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Paisiede lanea

La Editura „Doxologia” a Mi-

tropoliei Moldovei [i Bucovinei

a ap\rut, `n excelente condi]ii gra-

fice, volumul de versuri Epifania –

cele din urm\ poeme de dragoste

cre[tin\ al poetului Daniel Turcea.

Tip\rit\ cu binecuvântarea ~nalt-

preasfin]itului P\rinte Mitropolit

Teofan, aceast\ edi]ie a fost `ngri-

jit\ de Lucia Turcea, sora poetului,

[i de pr. Sever Negrescu.

A[a cum se arat\ `n Not\ asu-

pra edi]iei, care citeaz\ fragmente

din „Actul de dona]ie”, `n Ajunul
Bunei Vestiri, 2004, Lucia Turcea
a donat ~naltpreasfin]itului P\rinte

Mitropolit Teofan manuscrisele
tuturor scrierilor având un carac-

ter religios semnate de fratele ei,
Daniel-Ilie Turcea, precum [i alte
scrieri ale acestuia (acte, scrisori,

desene originale, caiete cu `nsem-
n\ri, poezii dictate la spital, ese-
uri etc.), m\rturisind c\ autorul

„[i-a iubit nelimitat confra]ii [i a
dorit ca poeziile lui s\ le fie c\-
l\uz\ spre mântuire”. Aceast\ do-

na]ie a fost adus\ „ca o jertf\ a
poetului c\tre Biserica dreptm\-
ritoare cre[tin\ [i c\tre fra]ii `ntru

Hristos de pretutindeni”.
Conform m\rturiilor surorii

poetului, p\rintele Dumitru St\ni-

loae, recunoscând `n versurile lui
Daniel Turcea „o poezie de fi-
del\ redare [i de profund\ tr\ire

mistic\ a `nv\]\turii cre[tine orto-
doxe”, a `ndrumat-o spre a le pu-
blica la o editur\ cre[tin\. Dup\

treizeci [i doi de ani de la muta-
rea lui Daniel Turcea la cele ve[-
nice (28 martie 1979), Editura

Doxologia a organizat, `n prezen]a
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multor iubitori de poezie [i ru-
g\ciune, lansarea volumului Epi-

fania – cele din urm\ poeme de

dragoste cre[tin\.
Epifania a v\zut pentru prima

dat\ lumina tiparului `n 1978, la

Editura „Cartea Româneasc\”, fiind

reeditat\ de aceea[i editur\ `n 1982.

Epifania – cele din urm\ poeme

de dragoste cre[tin\ este primul

volum dintr-o serie de autor Da-

niel Turcea care urmeaz\ a ve-

dea lumina tiparului la Editura

„Doxologia” a Mitropoliei Mol-

dovei [i Bucovinei.

Daniel Turcea, n\scut la Târgu

Jiu `n 1945, a urmat cursurile In-

stitutului de Arhitectur\ din Bucu-

re[ti. Transformarea sa poetic\

este evident\: de la lirismul anu-

lui 1970, exprimat prin versurile

din volumul Entropia, sfâr[ind

prin urcarea treptelor spirituale

spre Epifania (1978), `n ultimii

s\i ani de via]\. Dac\ Entropia a

`nsemnat pentru poet „expe-

rien]a iadului”, dup\ cum aduce

m\rturie sora lui, Lucia Turcea,

Epifania reune[te „cele din urm\

poeme de dragoste cre[tin\”. Aces-

tea l-au f\cut pe p\rintele Dumi-

tru St\niloae, care l-a cunoscut

personal pe autor, s\ afirme, `n

prefa]a acestui volum, c\ „poezia

lui Daniel Turcea este o c\ldur\

a sim]irii prezen]ei iubitoare a lui

Hristos `n inim\ cum nu au poe-

ziile celor câ]iva poe]i cre[tini

din Occident. Este cea mai adânc\

redare poetic\ a sim]irii prezen-

]ei lui Hristos `n oameni”. Aceste

poezii l-au cople[it pe marele

teolog al Ortodoxiei secolului XX

cu „o mare c\ldur\ interioar\ [i

cu o p\trundere uimitoare `n adân-

cimea Tainei lui Dumnezeu, v\-

zut ca lumin\ [i ca iubire nesfâr-

[it\ `n El ~nsu[i – ca Treime – [i

`n prezen]a Fiului lui Dumnezeu,

Cel `ntrupat [i ne`ncetat lucr\tor `n

cei ce cred `n starea Lui de jertf\,

deci de extrem\ iubire spre eter-

nitatea comuniunii lor cu El”.

Poezia lui Daniel Turcea se

hr\ne[te din sursele poeziei reli-

gioase [i ale celei mistice. Citind

poeziile sale, po]i recunoa[te ide-

ile teologice ale marilor sfin]i ai

Bisericii, poe]i: Dionisie Areopa-

gitul, Grigorie de Nazianz, Simeon

Noul Teolog [i, mai apropia]i ca

timp de noi: Ioan din Kronstadt,

Nicolae Velimirovici [i Ioan Iacob

Hozevitul de la Neam]. ~n poezia

româneasc\, Daniel Turcea ur-

meaz\ marilor genii ale liricii au-

tohtone: Mihai Eminescu, Tudor

Arghezi sau Lucian Blaga, dar [i

marilor autori de poezie religi-

oas\ cu specific na]ional ortodox:

Sandu Tudor, Radu Gyr, Ioan

Alexandru, Vasile Voiculescu, Ale-

xandru Vlahu]\, Valeriu Gafencu,

Vasile Militaru, Ion Minulescu, Ana

Blandiana, Nichifor Crainic. P\-

rin]ii duhovnici Arsenie Papacioc

[i Sofian Boghiu, c\rora Turcea

le dedic\ `n acest volum poeme, au

jucat un rol important `n schim-

barea lui l\untric\. Nu putem
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trece cu vederea, amintindu-i, c\

tr\irea monahal\ se transpune

prin p\rin]ii Ilarion Argatu, Ilie

Cleopa, Arsenie Boca, Ioanichie

B\lan sau vrednicul de pomenire

Mitropolit Bartolomeu Anania ca

gândire [i exprimare poetic\.

Dorind a exemplifica acest de-

mers poetico-liturgic de secole,

versurile urm\toare dovedesc apro-

pierea lui Daniel Turcea de teo-

logia patristic\ a theosis-ului. ~n

Imnele sale, Sfântul Simeon Noul

Teolog afirm\: „C\l\toresc [i ard,/

~l caut ici [i colo,/ `nsa nic\ieri

nu-L aflu/ pe Iubitul sufletului

meu.// Privesc peste tot/ s\-L

aflu pe Cel dorit,/ `ns\ El, nev\-

zut,/ tainic mi Se-ascunde.// {i când,

dezn\d\jduit,/ m\ chinui [i jelesc,/

deodat\’ nainte-mi Se-arat\/ [i pe

nea[teptate ~l z\resc”.

Versurile poeziei A privi-n

adâncul apelor luminoase ale Tre-

imii, precum Sfântul Simeon (IV):

„`n acea Lumin\ sunt/ lucruri ne-

v\zute,/ taine f\r\ sfâr[it,/ dar mai

presus de via]\, de iubire, de nu-

me,/ de lumin\,/ cum am putea

numi?”, ne trimit cu gândul la

Poemul dogmatic (29) al Sfântu-

lui Grigorie de Nazianz, a c\rui

teologie Daniel Turcea o conti-

nu\ prin poezia sa: „Nu e[ti nici-

unul, nu e[ti nici toate, ci mai

presus de tot [i de toate./ Pose-

sor al numelor toate,/ Cum s\ Te

numesc, Cel singur f\r\ de nume?/

Ce minte cereasc\ poate/ S\ se

`nal]e dincolo de a `n\l]imilor nori?”.

Sfântul Ioan de Kronstadt, `n

poezia Inima se poate schimba,

ar\ta nestatornicia omului `n fa]a

ispitelor [i necesitatea dobândirii

virtu]ii trezviei `n lupta duhovni-

ceasc\: „Inima se poate schimba/

de mai multe ori `ntr-o clip\:/ `n

bine sau `n r\u,/ `n credin]\ sau

necredin]\,/ `n simplitate sau vi-

clenie,/ `n iubire sau ur\,/ `n bi-

nefacere sau invidie,/ `n genero-

zitate sau `navu]ire.// O, ce in-

constan]\!/ O, cât de multe ispite!/

O, cât de sobri [i aten]i trebuie

s\ fim!”.

Poet al despietririi sufletului

omului [i al inund\rii lui de lu-

mina lui Hristos, Sfântul Ioan Ia-

cob Hozevitul de la Neam] spu-

nea, atât de frumos, `n Cuget\ri

scurte: „O, de s-ar mi[ca odat\/

Piatra sufletului meu/ Ca s\ fac\ loc

luminii/ Sfinte de la Dumnezeu”.

Epifania – cele din urm\ po-

eme de dragoste cre[tin\ este m\r-

turia liric\ a c\ut\rii [i descope-

ririi lui Dumnezeu, a transfigu-

r\rii interioare a poetului prin

prezen]a haric\, plin\ de lumin\,

a iubirii lui Dumnezeu: „sunt din-

tre cei ce au v\zut minuni,/ sunt

dintre cei ce s-au plecat `nvin[i;/

[i cu uimire/ s-au ridicat, având/

— fie [i doar o clip\ (!) — aceea[i

`mp\care/ de la-nceputul lumii!

Eu am fost/ mort/ [i-am `nviat!”

(Mi-e dor de Tine, Doamne!).

Pelerinajul poetului dimpre-

un\ cu Hristos – `n prima parte a
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vie]ii sale f\r\ s\-L cunoasc\, iar

`n a doua parte a tr\irii sale con-

[tientizându-I prezen]a euharis-

tic\ – nu s-a `ncheiat prin moartea

sa, acum treizeci [i doi de ani.

D\ruind Bisericii taina iubirii [i

comuniunii cu Lumina-Hristos

exprimat\ liric, Daniel Turcea se

al\tur\ cre[tinului de ast\zi `ntr-un

smerit pelerinaj spre dealul atât

de vizibil, de expus, al Golgotei,

al suferin]ei, [i spre pe[tera, apa-

rent ascuns\ `n centrul p\mân-

tului, dar plin\ de lumin\ [i de

bucurie duhovniceasc\, a ~nvierii:

„moarte sunt, urme ale mor]ii,/ [i

nu voi plânge/ decât adev\rata

suferin]\/ [i nu m\ voi bucura/

decât de ne`nvinsa bucurie!” (Min-

tea mea va fi mormântul lor).

Poezia lui Daniel Turcea are

func]ie epectatic\, `ntrucât ea este

aspira]ie. Dar nu o c\utare a idea-

lurilor, a esen]elor ideatice. Nu e

un „urcu[” egolatru, spre sine [i

`n sine, ci unul teandric, spre [i

`n Dumnezeu. „Cre[terea” omu-

lui porne[te din iubirea divin\ [i tot

`n iubirea lui Dumnezeu Treime

se `mpline[te, ca `ntâlnire [i co-

muniune a omului cu Dumnezeu

`n iubire. „El, Adev\rul, Se des-

coper\/ pe cât `i este cu putin]\

celui/ ce-L caut\, ce-L dore[te,/

ce-L iube[te, ce-L crede,/ ce tr\-

ie[te `n El.” (Cuvântul)

„C\l\uze spre mântuire”, a[a

cum a dorit `nsu[i poetul s\ le

numeasc\, poeziile lui Daniel

Turcea au un evident rol epi-

fanic [i, ca orice descoperire, un

rol pedagogic-soteriologic. Ele

sunt cititorului o c\l\uz\ – pro-

bat\ de `ns\[i via]a poetului – de

la triste]ea necunoa[terii [i, im-

plicit, a dep\rt\rii de Hristos, din

prima parte a vie]ii omului p\c\-

tos, la bucuria `ntâlnirii Lui, chiar

dac\ [i `n ultimul ceas, ceasul mân-

tuirii. „Nu, nu suntem numai os-

p\] al vicomilor,/ c\ci/ poate-n al

nou\lea ceas/ al s\vâr[irii/ ne vom

`ntoarce.” (Neamul lui Cain, ne-

obosit, III)

Versurile lui Daniel Turcea s-au

n\scut din sufletul lui, din adân-

cul lui de tain\, din profunzimea

propriei `ntâlniri cu Dumnezeu,

precum o rug\ciune: „tain\, po-

goar\, r\mâi/ `n/ taina/ fiin]ei

mele, l\ca[/ }ie, `ntreit\ lumin\,/

fii t\cerea mea, fii cuvintele mele”

(Lumin\ din lumin\).

~n acest demers poetic de

c\utare [i de revelare a iubirii

divine, autorul ~l „epifanizeaz\”

pe Dumnezeu, descoper\ citito-

rului prezen]a lui Dumnezeu. Prin

urmare, Epifania nu este o sim-

pl\ carte de bibliotec\, al\turi de

alte c\r]i de poezie, ci, fiind [i o

carte de poeme-rug\ciuni, pri-

me[te [i o dimensiune liturgic\.

Sacralitatea poeziei, `n genere,

consisten]a ei ca tain\, ca act de

iubire, ca experiere [i revelare a

divinului sunt teme consacrate `n

critica literar\. Dezvoltând ideea
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c\ „Epifania reprezint\ cele din-

tâi poeme de dragoste cre[tin\

din literatura român\”, p\rintele

Sever Negrescu, cel care a `ngri-

jit aceast\ edi]ie de versuri, f\cea

urm\toarea invita]ie: „Ea poate

deveni cartea de rug\ciuni a scrii-

torilor spre apropierea lor de Bi-

serica lui Hristos, de credin]a or-

todox\”. Prin urmare, autorul Da-

niel Turcea [i versurile sale sunt

„r\spunsul pe care Biserica noas-

tr\ l-a dat literaturii române”.

Epifania se adreseaz\ iubito-

rilor de poezie [i de rug\ciune.
Versurile poetului Daniel Turcea
nu sunt doar crea]ie liric\, nu

sunt doar `n[iruiri de cuvinte cu
rim\, ritm, m\sur\. Poezia sa nu
este limitat\ de parametri, stan-

darde, [abloane, ea nu are doar
meritul c\ se `ncadreaz\ `n juste-

]ea [i rigoarea literar\, `ntrucât
poezia lui Daniel Turcea redefi-
ne[te aceste caracteristici. Versu-

rile Epifaniei nu sunt determinate
de adev\r, ci definesc Adev\rul:
„Frumuse]ea [i Adev\rul sunt una,

`n lumin\,/ dar numai Harul ri-
dic\,/ Pân\ la acele Imnuri ne-
gr\ite/ din apropierea Slavei”

(Poezia este slujire [i jertf\).
A[a cum afirma Lucia Turcea,

Epifania „este o carte despre ceea

ce dore[te Dumnezeu s\ fie f\p-
tura Sa cea mai de pre], omul.
Vorbe[te despre bucuria de a tr\i

`n Hristos, despre credin]\, n\-
dejde [i dragoste, despre mila
pentru to]i s\rmanii [i str\inii lu-

mii, despre bun\tate, blânde]e [i

smerenie, despre iertare, despre
tot ceea ce poate `mbr\ca pe fiul
risipitor `n slava cea dintâi”.

Poezia lui Daniel Turcea in-
vit\ la o convertire a sim]urilor.
Vederea obturat\ de p\cat a Lu-

minii-Hristos, surzenia tumultului
sufletului nostru, dezgustul de
cele sfinte, `ntr-un cuvânt „ne-

sim]irea” omului, trebuie vinde-
cate prin Duhul lui Dumnezeu,
Cel de via]\ f\c\tor. ~n acest de-

mers, poetul propune prin cuvin-
tele sale instrumentele harice `n
chirurgia taumaturgic\ a p\catu-

lui din om. „P\rinte, mi-s ochii-n-
tuneca]i/ [i nu mai v\d/ lumina
r\s\rind `n mine. Mut,/ cuvintele

`mi sânger\ pe buze,/ a[ vrea s\
spun/ a[ vrea m\car odihna/
aceea f\r\ nume,/ doar dorirea,/

doar setea,/ mai adânc\ decât
vremea/ s\ pot s\ spun/ atâta

bucurie!” (Odihna)
Fiind un tr\itor al credin]ei or-

todoxe, un m\rturisitor [i un poet

iluminat, Daniel Turcea interme-
diaz\ prin vers sacrul. Poezia sa,
simbolic\, de mare sintez\, care

vorbe[te despre noi [i despre
rela]ia noastr\ cu Dumnezeu, d\
m\rturie `n aceast\ lume desacra-

lizat\ despre existen]a lui Dum-
nezeu, [i, ca orice martor-ucenic,
ea are func]ie apostolic\: trimite

pe cel ce o cite[te spre sacru. C\u-
tând mesajul teologic al autorului,
cititorul ~l reg\se[te pe Hristos `n

sine.

Diac. dr. C\t\lin VATAMANU
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Cartea Adev\rul ~nvierii [i cei

care i se `mpotrivesc este teza de

doctorat a p\rintelui Ilie Macar.

A[a cum citim `n Prefa]a lucr\rii,

semnat\ de diac. prof. dr. Petre

I. David – cel care a fost [i coor-

donatorul acestei teze –, autorul

„abordeaz\ o tem\ central\ a

misiunii Bisericii cre[tine”. Titlul

Adev\rul ~nvierii [i cei ce i se `m-

potrivesc pune accent pe desco-

perirea adev\rului pe care-l aduce

~nvierea, a Adev\rului care se

identific\ cu Iisus Hristos, Cel

mort [i `nviat. Adev\rul ~nvierii

„ne redescoper\ sensul existen]ei,

d\ perspectiv\ luminoas\ istoriei

[i aduce lumii noutatea speran]ei

`n `nvierea trupurilor, `n `nnoirea

crea]iei” (p. 17). Dintr-o alt\

perspectiv\, lucrarea propune [i

o prezentare sistematic\ a `nv\-

]\turilor eronate despre ~nvierea

Domnului, transmise ast\zi de

multe denomina]iuni religioase.

~n „Introducere”, autorul ne

prezint\ motivele reale ale accep-

t\rii [i elabor\rii unei asemenea

lucr\ri: „A vorbi ast\zi omului

modern despre realitatea ~nvierii

lui Hristos [i despre `nvierea noas-

tr\ prin El `nseamn\ a-]i asuma

riscul unui r\spuns ca acela pe

care l-a primit Sfântul Apostol Pa-

vel când le vorbea atenienilor de-

spre «Dumnezeul necunoscut». [...]
Pentru omul modern, dispus mai

degrab\ s\ divinizeze ra]iunea de-

cât s\ accepte revelarea Cuvân-

tului `ntrupat, la fel ca [i pentru

anticii greci din Areopag, este mai

potrivit un discurs despre nemu-

rirea sufletului [i chiar despre

re`ncarnarea sa periodic\ decât

despre `nviere” (p. 8). Aceste

dou\ aspecte deosebit de impor-

tante se resimt tot mai accentuat

`n spa]iul mondial, [i anume: in-

diferen]a fa]\ de mesajul evan-

ghelic [i apoteozarea ra]iunii, ca

surs\ fundamental\ pentru `n]e-

legerea oric\ror probleme ale

umanit\]ii. 

P\rintele Ilie Macar prefer\

s\ ofere ca argument credibil `m-

potriva acestor dou\ tente mon-

diale pe cel al asum\rii concrete

Pr. Ilie Macar, Adev\rul ~nvierii [i cei care i se `mpotrivesc, carte tip\rit\
cu binecuvântarea IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, pre-
fa]\ de diac. prof. dr. Petru I. David, Editura Axa, Boto[ani, 2003, 306 p.
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[i reale a ~nvierii Domnului, asu-

mare care nu presupune un sim-

plu ata[ament verbal sau cultic,

ci prezen]a l\untric\ a evenimen-

tului pascal. Pe de alt\ parte, ~n-

vierea Domnului are multiple sem-

nifica]ii. ~n primul rând, ea este

temelia cre[tinismului [i a `nvi-

erii noastre. ~nvierea Domnului

este istorie [i nu fabula]ie, este

realitate [i nu iluzie sau vreun

mit n\scocit de cre[tinism pentru

a-[i promova „senza]ionalul” pro-

pov\duirii. ~nvierea Domnului,

a[a cum arat\ p\rintele Ilie Macar,

ne arat\ c\ lumea nu este un pro-

dus al hazardului sau al `ntâm-

pl\rii, ci e opera lui Dumnezeu,

Cel tripersonal (p. 17). Dintr-o

alt\ perspectiv\, ~nvierea Dom-

nului este temelia [i fundamen-

tul tr\irii cre[tine autentice, este

garan]ia `nvierii noastre, perspec-

tiv\ a dezvolt\rii, `mplinirii [i trans-

figur\rii lumii `ntregi.

Cele trei mari capitole ale c\r]ii

sondeaz\ din mai multe perspec-

tive adev\rul ~nvierii. 

Primul capitol, intitulat „~nvie-

rea, speran]\ comun\ a tuturor

credincio[ilor”, este o simbioz\

`ntre perspectiva veterotesta-

mentar\ [i cea a istoriei religiilor.

~n concep]ia marilor religii, `n-

vierea era perceput\ ca o re-

na[tere ciclic\. Adeseori, ea a fost

afirmat\ indirect, prin credin]a uni-

versal\ `n existen]a personal\ dup\

moarte (p. 33). Din aceast\ per-

spectiv\, se poate trage concluzia

c\ omul a sim]it permanent do-

rin]a de a tr\i, [i acest sentiment al

tr\irii l-a sim]it nu dup\ moarte,

ci `n timpul vie]ii. Autorul subli-

niaz\ `n concluziile acestui capitol

c\ ideea (sau conceptul) de `nvi-

ere a ap\rut propriu-zis mult mai

târziu `n istoria religiilor (p. 43).

Mult mai dezvoltat\ este par-
tea referitoare la imaginile vetero-
testamentare despre `nviere. Ast-

fel, Vechiul Testament, aceast\
fereastr\ spre Noul Testament,
este pres\rat cu multe aluzii [i

imagini ale `nvierii. Cel mai cu-
noscut r\mâne tabloul oaselor us-
cate din profe]ia lui Iezechiel (37,

1-14). P\rintele Ilie Macar se opune
ideii conform c\reia acest tablou
este unul simbolic, ca o rede[tep-

tare a celor din robia babiloni-
an\ [i `ntoarcerea lor `n p\mân-

tul F\g\duin]ei. Poate c\ aici ar
fi fost indicat\ oferirea mai mul-
tor informa]ii bibliografice, care

s\-i sus]in\ teza. ~n Occident, se
observ\ c\ p\rerile speciali[tilor
`nclin\ mai mult spre aceast\ vi-

ziune simbolic\ a lui Origen, `n
detrimentul celei clasice, de pro-
movare a credin]ei `n `nviere. Ast-

fel, dou\ studii importante sunt
propuse de André LaCocque, De

la moarte la via]\. Iezechiel 37,

[i Paul Ricoeur, Santinel\ a ima-

nen]ei, ambele `n volumul sem-
nat de cei doi autori: Cum s\ `n-

]elegem Biblia, traducere de Maria
Carpov, Editura Polirom, Ia[i, 1999,
pp. 161-208. Alte opere care ac-

cept\ viziunea simbolic\ sunt:
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Joseph Blenkinsopp, Interpreta-

tion Ezekiel, John Knox Press,
Louisville (Kentucky), 1990; Ra-

binul Moshe Eiseman, Yechezkel:

The Book of Ezekiel. A New Trans-

lation with a Commentary Antho-

logized from Talmudic, Midrash

and Rabbinic Sources, trei volume,
Mesorah Publishing House, New

York, 1977, 1979, 1988; Ernst Haag,
Ezekiel 37 und der Glaube an die

Auferstehung der Toten, `n „Trierer

Theologishe Zeitung”, 82 (1973),
pp. 78-92; Harald Riesenfeld, The

Resurrection in Ezeckiel XXXVII

and in Dura Europos Paintings,
A.R. Lundequistska Bokhandel,
Uppsala, 1948; Christopher Seitz,

Ezekiel 37:1-14, `n „Interpreta-
tion”, 46 (1992), nr. 1 etc.

Autorul arat\ c\ „profe]ia a-

ceasta se refer\ `n mod strict la

`nvierea general\ a mor]ilor, care

va avea loc atunci când Dum-

nezeu va hot\r`” (p. 37). Faptul

c\ multe versete legate de `nvi-

ere au fost respinse de teologia

ra]ionalist-radical\ nu trebuie s\

ne mire, ]inând cont de faptul c\

Occidentul a fost fascinat de a li-

mita totul la ra]iune, [i ceea ce-a

fost catalogat drept metara]ional

nu a primit „acordul” teologiei

academice. Anumite directive ale

acestei teologii, deloc proprie

duhului pe care-l de]ine [i trans-

mite Biserica, par a-[i avea r\d\-

cinile `n concep]iile iudaismului

modern [i `n cultura rabinic\, care

resping cu des\vâr[ire aceast\

idee a `nvierii, considerând-o anti-

ra]ional\ (p. 43).  

Capitolul al doilea, intitulat

„~nvierea lui Hristos din mor]i –

fundamentul religiei cre[tine”,

este o analiz\ dogmatic\. Din-

colo de prezentarea sistematic\ –

proprie tuturor manualelor de

Teologie dogmatic\ –, dou\ as-

pecte surprind prin referirea lor

la ~nviere, [i anume: Giulgiul de

la Torino (subcapitolul c) [i lu-

mina ~nvierii de la Ierusalim (sub-

capitolul d). De[i despre Giul-

giul de la Torino s-au publicat

extrem de multe materiale, p\rin-

tele Ilie Macar accentueaz\ `n

prezenta tez\ – prin câteva argu-

mente decisive – c\ Giulgiul de

la Torino d\ m\rturie direct\ de-

spre ~nvierea Domnului. ~n acest

sens, autorul aduce patru argu-

mente: lipsa probelor de descom-

punere a ]esuturilor umane de

pe Giulgiu, scoaterea trupului din

`nf\[ur\turi, arsurile de pe Giulgiu,

care nu pot fi explicate pe cale

natural\, [i faptul c\ Giulgiul co-

respunde relat\rilor celor patru

evangheli[ti. Dac\ privim mai atent

la aceast\ argumentare, putem da

dreptate faptului c\ Teologia dog-

matic\ nu poate fi desp\r]it\ de

Teologia biblic\, deoarece la baza

alc\tuirii dogmelor a stat, st\ [i

va sta adev\rul biblic. Cel de-al

doilea subcapitol care iese `n evi-

den]\, dup\ opinia mea, este cel

care face referire la Lumina de la

Sfântul Mormânt din Ierusalim.

Venirea Luminii sfinte deasupra
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mormântului Domnului an de an

este semnul [i dovada minunii

dumnezeie[ti pe care o aduce ~n-

vierea lui Hristos. Miracolul Lu-

minii sfinte a fost contestat `nc\

din vechime. P\rintele Ilie Macar

trece `n revist\ istoria prezen]ei

Luminii sfinte de la Ierusalim [i

modul cum a fost ea receptat\ `n

istorie: de la miracol, la „fraud\”,

de la mister, la suspiciune [i dis-

pre]. Deosebit de interesant\ este

inserarea opiniei episcopului Au-

xentios al Foticeei, privind Lu-

mina sfânt\ de la ~nviere, ca o

concluzie mai mult decât perti-

nent\ vis-à-vis de subiectul ex-

pus: „Dac\ lumina din Mormân-

tul lui Hristos, amintit\ `n rela-

t\rile scripturistice ale ~nvierii,

este aceea[i lumin\ care apare `n

timpul celebr\rii ritului Luminii

Sfinte ([i eu cred c\ aceasta este),

dac\ Lumina Sfânt\ este aprins\

`n mod supranatural ori prin mij-

loace naturale ([i eu cred c\ `ntr-un

mod miraculos), ori dac\ lumina

necreat\ v\zut\ de omul luminat

de har este aceea[i cu lumina v\-

zut\ de cei prezen]i la ceremo-

nia Luminii Sfinte ([i eu cred c\

aceasta este) – aceste probleme

nu sunt rezolvate de istorie, ori

de erudi]ie sau [tiin]\. R\spunsul

la ele `l ofer\, `n cele din urm\,

`ns\[i realitatea ~nvierii” (p. 86).

Dup\ aceast\ prezentare, p\-
rintele Ilie Macar ne vorbe[te de-

spre ~nvierea Mântuitorului Hristos
ca o garan]ie a `nvierii noastre.
Sunt `nf\]i[ate rela]iile dintre ~n-

vierea lui Hristos [i Taina Bote-
zului, ca `nviere a noastr\ – `n
numele Sfintei Treimi – din p\-

catul str\mo[esc. Taina Botezu-
lui nu trebuie separat\ de cele-
lalte Taine ale Bisericii sau de

ierurgiile ei. ~nvierea dobânde[te
astfel o dubl\ conota]ie: de-a fi o
`nviere din p\catul str\mo[esc,

prin Taina Botezului, [i o re`n-
noire prin celelalte Taine [i ie-
rurgii (pp. 116-117). Se impunea

aici o accentuare a Tainei poc\-
in]ei ca tain\ a `nvierii noastre, a
redescoperirii unui nou `nceput

[i al unei noi vie]i, c\ci `nvierea
semnific\ `n mod cert „a fi `n
via]\”, de a fi „`n-viere”. 

 Capitolul al treilea – cel mai

extins din prezenta lucrare (pp.

136-277) – analizeaz\ t\g\duirea

[i falsificarea ~nvierii lui Hristos.

Se observ\ c\ intr\m acum pe

t\râmul `ndrum\rilor misionare.

Capitolul este o radiografie isto-

ric\ a ideilor eronate despre ~nvie-

rea Domnului. ~ncepând cu secta

iudeo-gnostic\ a maniheilor, tre-

când apoi `n revist\ ereziile care

au determinat discutarea lor `n

Sinoadele ecumenice (macedo-

nismul, nestorianismul, iconoclas-

mul), autorul prezint\ toate de-

natur\rile [i respingerile legate

de ~nviere. Mai mult decât atât,

p\rintele Ilie Macar arat\ c\ ~n-

vierea Domnului a fost perceput\

de cei mai mul]i eretici ca o „ri-

dicare din somnolen]\”. Acest

fapt a determinat pe mul]i s\ res-

ping\ ~nvierea [i s\ propage
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aceast\ idee a „somnolen]ei” prin

concep]ia religioas\ veche a me-

tempsihozei, `n locul misterului

divin al ~nvierii. Tocmai ideea

unei `nvieri multiple – care poate

oferi omului posibilitatea de a

nu mai muri vreodat\, ci de a se

re`ncarna – este cheia succesului

`n promovarea sectelor orientale

`n Apus. Mi[carea „hippie”, `n-

globat\ `n marea mi[care New-

Age (a Noii Ere), este paradigma

insuccesului de a-L `nlocui pe Hris-

tos cel ~nviat cu umanitatea care

dore[te metempsihoza. Respinge-

rea ~nvierii de sectele moderne

`nseamn\ tocmai respingerea divi-

nit\]ii lui Hristos. Prin aceasta se

poate `n]elege c\ noile secte sunt

de fapt re`nvieri ale vechilor erezii

antitrinitare.

Un subcapitol interesant este
cel al `n]elegerii mecanismelor de
reactualizare a ereziilor primelor
veacuri (capitolul III.B.). Astfel,
p\rintele Ilie Macar realizeaz\ o
incursiune `n ideologiile sectelor
advente, sco]ând `n eviden]\ ur-
m\toarele patru aspecte: 

1. milenismul [i falsele spe-
ran]e mesianice ale lumii con-
temporane;

2. explicarea unor texte con-
troversate legate de timpul esha-
tonului (profe]ia lui Daniel [i a
capitolului XX din Apocalips\);

3. re`ntoarcerea adep]ilor ad-
ven]i la practica veterotestamen-
tar\ a cinstirii Sabatului mozaic;

4. considerarea sectelor ad-
vente, un pericol socio-religios
al lumii contemporane.

~n „Concluzie”, autorul subli-

niaz\ c\ ~nvierea Domnului este

o tain\ a tainelor, este eveni-

mentul istoric [i taina iubirii lui

Dumnezeu fa]\ de lume [i de om:

„~nvierea lui Hristos este Marea

realitate care scap\ oric\rei analize

[tiin]ifice [i oric\rui criteriu isto-

ric. Ea este `mplinirea speran]ei

de veacuri a lumii pentru c\ Hris-

tos a dezv\luit taina mor]ii dând

omului singurul r\spuns [i sin-

gura solu]ie `n fa]a naufragiului:

«Dar acum Hristos a `nviat din

mor]i, fiind `ncep\tur\ (a `nvierii)

celor adormi]i» (I Cor. 15, 20)”

(p. 280).

De[i a fost sus]inut\ `n cate-

dra de Misiologie [i Ecumenism,

aceast\ tez\ de doctorat are toate

atributele unei teze interdiscipli-

nare: informa]ii din istoria religi-

ilor, numeroase texte biblice, `n-

v\]\tura Bisericii cre[tine, culmi-

nând cu o analiz\ pertinent\ din

perspectiv\ misionar\ [i cu o in-

vita]ie la celebrarea liturgic\ a

mesajului adus de ~nviere.

Meritele lucr\rii au fost sinte-

tizate foarte bine de `nsu[i coor-

donatorul tezei. Astfel, p\rintele

Petre I. David reliefa urm\toa-

rele aspecte ale tezei propuse de

p\rintele Ilie Macar: „1. Lucrarea

aduce reale contribu]ii la ap\ra-

rea `nv\]\turii despre cel mai co-

ple[itor eveniment istoric [i tain\

a tainelor: ~nvierea lui Hristos; 2.

Lucrarea este de mare valoare mi-

sionar-pastoral\, deoarece toate
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sectele cre[tine [i neop\gâne, pre-

cum [i mi[c\rile teozofice, antro-

pozofice panteiste [i deiste t\g\-

duiesc sau falsific\ ~nvierea lui

Hristos...” (p. V).

~n cartea p\rintelui Ilie Macar
redescoperim poate acea necesi-
tate acerb\ a Bisericii de-a oferi
contemporanilor o perspectiv\
nou\ asupra vie]ii umane. Teza de
doctorat a p\rintelui Ilie Macar
nu ne ofer\ un simplu text, cu un
num\r fix de note de subsol care
s\ sus]in\ textul, ci o lucrare care
poate fi considerat\ un r\spuns
al Bisericii vis-à-vis de proble-
matica dogmatic\-misionar\ a
~nvierii Domnului. Redescoperim
`n teza p\rintelui Ilie Macar o
extindere concret\ a `nv\]\turii
de credin]\ Ortodox\, pe care
nu o trateaz\ ca pe o simpl\ re-
la]ie dintre diferitele domenii de
cercetare, ci o adânce[te [i o ofer\
dintr-o [i printr-o argumenta]ie
de tip liturgic. 

~nvierea Domnului se tr\ie[te
`n mod aparte de fiecare dintre noi,
`n m\sura `n care suntem con-
[tien]i de adev\rul [i profunzimea
ei. ~ns\ cel mai mult, adev\rul
~nvierii – ca [i orice aspect sote-
riologic – se tr\ie[te `n Biseric\.
Aici, `n Biseric\, omul contempl\
Lumina ~nvierii [i tot aici, `n Bi-
seric\, omul se `mp\rt\[e[te de
Lumina ~nvierii, fiind locul unde
pentru prima oar\ roste[te ade-
v\rul ~nvierii, c\ „Hristos a `n-
viat!”. Acesta este motivul pentru
care p\rintele Ilie Macar `[i `n-
cheie teza de doctorat prin dou\

argumenta]ii. Prima este de natur\
patristic\, fiind exprimat\ prin
apoftegma Sfântului Serafim de
Sarov: „Hristos a `nviat, bucuria
mea” (p. 290), iar cea de-a doua
argumenta]ie are o conota]ie litur-
gic\, fiind expresia m\rturisirii
noastre a tainei ~nvierii lui Hris-
tos `n chiar slujba ~nvierii: „din
moarte la via]\ [i de pe p\mânt la
cer, Hristos-Dumnezeu ne-a trecut
pe noi, cei ce cânt\m cântare de
biruin]\”. „A m\rturisi” este sino-
nim cu „a da m\rturie”, [i cine
d\ m\rturie devine un m\rturi-
sitor. Cre[tinul adev\rat este cel
ce d\ permanent m\rturie despre
faptele mântuitoare ale lui Hris-
tos prin via]a sa, prin cuvintele
sale, prin lucrurile sale. 

~n fond, scopul acestei c\r]i

este invita]ia propus\ de autor la

o cugetare adânc\ asupra dog-

melor [i `nv\]\turilor pe care le

m\rturisim frecvent `n cultul di-

vin public. Nu o simpl\ m\rtu-

risire a adev\rului soteriologic

„a[tept `nvierea mor]ilor [i via]a

de veci”, ci o profund\ tr\ire a

acestui mesaj este cheia prezentei

lucr\ri. Credem c\ p\rintele Ilie

Macar a avut `n vizor tocmai

aceast\ realitate, de a ne trimite

la ~nvierea lui Hristos [i de-a sim]i

permanent c\ ea trebuie m\rtu-

risit\ [i ap\rat\ de fiecare dintre

noi, cei ce permanent str\batem

urcu[ul spre ~nviere.

Drd. Alexandru PRELIPCEAN


