O VIATA , UN OM, UN PRIETEN, UN POVATUITOR, UN RUGATOR CALD SI
IUBITOR DE OAMENI, DUHOVNICUL TINERILOR, INSTRAINATILOR ,
UN INDRAGOSTIT DEFINITIV DE NEAM SI TARA LUI,
PARINTELE GHEORGHE CALCIU DUMITREASA
Filmul despre părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa durează o oră şi jumătate

" 7 CUVINTE" Un documentar care vorbeste despre comunism, care pentru
intelectualii din tara nostra a fost "ca o noapte neagra" dupa cum marturiseste insusi
parintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Pentru altii a fost:"o baie de sange" cum zice
chiar Nicolae Purcarea, la 92 de ani, salvat,prin nu se stie ce resorturi miraculoase
ale organismului uman, din chinurile de nedescris, indurate in puscariile comuniste.
Preotul profesor Gheorghe Calciu este cel de al 12-lea copil al unei familii de
gospodari credinciosi din Mahmudia.Este singurul care pleaca la scoala, intra la
facultatea de medicina si din anul al 2 lea de studii este ridicat de comunisti si
inchis.Facea parte din fratiile de cruce ale miscarii legionare, dar, desi foarte tanar,
nu apuca sa devina membru al Legiunii caci securitatea si aparatul de stat isi pun in
miscare toate uneltele de represiune impotriva tuturor tinerilor intelectuali care nu se
supun noii oranduiri materialist -stiintifice.
Judecat si condamnat pe NEDREPT de 4 ori, preotul Gheorghe Calciu petrece 21
de ani in temnita.In incercarea de a sfarteca sufletului sau curat, de preot
marturisitor si indelung rugator, securitatea pune in aplicare cele mai abominabile
metode de exterminare.In acelasi fel in care IIsus a fost batjocorit , batut, scuipat si
chinuit, pentru Vina de a-i fi iubit pe oameni, in acelasi mod, preotul Calciu trebuia
zdrobit, tarat in mizerie si distrus.Si pentru care motiv? Pentru ca l-a martrisit pe
IISUS Hristos, in cele7 CUVINTE pentru tineri, cuvinte de inspiratie divina, asa cum
el insusi marturiseste, cuvinte care i-au ingrozit atat de tare pe cei care nu puteau
intelege, incat sefii i-au devenit dusmani de moarte, prietenii tradatori si familia a fost
sacrificata de dragul adevarului.Si pentru ca paharul otravit sa fie plin pana la capat,
pentru ca si-a iubit tara ca un tanar indragostit definitiv, de pamant si neamul lui, a
fost alungat de pe meleagurile mioritice si trimis la capatul pamantului, spre a-si da
intreaga masura a curajului si iubirii fata de Hristos, acolo, la mii de mile departare de
tara.
Cei care au scapat din menghina de strivit suflete si au depus marturie ca acolo s-a
dezlantuit iadul, vorbesc cutremurati despre ceea ce a fost lupta intre viata si
moarte, lupta intre diavol si sufletele lor chinuite, dar niciodata cumparate, intre
adevar si minciuna.
Aproape 30 de fosti detinuti , fosti elevi ai Parintelui, prieteni de suflet, care au trait
din plin "binefacerile " comunsmului, aduc in fata publicului marturia lor despre cum
a fost la Pitesti,Gherla, Aiud, Canal, regimul de exterminare de la Casimca, despre
cum a fost la re-educare.

Cu toate represaliile, tortura, ura indreptate impotriva unui marturisitor sincer al
credintei in biserica si Iisus Hristos, Gheorghe Calciu practica pana in ultima clipa
de viata pedagogia lui Iisus, bazata pe iubire si iertare.Dar mai ales pe iubire.
Un film despre curaj , iubire de tara si devotament, cu pretul vietii.Un film despre
comunism si libertate .104 minute care te poarta prin toate tipurile de stari :de lal furie
neputincioasa la bucurie eliberatoare. O VIATA INTR-UN FILM.O VIATA A UNUI
OM, O VIATA A UNUI NEAM, PRIN OCHII PARINTELUI GHEORGHE CALCIU
DUMITREASA.
www.youtube.com/watch?v=WyGSz8yAKGA
acesta este link-ul trailer-ului .
este in romaneste.
exista si in engleza unul.
filmul este tradus si subtitrat si in engleza.
Filmul a fost prezentat in 10 orase din tara, Bucuresti, Iasi, Bacau, Pitesti , Ploiesti,
Barlad, (orasul de bastina a regizorului Andrei Negoita)Focsani, Braila(parintele este
din Mahmudia) si altele.A avut un foarte mare succes si a fost foarte bine primit in
special de catre tineri.
La lansarea din Bucuresti au fost prezenti multi dintre cei care apar in film, fosti
detinuti si preteni de suflet ai parintelui, regizorul si echipa de realizatori.
Daca hotarati ca poate fi prezentat la vreunul dintre evenimentele desfasurate in
perioada urmatoare dati-ne de stire si venim cu drag.
Echipa filmului, regizorul si colaboratorii vor fi plecati in perioada 27- 29 IUNIE in
Londra. inainte si dupa aceasta data suntem insa liberi sa venim la Brad.

Multumesc frumos,
cu prietenie si respect
Diana Volintiru,
Filmul poate fi cumpărat la adresele de mai jos:
Distributie :Editura Bonifaciu, tel:0755276934
editurabonifaciu@gmail.com
Filmul a fost realizat in co-productie Manastirea Diaconesti, Legenda Film&Co si Abis
Studio.
Filmul poate fi comandat si la office@abisstudio.ro
Manastirea Diaconesti tel:0787 898735 cautati pe Maica Parascheva sau Maica
Antuza, sau Maica Serafima.

Andrei Negoita Zagorodnai este regizorul filmului si puteti sa-i comandati si lui , cat
mai este in tara, 0765 900 875

Editura Boniaciu s-a ocupat de editarea cartilor parintelui Gheorghe Calciu
Dumitreasa si are o oferta care consta intr-un pachet carte, Cuvinte vii + DVD -ul cu
filmul 7 CUVINTE la 40 de ron.
separat :DVD-ul - 25 ron
CUVINTE VII -20 ron
VIATA PARINTELUI CALCIU -20 ron.

