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Ultima Marţi a Gândirii Creştine din Postul 

Crăciunului 2012 

 

 

 

 
 

 

Marţi, 18 decembrie 2012, la 

Catedrala din Bistriţa (Biserica 

Sf. Trei Ierarhi) a avut loc o nouă 

seară duhovnicească, ultima din 

postul Crăciunului 2012 organi-

zată 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. 

Evenimentul l-a avut ca invi-

tat pe Părintele Paisie de la 

Mânăstirea Strâmba care a 

dezbătut tema: „Cu noi este 

Dumnezeu…” 

Duhovnicul Mânăstirii Strâm-

ba a ponit analiza subiectului 

propus prin citirea capitolului 8 

din Cartea Profetului Isaia, unde 

găsim imnul, mesajul central al 

dezbaterii: „9. Cu noi este 

Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi 

vă plecaţi. Auziţi până la 

marginile pământului, cei 

puternici plecaţi-vă. De vă veţi 

întări, iarăşi veţi fi biruiţi. 10. Şi 

orice sfat veţi sfătui, îl va risipi 

Domnul, şi cuvântul pe care îl 

veţi grăi nu va rămâne întru voi, 

căci cu noi este Dumnezeu!” 

Apoi, gânditorul creştin a pus 

în paralel modelul de tărie, curaj 

şi credinţă creştină din imn cu 

exemplul martirilor din Revoluţia 

din 1989, care chiar dacă nu au 

rostit acest imn explicit în faţa 

tancurilor, l-au încarnat prin 

jertfa lor, căci comunismul a 

căzut cu puterea lui Dumnezeu. 

Sfinţii închisorilor sunt un alt 

exemplu viu, recent al celor care 

l-au avut pe Dumnezeu cu ei în 

suferinţa prigoanei şi reeducării 

comuniste, adică a anihilării lui 

Dumnezeu.  

Pilda Părintelui Gheorghe 

Calciu-Dumitreasa, a Părintelui 

Daniil Tudor sau a Părintelui 

Arsenie Papacioc au fost expli-

cate publicului prezent şi sunt 

elocvente pentru a ne arăta cura-

jul de a mărturisi pe Dumnezeu şi 

a reuşi să nu înnebunească în 

infernul puşcăriilor şi experimen-

telor de teroare şi dezintegrare 

umană făcute de către comunişti. 

Părinţii închisorilor ne 

descoperă cel mai mult maxima 

patristică: „roagă-te ca şi cum ai 

muri mâine şi munceşte ca şi 

cum n-ai muri niciodată!”, iar 

frica de moarte este dezintegrată 

prin credinţa arzătoare că 

Dumnezeu este cu noi. 

Surpriza întâlnirii de seară 

reprezentat-o concertul de colin-

de interpretate de către Corul 

Liceului Tehnologic de Servicii 

Bistriţa. Iar Părintele Chiril de la 

Parva prezent şi el la întâlnirea 

de seară a subliniat „starea serilor 

duhovniceşti”, chemări spre 

Dumnezeu, o gură de „oxigen”, 

de meditaţie şi conştientizare a 

vocaţiei noastre de creştini, 

urmaşi a lui Hristos. 

  

  Prof. Florin I. Bojor 
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Noua formulă a 
Orei de Religie 

 

Ora de Religie, datorită 

complexităţii şi implicării 

esenţiale în dezvol-tarea 

societăţii româneşti şi a 

persoanei umane, în ceea ce 

înseamnă morala, etica propusă 

fiecărui individ, reprezintă un 

moment extrem de important în 

cadrul procesului educativ. 

De aceea, consider că e 

nevoie de o continuă adaptare a 

formatului de predare la con-

textul şi la elevii cărora le 

comunici învăţătura creştină şi 

meditaţia asupra acţiunilor 

personale. 

Din septembrie 1012 sunt 

profesor de religie la Liceul 

Tehnologic de Servicii Bistriţa, 

unde am întâlnit un procent 

ridicat de tineri foarte 

pragmatici, practici, postmo-

derni, care simt distant exerciţiul 

de abstractizare în procesul 

învăţătoresc. 

Prin urmare, tipicul curs 

didacticist, chiar în cheie apolo-

getică, în acest context nu şi-ar 

atinge finalitatea, riscând să fie 

interpretat de către elevi ca 

plictiseală… 

Atunci ce e de făcut? 

După meditaţii îndelungate, 

am ajuns la concluzia că 

instrumentalizarea mijlocelor de 

comunicaţii şi a reţelelor sociale 

în folosul orei de religie ar putea 

fi soluţia de atragere a elevilor 

mai sus amintiţi.  

Dacă elevii din acest liceu sunt 

mari consumatori de internet şi 

sunt foarte deschişi spre 

imagine, mai mult decât pentru 

cuvânt, atunci m-am gândit, să 

alcătuim împreună cu ei un nou 

format al orei de religie. 

Astfel, de câteva săptămâni 

am cumpărat un video-proiector, 

un calculator portabil, abona-

ment mobil la internet, şi i-am 

invitat să alcătuim împreună ora 

de religie pe bază de filmuleţe, 

respectând programa de învăţă-

mânt în vigoare (Ordinul Minis-

trului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului nr. 5230 / 

01.09.2008). 

După vizionarea filmuleţelor 

(unele făcute de către ei), cu 

tema de dezbatere stabilită 

anterior, i-am invitat la discuţii 

deschise, explicaţii, transpuneri 

în pielea personajului, etc. Am 

observat că inducţia personalistă 

funcţionează mai bine în cazul 

acestora decât metodele de 

deducţie.  

Aşadar în postmodernitate, 

noul format al orei de Religie 

gravitează, în ceea ce priveşte 

mijloacele de predare în jurul 

tehnologiei foto şi video.  
 

    Prof. Florin I. Bojor   

 

Cercul Creştin pentru Dialog Civic 
 

 

Mai mulţi creştini intersaţi de 

soarta societăţii din care fac 

parte, formează „Cercul Creştin 

pentru Dialog Civic”. Cercul are 

ca scop promovarea moralei şi a 

valorilor creştinismului în 

spaţiul public. 

„Cercul Creştin pentru 

Dialog Civic” este un cerc de 

dialog asemenea Areopagului 

din Atena antică, unde fiecare 

membru este egal ca drepturi şi 

obligaţii. 

Marţea trecută (08.01.2013) 

ne-am întâlnit şi-am discutat 

despre ofurile zilelor noastre: 

morală socială, religie, admi-

nistraţie, justiţie, sistemul ban-

car, educaţie şi altele. 

Ne-am hotărât să ne revedem 

săptămânal să discutăm despre 

temele actuale. 

Vă vom da de ştire de îndată 

ce hotărâm viitoarele acţiuni. 

 
 
     Prof. Florin I. Bojor 

 

         Află mai multe pe: 

www.florinioanbojor.wordpress.com 

 

Premiu la Gala Culturii Bistriţene 2013 
 

Marţi, 15 ianuarie 2013, cu 

ocazia Zilei Culturii Naţionale, la 

Centrul Cultural Municipal 

„George Coşbuc” din Bistriţa a 

avut loc Gala Culturii Bistriţene. 

Evenimentul a reunit alături de 

laureaţi, artişti de prestigiu 

naţional şi internaţional. 

Anul trecut, la categoria 

„Scriitori” am primit Premiul 

Anului 2011 pentru cele două 

publicaţii importante din cariera 

mea: Dicţionarul Român – 

Catalan; Catalan – Român şi 

traducerea în catalană a teolo-

gului român Dumitru Stăniloae. 

Anul acesta, la categoria 

„Culte” sub semnătura Direc-

torului Centrului Cultural Muni-

cipal „George Coşbuc” din 

Bistriţa, domnul Prof. Dr. Dorel 

Cosma şi a Primarului Munici-

piului Bistriţa, domnul Teodor 

Ovidiu Creţu am primit Premiul 

Anului 2012. 

Vă prezint mai jos alocu-

ţiunea rostită cu ocazia premierii: 

„Bună seara! Premiul pe care 

mi l-aţi înmânat nu îmi aparţine. 

El aparţine sutelor de creştini 

(tineri şi vârstnici) care participă 

la activităţile Clubului Interna-

ţional Transilvania, pentru ca 

împreună comunitatea din Bise-

rica Dumnezeului nostru Iisus 

Hristos, să fie mai solidă, mai 

puternică, mai curată şi mai 

bună, iar comunitatea civică să 

fie o prezenţă reală în societatea 

românescă.  

Lor, celor ce sunt necunos-

cuţi, dar nu fără nume le aparţine 

acest premiu! FELICITARI!!! 

Vă mulţumesc frumos!” 
 

Prof. Florin I. Bojor
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