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ELEMENTE PENTRU CONFIGURAREA 

UNEI TEOLOGII A TIMPULUI 

HRISTOLOGIC ÎN NOUL TESTAMENT

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin ISTRATI

Pentru a distinge [i articula teologia istoriei [i sensul eternit\]ii
în revela]ia plenar\ a Noului Testament, trebuie s\ analiz\m contex-
tul cultural [i religios al societ\]ii iudaice din vremea Mântuitorului
[i s\ vedem cum no]iunile temporale fundamentale converg spre o
în]elegere a timpului [i a eternit\]ii care se unesc în Hristos, Dum-
nezeul Om. Teologul Georgios Mantzaridis afirm\ c\ „Dumnezeu
Cel f\r\ de timp despic\ timpul [i istoria prin venirea Sa în lume
[i întemeiaz\ o er\ cu totul nou\”1. De altfel, timpul nu poate fi
în]eles prin sine însu[i, ci doar prin cauza sa etern\, adic\ prin
Dumnezeu. 

Substratul lingvistic [i semantic al cuvintelor Evangheliei este
unul paradoxal, metaforic [i simbolic, a[adar, el trebuie interpre-
tat în perspectiva mo[tenirii culturale a religiei iudaice [i a revela-
]iei veterotestamentare prezente [i Lege [i prooroci. Teologia nou-
testamentar\ a timpului se întrege[te în viziunea Sf. Ioan Teologul,
care afirm\ fundamentul euharistic [i liturgic al crea]iei desprins din
înse[i cuvintele lui Dumnezeu-Cuvântul. Apoi, teologia paulin\, care
extrage profunzimile terminologiei eleniste [i le articuleaz\ pe linia-
ritatea [i verticalitatea mentalit\]ii iudaice despre timp, va deschide
perspectivele ulterioare ale teologiei mistice patristice. 

Valoarea timpului este dat\, a[adar, nu de vremelnicia creatu-
rilor care subzist\ în el, ci în interven]ia lui Dumnezeu în timp, în
planul Lui ve[nic de mântuire a lumii [i în perseveren]a iubirii Sale
eterne fa]\ de creaturi. Aceast\ statornicie a fost numit\ în Sfânta
Scriptur\ „credincio[ie” sau „adev\r – alhvqeiVa – Psalm 142, 1), pen-
tru c\ ea este lumina ve[niciei în sânul vremelniciei temporale: dorul
neschimb\tor al lui Dumnezeu pentru f\ptura pe care a zidit-o.

1 Prof. Georgios Mantzaridis, Hristos [i timpul, în „Revista Teologic\”, V, 1995,

p. 88. 
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Toate personalit\]ile Vechiului Testament sunt tipuri ale lui Hris-
tos: Adam, Abel, Noe, Enoh, Melchisedec, Avraam, Isaac, Iacov,
Iosif, David, Solomon etc. Par]ialitatea ontologic\ a acestor str\mo[i
ai lui Hristos este icoana plin\t\]ii Fiului lui Dumnezeu, a[a cum
par]ialitatea ontologic\ a timpului este o icoan\ a plin\t\]ii ve[ni-
ciei lui Dumnezeu. Toat\ credincio[ia – ca semn a ceea ce este ne-
trec\tor – [i toat\ cur\]ia umanit\]ii s-au concentrat în persoana
Maicii Domnului. Hristos a venit în lume atunci când o persoan\ a
putut s\ îi dea fiin]\ din trupul ei înmiresmat de feciorie [i cre-
din]\. Istoria lumii este de fapt progresivitatea ontologic\ a umani-
t\]ii în a[teptarea Celui ce dore[te s\ se nasc\ din om, s\ primeasc\
umanitatea mai presus de fire [i s\ inaugureze eonul ve[niciei. 

1. Creatio continua

Conceptul de crea]ie permanent\ este prezent în Vechiul Testa-
ment, dar într-o aur\ mesianic\ [i ascuns\ în care nedes\vâr[irea
revela]iei însemna o a[teptare [i un dor de cele depline. Lucrarea
lui Dumnezeu în lume ca lumin\ a temporalit\]ii era obiectul ru-
g\ciunii lui Israel, con[tient de mul]imea de daruri primite de la Cel
ve[nic: „O, Doamne, ascult\! O, Doamne, iart\! O, Doamne, ia a-
minte [i lucreaz\!” (Daniel 9, 19). Lucrarea divin\ era rodul invo-
ca]iei liturgice [i profetice a poporului ales. Aceast\ lucrare se arat\
prin minuni [i semne, dar [i prin prezen]a divin\ în inima omului
ca pecete a ve[niciei lui în unire cu necreatul: „Dumnezeu cu tu-
netul S\u s\vâr[e[te minuni, El face lucruri mari pe care noi nu
putem s\ le pricepem. Pe fiecare om El pune a Sa pecete – kata-
sfragivzei – pentru ca to]i oamenii s\ recunoasc\ puterea Lui”
(Iov 37, 5 [i 7). 

Venirea lui Hristos este [i începutul unui mod (trovpo") nou [i
plenar al prezen]ei lui Dumnezeu în oameni. El este prezent [i lu-
cr\tor ca om în Hristos [i devine principiul umanit\]ii lor des\vâr-
[ite [i transfigurate în Biseric\. Un Om nou – Hristos este modelul
ve[nic al umanit\]ii eclesiale. Lucrarea lui Dumnezeu în lume nu
mai este mediat\ de exterioritatea materiei [i a naturii, ci devine
interioritatea absolut\ a umanit\]ii. Opera de vindecare a umani-
t\]ii de c\tre Hristos este o permanen]\ a temporalit\]ii create care
devine mediul limitat al iubirii nelimitate a lui Dumnezeu. Timpul
devine pricin\ de ve[nicie a f\pturilor, iar secven]ialitatea materiei
devine o metafor\ a deplin\t\]ii eshatonului: „Tat\l Meu pân\ acum
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lucreaz\; [i Eu lucrez” (Ioan 5, 17). Prezen]a lui Dumnezeu ca lu-

crare de înviere a lumii din robia mor]ii asumate prin fuga de fiin]\
a persoanelor umane2 devine temeiul existen]ei lumii [i a sus]inerii
ei din neant de iubirea nesfâr[it\ a lui Dumnezeu: „Adev\rat, ade-
v\rat zic vou\: Fiul nu poate s\ fac\ nimic de la Sine, dac\ nu va
vedea pe Tat\l f\când; c\ci cele ce face Acela, acestea le face [i Fiul
întocmai. C\ Tat\l iube[te pe Fiul [i-I arat\ toate câte face El, [i lu-
cruri mai mari decât acestea va ar\ta Lui, ca voi s\ v\ mira]i. C\ci,
dup\ cum Tat\l scoal\ pe cei mor]i [i le d\ via]\, tot a[a [i Fiul d\
via]\ celor ce voie[te” (Ioan 5, 19-21). 

Lucrarea divin\ este expresia fireasc\ a iubirii divine care sus-
]ine în existen]\ întreaga crea]ie: „{i [tim c\ Dumnezeu toate le lu-
creaz\ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt
chema]i dup\ voia Lui” (Romani 8, 28). }inta acestei lucr\ri feri-
cite [i continue în timp este unirea ve[nic\ a omului [i a cosmosu-
lui umanizat în sine cu Dumnezeu: „F\cându-ne cunoscut\ taina
voii Sale, dup\ buna Lui socotin]\, astfel cum hot\râse în Sine mai
înainte, spre iconomia plinirii vremilor, ca toate s\ fie iar\[i unite în
Hristos, cele din ceruri [i cele de pe p\mânt – toate întru El, întru
Care [i mo[tenire am primit, rândui]i fiind mai înainte – dup\ rân-
duiala Celui ce toate le lucreaz\, potrivit sfatului voii Sale” (Efeseni
1, 9-11). Acest\ lucrare îmbr\]i[eaz\ [i pline[te libertatea uman\ care
devine vector al îndumnezeirii prin har: „C\ci Dumnezeu este Cel ce
lucreaz\ în voi [i ca s\ voi]i [i ca s\ s\vâr[i]i, dup\ a Lui bun\voin]\”
(Filipeni 2, 13).

Aceast\ prezen]\ lucr\toare a lui Dumnezeu în crea]ie este Cu-
vântul lui Dumnezeu, Logosul ve[nic Care umanizeaz\ lumea [i îl
îndumnezeie[te pe om în lucrarea tainic\ de transfigurare a cosmo-
sului în Biseric\ a slavei necreate: „De aceea [i noi mul]umim lui
Dumnezeu neîncetat, c\ luând voi cuvântul ascult\rii de Dumne-
zeu de la noi, nu l-a]i primit ca pe un cuvânt al oamenilor, ci, a[a
precum este într-adev\r, ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu, care [i
lucreaz\ întru voi, cei ce crede]i” (I Tesaloniceni 2, 13). 

Puterea [i cuprinderea Logosului în via]a lumii este o perma-
nen]\ care îmbr\]i[eaz\ interioritatea [i exterioritatea absolut\ a

2 Ioannis E. Anastasiou, Temps et eschatologie chez les Pères grecs, în Temps et es-

chatologie, Données bibliques et problematiques contemporaines, Editions du Cerf,

Paris, 1993, pp. 92-93: „infernul este absen]\ a lui Dumnezeu [i incapacitate a p\c\-

to[ilor de a sim]i prezen]a [i iubirea lui Dumnezeu, sau energia necreat\ [i lumi-

noas\ a lui Dumnezeu”.
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tuturor (universul mare [i cel mic), atingând „desp\r]itura – meri-
smov"” dintre cele spirituale [i cele materiale (cf. Evrei 4, 12). Acest
hotar dintre materie [i spirit este abisul tainic al iubirii [i poarta
spiritualiz\rii temporale a materiei. Frontiera dintre spiritual [i ma-
terial este un orizont de lumin\ în care harul necreat, deci ve[nic al
lui Dumnezeu, lumina neînserat\ a iubirii Sale se une[te cu lumina
creat\ în prima zi, care este substratul existen]ei materiei. Interesant
este faptul c\ apostolul vorbe[te [i despre hotarul dintre încheie-
turi (armwvn) [i m\duv\ (muelwn), adic\ de locul unde materia (osul)
cre[te dup\ un program interior de extensie a crea]iei în iubirea lui
Dumnezeu. Cre[terea organismelor vii este, a[adar, o binecuvân-
tare de la Dumnezeu de a se plini voca]ia lor logic\ (adic\ de pli-
nire a logosului lor). Cuvântul permanent creator este lumina critic\
(kritikoV" fw") a universului, criteriul judec\]ii [i dorul ei interior dup\
des\vâr[ire: „C\ci Cuvântul lui Dumnezeu e viu [i lucr\tor [i mai
ascu]it decât orice sabie cu dou\ t\i[uri [i p\trunde pân\ la desp\r-
]itura sufletului [i duhului, dintre încheieturi [i m\duv\, [i destoi-
nic este s\ judece sim]irile [i cuget\rile inimii [i nu este nici o f\p-
tur\ ascuns\ înaintea Lui, ci toate sunt goale [i descoperite, pentru
ochii Celui în fa]a C\ruia noi vom da socoteal\” (Evrei 4, 12-13). 

Dumnezeu este lucr\tor nu numai în aceast\ lume, ci este Maes-
trul, Arhitectul [i Lucr\torul Împ\r\]iei veacului viitor: „C\ci a[tepta
cetatea cu temelii puternice, al c\rei me[ter (magistru) [i lucr\tor este
Dumnezeu – tecnivth" kai dhmhourgoV" o Qeov"” (Evrei 11, 10). Dup\
cum Duhul Sfânt este Arhitectul Bisericii p\mânte[ti, El este [i Arhi-
tectul Bisericii ve[nice din ceruri în care lumea va întra ca într-o Li-
turghie ve[nic\.

2. „Ceasul (ora) lui Hristos”

Evangheliile vorbesc frecvent ex ore Christi despre „ceasul” Dom-

nului. În aceast\ expresie sunt cuprinse mai multe sensuri revela-

toare pentru conturarea unei teologii noutestamentare a timpului.

Con[tiin]a providen]ei divine care ]ine lumea se manifest\ pregnant

în cuvintele lui Hristos, Cel care face voia Tat\lui ceresc. Iconomia

lui Dumnezeu are un sens ve[nic, iar succesiunea momentelor mân-

tuirii r\spunde unei inteligibilit\]i creatoare, care confirm\ viziu-

nile profe]ilor – „ca s\ se împlineasc\ cuvântul care zice” (Matei 1,

22; 2, 15; 2, 23; 4, 14; 8, 17 etc.) – [i creeaz\ un fundament viito-

rului lumii. Evenimentele mântuitoare sunt realizarea planului etern
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de unire a omului cu Dumnezeu, ele nefiind simple ocuren]e tem-

porale, ci fiind unite cu ve[nicia Fiului lui Dumnezeu care le s\-

vâr[e[te. 

În via]a istoriei, de fapt, evenimentele cu adev\rat esen]iale sunt
ar\t\rile lui Dumnezeu, teofaniile. De aceea, Biserica acceseaz\ rea-
litatea acestor evenimente mântuitoare mereu, ele devin permanen]a
haric\ a iubirii r\stignite [i înviate a lui Hristos. De aceea, teologia
patristic\ va elabora o întreag\ hermeneutic\ tipologic\, în care

istoria are sens ve[nic, iar „ra]iunile timpului sunt în Dumnezeu”
(Sf. Maxim M\rturisitorul3). Ceasul (ora), ziua [i clipa sunt a[adar
resorturi ale realiz\rii, desf\[ur\rii în timp a iubirii lui Dumnezeu
pentru crea]ie. De asemenea, ceasul lui Hristos are valoare eshato-
logic\ pentru c\ evenimentele vie]ii pe p\mânt a Domnului sunt
criteriile de valorizare [i de judecat\ a umanit\]ii. Botezul, Transfi-

gurarea, R\stignirea, Moartea, Învierea, În\l]area lui Hristos sunt
permanen]e ale prezen]ei Sale sacramentale în noi [i paradigme ale
vie]ii personale a omului în Biseric\. 

Ceasul lui Hristos (adic\ timpul jertfei Sale) devine astfel poarta
spre ve[nicie deschis\ tuturor oamenilor. Învierea lui Hristos este

nu numai premisa, ci [i poarta învierii tuturor oamenilor din robia
p\catului [i a învierii lor cu trupul la sfâr[irea lumii. Dumnezeu
Cuvântul nu este numai „Încep\torul (N\sc\torul) frumuse]ii” –
tou kavllou" genesiavrchv"  (În]elepciunea lui Solomon 13, 3), ci [i „În-
cep\tor al vie]ii” – archgoVn th" zwh", a[a cum Îl nume[te, inspi-
rat de Duhul Sfânt, Sf. Apostol Petru (Fapte 3, 15). Prin moartea [i

Învierea Sa, Hristos este „Încep\torul mântuirii” oamenilor, pentru c\
în El se realizeaz\ deschiderea oamenilor c\tre Dumnezeu: „C\ci du-
când pe mul]i fii la m\rire, I se c\dea Aceluia, pentru Care sunt
toate [i prin Care sunt toate, ca s\ des\vâr[easc\ prin p\timire pe În-
cep\torul mântuirii lor – toVn archgoVn th" swthriva"” (Evrei 2, 10). 

Aceast\ realitatea hristologic\ dinamic\ a fost exprimat\ de Mân-

tuitorul Hristos atunci când a zis: „Eu sunt u[a: de va intra cineva
prin Mine, se va mântui; [i va intra [i va ie[i [i p\[une va afla” (Ioan
10, 9). Hristos este deci [i u[a timpului spre ve[nicie. În El, timpul se
impregneaz\ (în sensul etimologic al cuvântului) de ve[nicie, adic\
poart\ în pântece semin]ele Învierii. Fiecare clip\ devine în Hris-

tos poart\ spre iubirea treimic\, resort de în\l]are spiritual\ spre

3 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, Editura Insti-

tutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti 1997, p.125.
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limanul lin al vie]ii eterne. Istoria devine hristologic\ pentru c\ ur-
meaz\ acum destinul sfânt al Fiului lui Dumnezeu, asumând Cru-
cea durerilor pentru a a[tepta Învierea. Istoria este cruciform\ din
momentul în care Dumnezeu a luat Crucea lumii pe umerii S\i. Lu-
mea devine astfel r\scruce dintre moarte [i via]\, spa]iu al liber-

t\]ii absolute în care durerea [i moartea sunt umplute de lumina [i

de credin]a în Hristos Cel înviat: „Cu ochii a]inti]i asupra lui Iisus, În-

cep\torul [i Plinitorul credin]ei – ei" toVn th" pivstew" archgoVn kaiV
teleiwvthn,  Care, pentru bucuria pus\ înainte-I, a suferit crucea, n-a
]inut seama de ocara ei [i a [ezut de-a dreapta Tronului lui Dum-
nezeu” (Evrei 12, 2). Slava cereasc\ este a[adar rodirea Crucii în

ve[nicie, iar Crucea este s\mân]a Învierii. Din aceast\ perspectiv\
timpul durerii umane este o Cruce a umanit\]ii, iar Hristos Cel r\s-
tignit este structura de rezisten]\ (ve[nic\) a universului, punctul de
sprijin al cosmosului în Care î[i g\se[te odihna [i voca]ia toat\ mi[-
carea celor create. Hristos este Crucea universului [i Crucea timpu-

lui pentru c\ în El, ra]iunile timpului arat\ voca]ia de ve[nicie a
f\pturii create din nimic, sfâr[itul f\r\ de sfâr[it ale celor care au ie[it
din nefiin]\. De altfel, Crucea asum\ în sine voca]ia de unificare a
elementelor crea]iei, ea fiind „arbore al vie]ii, crea]ie [i generare,
uniune a contrariilor, întâlnire a timpului cu spa]iul, a cerului cu
p\mântul”4.

Lexemul „ceas” poate spune multe despre valoarea restauratoare
a timpului hristologic. Ora este m\sura vindec\rii umanit\]ii. Dup\
ce Hristos roste[te cuvintele vie]ii asupra celor bolnavi, Evanghe-
lia adaug\: „[i s-a t\m\duit în ceasul acela” (Matei 8, 13; 9, 22; 15,
28; 17, 18 etc.). Ceasul sugereaz\ simultaneitatea lucr\rii harului
vindec\tor cu porunca vindec\rii. Minunile lui Hristos vindec\ [i
restaureaz\ umanitatea (trup [i suflet) [i cosmosul întreg, iar tem-
poralitatea hristologic\ devine o temporalitate a vindec\rii, a urcu-
[ului spiritual.

A doua semnifica]ie a „ceasului” este momentul Jertfei lui Hris-
tos pentru p\catele lumii. Întreaga istorie graviteaz\ ontologic în
jurul acestui moment, pentru c\ el este izvorul de sens al tuturor
vie]ilor umane [i al întregului univers. De aceea Evangheli[tii descriu
cu realism duhovnicesc succesiunea momentelor mântuitoare, pri-
mind prin Duhul Sfânt con[tiin]a accesibilit\]ii liturgice a acestor
momente în Biseric\. R\stignirea, moartea [i Învierea lui Hristos

4 Nadia Julien, Dictionnaire des Symboles, Marabout, Alleur, 1989, p. 95.
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deschid istoriei [i cosmosului o perspectiv\ ve[nic\, iar ele sunt te-
meiul celebr\rii liturgice a Eclesiei: „Iat\ s-a apropiat ceasul [i Fiul
Omului va fi dat în mâinile p\c\to[ilor” (Matei 26, 45), „{i când a
fost ceasul, S-a a[ezat la mas\, [i apostolii împreun\ cu El” (Luca
22, 14), „Deci c\utau s\-L prind\, dar nimeni n-a pus mâna pe El,
pentru c\ nu venise înc\ ceasul Lui” (Luca 7, 30), „{i mergând pu-
]in mai înainte, a c\zut cu fa]a la p\mânt [i Se ruga, ca, de este cu
putin]\, s\ treac\ de la El ceasul (acesta)” (Marcu 14, 35). 

Ceasul mor]ii din iubire pentru oameni este ceasul suferin]ei ex-
treme, a durerii f\r\ de hotar pe care o simte omul care-l p\r\se[te
pe Dumnezeu – Via]a tuturor. Hristos spune „Întristat este sufletul
Meu pân\ la moarte. R\mâne]i aici [i priveghea]i împreun\ cu Mine”
(Matei 26, 38), ar\tând deopotriv\ extensia temporal\ a durerii jert-
felnice, dar [i intensitatea acestei dureri ca premis\ perpetu\ a pri-
vegherii Bisericii: „Acum sufletul Meu e tulburat, [i ce voi zice? P\-
rinte, izb\ve[te-M\, de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit
în ceasul acesta” (Ioan 12, 27). „Via]a lui Hristos î[i atinge punctul
culminant în moarte”, afirm\ teologul G. Mantzaridis5, tocmai
pentru c\ prin moarte Hristos umple tot universul cu iubirea Sa
ve[nic\. Nimic [i nimeni nu mai poate invoca întunericul, neputin]a
sau ne[tiin]a: „De nu a[ fi f\cut între ei lucruri pe care nimeni altul
nu le-a f\cut, p\cat nu ar avea” (Ioan 15, 24). Ascultarea fa]\ de
Tat\l [i iubirea infinit\ fa]\ de creaturile finite L-au f\cut pe Hris-
tos s\ treac\ prin moarte ca prin supremul test al iubirii fa]\ de
Tat\l [i fa]\ de lume. Acesta este sensul expresiei „S\vâr[itu-s-a –
Tetevlestai”, pe care Hristos muribund o [opte[te Tat\lui înainte de
a-{i încredin]a duhul în mâinile Lui (cf. Ioan 19, 30), adic\ acela de
împlinire a istoriei în Sine [i a misiunii Sale în istorie.

Aceste extrase din Evanghelii contureaz\ viziunea providen-
]ial\ a Evangheliei pentru care crea]ia are un ritm [i o ordine care
aduc m\rturie de Creatorul ei. Ceasul prinderii lui Iisus este îng\-
duit de Dumnezeu ca o m\sur\ a nem\suratei Sale smerenii, clipa
în care timpul c\derii omului se une[te cu eternitatea iubirii jert-
felnice a Fiului: „În toate zilele fiind cu voi în templu, n-a]i întins
mâinile asupra Mea. Dar acesta este ceasul vostru [i st\pânirea în-
tunericului” (Luca 22, 53). 

Iar ceasul mor]ii Sale este înso]it de o adev\rat\ r\zvr\tire a na-
turii împotriva umanit\]ii omorâtoare de Dumnezeu [i de o eviden]\

5 G. Mantzaridis, op. cit., p. 91.
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a comp\timirii întregului univers („soarele s-a întunecat” Luca 23,
45 [i „p\mântul s-a cl\tinat”) cu Logosul întrupat. Natura sufer\ [i
plânge împreun\ cu Dumnezeu, v\dindu-[i apartenen]a ei la ordi-
nea ascult\toare a Cuvântului. Aceste semne v\zute ale durerii nev\-
zute a materiei pentru robia omului sunt un adev\rat cutremur al
fiin]ei în fa]a mor]ii lui Dumnezeu. Smerenia lui Dumnezeu este
infinit\ pentru c\ El umple de iubirea Sa tot universul, chiar [i ia-
dul lipsei de El. Dumnezeu îi iube[te infinit [i pe cei ce-L refuz\,
f\r\ a for]a în vreun fel libertatea lor. Iar dac\ libertatea lor ve[-
nic\ Îl refuz\ etern, atunci Dumnezeu îng\duie iadul lipsei de Sine,
ca respect deplin fa]\ de libertatea oamenilor.

Un pasaj scripturistic revelator pentru o teologie a timpului hris-

tologic este cel din Evanghelia lui Matei, privitor la moartea Dom-

nului: „Iar Iisus, strigând iar\[i cu glas mare, {i-a dat duhul. {i iat\,

catapeteasma templului s-a sfâ[iat în dou\, de sus pân\ jos, [i p\-

mântul s-a cutremurat [i pietrele s-au despicat, mormintele s-au des-

chis [i multe trupuri ale sfin]ilor adormi]i s-au sculat. {i ie[ind din

morminte, dup\ învierea Lui, au intrat în cetatea sfânt\ [i s-au ar\tat

multora” (Matei 27, 50-53). Cuvintele Evangheliei arat\ c\ prin

moartea [i Învierea lui Hristos o falie ontologic\ s-a c\scat între bles-

temul p\catului originar [i voca]ia de nemurire a omului. Prin aceast\

falie, deschis\ de moartea cu trupul a Fiului lui Dumnezeu, au înviat

[i sfin]ii „care din veac au binepl\cut”6 Domnului. Hristos Se pogoar\

la iad [i sf\râm\ por]ile mor]ii ve[nice, iar o dat\ cu ridicarea Sa din

iad, îi trage afar\ pe to]i „sfin]ii adormi]i” (Matei 27, 52), care f\r\ voia

lor au fost osândi]i. Ace[tia, dup\ m\rturia lui Matei, intr\ în sfânta

cetate [i se arat\ multora. Teologia patristic\ interpreteaz\ alegoric

[i duhovnice[te intrarea lor în sfânta cetate, adic\ în Ierusalimul cel

spiritual al iubirii lui Dumnezeu. Ceea ce este esen]ial pentru sco-

pul studiului de fa]\ este faptul c\ voca]ia de nemurire a umani-

t\]ii s-a realizat deja în Hristos Cel înviat din mor]i. Cu El începe

eonul învierii mor]ilor [i Împ\r\]ia lui Dumnezeu, inaugurat\ de

Hristos. Timpul creaturii este doar calea finit\ spre Dumnezeu, este

spa]iul libert\]ii noastre umplute firesc de harul cel necreat [i ve[-

nic al lui Dumnezeu.

Timpul Bisericii asimileaz\ fiecare clip\ [i fiecare ceas ca fiind

o înviere din moartea p\catului prin Evanghelie. Orice cuvânt al lui

6 Rug\ciunea de dezlegare, Rânduiala Înmormânt\rii, Molitfelnic, E.I.B.M.B.O.R.,

Bucure[ti, 1998, p. 196.
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Dumnezeu este învietor, pentru c\ înviaz\ toat\ crea]ia, ca Logos:

„Adev\rat, adev\rat zic vou\, c\ vine ceasul [i acum este, când mor]ii

vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu [i cei ce vor auzi vor învia”

(Ioan 5, 25). Aceast\ înviere permanent\ în spa]iul eclesial este pus\

în coresponden]\ ontologic\ de Hristos cu învierea final\: „Nu v\

mira]i de aceasta; c\ci vine ceasul când to]i cei din morminte vor auzi

glasul Lui [i vor ie[i, cei ce au f\cut cele bune spre învierea vie]ii [i

cei ce au f\cut cele rele spre învierea osândirii” (Ioan 5, 28-29). Tim-

pul este, a[adar, icoana par]ial\ [i secven]ial\ a eternit\]ii, iar învi-

erea fiec\rei clipe ca timp transfigurat este a[teptarea [i proorocia

învierii tuturor ca eternitate în har.

Prin Învierea Mântuitorului se deschide era într\rii oamenilor în
Dumnezeu (c\ci învierea este intrarea omului integral în lumina
etern\ a Creatorului). Timpul nu mai este intervalul dintre noi [i
moarte, ci intervalul dintre noi [i Via]a-Hristos, Cel ce ne a[teapt\
dincolo de por]ile mor]ii trupe[ti. Durerea continu\ [i progresiv\
a pierderii de sine a omului a fost înlocuit\ cu bucuria negr\it\ a
restaur\rii [i înve[nicirii lui. Timpul î[i urmeaz\ cursul s\u, iar sl\-
biciunea [i durerea p\catului sunt manifeste în lume. Dar neantul
lipsei de sens [i de Dumnezeu deja a fost biruit. Prin Tainele sale,
Biserica strâmtoreaz\ por]ile iadului, prin iertarea p\catelor oferit\ de
Hristos membrilor Trupului S\u sunt smul[i tot mai mul]i oameni
din ghearele mor]ii. Prin Liturghia sa, care trece peste hotarele vie]ii
[i ale mor]ii, Biserica recupereaz\ sufletele celor pentru care se roag\.
„Lumina lui Hristos lumineaz\ tuturor”7. Materia întreag\ este sfin-
]it\ [i integrat\ euharistic în umanitatea unit\ cu Dumnezeu.  

Semnele cosmice ale com-p\timirii cu Hristos sunt [i proorocii
ale sfâr[itului lumii [i ale venirii Sale întru slav\. Timpul creat as-
cult\ de Ziditorul lui: „Soarele se va schimba în întuneric [i luna în
sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare [i str\lucit\” (Fapte
2, 20), „Iar de ziua [i de ceasul acela nimeni nu [tie, nici îngerii din
ceruri, nici Fiul, ci numai Tat\l” (Matei 24, 36), „De aceea [i voi fi]i
gata, c\ în ceasul în care nu gândi]i Fiul Omului va veni”. (Matei
24, 44). Aceast\ durere [i întunecare a crea]iei în momentul mor]ii
Domnului este semnul finitudinii ordinii create. Lumea se sfâr[e[te
proleptic înc\ din clipa mor]ii lui Hristos pe Cruce. Valorile ei î[i
g\sesc odihna în Dumnezeu. În ziua a opta, timpul va fi asumat

7 Liturghia Darurilor celor mai înainte sfin]ite, Liturghier, E.I.B.M.B,O.R.,

Bucure[ti, p. 274.
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valoric în memoria lui Dumnezeu [i a oamenilor uni]i cu El, iar
slujitorii timpului [i spa]iului vor l\sa locul lor lui Hristos Care va
fi „totul întru toate”8: soarele se va stinge, iar lumina cea necreat\ a
lui Hristos – „Soarele drept\]ii, cu t\m\duire venind în razele lui”
(Maleahi 3, 20), „R\s\ritul Cel de sus” (Luca 1, 78), va str\luci f\r\ de
hotar (neavând extensie spa]ial\, ci îmbr\]i[ând toate), f\r\ de apus
(c\ci lumineaz\ plenar [i ve[nic), f\r\ de umbr\ (c\ci nimic nu mai
poate fi opac luminii Sale) [i f\r\ de sfâr[it în toatele ungherele
crea]iei. Templul ca spa]iu de îmbisericire a lumii va l\sa locul lui
Hristos – Templul ve[nic al iubirii lui Dumnezeu: „{i templu n-am
v\zut în ea (cetatea Ierusalimului ceresc n.n.), pentru c\ Domnul
Dumnezeu, Atot]iitorul, [i Mielul este templul ei. {i cetatea nu are
trebuin]\ de soare, nici de lun\, ca s\ o lumineze, c\ci slava lui
Dumnezeu a luminat-o [i f\clia ei este Mielul. {i neamurile vor um-
bla în lumina ei, iar împ\ra]ii p\mântului vor aduce la ea slava (dovxa)
lor” (Apocalips\ 21, 22-24). 

3. Flexibilitatea timpului hristologic

Toate vedeniile veterotestamentare asupra leg\turii profunde [i
tainice dintre fiin]\ [i timp se împlinesc în Persoana Logosului în-
trupat. Mentalitatea iudaic\ despre timp [i spa]iu era una liniar\ [i
privea unitatea dintre om [i timpul s\u. Timpul nu este o catego-
rie abstract\ sau o scen\ a desf\[ur\rii vie]ii umane. Timpul este via]a
îns\[i în extensia sa spre trecut (memorie) [i spre viitor (a[teptare). 

În Hristos, timpul este via]a lumii asumat\ de Fiul lui Dumne-
zeu. El se poate dilata sau concentra în func]ie de evenimentul
mântuitor care îi corespunde. Fiul s\vâr[e[te dumnezeie[te cele
omene[ti [i omene[te cele dumnezeie[ti. „P\timirile Sale sunt minu-
nate, iar minunile sale sunt p\timite” (Sf. Maxim M\rturisitorul) adic\
arat\ iubirea jertfelnic\ [i comp\timitoare a lui Dumnezeu. Logo-
sul creator [i proniator al lumii dispune de taina timpului [i o orien-
teaz\ spre eternitate. Hristos înve[nice[te timpul vie]ii Sale p\mân-
te[ti, unindu-l cu ve[nicia iubirii treimice. 

De aceea teologia timpului hristologic afirm\ flexibilitatea tem-
poralit\]ii. Rug\ciunea poate covâr[i sintaxa temporal\ [i rânduie-
lile firii create. Astfel, Maica Domului, cea mai curat\ ml\di]\ a nea-
mului omenesc, Îl întrupeaz\ pe Dumnezeu Fiul din trupul ei

8 Efeseni 1, 10; 4, 10.
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feciorelnic. Ea devine astfel icoana Bisericii, care Îl prime[te în sine
pe Hristos. Sfântul Ioan Teologul, în relatarea primei minuni a Mân-
tuitorului, sesizeaz\ aceast\ flexibilitate mistagogic\ [i personal\ a
timpului. Afla]i la o nunt\ (moment de axial\ bucurie [i de na[tere
a unei noi familii9), Iisus [i mama Sa asist\ la un moment de cump\n\:
vinul se sfâr[e[te. Maica Domnului îi spune Fiului ei: „Nu mai au vin”
(Ioan 2, 3), [tiind bun\tatea [i îndur\rile Fiului lui Dumnezeu. „A
zis ei Iisus: Ce ne prive[te pe mine [i pe tine, femeie? Înc\ n-a ve-
nit ceasul Meu” (Ioan 2, 4). Cu toate acestea, la rug\mintea mamei
Sale, Hristos gr\be[te momentul (ceasul) ar\t\rii slavei Sale (cf. Ioan
2, 11), dovedind deopotriv\ c\ rug\ciunea poate schimba rându-
ielile firii [i poate gr\bi istoria de a primi în sine pe Dumnezeu. De
fapt, Maica Domnului nici m\car nu-L roag\ ceva, ci El, fiind Dum-
nezeul veacurilor [i sim]ind în mod infinit durerea, bucuria [i dorul
mamei Lui, frânge rânduiala temporal\ [i apropie ceasul S\u de oa-
meni, gr\bind vremea minunilor [i a revel\rii Sale în lume. 

Tot astfel, iubirea lui Hristos pentru Saul a covâr[it ura lui de
prigonitor al Bisericii [i l-a f\cut „vas ales” al slavei lui Dumnezeu.
Sfântul Apostol Pavel m\rturise[te despre modul minunat în care
Dumnezeu i s-a ar\tat „la urma tuturor, ca unui n\scut înainte de
vreme – tŵ ektrwvmati”10 (I Corinteni 15, 8). Revela]ia se poate mani-
festa în felurite moduri, dup\ voia lui Dumnezeu [i dup\ puterea
oamenilor de a-L primi pe El. 

Ceasul lui Hristos sau vremea Lui este momentul în care El moare
pentru p\catele întregii lumi. Acest ceas al mor]ii din iubire este
momentul în care toate sensurile crea]iei se î[i reg\sesc voca]ia ori-
ginar\, aceea de unire cu Dumnezeu: „Acum sufletul Meu e tul-
burat, [i ce voi zice? P\rinte, izb\ve[te-M\, de ceasul acesta. Dar
pentru aceasta am venit în ceasul acesta. P\rinte, preasl\ve[te-}i
numele! Atunci a venit glas din cer: {i L-am preasl\vit [i iar\[i Îl
voi preasl\vi” (Ioan 12, 27-28).

Jertfa Lui de iubire [i de smerenie a cutremurat por]ile mor]ii,
raiul [i iadul s-au deschis, unul primitor de oameni, iar altul slobo-
zind pe cei lega]i în el. Iubirea lui Hristos umple toate marginile
universului cu lumina Învierii Sale din mor]i: „Acum toate s-au um-
plut de lumin\, [i cerul [i p\mântul [i cele dedesubt”11. Vremea mor]ii

9 Familia este „Biserica de acas\” dup\ expresia Sf. Ioan Chrisostom (ecclesia do-

mestica).
10 Evktrwma – (gr.) avorton, prematur.
11 Penticostar, p. 16.
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Sale din iubire de oameni este momentul care d\ruie[te sens isto-
riei pentru ve[nicie, este evenimentul în care eternitatea se umple
de timp (unit\ fiind cu timpul în Hristos), iar timpul se umple de
eternitate. Jertfa Sa pe Cruce va fi momentul care va deschide posi-
bilitatea tuturor oamenilor s\ moar\ [i s\ învieze mistic împreun\ cu
El: „Vremea Mea înc\ n-a sosit; dar vremea voastr\ totdeauna este
gata” (Ioan 7, 6) [i „Voi duce]i-v\ la s\rb\toare; Eu nu merg la s\r-
b\toarea aceasta, c\ci vremea Mea nu s-a împlinit înc\” (Ioan 7, 8).
Taina vremii lui Hristos este taina ascult\rii Sale fa]\ de Tat\l [i îm-
plinirea voii Lui. Sf. Evanghelist Ioan vorbe[te despre aceast\ tain\
[i adaug\ „Iar la jum\tatea praznicului, Iisus S-a suit în templu [i
înv\]a” (Ioan 7, 14). Prin aceste cuvinte, Sf. Ioan arat\ iubirea fier-
binte a lui Hristos pentru oamenii c\zu]i în robia mor]ii. De[i la
început refuz\ s\ mearg\ în Ierusalim, Hristos gr\be[te vremea jert-
fei [i mor]ii Lui pentru umanitate. Iubirea concentreaz\ timpul [i
biruie[te hotarele firii, împu]ineaz\ clipele pân\ la momentul unirii
cu cel iubit. A[adar, iubirea lui Hristos pentru lume covâr[e[te cea-
surile [i vremile: „Pu]in timp mai sunt cu voi [i M\ duc la Cel ce
M-a trimis. M\ ve]i c\uta [i nu M\ ve]i g\si; [i unde sunt Eu, voi nu
pute]i s\ veni]i” (Ioan 7, 33-34).

Hristos este lumina nemuririi oamenilor: „Dac\ cineva va p\zi

cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac” (Ioan 7, 51). El des-

chide lumii perspectiva eternit\]ii lui Dumnezeu Care este mai pre-

sus de timp, dar prezent prin iubire în fiecare moment al istoriei:

„Avraam, p\rintele vostru, a fost bucuros s\ vad\ ziua Mea [i a v\-

zut-o [i s-a bucurat. Deci au zis iudeii c\tre El: Înc\ nu ai cincizeci

de ani [i l-ai v\zut pe Avraam? Iisus le-a zis: Adev\rat, adev\rat zic

vou\: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam” (Ioan 7, 56-58).

Aceste cuvinte ale Mântuitorului vor întemeia teologia unirii din-

tre timp [i eternitate în Hristos. Succesivitatea limit\rii temporale se

une[te cu simultaneitatea infinitului personal al Treimii. Sfin]ii ador-

mi]i v\d cu adev\rat vremea lui Hristos din rai [i se bucur\ de mân-

tuirea d\ruit\ lumii în El. 

Afirmarea bucuriei lui Avraam pentru „ziua lui Hristos” arat\

con[tiin]a [i via]a dup\ moarte ca a[teptare a lui Hristos [i ca n\-

dejde a luminii Sale. Starea de dup\ moarte a sufletelor este o stare

de a[teptare con[tient\ a învierii finale: „Fiii veacului acestuia se în-

soar\ [i se m\rit\, iar cei ce se vor învrednici s\ dobândeasc\ vea-

cul acela [i învierea cea din mor]i nici nu se însoar\, nici nu se m\rit\.

C\ci nici s\ moar\ nu mai pot, c\ci sunt la fel cu îngerii [i sunt fii ai
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lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iar c\ mor]ii înviaz\ a ar\tat chiar

Moise la rug, când nume[te Domn pe Dumnezeul lui Avraam, [i

Dumnezeul lui Isaac, [i Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu deci nu

este Dumnezeu al mor]ilor, ci al viilor, c\ci to]i tr\iesc în El” (Luca

20, 34-38).

Momentul maxim al smereniei Mântuitorului este de fapt, în iu-
birea ve[nic\ a Treimii, momentul preasl\virii lui Hristos ca Domn al
întregului univers: „Iisus, ridicând ochii S\i la cer, a zis: P\rinte, a
venit ceasul! Preasl\ve[te pe Fiul T\u, ca [i Fiul s\ Te preasl\veasc\”
(Ioan 17, 1). 

Moartea Sa pe Cruce este îmbr\]i[area suprem\ a timpului de
c\tre ve[nicie: „Iar Eu, când M\ voi în\l]a de pe p\mânt, îi voi trage
pe to]i la Mine. Iar aceasta zicea, ar\tând cu ce moarte avea s\ moar\”
(Ioan 12, 32-33). Suprema durere este suprema preasl\vire a Fiului.
În Împ\r\]ia lui Dumnezeu slava este identic\ cu smerenia, Cru-
cea este sensul ve[nic al Învierii, via]a este r\spunsul dat mor]ii, iar
lumina iubirii r\sare din jertfa iubitoare: „Mai mare dragoste nimeni
nu are, ca via]a sa s\ [i-o pun\ pentru prietenii s\i” (Ioan 15, 13). 

Hristos trece prin moarte [i prin Înviere pentru a umple între-
gul univers de Lumina ascult\rii Sale fa]\ de Tat\l [i de iubirea jert-
felnic\ a lui Dumnezeu pentru lume: „{i acum, preasl\ve[te-M\ Tu,
P\rinte, la Tine Însu]i, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai îna-
inte de a fi lumea” (Ioan 17, 5). Crucea, piroanele, trestia, cununa
de spini, suli]a [i mormântul sunt cortegiul biruin]ei lui Dumne-
zeu, prin iubire, fa]\ de libertatea persoanelor create de a-L refuza
[i de a-L ucide în inima lor. Nicolae Cabasila spune c\ r\nile dum-
nezeie[ti ale lui Hristos sunt „podoabele împ\r\te[ti” ale lui Dum-
nezeu. Iar Împ\r\]ia este a Pruncului t\cut în care se ascund toate
cuvintele acestei lumi (Sf. Efrem Sirul) [i a Mirelui r\stignit „care
nu {i-a deschis gura Sa” (Isaia 53, 7). 

Din aceast\ perspectiv\, vremelnicia acestei lumi adic\ supu-
nerea ei timpului este premisa înaint\rii ei pe verticala iubirii lui
Dumnezeu. În lumina lui Hristos Cel r\stignit [i înviat, durerile [i
suferin]ele acestei lumi sunt o pic\tur\ din Crucea Lui. În istorie,
din cauza p\catului, nu exist\ Înviere f\r\ Cruce, durerea asumat\
metanoic este împ\rt\[ire din suferin]ele lui Dumnezeu, iar moar-
tea trupului nu desfiin]eaz\ persoana uman\, ci este un catharsis al
fiin]ei în care arde necur\]ia refuzului nostru de-a-L iubi pe Dum-
nezeu a[a cum El ne-a iubit. Hristos simte în mod infinit toate
durerile lumii cu inima Sa str\puns\ de suli]\, urcând pe Cruce [i
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purificând prin Sângele S\u toat\ suferin]a universului care Îl a[-
tepta cu dor. 

Profunzimea acestei antinomii hristologice a fiin]ei a fost obser-
vat\ de ucenicul iubit care afirm\ puterea etern\ a iubirii dincolo
de moarte [i de înviere: „Iar înainte de s\rb\toarea Pa[tilor, [tiind
Iisus c\ a sosit ceasul Lui, ca s\ treac\ din lumea aceasta la Tat\l,
iubind pe ai S\i cei din lume, pân\ la sfâr[it i-a iubit” (Ioan 13, 1).
Durerea Fiului lui Dumnezeu devine punte de unire a Lui cu oa-
menii. Dac\ în vechime durerea [i moartea erau zid desp\r]itor
între om [i ceea ce ar fi trebuit ca el s\ fie, în Hristos toate ra]iu-
nile firii î[i reg\sesc voca]ia. Lipsa de sens [i de ra]iune a durerii [i a
mor]ii devine teologie a Crucii lui Hristos, „puterea lui Dumnezeu [i
în]elepciunea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1, 24). Iubirea adev\rat\
desfiin]eaz\ toate limitele spa]iului sau timpului, fiin]ei sau cunoa[-
terii. Ea trece peste hotarele neputin]ei omene[ti [i întrege[te firea
uman\ redându-i sensul ei ve[nic.

În cuvântarea Sa final\, Hristos vorbe[te despre moartea [i În-
vierea Sa, despre rai [i despre Duhul Sfânt Cel d\ruit Bisericii, des-
pre tr\dare [i despre preasl\virea Sa. În capitolul 16, Sf. Ioan sur-
prinde contrastul dintre plângerea ucenicilor [i bucuria perfid\ a
lumii. Dar constatarea acestei suferin]e este doar pentru a ar\ta vo-
ca]ia n\sc\toare sau creativ\ a durerii în lume, efortul [i truda cu care
iau fiin]\ toate marile realiz\ri ale lumii. Orice întristare [i orice du-
rere asumat\ hristologic sunt na[tere a bucuriei: „Adev\rat, adev\-
rat zic vou\ c\ voi ve]i plânge [i v\ ve]i tângui, iar lumea se va
bucura. Voi v\ ve]i întrista, dar întristarea voastr\ se va preface în
bucurie. Femeia, când e s\ nasc\, se întristeaz\, fiindc\ a sosit cea-
sul ei; dar dup\ ce a n\scut copilul, nu-[i mai aduce aminte de
durere, pentru bucuria c\ s-a n\scut om în lume. Deci [i voi acum
sunte]i tri[ti, dar iar\[i v\ voi vedea [i se va bucura inima voastr\ [i
bucuria voastr\ nimeni nu o va lua de la voi”. Bucuria na[terii de va-
lori este îns\ taina bucuriei ve[nice care vine din na[terea lui
Hristos în inima omului. De asemenea, orice maternitate fiin]ial\
este o împ\rt\[ire din Învierea lui Hristos, Cel ce lumineaz\ [i sfin-
]e[te pe tot omul ce vine în lume. 

Omul este mereu la r\scrucea antinomic\ dintre prezen]\ [i a[-
teptare, dintre fiin]\ [i nefiin]\, dintre iubire [i dor, dintre primire
[i d\ruire, dintre trecut [i viitor. Realitatea este mereu tain\ [i ar\-
tare, via]a este o succesiune de mor]i, iar durerea a[teapt\ [i urmeaz\
pl\cerea. Nefiin]a trecutului [i a viitorului, incapacitatea cunoa[terii
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prezentului care mereu se neag\ pe sine sucombând în trecut,
durerea de a-i pierde pe cei pe care-i iubim sau de a ne pierde pe
noi în[ine, bucuria de-a vedea lumea înflorind mereu [i dincolo de
noi, suferin]a de a renun]a la multe [i bucuria alegerii celor pu]ine
sunt premisele unei asum\ri mistice a timpului ca icoan\ a vie]ii ve[-
nice, în care realitatea st\ruie ve[nic în iubirea divin\. Timpul este o
r\stignire a fiin]ei pe Crucea iubirii lui Dumnezeu, iar ve[nicia e o
stare de înviere plenar\ [i definitiv\, nefiind o odihn\ static\ etern\,
ci devenirea întru lumin\, urcu[ul „din slav\ în slav\” (II Corinteni
3, 18) al iubirii. 

4. Paradigma timpului lui Hristos

În Noul Testament, realit\]ile tipologice vetero-testamentare î[i
dezv\luie sensul în Persoana divino-uman\ a Mântuitorului Hris-
tos12. Evanghelia este Legea cea etern\ a iubirii lui Dumnezeu pen-
tru lume. Dar ea nu este doar vestea cea bun\ despre ceva, ci În-
su[i Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu devenit Om pentru îndum-
nezeirea omului. Biserica lui Hristos nu este ceva, ci Cineva, adic\
Hristos extins prin Duhul Sfânt în multitudinea de persoane umane
care, prin credin]\, au murit [i au înviat mistic împreun\ cu El prin
Botez. 

Evangheli[tii contureaz\ nesistematic, dar nu cu mai pu]in\ evi-
den]\, aceast\ realitate a prezen]ei istorice a lui Dumnezeu printre
oameni [i în oameni. Genealogiile lui Matei [i Luca sunt liniile is-
torice ale prezen]ei lui Dumnezeu în via]a lumii. Eviden]a celor
cere[ti se realizeaz\ numai prin stirpea sau neamul lui Avraam, cel
ce a primit f\g\duin]a alegerii sale. To]i ascenden]ii lui Hristos arat\
par]ial [i profetic plin\tatea de daruri a Fiului lui Dumnezeu în-
trupat [i preg\tesc tipologic „plinirea vremii” (Galateni 4, 4)13. 

Tipologia vetero-testamentar\ este o realitate con[tient\ pentru
întreaga Biseric\ primar\14. Astfel, Sfin]ii Evangheli[ti care au scris

12 Pr. Prof. Dr. John Breck, Sfânta Scriptur\ în Tradi]ia Bisericii, Patmos, Cluj
Napoca, 2003, p. 39.

13 Simetria neamurilor la Sf. Matei arat\ planul divin de mântuire a lumii [i pre-
zen]a progresiv\ a oamenilor lui Dumnezeu în stirpea lui Hristos: „Luat-a pe Israel,
sluga sa, ca s\ pomeneasc\ mila, precum a gr\it c\tre p\rin]ii no[tri, lui Avraam [i
semin]iei lui pân\ în veac”. Acest text din Luca 1, 54-55, rostit de Maica Domnu-
lui, a fost preluat de Biseric\ ca stih în cântarea a 9-a de la Utrenia Duminicilor:
„Ceea ce e[ti mai cinstit\”.

14 A se vedea Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, Patmos, Cluj Napoca, 2002,

pp. 70-72.
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din Sfânta Tradi]ie lucr\rile [i evenimentele din via]a Mântuitoru-
lui au coroborat datele profetice cu împlinirea lor hristologic\. Ex-
presia Sf. Matei „ca s\ se împlineasc\ ceea ce s-a scris prin proo-
rocul” (Matei 1, 22; 2, 15; 2, 23; 4, 14; 8, 17; 12, 17; 13, 35; 21, 4 etc.)
arat\ aceast\ preocupare a Bisericii de a extrage din evenimentele
profetice vetero-testamentare esen]a lor împlinit\ de Hristos, „plini-
rea Legii [i a proorocilor”15. Tipologia ca metod\ de exegez\ poate
fi definit\ ca o „realizare a unor conexiuni istorice între evenimente”16.

Din aceast\ con[tiin]\ eclesial\ a continuit\]ii de sens în istorie,
rezult\ o nou\ paradigm\ a timpului restaurat, hristologic, în care
Hristos devine „totul întru toate” în inimile celor care Îl iubesc, în
care succesiunea clipelor în via]a uman\ este pascal\ [i euharistic\:
Biserica lui Hristos inaugureaz\ timpul-pelerinaj în care începutul
este Hristos, iar sfâr[itul este via]a ve[nic\. Sf. Apostol Pavel subli-
niaz\ frecvent contrastul ontologic [i etic al celor dou\ paradigme
temporale ale umanit\]ii: „C\ci atunci când era]i robi ai p\catului,
era]i liberi fa]\ de dreptate. Deci ce road\ avea]i atunci? Roade de care
acum v\ e ru[ine; pentru c\ sfâr[itul acelora este moartea. Dar acum,
izb\vi]i fiind de p\cat [i robi f\cându-v\ lui Dumnezeu, ave]i roada
voastr\ spre sfin]ire, iar sfâr[itul, via]\ ve[nic\” (Romani 6, 20-22).

Noutatea absolut\ a înv\]\turii lui Hristos este aceea c\ ve[nicia
este deja in actu, efectiv\ [i lucr\toare în inimile oamenilor: „C\ci,
iat\, Împ\r\]ia lui Dumnezeu este în\untrul vostru” (Luca 17, 21).
În aceast\ perspectiv\, noutatea [i interioritatea ve[niciei iubitoare se
impregneaz\ în toat\ crea]ia: Noul Ierusalim (Apocalips\ 3, 12) „care
se coboar\ din cer” este Biserica – cetatea lui Dumnezeu, „Noul Leg\-
mânt” (cf. Matei 26, 28, Evrei 8, 8; 9, 15; ) este scris cu sângele lui
Hristos „o dat\ pentru totdeauna” (Evrei 7, 27; 9, 12; 10, 10; Iuda 3),
noua crea]ie „Cerul nou [i p\mântul nou” (Apocalips\ 21, 1) este
t\râmul iubirii [i libert\]ii, Botezul „din ap\ [i din duh” este „na[-
terea din nou” (Matei 19, 28, I Petru 1, 3) a umanit\]ii în moartea [i
Învierea lui Hristos, „omul cel nou” care tr\ie[te în dreptate [i „în
sfin]enia adev\rului” (Efeseni 4, 24; 2, 15; Coloseni 3, 10) este unit cu
Dumnezeu [i este m\dular la Trupului mistic [i eclesial al lui Hris-
tos Cel înviat. Ca urmare a stric\ciunii [i mor]ii, umanitatea christi-
ficat\ „se înnoie[te spre deplin\ cuno[tin]\ dup\ chipul Ziditorului”

15 Liturghia Sf. Ioan Gur\ de Aur, Liturghier, p. 186.
16 K.J. Woolcombe, The Biblical Origins and Patristic Development of Typology,

în Essays in Typology, col. „Studies in Biblical Theology 22”, SCM Press, London

1957, p. 39.
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(Coloseni 3, 10) [i, odat\ cu ea, întregul univers creat se înnoie[te
[i se restaureaz\ doxologic, devenind progresiv [i eshatologic Bise-
ric\ a Dumnezeului Celui Viu: „{i Cel ce [edea pe tron a gr\it: Iat\,
le facem pe toate noi” (Apocalips\ 21, 5). 

Eshatologia este inaugurat\ hic et nunc în Persoana lui Hristos
extins\ pnevmatologic în Biseric\ [i în istorie, iar sfâr[itul timpului
este deja împlinit în El17. Acesta este motivul pentru care Sf. Pavel,
dup\ ce aminte[te câteva evenimente ale interven]iei lui Dumnezeu
în istorie pentru pedeapsa împotrivitorilor vie]ii, afirm\ invazia es-
hatonului în istorie, ca realizare [i desf\[urare a lucr\rii lui Hristos de
unire a umanit\]ii [i a lumii cu Dumnezeu în iubire: „{i toate aces-
tea li s-au întâmplat acelora ca preînchipuiri ale viitorului [i au fost
scrise spre pov\]uirea noastr\, la care au ajuns sfâr[iturile veacu-
rilor – taV telh twn aiw%nwn kathnthvken” – (I Corinteni 10, 11).

De altfel, întreg capitolul 10 al acestei epistole interpreteaz\ hris-
tologic istoria umanit\]ii ca profe]ie integral\ [i ca icoan\ baptis-
mal\ [i euharistic\ a prezen]ei lui Hristos, „Piatra cea duhovni-
ceasc\”, în inima istoriei prin Întrupare: „{i to]i, întru Moise, au fost
boteza]i în nor [i în mare. {i to]i au mâncat aceea[i mâncare du-
hovniceasc\ [i to]i aceea[i b\utur\ duhovniceasc\ au b\ut, pentru c\
beau din piatra duhovniceasc\ ce îi urma. Iar piatra era Hristos” (I
Corinteni 10, 2-4).

Timpul hristologic al Bisericii este o a[teptare a Împ\r\]iei ve[-
nice care se afl\ deja în tain\ (adic\ în Sfintele Taine) prezent\ în
inima Bisericii. Duhul Sfânt umple aceast\ a[teptare cu prezen]a lui
Hristos. Intervalul Bisericii este tensiunea dintre a[teptare [i pre-
zen]\, dintre dor [i plinire, dintre speran]\ [i unire. Cuvântul gre-
cesc parousiva cuprinde în sine acest\ ambivalen]\ teologic\ a tim-
pului eclesial. El este, a[adar, venire [i prezen]\, „deja” [i „nu înc\”,
paradox haric al progresivit\]ii umane în urcu[ul ei c\tre cer. Cu-
vântul lui Dumnezeu a venit „la plinirea vremii” (Galateni 4, 4), iar
prezen]a Sa în lume dup\ În\l]are devine o permanen]\ a Bisericii
prin Duhul Sfânt: „Iat\, Eu sunt cu voi în toate zilele, pân\ la sfâr-
[itul veacului” (Matei 28, 20). 

Sensul istoriei este Hristos, împlinirea speran]ei lui Israel: „Am
aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege [i proorocii, pe

17 Jacques Schlosser, în studiul s\u Le Regne de Dieu et le temps, în volumul

Temps et eschatologie…, pp. 59-60, vorbe[te despre amplitudinea semantic\ a expre-

siei basileia tou Theou, afirmând conota]ia spa]ial\ a acesteia (Împ\r\]ia), dar [i cea

dinamic\ (Domnia lui Dumnezeu). 
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Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret” (Ioan 1, 45) [i perspectiva de ne-
murire a lumii. În El, istoria a fost deja unit\ cu ve[nicia. Iisus Hris-
tos este Persoan\ unic\, Dumnezeirea [i umanitatea fiind unite în El
„în mod neamestecat [i neschimbat, neîmp\r]it [i nedesp\r]it” (Si-
nodul ecumenic de la Calcedon, 451). În Hristos – „Mesia, chip lu-
minos”18 toat\ istoria anterioar\ [i posterioar\ Lui are o finalitate ve[-
nic\: unirea lui Dumnezeu cu umanitatea. Aceast\ finalitate se rea-
lizeaz\ deja în El, Care asum\ toat\ umanitatea [i o une[te cu dum-
nezeirea Lui, dar aceast\ realitate a unirii trebuie extins\ în timp,
în organismul teandric al Bisericii, în care libertatea uman\ a mem-
brilor ei trebuie s\ devin\ hristologic\, adic\ jertfelnic\ [i sacerdo-
tal\. Olivier Clément spune în cartea sa „Transfigurer le temps” c\ de
la Întrupare timpul este îmbr\cat în eternitate, este temporalitate cal-
cedonian\, adic\ unit\ cu eternul. Timpul este transparent eterni-
t\]ii [i devine un ecran uman al realit\]ilor tainice dumnezeie[ti.

Venirea lui Hristos este deopotriv\ împlinirea profe]iilor19, dar [i
temelia venirii Lui întru slav\, la sfâr[itul timpului, pentru a judeca
viii [i mor]ii: „v-a]i întors la Dumnezeu, de la idoli, ca s\ sluji]i Dum-
nezeului Celui viu [i adev\rat, [i s\ a[tepta]i pe Fiul S\u din ce-
ruri, pe Care L-a înviat din mor]i, pe Iisus, Cel ce ne izb\ve[te de mâ-
nia cea viitoare (I Tesaloniceni, 1, 9-10). Istoria se întoarce spre
Hristos a[a cum florile soarelui se întorc spre astrul zilei, pentru c\
Hristos este Viitorul absolut al istoriei [i al cosmosului. Timpul [i
spa]iul devin prin celebrare liturgic\ anticamera Împ\r\]iei lui Dum-
nezeu, narthex al Bisericii din ceruri, a c\rei icoan\ este Biserica
de pe p\mânt. 

5. Unirea timpului cu eternitatea în Hristos 

Întruparea lui Hristos înseamn\ unirea dumnezeirii Fiului cu
umanitatea luat\ din Fecioara Maria. Buna Vestire este momentul
când ve[nicia Fiului este primit\ de c\tre Fecioara, ca rod al liber-
t\]ii absolute a omului de a primi pe Dumnezeu [i ca m\sur\ sau
chip al sfin]eniei omului. Întruparea lui Dumnezeu din Fecioara de-
vine paradigma îndumnezeirii omului: „Dumnezeu voie[te în to]i [i
în toate s\ realizeze taina Întrup\rii Sale”20. Sfin]enia este de altfel

18 Colinda „Ast\zi S-a n\scut Hristos”.
19 Sf. Apostol Pavel insist\ asupra plinirii revela]iei în Hristos. Hristos este Cel

din urm\ trimis al lui Dumnezeu pentru c\ El asum\ [i pline[te toate realit\]ile re-

velate în Trupul Lui, care este Biserica (Evrei 1, 1-2).
20 Dup\ expresia Sf. Maxim M\rturisitorul.
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locuirea lui Dumnezeu în oameni. De aceea, Maica Domnului este
chipul Bisericii, pentru c\ în ea se realizeaz\ unirea dintre om [i
Dumnezeu, între libertatea creat\ a omului [i libertatea suprem\
divin\, între finit [i infinit, între spa]iu [i nem\rginire, între timp [i
eternitate. 

C\r]ile Noului Testament exprim\ lumina [i taina acestei uniri de
negr\it. Sfântul Evanghelist Matei va istorisi evenimentele mesia-
nice în perspectiva împlinirii profe]iilor vechi. Sfântul Marcu va in-
sista pe minunile Mântuitorului ca manifest\ri ale atotputerniciei lui
Dumnezeu care dispune de legile naturii „cu mân\ tare [i cu bra] înalt”
(Psalm 135, 12). Sfântul Luca va expune mai ales parabolele [i vinde-
c\rile lui Iisus ca semne ale înnoirii morale [i ontologice a lumii prin
El, iar Sfântul Ioan Teologul va sintetiza aceste aspecte [i va vorbi
despre „Taina cea din veac ascuns\” a prezen]ei lui Dumnezeu în om
[i a omului în Dumnezeu. 

Unirea timpului uman cu eternitatea divin\ în Hristos este pre-
zent\ în cea de a patra Evanghelie înc\ din prologul ei. Afirmarea
supratemporalit\]ii Logosului – „Întru început era Cuvântul [i Cu-
vântul era la Dumnezeu [i Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1, 1) [i a
devenirii Lui în timp prin Întrupare include [i rela]ia de interiori-
tate teologic\ a timpului cu eternitatea. Nu numai eternitatea locu-
ie[te în timp, ci [i timpul locuie[te în eternitate. Unirea de nedes-
p\r]it [i ve[nic\ dintre aceste dou\ categorii va aduce o noutate
absolut\ în istoria lumii. Dumnezeu nu mai este doar Cel „dintru
în\l]ime” (o& en toi" u&yivstoi") care prive[te condescendent spre lu-
mea Sa, ci El este prezent [i efectiv în lume, suferind limit\rile crea-
turii [i condi]ia de rob al suferin]ei str\mo[ilor Lui temporali. Cel ce
este mai înainte de univers (în sensul ontologic) poart\ în Sine po-
vara descenden]ei [i sl\biciunilor celor pe care i-a creat [i ia asupra
Sa boala mor]ii lor pentru o a vindeca prin Înviere. Profunzimile
textului ioaneic nu vor înceta niciodat\ s\ se desf\[oare în gândi-
rea [i sim]irea Bisericii, pentru c\ se refer\ la Taina lui Dumnezeu. 

Unirea timpului cu eternitatea în Hristos este temeiul unei teo-
logii a timpului liturgic în care sunt aprofundate valorile de adev\r
supra-ra]ional ale prezen]ei ve[niciei în timp [i a nev\zutului în
cele v\zute. În acest sens, Sf. Apostol Pavel dezvolt\ în cheie antro-
pologic\ aceast\ realitate incarna]ional\ vorbind despre Hristos ca
fiind „în chipul lui Dumnezeu – ejn morf¯ qeoØ – a luat „chip de
rob – morfhVn douvlou”  (Filipeni 2, 6-7), pentru a deschide pers-
pectivele perihoretice ale acestei uniri a Dumnezeirii cu umanitatea.
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Simultaneitatea enotic\ a celor dou\ chipuri în Hristos este funda-
mentul unit\]ii în El a timpului cu eternitatea pentru totdeauna. 

Cel ce este „întru început” (Ioan 1, 2) este [i împreun\ Atoate-
creator: „Toate prin El s-au f\cut; [i f\r\ El nimic nu s-a f\cut din
ce s-a f\cut” (Ioan 1, 3). Lumea este întreag\ lucrarea Lui, iar El
este interior lumii înc\ dintru început, pentru c\ a zidit-o cu în]e-
lepciune. Mai mult decât atât, Fiul ve[nic nu este doar Cauz\ [i
Creator al lumii, ci Via]a lumii, pentru c\ este Logos, iar ra]iunile
(lovgoi) fiec\rei creaturi se afl\ în El: „Întru El era via]\ [i via]a era
lumina oamenilor. {i lumina lumineaz\ în întuneric [i întunericul
nu a cuprins-o” (Ioan 1, 4-5). Identitatea mistic\ dintre lumin\ [i via]\
arat\ fondul energetic al materiei, puterea luminoas\ a lumii21 [i struc-
tura haric\ a crea]iei zidite pe energiile necreate ale lui Dumne-
zeu [i deopotriv\ caracterul creativ [i înnoitor al luminii necreate
care e n\sc\toare de via]\. Taina veacurilor este, a[adar, transforma-
rea crea]iei în lumin\ în Hristos – „Lumina lumii: „Cel ce crede în Mine
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vie]ii” (Ioan 8, 12-13). 

De aici perspectivele fascinante ale vie]ii ca descoperire a ade-
v\rului (luminare): „Iar tot ce este pe fa]\, se descoper\ prin lu-
min\, c\ci tot ceea ce este descoperit, lumin\ este. Pentru aceea zice:
De[teapt\-te cel ce dormi [i te scoal\ din mor]i [i te va lumina Hris-
tos” (Efeseni 5, 13-14). Toat\ imensa zbatere a lumii [i a istoriei îm-
potriva mor]ii este de fapt lupta suprem\ a luminii împotriva întu-
nericului. Progresivitatea acestei biruin]e a vie]ii se realizeaz\ în,
prin [i pentru Hristos „Eu sunt Calea, Adev\rul [i Via]a” (Ioan 14, 6).
Hristos este izvorul, fluviul [i odihna vie]ii, Adev\rul preaplin [i de-
plin, Calea spre Dumnezeu [i interioriatea de lumin\ a f\pturilor.
De aici, cel ce fuge de lumin\, fuge de el însu[i. P\catul [i moar-
tea sunt fuga absurd\ de fiin]\, aruncarea de sine în neantul lipsei
de Sens [i de Via]\: „Cuvântul era Lumina cea adev\rat\ care lumi-
neaz\ pe tot omul, care vine în lume” (Ioan 1, 9). Orice via]\ de pe
acest p\mânt este o pic\tur\ de lumin\ zidit\ din iubirea lui Dum-
nezeu. Tragedia umanit\]ii este tocmai pierderea voca]iei sale ab-
solute: recunoa[terea arhetipului ei [i a voca]iei ei de unire cu Cel
nemuritor: „În lume era [i lumea prin El s-a f\cut, dar lumea nu L-a
cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai S\i nu L-au primit” (Ioan 1,
10-11). P\catul este o vie]uire „în latura [i în umbra mor]ii – e&n

21 Consangvinitatea etimologic\ a cuvintelor lume [i lumin\ – de la lumen

(lat.) arat\ substratul luminos al crea]iei (Fiat lux) [i voca]ia universului de a fi

asumat [i transfigurat în lumina necreat\ a Zilei a opta.
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cwvra kaiV skia% qanavtou” (Matei 4, 16). Termenul grecesc „cwvra”
înseamn\ ]ar\, ]inut, sat. Existen]a c\zut\ este un ]inut al mor]ii pro-
gresive care se înst\pâne[te în lume prin fiecare moment al vie]ii
coruptibile. 

Începutul [i sfâr[itul omului sunt în Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
iar p\catul este ignoran]a izvorului [i a finalit\]ii lumii [i cantona-

rea ei în vremelnicia [i în opacitatea materiei. În aceast\ lume, Lo-
gosul lui Dumnezeu instituie prin Întrupare legea mai presus de

fire a na[terii din nou prin credin]\ [i har. Generarea succesiv\ de
oameni este profe]ia na[terii din nou a lumii în Trupul lui Hristos,

prin Duhul Sfânt [i din fecioria nup]ial\ a omului credincios. Aceast\
na[tere „din ap\ [i din Duh” (Ioan 3, 5), aceast\ generare cereasc\

a început prin moartea [i Învierea lui Hristos [i prin Pogorârea Du-
hului Sfânt asupra Bisericii. Ea e o Cincizecime permanent\ [i o

na[tere a vie]ii ve[nice prin Botez [i Euharistie în istoria lumii. Bise-
rica este Maica nemuririi fiilor lui Dumnezeu, Care-i na[te pentru

Cer [i îi preg\re[te de unirea deplin\ cu Hristos în Împ\r\]ia Lui.
Biserica este unirea progresiv\ [i permanent\ a istoriei cu ve[nicia

lui Hristos [i biruin]a asupra mor]ii noastre (datorit\ p\catului) cu
Învierea lui Hristos. Este r\spunsul dat lui Dumnezeu de ascul-

tarea [i d\ruirea jertfelnic\ a lui Hristos [i vindecarea r\nilor lumii
de Coasta din care ne izvor\[te Sângele vie]ii nemuritoare: „{i celor

câ]i L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca s\ se
fac\ fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poft\ trupeasc\,

nici din poft\ b\rb\teasc\, ci de la Dumnezeu s-au n\scut” (Ioan
1, 12-13). Aceast\ maternitate cereasc\ a Bisericii se face prin uni-

rea feciorelnic\ a lui Mirelui Hristos cu fiecare persoan\ uman\ în
c\mara nup]ial\ a iubirii Sale r\stignite. Biserica este evenimentul

unirii noastre cu Dumnezeu – Omul înviat care „[ade de-a dreapta
Tat\lui”22. Este nunta dintre timpul vremeniciei noastre ontologice

[i ve[nicia lui Hristos. 
Evenimentul axial al istoriei este Întruparea lui Hristos Care des-

chide perspectiva ve[niciei lumii în El. Logosul devine Om f\r\ a
înceta s\ fie Dumnezeu, iar prezen]a Lui se dezv\luie ochilor tru-

pului pentru a vesti r\scump\rarea materiei de sub robia stric\-
ciunii. Întruparea transform\ vederea fizic\ („[i am v\zut slava Lui”)

în criteriu al eviden]ei lui Dumnezeu în inima lumii: „{i Cuvântul

S-a f\cut trup [i S-a s\l\[luit între noi [i am v\zut slava Lui, slav\

22 Crezul, Liturghier, pp. 158-159. 
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ca a Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r” (Ioan 1, 14).
Unirea Dumnezeirii Fiului cu umanitatea luat\ din Fecioara este

fundamentul unic [i definitiv al unirii omului cu Dumnezeu în Hris-
tos [i al unirii timpului creat cu eternitatea lui Dumnezeu. Reali-

tatea ve[nic\ a Persoanei lui Hristos Cel înviat este inima de sens a
teologiei [i a lumii întregi, pentru c\ în ea, istoria î[i g\se[te finali-

tatea etern\, în iubirea Treimii. 

6. Paradoxul istoriei

Întruparea lui Hristos dezv\luie [i articuleaz\ voca]ia paradoxal\
a istoriei ca prezen]\ a Celui ve[nic în ea. Voca]ia suprem\ a isto-
riei umane este de-a-L primi în ea pe Cel ve[nic, de-a s\l\[lui pe
Cel dinainte de ea, de-a na[te pe Cel care a n\scut-o [i de a muri [i
a învia împreun\ cu El: „Acesta era despre Care am zis: Cel care
vine dup\ mine a fost înaintea mea, pentru c\ mai înainte de mine
era. {i din plin\tatea Lui noi to]i am luat, [i har peste har” (Ioan 1,
15-16). Omul Îl na[te pe Dumnezeu, iat\ smerenia infinit\ a unirii
timpului cu eternitatea. Omul vremelnic na[te în vremi pe Prin-
cipiul creator al universului pentru a ar\ta voca]ia sa primar\ de
mo[tenitor al nemuririi lui Dumnezeu. Aceast\ antinomie funda-
mental\ a umanit\]ii va justifica întregul efort al lumii de a sc\pa de
povara mor]ii. În sânul lumii muritoare se afl\ s\mân]a nemuririi ei,
în adâncul p\mântului omenesc a[teapt\ smerit germenele vie]ii
eterne, toate mor]ile [i toat\ durerea istoriei sunt preludiul mor]ii
lui Dumnezeu Cuvântul pentru lume din iubire. Destinul libert\]ii
noastre este solidar cu via]a lui Dumnezeu între oameni. Biruin]a
umanit\]ii asupra propriei sale mor]i – pe care a ales-o prin igno-
ran]\ [i mândrie – este prezent\ întreag\ în Hristos, Jertfitorul
ve[nic [i Jertfa cea vie a iubirii: „Iat\ Mielul lui Dumnezeu, Cel ce
ridic\ p\catul lumii” (Ioan 1, 29).

Ambivalen]a teologic\ a istoriei cuprinde, pe de o parte, crea-

]ia empiric\, supus\ sim]urilor [i limit\rii [i, pe de alt\ parte, pre-

zen]a nev\zut\ dar evident\ spiritual a „puterilor veacului viitor”.

Aceast\ eviden]\ (evidentia) pnevmatologic\ este izvorul [i lumina

de sens a tuturor celor v\zute cu ochii fizici, pricina [i odihna tu-

turor celor create [i slava materiei. Lumina spiritual\ este substra-

tul [i finalitatea ontologic\ a materiei care va fi spiritualizat\ prin

învierea mor]ilor. Aceast\ realitate este deja cuprins\ în Hristos Cel

înviat din mor]i, în Care materia a devenit lumin\ euharistic\ adic\
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d\ruitoare [i pururea ve[nic\ prin har. Materia limitat\, relativ\,

divizibil\ la infinit [i schimb\toare în cele ce o alc\tuiesc devine în

Trupul lui Hristos receptacul al luminii necreate a lui Dumnezeu.

Ea îns\[i devine transparent\ luminii f\r\ de umbr\ a veacului vii-

tor, d\ruindu-se [i contopindu-se f\r\ amestecare în lumina lin\ a

Dumnezeirii. De aceea, Sfântul Pavel afirm\ c\ durerile istoriei sunt

cruciforme [i sensul lor este slava învierii: „Chiar dac\ omul nos-

tru cel din afar\ se trece, cel din\untru îns\ se înnoie[te din zi în

zi. C\ci necazul nostru de acum, u[or [i trec\tor, ne aduce nou\,

mai presus de orice m\sur\, slav\ ve[nic\ covâr[itoare, neprivind

noi la cele ce se v\d, ci la cele ce nu se v\d, fiindc\ cele ce se v\d

sunt trec\toare, iar cele ce nu se v\d sunt ve[nice” (II Corinteni 4,

16-18). Exist\, a[adar, un ritm interior al istoriei în care materia se

transform\ în lumin\ prin prezen]a lui Hristos în ea, iar durerea [i

moartea sunt asimilate progresiv [i decisiv iubirii r\stignite a lui

Dumnezeu pentru noi.

Profe]ii Vechiului Testament vor intui prin negura veacurilor di-

mensiunea antropologic\ a Scripturii [i voca]ia scriptural\ a omu-

lui23. Aceast\ identitate mistic\ dintre om [i Scriptur\ va fi afirmat\

de Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, Care se scrie prin Duhul

Sfânt în inima omului. Conceptul de homo scriptura va fi articulat

în cheie eclesiologic\ [i pnevmatologic\ de Apostolul Pavel: „Scri-

soarea noastr\ sunte]i voi, scris\ în inimile noastre, cunoscut\ [i

citit\ de to]i oamenii, ar\tându-v\ c\ sunte]i scrisoare a lui Hristos,

slujit\ de noi, scris\ nu cu cerneal\, ci cu Duhul Dumnezeului Celui

viu, nu pe table de piatr\, ci pe tablele de carne ale inimii” (II Co-

rinteni 3, 2-3). Acest\ coresponden]\ mistic\ va fi o permanen]\ a

teologiei ortodoxe. „Timpul este omul însu[i”.

Paradoxul istoriei ca robie [i eliberare de domnia stric\ciunii a

fost concentrat în capitolul 8 al epistolei c\tre Romani de c\tre Sf.

Apostol Pavel. „Legea p\catului [i a mor]ii” (Romani 8, 2) este o

realitate pentru omul c\zut, dar „legea Duhului vie]ii” împlinit\ în

umanitate de Hristos poate transfigura omul în f\ptur\ de lumin\.

Aparenta dualitate dintre „trup”, ca resort al stric\ciunii [i mor]ii,

[i „duh”, ca principiu al vie]ii24, este împlinit\ în Hristos, „puterea

23 „Istoria dinainte de Hristos este o preg\tire a venirii lui Hristos”, G. Mant-

zaridis, op. cit., p. 88. 
24 „C\ci dorin]a c\rnii este moarte, dar dorin]a Duhului este via]\ [i pace” (Ro-

mani 8, 6).
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lui Dumnezeu [i în]elepciunea lui Dumnezeu”25, Care a devenit trup

„kaiV Lovgo" savrx egevneto” (Ioan 1, 13), pentru a unifica omul [i pen-

tru a-l uni în Sine cu Dumnezeu. Prezen]a Duhului Sfânt în inima

omului este temeiul temporalit\]ii ca rug\ciune: „De asemenea [i

Duhul vine în ajutor sl\biciunii noastre, c\ci noi nu [tim s\ ne ru-

g\m cum trebuie, ci Însu[i Duhul Se roag\ pentru noi cu suspine

negr\ite” (Romani 8, 26). Astfel, dialogul lui Dumnezeu cu oa-

menii (vis-à-vis) devine s\l\[luire [i interioritate a lui Dumnezeu în

om [i a omului în Dumnezeu „Iar dac\ cineva nu are Duhul lui Hris-

tos, acela nu este al lui Hristos” (Romani 8, 9). În aceast\ unire tai-

nic\ a omului cu Dumnezeu, via]a p\mânteasc\ devine antinomic

moarte a p\catului: „Iar dac\ Hristos este în voi, trupul este mort

pentru p\cat; iar Duhul, via]\ pentru dreptate” (Romani 8, 10). Lu-

mina pascal\ care se revars\ peste lume prin Înviere p\trunde în

via]a uman\ ca realitate a iubirii treimice: „Iar dac\ Duhul Celui ce

a înviat pe Iisus din mor]i locuie[te în voi, Cel ce a înviat pe Hris-

tos Iisus din mor]i va face vii [i trupurile voastre cele muritoare,

prin Duhul S\u care locuie[te în voi” (Romani 8, 11).

Insisten]a scriitorilor Evangheliilor asupra istoricit\]ii Fiului lui
Dumnezeu arat\ paradoxul istoriei ca îndumnezeire a creaturii prin
har. Istoria con]ine în ea semin]ele logice ale nemuririi. Finitul este
capabil de infinit (finitus capax infiniti), cuvintele Sf. Apostol Pa-
vel sunt revelatoare în acest sens: „Întru El (Hristos) locuie[te tru-
pe[te toat\ plin\tatea Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9). Infinitul locu-
ie[te plenar în finit, eternitatea rezid\ în timp, nev\zutul ne prive[te
din lucruri v\zute, aspa]ialul se cuprinde în spa]iu, Plin\tatea fiin-
]ei se smere[te în starea de creatur\. 

Importan]a temporalit\]ii umane rezid\ tocmai din smerenia in-
finit\ a lui Dumnezeu Care a devenit timp pentru a d\rui oame-
nilor eternitatea. Credin]a nu este, a[adar, ata[amentul emo]ional fa]\
de un mit care reprezint\ vreo valoare universal-uman\, ci realita-
tea puterii lui Dumnezeu, lucr\tor în istorie [i Iubitor de oameni.

7. Durerea crea]iei [i Jertfa Mântuitorului

C\derea uman\ antreneaz\ întreaga crea]ie în neantul lipsei
de sens [i de lumin\: „C\ci [tim c\ toat\ f\ptura împreun\ suspin\

25 „Dar pentru cei chema]i, [i iudei [i elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu [i

în]elepciunea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1, 24).



54 TEOLOGIE {I VIA}|

[i împreun\ are dureri pân\ acum” (Romani 8, 22). Aceast\ com-
pasiune (sumpavqei/a) a naturii cu omul are o dubl\ semnifica]ie: ea
reprezint\ deopotriv\ durerea („suspin\” – sustenavzei) rat\rii voca-
]iei umane sacerdotale (de preot al crea]iei) [i a[teptarea iminent\ [i
pregnant\ („are dureri” - sunwdivnei) a naturii de a na[te în sine fii
ai lui Dumnezeu. Verbul „sunwdivnei” exprim\ durerile na[terii, inau-
gur\rii unui nou veac, al unirii cu Dumnezeu. Durerile de conce-
pere (orice na[tere are un lovgo" [i orice ra]iune este n\sc\toare) a
omului sunt a[teptarea [i dorul naturii dup\ voca]ia sa originar\: de a
fi impregnat\ (impregnare – semnific\ z\mislirea omului în crea]ie
adic\ umanizarea [i îmbisericirea crea]iei) [i integrat\ în om ca rea-
litate euharistic\. Din aceast\ perspectiv\, concep]ia este z\mislire,
iar o realitate pregnant\ poart\ în sine rodul propriei eviden]e. 

Apostolul continu\ s\ analizeze realitatea istoriei ca provqesi" –
inten]ie [i preg\tire a eshatonului26. Finalitatea eshatologic\ a isto-
riei este prezent\ în fiecare clip\ a ei ca semn al tainei veacurilor.
Astfel, parcursul vie]ii omene[ti este o succesiune de încerc\ri [i de
osteneli care a[teapt\ [i cheam\ odihna lui Dumnezeu. N\dejdea
este preg\tire pentru înviere [i dinamism al iubirii jertfelnice [i în-
noitoare: „Noi ne l\ud\m [i în suferin]e, bine [tiind c\ suferin]a
aduce r\bdare, [i r\bdarea încercare, [i încercarea n\dejde, iar n\-
dejdea nu ru[ineaz\, pentru c\ iubirea lui Dumnezeu s-a v\rsat în ini-
mile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel d\ruit nou\” (Romani 5, 3-5).

Durerea acestui veac de na[tere a veacului viitor, dar prezent
în tain\ se manifest\ [i prin grija Bisericii fa]\ de fiecare om care
se poate pierde din cauza sl\biciunii [i a p\catelor. Duhul lumesc
de dezunire [i de egoism face ca Biseric\ s\ tr\iasc\ într-o
priveghere îndurerat\ de a a[tepta [i chema st\ruitor pe to]i cei
promi[i vie]ii ve[nice, dar care au pierdut „Calea, Adev\rul [i
Via]a” (Ioan 14, 6): „Pe lâng\ cele din afar\, ceea ce m\ îm-
presoar\ în toate zilele este grija de toate Bisericile” (II Corinteni
11, 28). Veacul acesta este veacul în care pofta [i iubirea de
putere se ascund în inima umanit\]ii [i devine pricini de moarte
spiritual\ a acesteia. 

Astfel, durerile veacului de acum sunt integrate de Biseric\ în
asumarea jertfei de pe Cruce a lui Hristos, „Omul durerilor [i cunos-
c\torul suferin]ei” (Isaia 53, 3). Suferin]a [i moartea – atât de prezente

26 De asemenea, Proscomidia – provqesi", slujba de preg\tire a Liturghiei con-

centreaz\ în sine mistic [i liturgic toat\ istoria mântuirii ca preg\tire a Împ\r\]iei lui

Dumnezeu.
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în lume – sunt extensia sacrificial\ a Crucii lui Hristos, „Mielul jert-
fit de la întemeierea lumii”: „C\ci socotesc c\ p\timirile vremii de
acum nu sunt vrednice de m\rirea care ni se va descoperi” (Ro-
mani 8, 18). Istoria este integrat\ în Triduum, ca moarte [i înviere
împreun\ cu Hristos „V\ îndemn, deci, fra]ilor, pentru îndur\rile lui
Dumnezeu, s\ înf\]i[a]i trupurile voastre ca pe o jertf\ vie, sfânt\, bine
pl\cut\ lui Dumnezeu” (Romani 12, 1).

Finalitatea umanit\]ii este Învierea, prezent\ tainic în ritmurile
vie]ii [i liturgic în s\rb\torile Bisericii. Apostolul percepe aceast\ vo-
ca]ie hristologic\ a istoriei [i o orienteaz\ mereu spre voca]ia hristo-
logic\ a persoanei umane. Moartea lui Iisus pecetluie[te voca]iile
universului, iar Învierea deschide istoria prezen]ei lui Dumnezeu:
Iisus este Amin-ul lui Dumnezeu (cf. II Corinteni 1, 20), confir-
marea promisiunilor divine [i „plinirea vremii”. 

Triduum, cele trei zile ale Mor]ii, pogorârii la iad [i Învierii lui
Hristos sunt cel mai important eveniment al istoriei, care o orien-
teaz\ spre eshaton. Moartea [i Învierea lui Iisus sunt punctul axial
al destinului umanit\]ii [i sensul istoriei [i al ve[niciei: „Iar Dumne-
zeul p\cii, Cel ce, prin sângele unui testament ve[nic, a sculat din
mor]i pe P\storul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus” (Evrei
13, 20). În aceast\ concentrare a sensului istoriei, arhieria lui Hris-
tos arat\ deopotriv\ iubirea jertfelnic\ a lui Dumnezeu pentru lume
[i finalitatea d\ruitoare a umanit\]ii [i a cosmosului în general.

Realitatea Jertfei pe Cruce a lui Hristos este o realitate tempo-
ral\ [i ve[nic\, pentru c\ întreaga Sfânt\ Treime particip\ la restau-
rarea cosmosului [i a istoriei. Aceast\ Jertf\ dumnezeiasc\ a Fiului
lui Dumnezeu este expresia iubirii Sale filiale [i jertfelnice din ve[-
nicie, Fiul fiind D\ruirea de Sine a Tat\lui prin na[tere negr\it\. De
aceea, Jertfa de pe Golgota proiecteaz\ în timp realitatea treimic\ [i
liturgic\ a Cinei eshatologice. Ea este concretizarea în timp a Litur-
ghiei ve[nice a Fiului lui Dumnezeu, jertfit prin Duhul Sfânt pe al-
tarul iubirii Tat\lui: „Cu cât mai mult sângele lui Hristos, Care, prin
Duhul cel ve[nic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine jertf\ f\r\ de pri-
han\, va cur\]i cugetul vostru de faptele cele moarte, ca s\ sluji]i
Dumnezeului Celui viu?” (Evrei 9, 14).

Omul este vorbitor cu Dumnezeu. De asemenea, prin interme-
diul limbajului ca icoan\ a comuniunii trinitare, omul d\ruie[te
sens [i lumin\ creaturilor împ\rt\[ind lumina lui Dumnezeu în cos-
mos [i deschizând voca]iile de d\ruire ale f\pturii. Aceast\ consis-
ten]\ euharistic\ a f\pturii va fi actualizat\ în manier\ plenar\ în
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via]a Mântuitorului Hristos: la cuvântul Lui natura se restaureaz\, se
vindec\ de moarte [i de stric\ciune, iar cosmosul refuz\ s\ se r\z-
vr\teasc\ împotriva omului c\zut. 

Ordinea originar\ a crea]iei [i armonia universal\ a celor „bune
foarte – kalav livan” (Facere 1. 31) va fi restaurat\ în lucr\rile Fiului
lui Dumnezeu întrupat. Natura ascult\ de Hristos, recunoscând în
El pe Dumnezeu, dar [i pe omul f\r\ de p\cat unit cu Dumnezei-
rea. Marea [i vântul se odihnesc la porunca Omului îndumnezeit –
Hristos, m\rturisind „suspinul” lor27 dup\ armonia fireasc\, pe[tii se
înghesuie în plasele pescarilor de oameni pentru a afirma voca]ia
euharistic\ a f\pturii, consisten]a ei de dar al Creatorului [i meni-
rea ei de a se d\rui omului transfigurat. Întoarcerea omului la Dum-
nezeu (realizat\ în Hristos) înseamn\ implicit [i întoarcerea naturii
în sânul umanit\]ii care o asum\ [i o transfigureaz\ în sine. De aceea,
în slujbele Bisericii, Sfin]ii lui Dumnezeu sunt numi]i „rai dumne-
zeiesc [i st\pânesc” (Acatistul Sf. Ioan Botez\torul).

8. „O dat\ pentru totdeauna”

Evenimentele mântuitoare ale vie]ii lui Hristos se înscriu în or-

dinea ve[niciei Fiului lui Dumnezeu Care le s\vâr[e[te. Ele sunt
înve[nicite [i devin permanen]e ale iubirii împ\rt\[ite sacramental

în Biseric\. Lucr\rile lui Hristos în lume sunt exemplare pentru c\
sunt realizate de o Persoan\ a Treimii [i au rezonan]\ [i efecti-

vitate etern\. De aceea, putem spune c\ Învierea lui Hristos nu
numai c\ a avut loc într-un timp acum aproape dou\ milenii, ci

este un eveniment contemporan cu ve[nicia [i cu noi. Ea este s\vâr-
[it\ „o dat\ pentru totdeauna” (efavpax) [i se imprim\ în istorie ca

izvor de via]\ [i de ve[nicie: „El a intrat o dat\ pentru totdeauna -
efavpax – în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ]api [i de vi]ei, ci cu în-

su[i sângele S\u, [i a dobândit o ve[nic\ r\scump\rare” (Evrei 9, 12).
Unicitatea arhieriei lui Hristos vine din ve[nicia Arhiereului r\stig-

nit [i din consisten]a jertfei Sale: El nu aduce jertf\ ceva str\in de
sine [i înlocuitor, ci pe Sine Însu[i Se jertfe[te pentru via]a lumii:

„C\ci El a f\cut aceasta o dat\ pentru totdeauna, aducându-Se
jertf\ pe Sine Însu[i” (Evrei 7, 27).

De aceea, Biserica subzist\ pe aceast\ putere a ei dat\ de Duhul
Sfânt Care o umple pe ea de la Cincizecime, de a intra în realitatea

27 „F\ptura împreun\ suspin\ [i împreun\ are dureri pân\ acum” (Romani 8, 22).
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ve[nic\ a Jertfei Fiului lui Dumnezeu. Liturghia Bisericii este toc-
mai aceast\ poart\ de intrare în ve[nicie: „Eu sunt u[a: de va intra
cineva prin Mine, se va mântui; [i va intra [i va ie[i [i p\[une va afla”
(Ioan 10, 9). Biserica exerseaz\ în timp tr\irea ve[niciei, împ\rt\-
[indu-se de lumina ve[nic\ a lui Hristos Cel r\stignit [i înviat: omul în
Biseric\ se face „p\rta[ dumnezeie[tii firi – qeia" koinonoiv fuvsew"”
(II Petru 4, 1). 

9. Teologia n\dejdii

Teologia n\dejdii ca asumare a realit\]ii viitoare este expresia
acestei tensiuni de lumin\ dintre libertatea uman\ [i har, dintre is-
torie [i Împ\r\]ie, dintre prezen]\ [i a[teptare, dintre tain\ [i pli-
nire, dintre veacul de acum [i cel ce va s\ fie: „C\ci prin n\dejde
ne-am mântuit; dar n\dejdea care se vede nu mai e n\dejde” (Ro-
mani 8, 24). Astfel, speran]a cre[tin\ nu este doar a[teptarea unui
eveniment mai mult sau mai pu]in probabil, ci este deja protensia
sau întinderea fiin]ei spre o realitate accesibil\ temporal. N\dejdea
este un har, pentru c\ ea este dor [i gustare în tain\ a unei f\g\-
duin]e a Celui ve[nic.

Sfântul Apostol Pavel va concentra în aceast\ teologie a n\dejdii
toat\ înv\]\tura cre[tin\: „Pentru n\dejdea [i învierea mor]ilor sunt
eu judecat” (Fapte 23, 6). Astfel, credin]a în Hristos este n\dejde [i
înviere, timp [i eternitate, unite în Persoana Mântuitorului care îm-
pline[te în Sine a[teptarea de veacuri a poporului ales: „C\ci pen-
tru n\dejdea lui Israel m\ aflu eu în acest lan]” (Fapte 28, 20).

Temporalitatea abordat\ teologic este o permanent\ n\dejde
st\ruitoare a Bisericii de a se uni mai intens cu Hristos, Capul Bi-
sericii: „Iar Dumnezeul n\dejdii s\ v\ umple pe voi de toat\ bu-
curia [i pacea în credin]\, ca s\ prisoseasc\ n\dejdea voastr\, prin
puterea Duhului Sfânt” (Romani 15, 13). Dumnezeu este „al n\-
dejdii” (o$ qeov" th~" e*lpivdo"), pentru c\ El este sfâr[itul fericit al
tuturor oamenilor care L-au dorit în aceast\ via]\. Speran]a este, a[a-
dar, persistent\ [i cresc\toare, în stare „s\ prisoseasc\”, devenind pre-
zen]\ [i unire. 

Teologia n\dejdii este con[tiin]a prezen]ei tainice a lui Hristos în
via]a lumii [i dorul de a-L primi. Pentru cre[tin, suferin]a este Cruce
care are ascuns\ în ea lumina Învierii, iar durerea asumat\ se une[te
cu durerea mântuitoare a lui Hristos pentru fiecare om, este r\s-
punsul de iubire al omului la iubirea r\stignit\ a Mântuitorului: „C\
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precum prisosesc p\timirile lui Hristos întru noi, a[a prisose[te prin
Hristos [i mângâierea – paravklhsi" –noastr\. Deci, fie c\ suntem
strâmtora]i, este pentru a voastr\ mângâiere [i mântuire, fie c\ sun-
tem mângâia]i, este pentru a voastr\ mângâiere, care v\ d\ putere s\
îndura]i cu r\bdare acelea[i suferin]e pe care le suferim [i noi. {i n\-
dejdea noastr\ este tare pentru voi, [tiind c\ precum sunte]i p\rta[i
suferin]elor, a[a [i mângâierii (II Corinteni 1, 5-7). Aceast\ progresi-
vitate a r\stignirii [i învierii interioare a omului în Hristos a fost
experiat\ plenar de c\tre mucenici, care au tr\it [i au murit pentru El.

Timpul este descoperirea treptat\ a n\dejdii [i sim]irea progre-
siv\ a prezen]ei lui Dumnezeu în om. Astfel, Apostolul se roag\ ne-
încetat ca membrii Bisericii s\ simt\ [i s\ priceap\ care este fina-
litatea acestei vie]i [i slava care îi a[teapt\: „Nu încetez a mul]umi
pentru voi, pomenindu-v\ în rug\ciunile mele, ca Dumnezeul Dom-
nului nostru Iisus Hristos, Tat\l slavei, s\ v\ dea vou\ duhul în]e-
lepciunii [i al descoperirii, spre deplina Lui cunoa[tere, [i s\ v\
lumineze ochii inimii, ca s\ pricepe]i care este n\dejdea la care v-a
chemat, care este bog\]ia slavei mo[tenirii Lui, în cei sfin]i” (Efe-
seni 1, 16-18) [i „r\mâne]i întemeia]i în credin]\, înt\ri]i [i neclin-
ti]i de la n\dejdea Evangheliei pe care a]i auzit-o, care a fost propo-
v\duit\ la toat\ f\ptura de sub cer [i al c\rei slujitor m-am f\cut
eu, Pavel” (Coloseni 1, 23).

Sf. Apostol Pavel vorbe[te despre realitatea cereasc\ a n\dejdii,
care este o eviden]\ a sim]irii duhovnice[ti [i ea se experiaz\ prin
credin]\ [i iubire fratern\: „C\ci am auzit despre credin]a voastr\ în
Hristos Iisus [i despre dragostea ce ave]i c\tre to]i sfin]ii, pentru n\-
dejdea cea g\tit\ vou\ în ceruri, de care a]i auzit mai înainte în cu-
vântul adev\rului Evangheliei (Coloseni 1, 4-5). Pentru Apostol,
]inta speran]ei nu e ceva, ci Cineva, este Fiul lui Dumnezeu: „Iisus
Hristos, n\dejdea noastr\” (I Timotei 1, 1).

Timpul este receptaculul creat al tainei veacurilor, dorirea lui
Dumnezeu de a se uni cu omul în Hristos, Modelul originar [i su-
prem al umanit\]ii: „Taina cea din veci ascuns\ neamurilor, iar acum
descoperit\ sfin]ilor S\i, c\rora a voit Dumnezeu s\ le arate care este
bog\]ia slavei acestei taine între neamuri, adic\ Hristos în voi, n\-
dejdea slavei. (Coloseni 1, 26-27). Acest verset paulin arat\ c\ spe-
ran]a Bisericii nu este doar o posibilitate, ci e deja împlinit\ în
Hristos Cel înviat, „Care [ade de-a dreapta Tat\lui”. În El, istoria s-a
împlinit, iar Împ\r\]ia este prezent\ întreag\ în El. Via]a ve[nic\
este tocmai unirea cu Hristos, iar moartea ve[nic\ este refuzul de
a-L iubi, de[i a murit [i a înviat pentru noi.
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Sf. Ioan Teologul afirm\ rolul purificator al speran]ei care e a[-
teptare liturgic\ [i dor de Dumnezeu. „{i oricine [i-a pus în El n\dej-
dea, acesta se cur\]e[te pe sine, a[a cum Acela curat este” (I Ioan 3, 3).

Planul ve[nic al Sfintei Treimi include nemurirea oamenilor zi-
di]i dup\ chipul Fiului [i integra]i în Trupul Lui eclesial – Biserica:
„Întru n\dejdea vie]ii ve[nice, pe care a f\g\duit-o mai înainte de anii
veacurilor Dumnezeu, Care nu minte” (Tit 1,2). Timpul umanit\]ii
este a[adar în viziunea paulin\, icoana creat\ a ve[niciei [i a iu-
birii lui Dumnezeu pentru om. Veacurile sunt distan]a, intervalul
(diavsthma) dintre a#nqrwpo" [i qeavnqrwpo", dintre crea]ie [i voca-
]ie, dintre natur\ [i har.

Acest chip al Fiului lui Dumnezeu impregnat în firea uman\
este interioritatea iubitoare a d\ruirii de sine [i ia forma ra]iunii, a
dorin]ei, a memoriei [i a libert\]ii. 

10. „Taina cea din veac ascuns\” 

Noul Testament prive[te întreaga istorie ca pe o cale mistago-
gic\ de ini]iere a omului în taina iubirii lui Dumnezeu. Succesiu-
nea evenimentelor are un sens definit, iar planul ve[nic al lui Dum-
nezeu de unire a tuturor în Hristos se desf\[oar\ îmbr\]i[ând li-
bertatea creaturii cu har [i orientând-o spre realit\]ile ve[nice. Tim-
pul este, a[adar, desf\[urarea [i realizarea tainei lui Dumnezeu.
Aceast\ tain\ este concentrat\ în moartea [i Învierea lui Hristos
pentru umanitate [i pentru cosmos. Ea include biruin]a asupra r\u-
lui (ca manifestarea nefireasc\ – împotriva firii a liberului arbitru
al persoanelor create, fie ele îngeri sau oameni) prin asumarea de
c\tre Hristos a suferin]ei [i alien\rii omului de Dumnezeu. Spre
aceast\ biruin]\ converge toat\ istoria ca spre un apex al ei, iar fru-
muse]ea [i diversitatea creaturilor sunt semnul acestei taine de iu-
bire dintre Dumnezeu [i om. 

Taina veacurilor (de îndumnezeire a omului) se consum\ [i se
descoper\ apofatic, f\r\ a se în]elege deplin, ci doar prin sim]irea
spiritual\ a omului r\stignit [i înviat cu Hristos prin Botez. Ea este
o reciprocitate nup]ial\ a creaturii cu Creatorul, în care iubirea ve[-
nic\ a lui Dumnezeu se revars\ hristologic peste lume [i umple
istoria de frumuse]e [i sens. „Iar celui ce poate s\ v\ înt\reasc\ dup\
Evanghelia mea [i dup\ propov\duirea lui Iisus Hristos, potrivit
cu descoperirea tainei celei ascunse din timpuri ve[nice – musthrivou
crovno" ai*wnivoi" sesighmevnou, iar acum ar\tat\ prin Scripturile



60 TEOLOGIE {I VIA}|

proorocilor, dup\ porunca ve[nicului Dumnezeu [i cunoscut\ la
toate neamurile spre ascultarea credin]ei” (Romani 16, 25-26). 

Cuvintele Apostolului vorbesc despre timpuri eterne. Herme-
neutica acestui paradox aparent insurmontabil poate fi urm\toa-
rea: planul lui Dumnezeu de unire a Sa cu omul este etern, dar
lumina care se revars\ peste lume din eternitatea Sa este accesi-
bil\ oamenilor în timp, progresiv [i înnoitor. „Ascunzimea”28 tainei se
risipe[te progresiv, o dat\ cu revela]ia supranatural\ [i cu maturi-
zarea temporal\ a umanit\]ii, de a primi aceast\ schimbare de para-
digm\, de gândire (metanoiva): unirea lui Dumnezeu cu omul. Scrip-
tura este cheia „acestei taine mari [i cere[ti”29 prin care omul de-
vine dumnezeu dup\ har. Întruparea Fiului lui Dumnezeu este
tocmai manifestarea plenar\ a acestei taine a iubirii „ar\tat\ acum”.
Hristos este „Mielul lui Dumnezeu Care ridic\ p\catele lumii” (Ioan
1, 29), „Jertfa cea vie jertfit\”30, [i El une[te în Sine Dumnezeirea cu
umanitatea, timpul cu eternitatea [i ascunzimea cu ar\tarea iubirii
divine. Prin moartea Sa, Hristos rupe zapisul mor]ii [i al p\catului:
„{tergând zapisul ce era asupra noastr\, care ne era potrivnic cu
rânduielile lui, [i l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce” (Colo-
seni 2, 14). Acest zapis – ceirovgrafon – a fost, în viziunea tipologic-
alegoric\ a P\rin]ilor, scris de mâna lui Adam atunci când a întins
mâna [i a luat pomul oprit, prin neascultare [i nepoc\in]\ [i s-a apro-
fundat în firea uman\ ca sl\biciune [i opacitate fiin]ial\, ca morta-
litate [i dependen]\ de p\mânt a omului c\zut. A[adar, planul ve[-
nic de mântuire a lumii înseamn\ r\stignirea egoismului uman pe
Crucea iubirii lui Dumnezeu. Hristos este „Pa[tile cele de tain\”31,
c\ci „Pa[tile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi – gaVr toV pavsca h&mw~n
etuvqh Cristov"” (Corinteni 5, 7).

Verbul quvw înseamn\ a jertfi, a înjunghia, a aduce ardere de tot [i
sugereaz\ imolarea (immolare – a sacrifica, lat.) Mielului lui Dum-
nezeu pe altarul iubirii Tat\lui. 

Jertfa Fiului lui Dumnezeu deschide istoria spre Împ\r\]ia etern\
a iubirii. Astfel Sf. Pavel, dup\ ce afirm\ realitatea sacrificial\ a lui
Hristos (I Corinteni 5, 7), vorbe[te despre celebrare, s\rb\torire „De
aceea s\ pr\znuim – e&ortavzwmen nu cu aluatul cel vechi, nici cu alua-
tul r\ut\]ii [i al vicle[ugului, ci cu azimele cur\]iei [i ale adev\rului”

28 Dup\ expresia P\rintelui St\niloae.
29 Sf. Tain\ a Botezului, în Molitfelnic, p. 28.
30 Utrenia Învierii, Penticostar, p. 22.
31 Ibidem, p. 23.
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(I Corinteni 5, 8). Timpul Bisericii este deci un timp al Crucii [i În-
vierii, o s\rb\toare continu\ [i o celebrare a Învierii care devine prin
Liturghie tot mai prezent\ în via]a Bisericii, pân\ când va deveni
permanen]a luminii ve[nice a lui Dumnezeu, la sfâr[itul istoriei. 

Sf. Pavel insist\ asupra acestui nou r\s\rit al fiin]ei adus de În-

vierea lui Hristos: „Iar Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va

învia [i pe noi prin puterea Sa” (I Corinteni 6, 14). El afirm\ „El

ne-a mântuit [i ne-a chemat cu chemare sfânt\, nu dup\ faptele

noastre, ci dup\ a Sa hot\râre [i dup\ harul ce ne-a fost dat în Hris-

tos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor – proV crovnwn ai*wnivwn,

iar acum s-a dat pe fa]\ prin ar\tarea Mântuitorului nostru Iisus

Hristos, Cel ce a nimicit moartea [i a adus la lumin\ via]a [i ne-

murirea – zwhVn kaiV a*fqarsivan, prin Evanghelie” (II Timotei 1, 9-10).

Harul iubirii lui Dumnezeu este, a[adar, necreat [i ve[nic, ascuns în

]es\tura istoriei [i rev\rsat plenar asupra umanit\]ii prin Ipostasul

Fiului S\u. Veacurile sunt trepte de descoperire a slavei lui Dumne-

zeu, iar Evanghelia nu este numai „cuvintele vie]ii ve[nice” (Ioan

6, 63), ci [i puterea lui Dumnezeu de-a descoperi „taina cea din

veac ascuns\ [i de îngeri ne[tiut\”32 [i de-a d\rui nemurirea adic\

pe Hristos.

Via]a uman\ în Biseric\ este o succesiune de mor]i [i de în-

vieri spirituale, prin cur\]ire de patimi [i prin întoarcerea la Dum-

nezeu. Structura provizorie a vie]ii trupului este temeiul înve[ni-

cirii spirituale prin asumarea jertfei lui Hristos: „Ci noi, în noi

în[ine, ne-am socotit ca osândi]i la moarte, ca s\ nu ne punem în-

crederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviaz\ pe cei mor]i” (II

Corinteni 1, 9).

Misiunea Bisericii este misiunea lui Hristos trimis din ve[nicia

Tat\lui pentru a uni întru Sine tot universul prin iubire. De aceea,

timpul Bisericii este timpul lui Hristos extins în lume, timpul pre-

zen]ei Sale, al mor]ii [i al Învierii Sale în oamenii care S-au bo-

tezat întru moartea [i Învierea Lui: „Precum M-ai trimis pe Mine în

lume, [i Eu i-am trimis pe ei în lume” (Ioan 17, 18). Nimic din lu-

cr\rile Bisericii nu are caracterul de activism institu]ional terestru,

ci lucrarea Bisericii este lucrarea lui Hristos. Prin moartea [i În-

vierea lui Hristos, Dumnezeu desfiin]eaz\ aparenta neutralitate a

istoriei: „Acum este judecata acestei lumi; acum st\pânitorul lumii

32 Catavasiile Bunei Vestiri, Slujba Utreniei, Catavasier, Editura Trinitas, Ia[i, 2000,

p. 145.  
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acesteia va fi aruncat afar\” (Ioan 12, 31). Odat\ cu Întruparea

Mântuitorului, toate evenimentele istoriei Bisericii Îl privesc direct

pe Hristos. Prin Botez, Hristos Se na[te prin Duhul Sfânt în inima [i

în via]a omului. Toate relele lumii sunt de acum r\stignirea lui Hris-

tos prezent în aproapele nostru. Nimic din temporalitatea lumii nu

ne mai este str\in, c\ci iubirea lui Hristos umple de lumin\ toate

ungherele istoriei [i ale fiin]ei umane: „Iar aceea c\ S-a suit – ce în-

seamn\ decât c\ S-a pogorât în p\r]ile cele mai de jos ale p\mân-

tului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de

toate cerurile, ca pe toate s\ le umple” (Efeseni 4, 9-10). 

Purtarea de grij\ a lui Dumnezeu se manifest\ în toat\ diversi-
tatea infinit\ a iubirii Sale. Ea poate fi v\zut\ în consisten]a crea-
]iei ca dar al lui Dumnezeu. Totul este dat de la El: „Al Domnului
este p\mântul [i plinirea lui, lumea [i to]i cei ce locuiesc într-însa”
(Psalm 23, 1). Totul este dar f\cut omului [i a[teapt\ d\ruirea de
sine a omului: „Toate c\tre Tine a[teapt\ ca s\ le dai lor hran\ la
bun\ vreme” (Psalm 103, 28). 

Moartea [i Învierea lui Hristos este mutarea întregii umanit\]i
din „moarte la via]\”. Sf. Ap. Pavel accentueaz\ aceast\ nou\ pers-
pectiv\ a umanit\]ii de cives sanctorum et domestici Dei: „Deci, dar,
nu mai sunte]i str\ini [i locuitori vremelnici (pavroikoi), ci sunte]i
împreun\ cet\]eni (sumpoli~tai) cu sfin]ii [i casnici (oi*kei~oi) ai lui
Dumnezeu” (Efeseni 2, 19).

În aceast\ con[tiin]\ a providen]ei divine, Apostolul îndeamn\
pe cre[tinii din Corint s\ nu judece nimic „mai înainte de vreme –
pro kairou~ (I Corinteni 4, 5).

11. Biserica — „pleroma lui Hristos”

Timpul eclesial este, a[adar, cre[terea omului în iubire jertfel-
nic\ [i a[teptarea „Zilei celei neînserate”33 a Împ\r\]iei lui Dumne-
zeu. Preasl\virea lui Hristos în sânul Treimii înseamn\ integrarea
Bisericii, Trupul Lui înviat, în ordinea „zilei a opta”. Biserica este
nu doar institu]ie divino-uman\ [i organism al vie]ii lui Dumne-

zeu în oameni, ci [i pleroma lui Hristos, „toV plhvrwma tou~ taV
pavnta e*n pa~sin plhroumevnou”, împlinirea misiunii Sale de înve[-
nicire a lumii: „Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculân-
du-L din mor]i [i a[ezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri, mai presus

33 Tropar la Împ\rt\[irea preo]ilor la Sf. Liturghie, Liturghier, p. 180. 
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decât toat\ încep\toria [i st\pânia [i puterea [i domnia [i decât tot
numele ce se nume[te, nu numai în veacul acesta, ci [i în cel vii-
tor. {i toate le-a supus sub picioarele Lui [i, mai presus de toate,
L-a dat pe El cap Bisericii, care este trupul Lui, plinirea Celui ce

pline[te toate întru to]i (Efeseni 1, 20-23).
Expresia care define[te concentrarea tuturor ra]iunilor crea]iei [i

ale istoriei în Hristos este „plinirea vremii – to plhvrwma tou crovnou”,
care define[te starea de maturitate a umanit\]ii [i a istoriei de a primi

pe Dumnezeu f\cut Om: „Iar când a venit plinirea vremii34, Dum-
nezeu, a trimis pe Fiul S\u, n\scut din femeie, n\scut sub Lege, ca

pe cei de sub Lege s\-i r\scumpere, ca s\ dobândim înfierea” (Gala-
teni 4, 4). Momentul Întrup\rii este plinirea timpului pentru c\ sen-

sul istoriei este Hristos. Apostolul vorbe[te [i de „iconomia plini-
rea vremurilor – ei*" oikonomivan tou~ plhrwvmato" tw~n kairw~n”: „F\-

cându-ne cunoscut\ taina voii Sale, dup\ buna Lui socotin]\, ast-
fel cum hot\râse în Sine mai înainte, spre iconomia plinirii vremi-

lor, ca toate s\ fie iar\[i unite în Hristos, cele din ceruri [i cele de
pe p\mânt – toate întru El” (Efeseni 1, 9-10). Astfel, plinirea tim-

pului (crovno") este Întruparea, iar plinirea vremurilor (kairov") este
sfâr[itul veacurilor: „{i toate acestea li s-au întâmplat acelora, ca pre-

închipuiri ale viitorului, [i au fost scrise spre pov\]uirea noastr\, la
care au ajuns sfâr[iturile veacurilor” (I Corinteni 10, 11). Era hristo-

logic\ este eshatologia inaugurat\ în Persoana Fiului lui Dumne-
zeu întrupat, iar desf\[urarea istoriei este de acum extensie a aces-

tei realit\]i eshatologice în via]a temporal\ vremelnic\ a universului.
Eshatonul prezent plenar în Hristos incumb\ [i p\trunde timpul

pentru a-l concentra în eternitatea lui Dumezeu. Prin moarte, omul
ia cu sine timpul s\u concentrat, esen]ializat în lumina sau întune-

ricul spiritual pe care le-a adus pe p\mânt: „Eu, Lumin\ am venit
în lume, ca tot cel ce crede în Mine s\ nu r\mân\ în întuneric”

(Ioan 12, 46). Conformitatea Bisericii cu Hristos „Lumina lumii”
(Ioan 8, 12) este în a na[te lumina spiritual\ în care timpul valoric

î[i va aduce slava sa în Împ\r\]ia luminii ve[nice: „{i por]ile cet\]ii
nu se vor mai închide ziua, c\ci noaptea nu va mai fi acolo. {i vor

aduce în ea slava [i cinstea neamurilor” (Apocalipsa 21, 25-26).
Unii teologi occidentali radicalizeaz\ mesajul evangheliei [i a-

firm\ c\ eshatologia este realizat\ deplin [i definitiv în venirea lui

34 Plinirea vremii este plinirea întregii istorii, preg\tirea lumii s-a realizat atât în

sânul poporului iudeu, cât [i în întreaga umanitate, vezi G. Mantzaridis, op. cit., p. 88.



64 TEOLOGIE {I VIA}|

Hristos (Ch.H. Dodd). Al]ii, ca Joachim Jeremias [i R.H. Fuller, afirm\
par]ialitatea eshatologic\ a vie]ii lui Hristos pe p\mânt, afirmând c\

Împ\r\]ia lui Dumnezeu este prezent\ proleptic în slujirea lui Iisus.
Operativitatea eshatonului este real\ în timp, f\r\ a fi deplin\. A[a

cum Legea este „umbra celor viitoare” (Evrei 8, 5; 10, 1), tot a[a [i
timpul Eclesiei este prezen]a tainic\ a realit\]ilor cere[ti. Teologii mai

sus aminti]i se bazeaz\ pe afirma]ia paulin\ c\ Hristos a intrat în
sanctuarul etern al Tat\lui „o dat\ pentru totdeauna” (cf. Evrei 11,

16, 12, 22; 6, 19; 8, 12; 11, 24). Poporul eclesial nu a intrat înc\ în
odihna Treimii, ci doar Înaintemerg\torul umanit\]ii (cf. Evrei 13,

14), Hristos. Dar pentru c\ Sângele S\u a dobândit o „mântuire
ve[nic\” (Evrei 5, 9; 9, 12-15) [i a inaugurat un Testament etern (Evrei

6, 1-6), Biserica poate pregusta darul eshatologic [i „puterile vea-
cului viitor”35.   

Apartenen]a cre[tinilor la Trupul lui Hristos nu este doar o rea-
litate simbolic\, ci una vie [i efectiv\. Prin Botez, omul moare [i
înviaz\ cu Hristos, devine un m\dular, o mirid\ unic\ din Trupul
Lui. Sf. Ioan Teologul afirm\ apartenen]a haric\ la Hristos: „Cel care
vine dup\ mine a fost înaintea mea, pentru c\ mai înainte de mine
era. {i din plin\tatea Lui noi to]i am luat, [i har peste har” (Ioan
15-16). Aceast\ plin\tate a lui Hristos este nu doar ontologic\, ca
asumare a tuturor persoanelor umane în Biseric\, ci [i temporal\:
Hristos este înainte de orice creatur\ [i mai presus de aceasta, iz-
vorul [i odihna vie]ii: „Pentru c\ întru El au fost f\cute toate, cele
din ceruri [i cele de pe p\mânt, cele v\zute, [i cele nev\zute, fie tro-
nuri, fie domnii, fie încep\torii, fie st\pânii. Toate s-au f\cut prin

35 Cf. Geoffrey Wainwright, Eucharist and Eschatology, pp. 33-49. P. Althaus spune

c\ clipele sunt valuri pe ]\rmul ve[niciei. Oscar Cullman afirm\ c\ eshatologia este

un concept perfect temporal. De altfel, predestina]ia ca erezie – atentat la liber-

tatea absolut\ a umanit\]ii – este o continuare a eshatologiei trumfaliste a lui Au-

gustin, pentru care Biserica posed\ deja toate mijloacele pentru asigurarea vea-

cului viitor membrilor ei. De aici pân\ la afirma]ia lui Paul Tillich c\ Dumnezeu Cel

ve[nic este prezent în adâncul a toate [i Se manifest\ atât de mult, încât noi sun-

tem transparen]i teonomic la „puterea firii”, teorie ce transcende etica cre[tin\ [i

dizolv\ diferen]a dintre bine [i r\u în favoarea unui panteism mascat, nu mai este

mult. Augustin afirm\ c\ Biserica este institu]ia supranatural\ cu o realitate per-

fect\ în care nu mai este loc de poc\in]\, iar teologii catolici ulteriori au deplasat

aceast\ defini]ie pe teren material, afirmând supraabunden]a darurilor sfin]ilor [i

puterea Bisericii de a împ\r]i contra cost aceste daruri prisositoare. De aici [i ideea

c\ Hristos nu mai are ce c\uta pe p\mânt, Biserica având toate mijloacele de a

repartiza în rai pe membrii ei în locul Judec\torului Hristos.   
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El [i pentru El. El este mai înainte decât toate [i toate prin El sunt
a[ezate” (Coloseni 1, 6-7). Aceast\ plerom\ (plinire) a lui Hristos –
adic\ Biserica – nu asum\ doar întreaga umanitate, ci e spa]iul în
care întreaga Treime se une[te cu omul, în Hristos: „C\ci întru El
locuie[te, trupe[te, toat\ plin\tatea Dumnezeirii, [i sunte]i deplini
întru El, Care este cap a toat\ domnia [i st\pânirea” (Coloseni 2,
9-10). Origen ca o concluzie a eclesiologiei cre[tine afirm\ c\ Bi-

serica este plin\ de Treime, afirma]ie care confirm\ tr\irea de tot-
deauna a Bisericii: „El este capul trupului, al Bisericii; El este în-
ceputul, întâiul n\scut din mor]i, ca s\ fie El cel dintâi întru toate.
C\ci în El a binevoit (Dumnezeu) s\ s\l\[luiasc\ toat\ plinirea” (Co-
loseni 1, 18-19).

M\sura sau criteriul infinit al apartenen]ei omului în Biseric\ este
iubirea lui Hristos [i r\spunsul unic al persoanei la aceasta: „{i s\
cunoa[te]i iubirea lui Hristos, cea mai presus de cuno[tin]\, ca s\ v\
umple]i de toat\ plin\tatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3, 19).

12. Nup]ialitatea timpului eclesial

Realitatea ve[niciei împ\rt\[ite de Dumnezeu oamenilor este o

realitate nup]ial\, deopotriv\ personal\ [i eclesiologic\: ea se d\ru-
ie[te persoanei umane unice [i Bisericii întregi. Actualizarea nemu-

ririi în Biseric\ este rodirea vie]ii personale în virtu]i. Astfel, Hris-
tos este Mirele Bisericii [i Mirele mistic al sufletului omenesc care p\-

ze[te feciorelnic fidelitatea credin]ei [i iubirii. Biserica este „Tru-
pul lui Hristos” (I Corinteni 13), iar trupul omului este Biseric\ sau

„templu al Duhului Sfânt” (I Corinteni 6, 19). Iubirea nup]ial\ din-
tre Hristos [i Biseric\ se actualizeaz\ unic în via]a [i lucrarea fiec\-

rui credincios: „{i te voi logodi cu Mine pe vecie [i te voi logodi
Mie dup\ dreptate [i bun\cuviin]\ întru bun\tate [i dragoste” (Osea

2, 21). Biserica este, a[adar, C\mara de nunt\ a iubirii lui Dumne-
zeu care se consum\ jertfelnic în Cruce [i în Înviere: „C\mara Ta,

Mântuitorule, o v\d împodobit\ [i îmbr\c\minte nu am ca s\ intru
într-însa. Lumineaz\ haina sufletului meu, D\t\torule de lumin\,

[i m\ mântuie[te”36.
Am v\zut c\ Vechiul Testament a sim]it comuniunea de iubire

dintre Dumnezeu [i om ca pe o unire nup]ial\ a iubirii f\r\ de mar-
gini [i f\r\ de sfâr[it. Deja în aceste imagini se afla prezent\ premisa

36 Triod, p. 549.
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înve[nicirii omului pe baza iubirii f\r\ de sfâr[it a lui Dumnezeu
pentru el: „{i în ce chip se înso]e[te fl\c\ul cu fecioara, Cel ce te-
a zidit Se va înso]i cu tine, [i în ce chip mirele se vesele[te de mi-
reas\, a[a Se va veseli de tine Dumnezeul t\u!” (Isaia 62, 5). Cân-
tarea Cânt\rilor va celebra aceast\ unire mistic\ în termenii nup]ia-
lit\]ii virginale a Mirelui cu mireasa, sugerând incandescen]a iubirii
netrec\toare dintre Dumnezeu [i om. Solomon va deschide perspec-
tiva nup]ialit\]ii spirituale care este fidelitate virginal\ [i roditoare:
„E[ti gr\din\ încuiat\, sora mea, mireasa mea, fântân\ acoperit\ [i iz-
vor pecetluit. Vl\starele tale cl\desc un paradis de rodii cu fructe dulci
[i minunate, având pe margini arbu[ti care revars\ miresme” (Cân-
tarea Cânt\rilor 4, 12-13). În Noul Testament, unirea dintre om [i
Dumnezeu se realizeaz\ ipostatic în Întruparea Cuvântului. În aceast\
realitate, fertilitatea de Dumnezeu a Maicii Domnului este o fecun-
ditate spiritual\ [i feciorelnic\. Sfin]ii Evangheli[ti insist\ asupra
na[terii virginale a Mântuitorului. Prin aceasta, Hristos inaugu-
reaz\ era eshatologic\ a na[terii omului din Dumnezeu, ca rodire a
na[terii lui Dumnezeu din om: „De nu se va na[te cineva din ap\
[i din Duh, nu va intra în Împ\r\]ia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). 

Timpul fecioriei roditoare este timpul Duhului Sfânt în care
iubirea trece peste barierele trupului [i peste hotarele individua-
lit\]ii create, [i une[te toate câte sunt în totus Christus adic\ în Bi-
seric\. Botezul este na[tere din nou la o via]\ în care timpul este
aduc\tor de mântuire, procesiune spre lumina Învierii [i extensie
a fiin]ei c\tre Dumnezeu Cel necuprins. Suferin]ele istoriei sunt în
lumina Învierii lui Hristos, lumini baptismale [i dureri de na[tere
ale unei vie]i f\r\ de moarte: „O, copiii mei, pentru care suf\r iar\[i
durerile na[terii, pân\ ce Hristos va lua chip în voi!” (Galateni 4, 19).
Via]a cre[tin\ este na[tere din nou [i cre[tere în Duhul Sfânt: „El
ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, s\vâr[ite de noi,
ci dup\ a Lui îndurare, prin baia na[terii celei de a doua [i prin în-
noirea Duhului Sfânt” (Tit 3, 5). Omul hristologic, adic\ botezat în
moartea [i Învierea lui Hristos este o nou\ creatur\, care con]ine în
sine timpul omenesc [i eternitatea Fiului lui Dumnezeu, e o f\p-
tur\ în care timpul se transform\ în lumin\ prin har [i se odih-
ne[te în ve[nicia iubitoare a Treimii: „C\ în Hristos Iisus nici t\ie-
rea împrejur nu este ceva, nici net\ierea împrejur, ci numai f\ptura
cea nou\” (Galateni 6, 15). Însu[i Hristos vorbe[te despre evenimentul
eshatologic ca „na[tere din nou a lumii”, care este prezent\ în tain\
în Însu[i Trupul S\u înviat, adic\ locuitor în Împ\r\]ia eshatologic\
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a lui Dumnezeu: „Adev\rat zic vou\, c\ voi cei ce Mi-a]i urmat Mie,
la na[terea din nou a lumii – paligenesiva, când Fiul Omului va [e-
dea pe tronul slavei Sale, ve]i [edea [i voi pe dou\sprezece tronuri,
judecând cele dou\sprezece semin]ii ale lui Israel” (Matei 19, 28).
Universul se consum\ deci în iubirea n\sc\toare a Treimii [i a[-
teapt\ transfigurarea, na[terea din nou a crea]iei în lumina iubirii
lui Dumnezeu. 

Din elementele prezentate putem afirma c\ Noul Testament este
temelia vie]ii liturgice a Bisericii [i pecetluirea cea de tain\ a tim-
pului de c\tre ve[nicie. Cuvintele Scripturii sunt al\turi de Sfânta
Tradi]ie a Bisericii, aprofundat\ în teologia Bisericii documentul
original al Testamentului celui Nou scris cu Sângele mântuitor al lui
Hristos pe Cruce. Conceptele nou-testamentare prezentate sunt în
m\sur\ s\ contureze temeiurile teologice ale unirii omului cu Dum-
nezeu în via]a Bisericii [i s\ tâlcuiasc\ necesitatea [i deopotriv\ con-
secin]ele acestei uniri de negr\it. 

Orice efort cognitiv sistemic [i dogmatic trebuie s\ ia în consi-
derare via]a vibrant\ a Trupului lui Hristos – adic\ Biserica – [i s\
evite fosilizarea discursului teologic în structuri str\ine de via]a [i lu-
crarea lui Hristos în Biserica Sa prin Duhul Sfânt. 

Teologia Bisericii trebuie s\ se întoarc\ mereu la gândul Scrip-
turii [i s\ cugete în Duhul lui Hristos pentru a în]elege voca]ia uma-
nit\]ii de unire cu Dumnezeu [i de nemurire în El.
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Elements for a theology 
of christological time in the New Testament

Rev. Asist. Dr. Ioan Valentin ISTRATI

The author of the theological research “Elements for a theology

of christological time in the New Testament”, Rev. Assist. Dr. Ioan

Valentin Istrati, presents the meaning of time in the New Testament

and the relationship between time and eternity in the writings of

the Scriptures. In order to articulate the theology of history and

the sense of eternity in the Church, the author analyses the main

themes related to time in the words of Christ: “creation”, the “hour

of Christ”, the paradigm of the time in the Divine-Human Person

of Christ who unites in Himself time of the human nature and eter-

nity of God. The time united with eternity in Christ is the model of

ecclesial history and the medium of the presence of God among

the people in the Church through the Holy Mysteries. The ecclesial

time is a extension of the Eternal Christ into the believers and into

the history, who becomes a theological screen of the divine love,

shared in human life through the grace of God. 


