radio Renaşterea, 

102 FM. 

 
 Prof. Florin I. Bojor 

Cu Seara Duhovnicească susţinută de către Părintele Paisie de la 

Mânăstirea Strâmba pe tema: „Cu noi este Dumnezeu...”, ciclul de 

conferinţe Marţea Gândirii Creştine îşi ia rămas bun de la numeroşii 

credincioşi care au participat la evenimentele din postul Crăcinului. 

Următoarea sesiune de comunicări duhovniceşti organizate de către Clubul 

Internaţional Transilvania va avea loc în Postul Sfintelor Paşti din 2013. 
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