Părintele Arhid. Prof. Univ. Dr. Dr. H.C. CONSTANTIN
VOICU la aniversarea a 80 de ani de la naştere
Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea IELCIU
Părintele Rector Constantin Voicu a împlinit la 5 decembrie a.c. frumoasa
vârstă de 80 de ani, vârstă pe care Sfânta Scriptură, prin cuvântul psalmistului David, o socoteşte că poate reprezenta încununarea unei vieţi dăruite muncii de slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor. Preacucernicia Sa face parte din acea categorie
aparte de oameni asupra cărora trecerea timpului nu lasă urme vizibile, iar energia,
implicarea şi puterea de muncă de care dau dovadă fac imposibilă încercarea de
a le intui vârsta. Evenimentul aniversar l-a surprins participând activ la lucrările
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului. De fapt, nici nu ni-l putem imagina altfel pe Părintele Rector decât mereu angajat şi dispus să pună umărul acolo
unde simte că este nevoie de experienţa, priceperea şi energia sa.
Sărbătoritul s-a născut la 5 decembrie 1929 în oraşul Braşov, într-o familie
evlavioasă. Aici, după cursurile primare, şi-a făcut studiile liceale la vestita şcoală
şaguniană din oraşul de la poalele Tâmpei, unde îşi ia bacalaureatul în 1948. A
urmat apoi cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, pe care le-a încununat cu titlul de licenţiat în anul 1952. Nu s-a oprit aici: a continuat pregătirea şi
aprofundarea teologică la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, frecventând cursurile de doctorat la Secţia istorică, specialitatea Patrologie şi Literatură
postpatristică, unde în 1975 obţine titlul academic de Doctor în Teologie cu teza:
Teologia muncii la Sf. Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei. Între 1977-1978 a făcut
studii de specializare postdoctorale la Facultăţile de Teologie Protestantă din Geneva şi Neuchâtel (Elveţia).
Din 1952 şi până în 1996 activitatea profesională a Părintelui Rector s-a concretizat în îndeplinirea cu multă abnegaţie şi dăruire a mai multor funcţii şi responsabilităţi la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, devenit apoi Facultatea
de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Astfel, între 1952-1959 a funcţionat ca bibliotecar al Bibliotecii Mitropolitane,
iar din 1959 până în 1973 a îndeplinit funcţia de secretar şef la Institutul Teologic Universitar. În anul 1973 a ocupat prin concurs postul de lector la disciplina
187

Pr. Conf. dr. Ioan Mircea Ielciu

Patrologie şi Literatură postpatristică, iar în 1975 devine conferenţiar. Se titularizează ca profesor universitar la aceeaşi catedră în 1976, predând la zeci de
generaţii de studenţi şi masteranzi până în 1996, iar munca de îndrumător în cadrul
programului de doctorat şi-a continuat-o fără întrerupere până în ziua de azi.
Se cuvine să aducem precizarea că între anii 1976-1979 a îndeplinit funcţia
de prorector, iar între 1979-1992 (timp de treisprezece ani) înalta demnitate de
rector al acestui renumit şi vechi aşezământ de cultură teologică, care este Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, fiind cel mai longeviv rector din istoria
acestei instituţii.
În perioada în care a condus în calitate de prorector şi rector a pus mult
suflet şi devotament pentru buna desfăşurare a activităţii Institutului, ajutând la
promovarea mai multor cadre didactice tinere, bine pregătite, care au reuşit să
menţină la aceeaşi cotă înaltă învăţământul teologic, a cărui faimă a fost şi este
recunoscută nu numai în ţară, ci şi în străinătate.
Perioada anilor 1979 – decembrie 1989 a fost una extrem de dificilă pentru
Biserică în general şi pentru învăţământul teologic în special. Au fost ani grei, ani
de încercări, dar tenacitatea şi spiritul inventiv al Părintelui Rector au reuşit să
surmonteze toate opreliştile, toate încercările. În ciuda acestor greutăţi, Preacucernicia Sa a făcut dovada unei înalte şi abile diplomaţii bisericeşti, reuşind – cu
ajutorul lui Dumnezeu – să rezolve toate problemele care s-au ivit. Deşi autorităţile comuniste au încercat să reducă numărul studenţilor teologi şi să limiteze
accesul tinerilor spre teologie, dânsul a reuşit să dejoace acest plan, în aşa fel încât
an de an numărul studenţilor teologi creştea, iar pe foarte mulţi preoţi şi călugări
– în pofida interdicţiei autorităţilor de atunci – i-a ajutat să-şi completeze studiile
teologice la forma fără frecvenţă.
În răstimpul când a condus Institutul Teologic în calitate de rector a colaborat foarte strâns cu vrednicul de pomenire Mitropolit al Ardealului, Dr. Antonie
Plămădeală, personalitate de aleasă cultură, ierarh de înaltă ţinută, erudit teolog şi
ctitor de vocaţie. Împreună au luptat pentru a ridica prestigiul Institutului Teologic din Sibiu, reuşind, după mari şi susţinute eforturi – să obţină în 1984 dreptul
pentru această renumită şcoală de teologie de a organiza cursuri de doctorat şi de
a acorda titlul academic de „doctor în teologie”.
În 1996 s-a transferat pe postul de profesor titular de Patrologie şi Literatură postpatristică la noua Facultate de Teologie a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia, unde a fost ales decan, aşezământ la a cărui înfiinţare
a avut un aport deosebit. Din primăvara anului 2000 devine decanul Facultăţii
de Teologie a Universităţii din Oradea. De fapt, legăturile sale cu Oradea sunt
mult mai vechi, deoarece a activat şi anterior, în calitate de profesor asociat la
această facultate.
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În calitate de prorector şi rector a participat la peste patruzeci de întruniri cu
caracter teologic şi ecumenic, unde a prezentat referate sau comunicări. Amintim
pe cele mai reprezentative:
– Al doilea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Atena (Grecia),
august, 1976;
– Simpozionul „The Peace of the World”, Detroit, SUA, septembrie, 1980;
– Lucrările Syndes-ului, Leningrad, URSS, 1986;
– Întronizarea Patriarhului Partenios I al Alexandriei, Alexandria, Egipt,
martie, 1987;
– Al treilea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Boston, SUA,
august, 1987 şi a fost preşedinte al Comisiei internaţionale pentru pregătirea celui
de-al patrulea Congres care s-a ţinut la Bucureşti în 1996;
– Simpozionul internaţional teologic „Douăsprezece secole de la cel de-al
VII-lea Sinod Ecumenic (787)”, Constantinopol, octombrie, 1987;
– Simpozionul internaţional „Biblia de la Bucureşti”, Viena, noiembrie, 1988;
– Congresul „Pace prin dreptate”, Basel (Elveţia), mai, 1989;
– A VII-a Adunare Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, Canberra, Australia, februarie, 1991;
– A X-a Adunare Generală a Conferinţei Bisericilor Europene, Praga, septembrie, 1992;
– Dialogul Vechi Catolic-Ortodox, Frankfurt, 1993;
– Dialogul Ortodox-Catolic de rit bizantin/greco-catolic, Mödling-Viena,
septembrie, 1993;
– Simpozion ortodox–greco-catolic, organizat de „Pro Oriente”, Viena, 27
mai-iunie 1996;
– Conferinţa „Autori patristici în spaţiul carpato-danubian până în deceniul al IX-lea”, Detroit, SUA, 12 noiembrie 2003;
– Simpozionul „Zilele Ortodoxiei”, Budapesta, 24 aprilie, 2004;
– Conferinţa „Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul”, Institutul Ecumenic
Bossey, Elveţia, 24-27 septembrie, 2004;
– Simpozionul patristic internaţional „Însemnătatea vieţii şi operei Sf.
Vasile cel Mare pentru misiunea şi slujirea Bisericii”, Sibiu, 16-17 octombrie, 2009;
A activat, de asemenea, în unele societăţi şi asociaţii ştiinţifice internaţionale
precum: Asociaţia Internaţională de Studii Patristice de la Oxford, Seminarul de
istorie Sud-Est Europeană, Conferinţa Bisericilor Europene şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor. A participat de asemenea în mod activ în Comisia de Istorie
Eclesiastică Comparată din România.
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Activitatea de cercetare a Părintelui Rector Constantin Voicu s-a concretizat
într-o listă bibliografică ce însumează nouă lucrări în volum şi peste 125 de studii
şi articole publicate în revistele de specialitate din ţară şi străinătate.
Cărţile publicate au următoarele titluri:
– Teologia muncii la Sf. Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei, Tipografia
Eparhială, Sibiu, 1975, 140 p.;
– Biserica strămoşească din Transilvania în lupta pentru unitatea spirituală şi naţională a poporului român, Tipografia Eparhială, Sibiu, 1989, 343 p.;
– TRANSYLVANIA, Romanian History and Perpetuation pro patria cultural-scientific Foundation, Bucharest, 1993, 448 p. (în colaborare);
– Transilvania – istorie şi dăinuire românească – documentele oficiale
ungare confirmă, Editura Sirius, Bucureşti, 1995, 320 p. (în colaborare);
– Patrologie. Manual pentru Seminariale Teologice, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 320 p.;
– Studii de teologie patristică, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 466 p.;
La acestea adăugăm cele două volume de Patrologie, apărute cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (al
treilea este în pregătire), la Editura Basilica, vol. I, Bucureşti, 2009, 383 p. şi vol.
II, Bucureşti, 2009, 408 p. Elaborarea acestor „cursuri academice de Patrologie”
este binevenită, deoarece oferă studenţilor teologi şi tuturor celor interesaţi de
acest domeniu, într-o formă concisă, informaţiile şi elementele indispensabile cu
privire la viaţa, opera şi doctrina Sfinţilor Părinţi, precum şi o bogată bibliografie
selectivă la zi pentru fiecare autor.
Dintre studiile de referinţă asupra marilor Sfinţi Părinţi ai Bisericii amintim:
– Probleme dogmatice în opera „Marele Cuvânt Catehetic” al Sfântului Grigorie de Nyssa, în „Ortodoxia”, 1961, nr. 2, p. 214-229;
– Hristologia Părinţilor Apostolici, în „Ortodoxia”, 1961, nr. 3, p. 405-418;
– Maica Domnului în teologia Sfântului Ioan Damaschinul, în „Mitropolia
Olteniei”, 1962, nr. 3-4, p. 165-184;
– Problema omoousios la Sfântul Atanasie cel Mare, în „Mitropolia Olteniei”, 1963, nr. 1-2, p. 3-20;
– Problematica teologiei Sfântului Grigorie de Nyssa, în „Mitropolia Ardealului”, 1964, nr. 3-4;
– Sfinţii Trei Ierarhi, în „Mitropolia Ardealului”, 1977, nr. 7-9, p. 499-504;
– Unitatea Bisericii în oikumene după Sfântul Vasile cel Mare, în „Mitropolia Banatului”, 1979, nr. 4-6, p. 275-285;
– Învăţătura despre creaţie la Sfântul Vasile cel Mare, în vol. „Sfântul Vasile
cel Mare”, Bucureşti, 1980, p. 70-93;
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– Die rumänische orthodoxe Theologie und die Menschenrechte, în vol. „Erkampf der Menschenrecht”, Hamburg, 1981, p. 98-106;
– La position de l’Église orthodoxe au sujet de la contestation, în rev. „Concilium”, 1982, nr. 178, p. 33-38;
– Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii, în „Mitropolia Banatului”,
1982, nr. 1-3, p. 73-84;
– Concepţia patristică despre tradiţia biblică, în „Mitropolia Ardealului”,
1985, nr. 7-8, p. 409-421;
– Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, în „Studii Teologice”,
1986, nr. 1, p. 81-91;
– Contribuţia Astrei la unitatea spirituală a tuturor românilor, în vol. „Astra
– 125 de ani de la înfiinţare”, Bucureşti, 1987, p. 89-92;
– Basilius der Grosse in Leben der rumänische orthodoxen Kirche und die
Öecumenische actualität, seiner über die Heilige Taufe, în „Die Anfänge des
Christentums unter den Völkern Ost und Südosteuropas”, Heidelberg, 1989, p.
141-152;
– Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, în
„Studii Teologice”, 1989, nr. 4, p. 3-20;
– Circulaţia scrierilor patristice în teritoriile intracarpatice şi specificul spiritualităţii transilvănene, în col. „Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă”,
Sibiu, 1988, p. 118-142;
– Autorii patristici în spaţiul carpato-danubian până în secolul al IX-lea, în
„Revista Teologică”, Sibiu, 1991, nr. 4, p. 3-11;
– Der Heilige Johannes Chrysostomos und die Einheit der Kirche, în „Grenzüberschreitende Diakonie”, Stuttgart, 1987, p. 4-16;
– Sfântul Ioan Damaschinul, premergător al formulărilor doctrinare de la
Sinodul VII Ecumenic, în „Revista Teologică”, 1992, nr. 1, p. 3-11;
– Sfântul Ciprian şi unitatea Bisericii, în „Altarul Banatului”, 1992, nr. 1012, p. 36-58;
– Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în volumul omagial Dumitru
Stăniloae – „Persoană şi comuniune”, Sibiu, 1993, p. 589-607;
– Orthodox Theology and the Problems of the Enviroment, în „The Greek
Orthodox Theological Review”, 1993, nr. 38/1-4, p. 173-186;
– Hristos în viaţa şi opera Sfântului Ignatie Teoforul, în „Altarul Banatului”,
1994, nr. 10-12, p. 15-38;
– Elementul apologetic în Actele Martirilor, în „Credinţa Ortodoxă”, 1996,
nr. 2, p. 23-41;
– Sfântul Ioan Damaschin, apărător al Sfintelor Icoane, în vol. „Teologie,
slujire şi ecumenism”, Sibiu, 1996, p. 412-424;
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– Preocupări umaniste la Mitropolitul Andrei Şaguna, în „Revista Teologică”, 1996, nr. 1-2, p. 7-12;
O latură importantă pe linie didactică este activitatea pe care Părintele Rector
o desfăşoară în calitate de conducător de doctorat. Până în momentul de faţă a îndrumat şi finalizat pregătirea a peste 54 doctoranzi, iar din 1976 şi până în prezent
a făcut parte din peste 150 de comisii de examene pentru acordarea titlului de
doctor, nu numai pentru domeniul teologiei, ci şi pentru alte ştiinţe, precum: filosofie şi istorie, din marile centre universitare din ţară. A fost membru în Comisia
de Atestare a Diplomelor şi Titlurilor Universitare şi a CNCSIS-ului, comisii
care au funcţionat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În 2004 a primit
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de ofiţer din partea Preşedinţiei României.
Ca o recunoaştere a meritelor sale incontestabile pe tărâm didactic şi ştiinţific şi a
contribuţiei pe care a avut-o la dezvoltarea învăţământului teologic, Universitatea
din Oradea, la 7 decembrie 2004, în cadrul unei ceremonii emoţionante, desfăşurată în Aula Magna, i-a decernat Părintelui Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin
Voicu, titlul de Doctor Honoris Causa.
Implicarea sa fără nicio ezitare în slujirea Bisericii i-a fost recunoscută şi
răsplătită prin decernarea mai multor distincţii pe linie bisericească, primind cruci patriarhale din partea vrednicilor de pomenire Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române, Justinian (1976), Iustin (1982) şi Teoctist (1988 şi 2001). În octombrie
anul acesta, în cadrul unei sesiuni speciale a Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel i-a conferit Părintelui Rector Diploma şi Crucea patriarhală clasa I pentru activitatea neobosită depusă pe tărâm didactic şi în slujirea Bisericii.
De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza l-a decorat cu
Crucea Şaguniană, cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Ardealului.
Se cuvine să mai amintim un aspect important legat de viaţa şi activitatea
Părintelui Rector. A avut marele privilegiu de a fi ucenicul devotat şi unul dintre
apropiaţii Mitropolitului de pioasă amintire Nicolae Bălan, de la care a învăţat
bunătatea, echilibrul, iubirea şi respectul faţă de Dumnezeu, de Biserică şi de oameni, precum şi capacitatea de a înţelege realităţile şi problemele oamenilor nu
numai cu mintea, ci şi cu inima. Tot de la mitropolitul Nicolae Bălan a primit în
urmă cu 55 de ani, hirotonia întru diacon.
A rămas în conştiinţa şi amintirea generaţiilor de studenţi de la Sibiu, ca un
adevărat părinte, arătându-le acestora în permanentă înţelegere, iubire şi bunăvoinţă. Părintele Rector a înţeles că bunătatea – ca virtute creştină – constituie cea
mai trainică legătură spirituală dintre oameni, este fundamentul liniştii, fericirii şi
ne ajută să realizăm armonia între credinţă şi faptă.
În relaţiile cu colegii şi cu oamenii în general, Părintele Rector este perceput
ca fiind un om al păcii, al echilibrului şi al bunei înţelegeri, calităţi care izvorăsc
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dintr-un suflet nepătimaş, deschis, sincer, cald şi cu consideraţie faţă de alţii. Preacucernicia Sa a înţeles şi pus în practică sintagma potrivit căreia „iubirea este
suprema responsabilitate pentru altul” şi că atât valorăm ca oameni, câtă bucurie facem în jurul nostru. Pentru unele ca acestea, potrivit Sf. Ap. Pavel, primim
mărire, cinste şi pace de la Dumnezeu (Cf. Rm 2, 10)…, dar şi de la oameni.
Aniversarea a 80 de ani de la naştere îl surprinde pe Părintele Rector Constantin Voicu în plină forţă creatoare, având pe masa de lucru mai multe proiecte,
momentan redactând volumul al treilea din cursul de Patrologie, volum care, pe
lângă autorii din perioada a treia, va cuprinde şi pe cei mai renumiţi Sfinţi şi scriitori din epoca postpatristică.
Marcarea acestui ceas aniversar în paginile ilustratei publicaţii şaguniene
este expresia preţuirii şi dragostei pe care o avem faţă de Preacucernicia Sa şi
îi urăm multă sănătate, viaţă lungă, cu noi şi bogate roade în slujba Bisericii şi a
Teologiei româneşti.
Întru mulţi şi fericiţi ani, iubite Părinte Rector!

