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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Anul universitar 2016-2017 a în-
ceput şi facultatea noastră de teolo-
gie şi-a redeschis porţile pentru noi 
promoţii de tineri ce vor studia la 
nivel de licenţă, master sau doctorat. 
Alături de plăcerea şi emoţia întâlni-
rii sau reîntâlnirii dintre profesori şi 
studenţi, sau a colegilor întreolaltă, se 
strecoară în mintea noastră întrebări 
ce însoţesc de fiecare dată pornirea 
unei generaţii pe căile teologiei: Ce 
înseamnă, de fapt, a fi teolog? Sau, 
cel îl distinge pe studentul teolog 
de cei ce se pregătesc în alte dome-
nii ale învăţământului universitar? 
Care sunt lucrurile pe care trebuie 
să le urmărească teologul, pe lângă 
însuşirea cunoştinţelor predate, pen-
tru ca pregătirea lui să fie temeinică 
atât pe plan intelectual dar şi duhov-
nicesc? Răspunsul ar putea fi lung şi 
laborios, dar câteva idei se impun cu 
uşurinţă.

În primul rând teologul este un 
om al rugăciunii. E bine să ne adu-
cem aminte de celebrul dicton al lui 
Evagrie Ponticul: „Teolog este cel ce 
roagă şi cel ce se roagă este teolog”. 
Doar în intimitatea rugăciunii putem 
participa la viaţa Sfintei Treimi. Doar 
apropiindu-ne de unitatea şi armonia 
pe care Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt le 
împărtăşesc putem aduce armonie în 
propria noastră viaţă, întemeiată pe 
înţelepciunea, pacea şi discernământul 
pe care ni le dăruieşte Dumnezeu.

În al doilea rând, teologul trebuie 
să fie un mărturisitor al Evangheliei 
lui Iisus Hristos. El trebuie să ilus-
treze prin trăire şi cuvânt Vestea cea 
Bună într-o lume plină de veşti rele. 
Esenţa Evangheliei este Învierea din 
morţi a Mântuitorului Iisus Hristos. 
Acesta este evenimentul crucial al 
istoriei, care înnoieşte şi preschimbă 
nu doar persoane individuale ci şi 
popoare, culturi şi civilizaţii. Noua 
viaţă inaugurată de biruinţa Domnu-
lui asupra morţii trebuie să fie ţelul şi 
forţa motrice ale oricărui demers teo-

logic, prin care lumea este chemată la 
lumina şi pacea Evangheliei.

A treia chemare a teologului este 
de a trăi în adevăr, nu în minciună 
sau amăgire. Ca întotdeauna, şi astăzi 
iluziile sau amăgirile sunt multe, şi fie-
care generaţie, într-un fel sau altul, s-a 
confruntat cu ele. Sfânta Scriptură 
ne spune că adevărul ne face liberi 
(Ioan 8, 32), dar e important să ne 
amintim că adevărul este însuşi Iisus 
Hristos (Ioan 14, 6). De aceea, teo-
logia nu poate fi redusă doar la con-
cepte abstracte. Ea are valoare şi for-
ţă doar în măsura în care izvorăşte 
din Adevărul - Iisus Hristos şi trimite 
la El. Adevărata teologie nu este un 
discurs neutru despre Dumnezeu, ci 
este pătrunsă de spirit misionar; ea 
angajează, cheamă, tâlcuieşte întâl-
nirea cu Iisus Hristos cel înviat, Cel 
Care dăruieşte omului libertate şi în-
noire.

Delăsarea spirituală apare când te-
ologia pierde din vedere această di men-
siune harismatică şi transformatoare a 
comuniunii omului cu Dumnezeu. Când 
acest element este negat sau lăsat în 
umbră credinciosul se reîntoarce la 
fragmentarea şi cenuşiul lumii căzute. 
Sfântul Apostol Pavel arată că mân-
tuirea începe în mintea omului (Ro-
mani 12, 2). Mintea trebuie unită cu 
inima, ne învaţă Părinţii Bisericii, şi 
pătrunsă de duhul pocăinţei care se 
găseşte la picioarele Crucii lui Hristos. 
Aceasta este calea spre puterea şi bu-
curia pe care ni le dăruieşte Hristos 
ca roade ale Învierii Sale. „Prin Cruce 
a venit bucurie la toată lumea” - iată 
un adevăr valabil atât pentru Hristos 
Însuşi, cât şi pentru cel mai umil cre-
din cios al Său.

În al patrulea rând, teologul tre-
buie să se împărtăşească continuu cu 
hrana Cuvântului lui Dumnezeu şi a 
Sfintelor Taine. 
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Văduva din Nain care îşi plângea co-
pilul întruchipează pe tot omul care îşi 
simte și trăiește lepădarea de Dumnezeu 
şi, drept urmare, se tânguie pentru viaţa 
pierdută în ghearele morţii. „Şezut-a 
Adam în desfătarea Raiului, şi de gol-
iciunea sa plângând, se tânguia: Vai mie, 
celui ce m-am supus înşelăciunii celei 
viclene, şi am fost furat de ea şi de mărire 
m-am depărtat. Vai mie, celui dezbrăcat 
de nevinovăţie şi lăsat în sărăcie. Ci, o 
raiule, de acum nu mă voi mai desfăta 
întru dulceaţa ta…” (text de la vecernia 
Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai). 
Tânguirea văduvei este o prelungire a 
tânguirii lui Adam pentru despărţirea 
de viaţă, ca împărtăşire din Dumnezeu, 
şi alipirea de moarte, ca însingurare de 
Dumnezeu, şi este pătrunsă de un accen-
tuat iz de deznădejde datorită înşelării 
diabolice la care Adam, şi prin el în-
treaga omenire, s-a supus, lăsând viaţa, 
pe care a primit-o în dar de la Creatorul 
său, şi supunându-se robiei morţii, pe 
care a îmbrăţişat-o prin propria alegere. 
Absurdul este intensificat şi prin faptul 
că tânguirea de care era pătrunsă văduva 
nu putea să aibă răspuns în viaţă, pentru 
că omul în întregime s-a supus morţii. 
Omului singur, datorită căderii în moar-
tea păcatului, îi era cu neputinţă să lu-
creze în sine cele ale vieţii; viaţa lui era 
închisă între pereţii morţii. 

Acestui absurd şi acestei cumplite 
stări de deznădejde, roade ale lucrării 
morţii în firea omenească, se opune 
Hristos, Dumnezeul-Om, când spune 
vă  duvei: „Nu mai plânge!”. Un text de 
la Vecernia din Duminica Izgonirii lui 
Adam din Rai spune: „Pentru aceasta 
şi Mântuitorul către Adam a zis: Zi-
direa mea nu voi să piară, ci voi să se 
mântuiască şi la cunoştinţa adevărului 
să vină. Căci pe cel ce vine la Mine nu 
îl voi goni afară”.

Întruparea Mântuitorului pune capăt 
stării de tânguire adusă în fire prin 

neascultare, pentru că în Mântuitorul 
firea omenească, pe care a luat-o de plin 
în Sine din Fecioara Maria, ajunge în-
tru totul ascultătoare și supusă voinței 
Tatălui. Jertfa de pe Cruce este punctul 
culminant al nimicirii neascultării de 
Dumnezeu în care Adam și urmașii 
lui au fost. Acel „nu mai plânge” spus 
văduvei înseamnă, pe de-o parte, nu 
mai plânge pentru că Eu îl voi învia pe 
fiul tău, ceea ce a şi făcut, iar pe de alta, 
nu mai plânge pentru că Eu voi şterge 
prin moartea Mea durerile morţii; voi 
coborî prin Cruce în iad şi voi învia pe 
toţi cei ţinuţi în deznădejdea veşniciei 
morţii; voi nimici moartea prin moartea 
Mea; Mă voi lăsa înghiţit de iad pentru 
ca să aduc acestuia o veşnică nimicire. 
Acestea le voi face pentru fiul tău, pen-
tru Adam şi pentru toţi cei din Adam.

Acest „Nu mai plânge”, spus vă-
duvei, este transformat de Hristos după 
învierea Sa din morţi, vedem din Evan-
ghelii, în copleşitorul „Bucuraţi-vă”, a   -
dresat deznădăjduitelor mironosiţe ca    re 
alergau la mormânt tânguindu-se. În 
Hristos tânguirea este transformată în 
bucurie, pentru că moartea a fost în-
ghiţită de viaţă, iar ceea ce a mai rămas 
ca moarte, moartea trupului, nu este 
moarte, ci adormire până în clipa când 
trupul acesta muritor se va îmbrăca şi el 
în nemurire: „Căci trebuie ca acest trup 
stricăcios să se îmbrace în nestricăciune 
și acest trup muritor să se îmbrace în 
nemurire. Iar când acest trup stricăcios 
se va îmbrăca în nestricăciune şi acest 
trup muritor se va îmbrăca în nemurire, 
atunci va fi cuvântul care este scris: 
Moartea a fost înghiţită de biruinţă” (I 
Cor. XV, 53-54).

Din perspectiva lui Dumnezeu tân  -
guirea pentru moarte nu mai este jus-
tificată, pentru că moarte nu mai este. 

Continuare în pagina 2
Pr. Adrian MURG

Continuare în pagina 2
Pr. Ionel SCÂNTEIE
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Învierea fi ului văduvei din Nain
Duminica a XX-a după Rusalii

Câteva gânduri pentru tinerii teologi afl aţi 
la început de drum

„În vremea aceea, S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi 
multă mulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei 
sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a fãcut milă de 
ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: 
Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi 
frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumne-
zeu a cercetat pe poporul Său.” (Luca 7, 11-16)
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s-a făcut, şi a locuit între noi, 
de când noul Adam a ridicat 
hotărârea cea rostită asupra lui 
Adam cel dintâi, a nimicit moar-
tea noastră prin moartea Sa 
şi a înviat a treia zi din morţi, 
de atunci moartea nu mai este 
înfricoşată credincioşilor, şi ei 
nu se mai tem de apusul soare-
lui vieţii lor, căci răsăritul lor 
se arată iarăşi întru înălţime, 
Însuşi Domnul, care nu poate 
minţii, zice: „Eu sunt învierea şi 
viaţa; cel ce crede în Mine, de 
va şi muri, viu va fi. Şi tot cel 
ce este viu şi crede întru Mine, 
nu va muri în veac” (Ioan XI, 
25). Acest glas al lui Dumnezeu, 
iubiţilor, este lămurit; cine crede 
în Hristos şi păzeşte poruncile 
Lui, va trăi, deşi a murit. Aceste 
cuvinte încă şi Sfântul Apos-
tol Pavel le-a luat întru sine, 
le-a ţinut tare cu toată puterea 
credinţei şi aşa a învăţat: „despre 
cei ce au adormit nu voim să fiţi 
în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi 
ca ceilalţi care nu au nădejde” (I 
Tes. IV, 12). El numeşte adormiţi 
pe cei răposaţi, pentru ca prin 
acest grai să însemne siguranţa 
învierii» (Sfântul Ioan Gură 

de Aur, Predici la Dumi nici 
și Sărbători). Dinspre Dum-
nezeu, socotelile cu moartea 
pentru destinul nostru au fost 
încheiate; Dumnezeu,  Mân-
tuitorul Iisus Hristos, a adus 
nouă biruinţa şi ne-a dăruit-o 
în Trupul şi Sângele Său. Mai 
rămâne ca noi să ne decidem de 
partea cui suntem… De partea 
lui Dumnezeu, cu siguranţă! 
Atunci să ducem Învierea Lui 
în viaţa noastră şi în viaţa celor 
dragi ai noştri! 

Să lăsăm tânguirea în gura 
celor necredincioşi, pentru că 
singura de care cu adevărat ne 
puteam tângui, moartea, a fost 
nimicită de Hristos, iar noi, cei 
credincioşi suntem fii ai Învie-
rii, fii ai Bucuriei, fii ai Tatălui 
Ceresc!

„Cu teamă, ca o roabă la 
poruncă, apropiatu-s-a moartea 
de Tine, Stăpânul vieţii, Cel ce 
printr-însa ne dai nouă înviere 
şi viaţă fără de sfârşit” (Stihiră, 
Cânt. I, glas 6). „Moartea, prin 
moarte fiind nimicită, zace tică-
loasa fără suflare; că, nerăbdând 
lovitura cea dumnezeiască a 
vieţii, tăria ei s-a omorât şi s-a 
dăruit tuturor învierea” (Stihiră, 
Cânt. III, glas 6).
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Capela facultăţii trebuie să fie pentru 
fiecare student locul cel mai iubit şi căutat. 
Teologia se exprimă cel mai frumos în cultul 
Bisericii, unde ea devine rugăciune, doxolo-
gie, mulţumire. În Sfânta Liturghie teologia 
îşi atinge finalitatea: aceea de a ne aduce în 
prezenţa lui Dumnezeu, izvorul vieţii şi al 
mântuirii noastre. În centrul cultului nostru 
nu stă nici Crezul, nici Biblia, nici vreo filoso-
fie sau o evanghelie socială, ci Persoana divi-
no-umană a lui Iisus Hristos - Alfa şi Omega, 
începutul şi sfârşitul. Absenţa teologului de 
la Sfânta Liturghie este un semn al unui nau-
fragiu spiritual, al unei lipse de angajament 
existenţial faţă de adevărurile credinţei pe 
care vrea să le înveţe.

Şi, în final, se aşteaptă de la teolog să fie 
un om moral, un împlinitor al poruncilor lui 
Dumnezeu. Teologia, cunoaşterea şi vorbirea 
despre Dumnezeu, este şi o harismă, adică 
un dar al Duhului Sfânt, pentru primirea 
căruia teologul trebuie să aibă o viaţă curată 
şi virtuoasă. Păzirea poruncilor este văzută 
ca o cale spre cunoaşterea lui Dumnezeu atât 
în Vechiul cât şi în Noul Testament. Modelul 
desăvârşit de păzire a poruncii Tatălui ceresc 
a fost Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, care 
a dat ucenicilor Săi porunca iubirii faţă de 
aproapele, ca dovadă a iubirii faţă de Dumne-

zeu: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne 
întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit 
poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea 
Lui... Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi 
unul pe altul, precum v-am iubit Eu” (Ioan 15, 
10-12). 

Păzirea poruncilor divine este expresia 
credinţei lucrătoare prin iubire şi calea către 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Cu cât omul 
reuşeşte să împlinească mai mult porunca şi 
voia dumnezeiască, cu atât se apropie mai mult 
în cunoaştere şi iubire faţă de Acesta. Imo-
ralitatea teologului, încălcarea poruncilor lui 
Dumnezeu sau absenţa din viaţa sa a virtuţilor 
creştine, pe lângă faptul că îi blochează ca-
lea spre adevărata teologie, reprezintă şi o 
contramărturie extrem de dezamăgitoare faţă 
de propria sa persoană, dar şi faţă de şcoală 
şi Biserică.

Aceste cerinţe adresate tinerilor teologi 
pot părea o povară greu de dus. Dar greutatea 
nu va fi mare dacă ne vom bizui pe Dumne-
zeu, iar roada şi răsplătirea vor fi bogate. 
Căci acestea sunt jugul lui Hristos, pe care El 
Însuşi ne îndeamnă şi ne ajută să-l purtăm: 
„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-
vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu 
inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. 
Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este 
uşoară” (Matei 11, 29-30).

Ziua de luni, 3 octombrie 
2016, a marcat momentul des-
chiderii noului an universitar 
pentru corpul profesoral și stu-
denții Facultății de Teologie 
Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din 
Arad. După cele două sesiuni 
de admitere, în anul I, la toate 
cele trei programe de studii: 
licență, master și doctorat, s-au 
înscris peste 90 de studenți.

Programul manifestărilor 
a debutat cu oficierea Sfintei 
Liturghii și a Te Deum-ului. Din 
sobor au făcut parte Părintele 
decan, Prof. Univ. Dr. Cristinel 
Ioja, delegatul Arhiepiscopiei 
Aradului, Pr. Cuv. Dr. Iustin 
Popovici, consilier eparhial, 
precum și alți părinți profesori.

În cuvântul său, părintele 
decan, Prof. Cristinel Ioja, a 
subliniat trei semnificații prin 
care putem privii începutul unui 

nou an universitar. În primul 
rând, orice an universitar în-
cepe sub semnul doxologiei, al 
preamăririi lui Dumnezeu și al 
speranței. În al doilea rând, în 
această toamnă se împlinesc 25 
de ani de la intrarea teologiei 
ortodoxe arădene în univer-
sitate, deși rădăcinile acestei 
instituții le putem identifica la 
începutul sec al XIX-lea. În al 
treilea rând, acest an univer-
sitar debutează sub auspiciile 
Anului omagial al educației 
re ligioase și a tineretului orto-
dox, fapt ce arată importanța pe 
care Biserica noastră o acordă 
tinerilor. Mai mult, acest nou 
început stă sub binecuvântarea 
ÎPS Arhiepiscop Timotei, sub 
viziunea căruia se desfășoară 
și se dezvoltă învățământul teo-
logic arădean, în corepsondență 
cu exigențele învățământului 

teologic din Patriarhia Română. 
Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Arad a intrat într-un amplu 
proces de restaurare a clădirii, 
care trebuie dublat de restau-
rarea interioră permanentă a 
fiecăruia dintre noi. Toate aces-
tea ne conduc la asumarea unei 
reînnoiri spiritual-personale și 
comunitar-academice.

Deschiderea festivă a avut 
loc, într-un cadru special, în 
incinta Palatului Sporturilor 
„Victoria” din Arad. Aici au fost 
prezente cele două Universități 
arădene: „Aurel Vlaicu” și 
„Vasile Goldiș”, de față fiind 
oficialitățile locale, cadrele di-
dactice și studenții celor două 
universități.

În acest cadru, IPS Arhi epis-

cop Timotei a adresat un cuvânt 
de binecuvântare: „Deschiderea 
anului academic se leagă de 
fiecare dată de începutul anului 
nou bisericesc, pentru aceasta 
învățătorii și ucenicii lor se află 
sub protecția și lucrarea harului 
lui Dumnezeu. 

Deschiderea comună a anu-
lui universitar a celor două u -
niversități evocă, prin cei doi 
patroni ai lor: Vasile Goldiș și 
Aurel Vlaicu, aspirația spre 
unitate și înălțime materială și 
spirituală. 

La acestea se adaugă și eve-
nimentele recente desfășurate 
la București, prin binecuvânta-
rea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, prin care s-au 
evidențiat contribuția specială a 

Mitropolitului Antim Ivireanu 
la dezvoltarea culturii române. 
Urăm mult spor și invocăm 
binecuvântarea lui Dumnezeu 
întru desăvârșirea cunoașterii.”

Cu acest prilej, primarul 
Aradului, dl. Gheorghe Falcă, a 
oferit distincția de „cetățean de 
onoare” foștilor rectori: Prof. 
Univ. Dr. Lizica Mihuț și Prof. 
Univ. Dr.  Aurel Ardelean.

În cadrul festivităților a -
mintite corul bărbătesc al Fa-
cultății de Teologie Ortodoxă, 
condus de Conf. Univ. Dr. 
Mircea Buta și Arhid. Drd. Ti-
beriu Ardelean, a intonat: im-
nul național, cel  academic și 
rugăciunea „Tatăl nostru”.

Pr. Filip ALBU

Câteva gânduri pentru tinerii teologi afl aţi 
la început de drum

Deschiderea noului an universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad



CALEA MÂNTUIRII3 Nr. 41, 2016

La ceas de seară, vineri, 30 septem-
brie 2016, a avut loc o nouă „Seară 
duhovnicească” de la Catedrala Veche. 
Tema „Mărturisirea credinţei - exigenţa 
vieţii creştine. Lucrarea mărturisitoare 
a preotului Gheorghe Calciu-Dumitrea-
sa”, de un deosebit interes duhovnicesc 
şi istoric, a fost prezentată de către 
părintele Lector univ. dr. Ștefan Negrea-
nu, profesor de Istoria Bisericii Univer-
sale la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Ilarion V. Felea” din Arad, care slujeşte 
ca preot la capela facultăţii.

Tema serii este abordată ca o mărtu-
risire despre un mărturisitor, acest fel de 
mărturisire fiind el însuşi o exigenţă a 
mărturisirii credinţei. Pentru început pă-
rintele Ștefan Negreanu a vorbit pe scurt 
despre exigenţele mărturisirii. Măr      tu-
risirea credinţei este un imperativ cate-
goric al vieţii autentice creştine fiind o 
datorie a tuturor creştinilor, nu numai a 
preoţilor şi a ierarhilor. Această mărtu-
risire trebuie făcută pe toate palierele, 
prin faptă, cuvânt, cuvântul credinţei şi 
împlinirea datoriilor vieţii creştine după 
cum spune cuvântul Mântuitorului: „Ci-
ne Mă va mărturisi pe Mine înaintea oa-
menilor şi Eu îl voi mărturisi înaintea 
Tatălui Cel din ceruri” (Matei 10, 32). 
Una dintre cele mai mari fapte ale cre-
dinţei este mărturisirea care este încu-
nunată chiar de martiriu, chiar de muce-
nicie. În continuare, părintele Ștefan 
Negreanu a arătat lucrarea mărturisitoare a 
credinţei ortodoxe a părintelui Gheor ghe 
Calciu-Dumitreasa printr-o scurtă incur-
siune în viaţa şi personalitatea sa, por-
nind de la cuvintele dânsului, dar şi de la 
notele consemnate în dosarele securităţii. 
În aceste dosare fiind de multe ori păs-
trate chiar manuscrise ale celor care erau 
urmăriţi sau închişi, în felul acesta ajun-
gând până astăzi scrieri de o însemnătate 
deosebită. Unul dintre manuscrisele pă-
rintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa es-
te „A fi preotul lui Hristos” care este un 
fel de autobiografie a suferinţei lui, o 
mărturisire a vieţii lui în Hristos. Pe par-
cursul serii se va cita din această lucrare, 
pentru a se arăta că tot ce au trăit, pătimit 
şi mărturisit cei din închisorile comu-
niste sunt lucruri reale, adevărate. În au-
tobiografia mai sus amintită părintele 
Gheorghe nu vrea să impresioneze cu 
durerile, cu rănile şi cu suferinţele ci 

pune în faţă lupta duhovnicească: „Ceea 
ce vei citi aici este o aventură teribilă şi 
sfâşietoare, dar o aventură în spirit. Să 
nu pui mare preţ pe măcelurile cărnii 
nici pe nebunia noastră temporară, nici 
pe foame, nici pe bătăi, nici pe moarte, 
trupul are memorie scurtă, carnea doare 
dar apoi uită, dar sufletul nu.” Ceea ce îl 
îndeamnă pe părintele Gheorghe să 
mărturisească este faptul de a nu uita. 
„De aceea vă scriu aici toate cu spaimă, 
dar şi cu bucurie adâncă şi ascunsă, scri-
sul acesta este un strigăt către posteri-
tate.”

 Apoi este creionată pe scurt viaţa 
părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa 
pornindu-se de la naşterea acestuia în 
23 noiembrie 1925 într-un sat izolat 
din Delta Dunării, numit Mahmudia 
din judeţul Tulcea, spaţiu paradisiac, 
atât natural cât şi din punct de vedere 
al valorilor tradiţionale, după cum măr-
turiseşte părintelui Gheorghe, că viaţa 
satului se desfăşura sub umbra Bisericii. 
Acesta este prima dată închis în 1948 
când era student la medicină în anul al 
II-lea şi timp de aproape 16 ani a tre-
cut prin cutremurătoarea reeducare de 
la Piteşti şi închisorile comuniste de 
la de la Gherla, Jilava şi Aiud. A fost 
eliberat în urma amnistiei generale din 
1964. Ieşind din închisoare, a absolvit 
mai întâi cursurile Facultăţii de Filolo-
gie ale Universităţii din Bucureşti. A 
urmat apoi, cu mare discreţie, cursu-
rile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, 
dar aflându-se la sfârşitul anului patru 
că este la teologie este împiedicat să-şi 
susţină licenţa. La insistenţele şi prin 
mijlocirea Patriarhului Iustinian Marina 
îi este permis să-şi susţină lucrarea de 

licenţă la facultatea de teologie, ale cărei 
cursuri le absolvise. 

Este hirotonit preot şi devine profe-
sor la Seminarul Teologic din Bucureşti, 
fiind unul dintre profesorii preferaţi ai 
elevilor. La marele cutremurul din 4 
martie 1977, o aripă a internatului Semi-
narului se prăbuşeşte. Elevii seminarişti 
speriaţi apelează la ajutorul său. Acesta 
vine în toiul nopţii de acasă, traversând 
cu greu Bucureştiul lovit de cutremur, 
fiind singurul profesor care, alături 
de câţiva elevi, lucrează cu mâinile 
goale toată noaptea pentru a încerca să 
salveze de sub dărâmături pe cei patru 
seminarişti îngropaţi sub moloz, dar din 
păcate trei dintre ei sunt găsiţi morţi. 
După cutremur ia atitudine public faţă de 
dărâmarea Bisericii Enei din Bucureşti, 
fiindu-i interzis să mai predice în Cat-
edrala patriarhală. La un an de la cu-
tremur întâmpină greutăţi la săvârşirea 
parastasului pentru cei trei elevi care au 
murit sub dărâmături, rămânând la slujbă 
singurul profesor alături de seminarişti. 
În Postul Sfintelor Paşti, din anul 1978, 
ţine un şir de 7 predici, numite „Șapte 
cuvinte către tineri”, care s-au bucurat 
de o largă audienţă în rândul tinerilor 
şi studenţilor de la multe facultăţi din 
Bucureşti, dar pentru care a întâmpinat 
multe greutăţi şi multă luptă chiar din 
partea conducerii seminarului. Pe tot 
parcursul acestei perioade primeşte zil-
nic telefoane de ameninţare, menite să 
îl descumpănească şi să-i terorizeze fa-
milia. 

Pentru predicile ţinute cât şi pentru 
protestul faţă de demolarea Bisericii 
Enei revine în vizorul securităţii şi este 
arestat în anul 1979, judecat şi condam-

nat abuziv, iniţial la moarte, iar apoi la 
10 ani de închisoare. I se confiscă şi 
averea, astfel încât soţia şi copilul rămân 
pe drumuri. Prin executarea pedepsei s-
a urmărit o nouă reeducare a sa. A fost 
mai întâi internat la secţia de psihiatrie 
a penitenciarului Jilava. Ulterior a fost 
transferat la penitenciarul Aiud, unde 
a avut colegi de celulă doi condamnaţi 
pentru ucidere. Cea mai mare perioadă 
a detenţiei a petrecut-o totuşi în carceră 
izolat. În timpul detenţiei a fost bătut, 
umilit şi ţinut nemâncat. Este eliberat în 
20 august 1984 imediat fiind caterisit, 
iar contrar voinţei sale, în anul 1985 este 
obligat să părăsească ţara împreună cu 
familia. 

Se stabileşte în Statele Unite, un-
de primeşte azil politic iar mai apoi 
cetăţenia de onoare. Între sfârşitul anu-
lui 1985 şi 1988 a locuit cu familia la 
Cleveland unde a lucrat ca zidar. În anul 
1989 se mută cu familia la Washington, 
unde preia parohia românească „Sfânta 
Cruce”. A continuat să muncească ca 
zidar până când comunitatea parohială 
a devenit îndeajuns de mare ca să-l 
susţină. După 1994 călătorea aproape 
anual în România, ţinând conferinţe şi 
vizitând prieteni. În 2006, bolnav de 
un cancer al pancreasului, în vizita din 
România este operat la Spitalul Militar 
din Bucureşti, iar după ce şi-a revenit 
s-a întors în Statele Unite unde a murit 
în 21 noiembrie 2006. Conform dorinţei 
sale, este înmormântat în ţară, în cim-
itirul Mănăstirii Petru Vodă, din judeţul 
Neamţ.

 La finalul întrunirii, părintele Ștefan 
Negreanu a răspuns numeroaselor în tre-
bări ale credincioşilor din public, dând şi 
câteva exemple din experienţele trăite de 
părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa în 
închisoare. 

Întâlnirea a fost moderată de părintele 
Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, alături de 
Protos Iustin Popovici, consilier cultural 
al Arhiepiscopiei Aradului, care, alături 
de cei prezenţi au mulţumit părintelui 
Ștefan Negreanu pentru deosebit de bo-
gata prezentare a exemplului părintelui 
Gheorghe Calciu-Dumitreasa de mărtu-
risire a credinţei, exemplu atât de 
mult folositor nouă celor care trăim în 
frământata societate de astăzi.

Sorin Gheorghe SĂPLĂCAN

A XI-a „Seară duhovnicească” de la Catedrala Veche
Mărturisirea credinţei - exigenţa vieţii creştine. Lucrarea mărturisitoare a preotului Gheorghe Calciu-Dumitreasa

Marți, 4 octombrie, cu bine cu -
vântarea și în prezența Înalt-
preasfințitului Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, absol-
venții celei de-a doua promoții 
ai Facultății de Teologie Orto-
doxă „Ilarion V. Felea” din 
Arad s-au reunit pentru sărbă-
torirea celor două decenii de 
când au absolvit această ins-
tituție academică. Festivitățile 
au debutat în Catedrala Veche a 
orașului, fiind săvârșită aici  
Sfânta Liturghie de către Prea-
sfințitul Părinte Lucian, Epis-
copul Caransebeșului, împreună 
cu părinții profesori și absol-
venții clerici prezenți. La final a 

fost săvârșită și o slujbă de po-
menire pentru cei trecuți la 
Domnul, precum și un Polihro-
niu.

În cuvântul rostit la finalul 
sfintei slujbe, Preasfinția Sa 
a mulțimit ÎPS Timotei pen-
tru binecuvântare și primirea 
călduroasă, rostind, apoi, în 
numele colegilor absolvenți, 
un cuvânt de mulțumire adre-
sat Arhiereului Hristos Iisus, 
pentru realizările de până acum 
ale fiecăruia dintre absolvenții 
promoției 1996. Au fost asociate 
aceleași cuvinte de gratitudine 
și dascălilor prezenți, pentru 
„nașterea și creșterea noastră în-

tru cele ale teologiei”. Preasfinția 
Sa a evocat și bunele relații exis-
tente între cele două eprahii, 
evidențiind rolul și importanța 
școlii teologice arădene pentru 
întreaga regiune, aceasta având 
statutul de singura Facultate de 
Teologie Ortodoxă a Mitropoliei 
Banatului.

A cuvântat apoi și PC Pr. 
Prof. Dr. Ioan Tulcan, fostul 
decan al Facultății arădene, 
care a adresat, atât în nume 
personal cât și în numele ac-
tualului decan, Pr. Prof. Dr. 
Cristinel Ioja, mulțumiri PS 
Lucian pentru frumoasele apre-
cieri rostite la adresa Facultății 

și a dascălilor ei. În continuare, 
preacucernicia sa a arătat că 
fiecare promoție a oricărei școli 
reprezintă o nouă carte de vizită 
pentru instituția respectivă, ast fel 
că, „promoția 1996 s-a dovedit 
a fi una specială, prin aceea 
că, dintre absolvenții ei s-au 
ridicat vredinci slujitori ai al-
tarelor și ai catedrelor, cu ran-
guri și slujiri înalte în Biserica 
noastră și în instituțiile de în-
vățământ. Acesta ne bucură și 
ne dă speranțe pentru viitor. De 
aceea vă felicităm pe toți și vă 
îndemnăm să fiți și pe mai de-

parte ambasadorii noștri”.    
Programul a continuat în 

sala de festivități a Parohiei 
Arad-Centru, unde s-a desfă-
șurat îndătinatul curs festiv, sus-
ținut de decanul de an al acestei 
promoții, Pr. Prof. Dr. Constantin 
Rus. După obicei, la citirea cat-
alogului, cei prezenți și-au evo-
cat realizările pe plan familial 
și pastoral-profesional, mul țu-
mind fiecare dascălilor pentru 
ceea ce aceștia au semănat în 
ogorul sufletelor și minților lor.

Pr. F. A.

Revederea la două decenii a celei de-a doua promoții de 
absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad
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ŞTIRI

Binecuvântare de lucrări la biserica 

parohială din Revetiş

În Duminica a XIX-a după Rusalii, credincioşii paro-
hiei Revetiş, din Protopopiatul Sebiş au trăit clipe de 
aleasă bucurie. În mijlocul lor s-a aflat Întâistătătorul 
Eparhiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-
cop Timotei. Chiriarhul arădean a fost întâmpinat 
cu flori de copii îmbrăcaţi în costume populare şi de 
mulţimea credinciosilor veniţi din toate părțile pentru 
a fi părtaşi la această sărbătoare a parohiei. Cu acest 
prilej, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit slujba de binecu-
vântare de lucrări exterioare la biserica parohială (a 
fost vopsit turnul, a fost tencuită biserica, placarea cu 
gresie și piatră de codru pe soclu bisericii, turnarea de 
beton armat împrejurul lăcaşului, vopsirea gardului la 
biserică şi casa parohială, amenajarea unei filigorii în 
cimitirul parohial etc).

După aceasta, în sfânta biserică a fost săvârşită Sfân-
ta şi Dumnezeiasca Liturghie de către Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei, înconjurat de un sobor de preoţi, din care 
au făcut parte şi părintele Alexandru Botea, protopopul 
Sebișului, părintele Adrian Zaha, protopopul Ineului, 
arhid. Tiberiu Ardelean și alții, în prezenţa oficialităţilor 
judeţene şi locale şi a numeroşi credincioşi.

Cuvântul de învățătură al Chiriarhului a fost pus 
sub titlul ,,Slăbiciune și putere” (cf. citirilor zilei 2 

Cor. 11; Luca 6 precum şi Cazaniei duminicii Despre 
iubirea vrăjmaşilor), făcând o împletire a unora din-
tre temele din citirile zilei privind măsura îngăduinţei 
omeneşti din partea bunului creştin până la iubirea faţă 
de duşmani. Slăbiciunea trupească şi sufletească poate 
prilejui puterea harului dumnezeiesc prin împlinirea 
poruncilor sfinte în săvârşirea binelui spre desăvârşire. 
Cele realizate în parohie, mai ales în legătură cu înoirea 
bisericii, reprezintă un exemplu convingător în acest 
sens, iar în perspectiva începutului de an universitar 
se arată cu garanţie de împliniri bogate, tineretul prin 
rugăciune având binecuvântare cerească, a mai adăugat 
Înaltpreasfinţia Sa.

La finalul sfintei slujbe, preotul paroh Gheorghe-
Cristian Pop, a primit din partea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Timotei distincţia de sachelar, în semn de apre-
ciere pentru efortul depus la înfrumuseţarea sfântului 
lăcaş şi a celorlalte lucrări realizate.

Preotul paroh a mulțumit Ierarhului pentru prezenţa 
în mijlocul parohienilor din Revetiş şi tuturor celor 
care au venit la această sărbătoare a satului.

Acoperământul Maicii Domnului 

sărbătorit la Mănăstirea Arad-Gai

Mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul, Arad-Gai 
din Arhiepiscopia Aradului și-a sărbătorit sâmbătă, 
1 octombrie 2016, unul dintre hramuri, hram închi-
nat Acoperământului Maicii Domnului. Foarte mulți 
credincioşi au  participat la Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie care a fost oficiată de un sobor de preoţi, 
condus de Înaltpreacuviosul Părinte Arhim.  Ilarion 
Tăucean, stareţul Sfintei Mănăstiri Feredeu, în prezenţa 
Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului. Răspunsurile liturgice au fost date de obştea 
monahală de maici.

Cu această ocazie, Chiriarhul Eparhiei a vorbit cre-
dincioșilor despre importanța acestei sărbători închinată 
Maicii Domnului, sub titlul ,,Gânduri de hram”, dat 

fiind faptul că din şirul sărbătorilor închinate Maicii 
Domnului, în afara celor mari, ca o corespondenţă 
la acestea trei cinstite aparte - Brâul, Acoperământul 
şi Veşmântul - reprezintă şi hramul noii biserici mă-
năstireşti de la Arad-Gai, dintre ele predominantă 
fiind cea de astăzi; fiecare însă purtând cugetul şi 
spre câte una dintre trebuinţele vieţii omeneşti, în or-
dinea amintită - hrana, îmbrăcămintea şi adăpostul - 
înţelegând atât în sens material cât şi spiritual pentru 
ceea ce înseamnă cumpătare şi dreaptă socoteală, bună 
rânduială în trăirea creştină şi ţinuta adevărată în toate, 
pentru toate îngrijindu-se Maica Domnului ca una ce 
este grabnic ajutătoare a celor ce îi înalţă rugăciuni. Is-
toria sărbătorii încredinţează mai mult despre aceea că 
sub acoperământul Ei credincioşii se bucură de ocrotirea 
din partea Uneia ce mijloceşte pururea ajutorul ceresc. 
Ocrotitoare a Bisericii şi a ţării, cu rugăciunile ei s-au 
format şiruri de sfinţi, dintre care în aceste zile a fost 
pomenit mai ales Mitropolitul Antim Ivireanul, la 300 
de ani de la mucenicie. Odată cu începutul anului şcolar 
ca şi al celui universitar, se cuvine a cere ocrotirea Mai-
cii Domnului cu întâietate pentru copii şi tineret, a mai 
adăugat Înaltpreasfinţia Sa.

La final, maica stareţă stavrofora Magdalena 
Borteş a mulţumit Chiriarhului pentru deosebita pur-
tare de grijă pe care o arată faţă de obştea şi pelerinii 
care frecventează această oază monahală de linişte, so-
borului de preoţi şi tuturor credincioşilor prezenţi pen-
tru participare şi împreună rugare, iar Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei i-a binecuvântat pe credincioşii pre-
zenţi.

Ştirile au fost preluate de pe site-ul 
episcopiaaradului.ro 
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