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TIMP {I LITURGHIE

Constantin ANDRONIKOV*

Se impune s\ amintim un fapt evident, deja men]ionat: întrucât

Biserica tr\ie[te în timp lumesc, Liturghia urmeaz\ inevitabil cate-

goriile obi[nuite: trecut, prezent, viitor. Este normal [i ca ea s\ ur-

meze ciclurile guvernate de mi[carea soarelui, cu alternan]a zi/noapte,

cu anotimpurile. Liturghia are în mod necesar o structur\ temporal\. 

Dac\ Biserica nu se poate sustrage timpului, de-a lungul exis-

ten]ei sale terestre, nici membrii s\i individuali nu o pot face; Bi-

serica este devenire. Ea [tie, prin Revela]ie, care îi este sfâr[itul, telos,
în func]ie de natura sa. Condi]ia sa esen]ial\ de Corp al lui Hristos

[i Templu al Duhului Sfânt o orienteaz\ spre Cel ve[nic. S-a spus

despre ea c\ „por]ile iadului”, for]\ a mor]ii, nu vor putea nimic îm-

potriva ei (Matei 16, 18). De aceea, este îndrept\]it\ condi]ia ca via]a

sa s\ aib\ o „dimensiune” atemporal\. Activitatea cea mai de baz\ [i

mai simbolic\ a acestei vie]i fiind rug\ciunea [i taina, este normal ca

acestea s\ vizeze ve[nicia [i s\ ajung\ la ea. 

Cu alte cuvinte, timpul Liturghiei are un aspect transcendent în

raport cu timpul mundan. Precum oamenii pe care Tat\l i-a încre-

din]at Fiului „din lume... r\mân în lume, dar nu sunt ai lumii”

(Ioan 17, 6.11.16), la fel [i Biserica exist\ în timp, îns\ nu apar]ine

timpului. Exprimându-[i credin]a [i manifestându-[i existen]a, Litur-

ghia sa dovede[te [i actualizeaz\ aceast\ atemporalitate. Întinderii

timpului ea îi atribuie o calitate specific\.

Se cuvine s\ aprofund\m pu]in aceste no]iuni, importante atât

pentru teologia liturgic\, cât [i pentru experien]a cultic\. Într-adev\r,

neputând anula ori dep\[i existen]ialmente timpul [i neputându-se

mul]umi cu a-i juxtapune ceva abstract, liturghia „va transfigura

timpul”1. 

1 

1 Dup\ expresia lui O. Clément, titlu al uneia din c\r]ile sale (Neuchâtel, 1959).

* Constantin Andronikof – Le sens de la liturgie (În]elesul Sfintei Liturghii), Les

Editions du Cerf, Paris, 1988.
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Evident, este absurd\ [i imposibil\ tentativa de a opune dialec-

tic timpul* [i eternitatea în încercarea de a în]elege aspectul atem-

poral al cultului. Nu exist\ nici un fel de m\sur\ comun\, de medie,

între timp [i eternitate. Aceasta din urm\ nu este un timp infinit, ob-

]inut printr-o ad\ugare nedefinit continu\ de „unit\]i” temporale.

Ea este ceva care dep\[e[te puterea de în]elegere, care nu poate fi

controlat\ nici de matematic\, nici de filozofie, fie doar [i pentru

faptul c\ aceast\ metafizic\ implic\ o discontinuitate absolut\ în

raport cu ceea ce poate fi num\rat [i ra]ionat.

Acestea fiind spuse, de[i cultul se petrece pe durata unei anu-

mite perioade de timp [i de[i î[i desf\[oar\ în timp elementele

tangibile (cuvinte, gesturi ritualice, muzic\), nu este posibil a reda

la fel de experimental transcensus-ul pe care totu[i îl implic\, dar

care îi r\mâne inaccesibil (altfel decât prin extaz, care, înc\ o dat\,

nu este obiect imediat al cultului). Îns\ la fel de imposibil îi este [i s\

nu se raporteze la acest transcensus, c\ci altfel cultul s-ar reduce la

dimensiunile acestei lumi, s-ar aplatiza conform unicei componente

temporale, ar pierde con[tiin]a constituantei sale divine [i ar în-

ceta prin aceasta s\ mai fie cult. Trebuie, a[adar, s\-i fie semnifi-
cat\ transcenden]a. În acest sens, mijlocul este, prin excelen]\, sim-
bolul. De aceea toate elementele Liturghiei sunt simbolice, de la

invocarea ini]ial\ a Numelui, semnul Sfintei Cruci, rug\ciunea ca atare,

pân\ la iconografie [i la ordonarea spa]iului. Cu alte cuvinte, dac\

Liturghia se desf\[oar\ în timp, în acela[i timp evoc\, în fiecare clip\,

ve[nicia. În cantitativul temporal, ea plaseaz\ germenele calit\]ii

transcendente. S\ analiz\m mai îndeaproape acest lucru. 

Timpul omenirii nu mai este ritmul senin al zilei [i al înser\rii,

instituit în prima zi a crea]iei [i marcat, prin lumin\torii celei de-a

patra zile, „s\ fie semne ca s\ deosebeasc\ anotimpurile, zilele [i anii”

* Nu va fi vorba aici decât de timpul fizicii clasice, matematic, pe care Newton

l-a definit ca scurgându-se în mod regulat în leg\tur\ cu lumea exterioar\. Noi nu

avem a ]ine cont de varia]ia sa în continuul „spa]iu-timp” al teoriei relativit\]ii, dup\

viteza sistemului mobil de referin]\, care afecteaz\ m\sura intervalelor de timp. Re-

marc\m totu[i c\, chiar [i în acest caz, valoarea „tr\it\” de c\tre observatorul acestor

intervale r\mâne neschimbat\. „Dilatarea timpului nu devine perceptibil\ decât pen-

tru viteze asem\n\toare cu cea a luminii. Practic, toate fenomenele fizice, chimice

sau biologice vor fi încetinite în acela[i raport [i nu va exista nici un pericol decât

atunci când, dac\ fierbe]i ou\ în coaj\ într-un vas de mare vitez\, o s\ îl coace]i prea

tare, pentru c\ ceasul dvs. merge prea încet.” (G. Gamow, Un, deux, trois... l’infini;
trad. Fra., Paris, 1955, p. 87.). Nu vom avea, a[adar, de schimbat ra]ionamentul

decât cu o o schimbare radical\ a valorii timpului, adic\ a Zilei Domnului.
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(Facerea, 1, 14), care forma eonul Raiului în care Dumnezeu venea

s\ stea de vorb\ cu omul „în r\coarea serii” (3,8), form\ original\ a

Liturghiei ca rela]ie direct\. Succesiunea ciclic\ a „anilor” era o ima-

gine a ve[niciei cere[ti, la care participa creatura terestr\. Ciclul ano-

timpurilor, cercul solar simbolizau sfera perfect\ [i infinit\ a lui

Dumnezeu, pleroma Sa. S\pt\mâna sfânt\ a Facerii, pecetluit\ de re-

paosul din „ziua” a [aptea, consecutiv unei iconomii des\vâr[ite, se

deschidea cu o „durat\” f\r\ sfâr[it a vie]ii comune (dar nu [i iden-

tic\) a Dumnezeirii [i a omenirii în universul creat. S\pt\mâna de

[apte zile trebuia s\ o inaugureze pe cea edenic\, ce ]inea opt zile,

iar Hexaimeronul, cu Sabatul s\u divin, s\ conduc\ la Ziua a Opta a

slavei teantropic împ\rt\[ite. 

C\derea omului a spart acest glorios dinamism ciclic. Ea a per-
vertit esen]a „duratei” sacre, cea a „s\l\[luirii lui Dumnezeu cu oa-
menii” (Apoc. 21, 3). Ea a împins lumea creat\ în timp, adic\ în
durata pervertit\ a unei existen]e entropice, supus\ stric\ciunii [i
marcat\ de procesul inexorabil al mor]ii. Binelui nesfâr[it condi]ia
demonic\ i-a substituit un r\u f\r\ de sfâr[it, pe care st\pânul aces-
teia a în]eles s\-l perpetueze pân\ în via]a de dincolo. Ve[niciei ce-
re[ti a vie]ii, unde este pentru vecie doar prezent, îi opune antoni-
mul [i caricatura sa, „infinitul nefast” al iadului, unde, prin suprem\
batjocur\, nu exist\ timp: totul s-a petrecut deja [i nu mai exist\ viitor.
Nu Ziua a Opta a vie]ii ve[nice, ci iner]ia total\ a neantului închis [i
înghe]at ([i totu[i con[tient). De acum înainte, singura cale prin care
omul, c\zut sub imperiul acestui timp, va putea s\-i scape în aceast\
lume ar fi, în mod paradoxal, s\ triumfe prin moarte.

Este important în general s\ nu uit\m c\ timpul nu exist\ pen-
tru Dumnezeu Cel Ve[nic2. El nu exist\ decât pentru crea]ie. Întru-
cât El este Creatorul, Dumnezeu urm\re[te devenirea creaturii Sale.
Or, omul este creat pentru a comunica cu Dumnezeu, pentru a-L
cunoa[te, pentru a-I percepe manifest\rile Sale [i pentru a se ma-
nifesta el însu[i, conform firii sale [i spiritului s\u teantropic. În ca-
drul rela]iilor imediate din Eden dintre Creator [i creatur\, „timpul”

2 „Pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani [i o mie de ani ca o zi” (2 P 3, 8).

Multe religii au încercat s\ fac\ antropomorfic acceptabil\ ideea inexisten]ei tim-

pului pentru Divinitate. Astfel, conform hinduismului vedic, „minutul lui Brahma”

corespunde desf\[ur\rii întregului univers, de la materializarea sa, pe parcursul mi-

liardelor de ani ai tuturor vârstelor sale, [i din nou pân\ disolu]ia sa, ca inspirul [i

expirul unui zeu. Conform jansenismului, revolu]ia complet\ a timpului dureaz\

dou\ tetralioane de oceane de lumin\.
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omului participând la ve[nicia Domnului, fiindu-i, ca s\ spunem a[a,
analog (îns\ nu identic, pentru c\ Dumnezeu este absolut, „necreat”,
„f\r\ de început”, cum se cânt\ în cadrul Liturghiei, în timp ce cre-
atura, omul, are un sfâr[it). În Rai (sau în Împ\r\]ia cerurilor), durata
omeneasc\ avea ca asimptot\ ve[nicia, din cauz\ c\ nu exista moarte.

De aceea, acest „timp” sau mai degrab\ acest eon era pentru om
o form\ a con[tiin]ei pe care acesta o avea despre ve[nicia rela-
tiv\ în raport cu Absolutul. Iar el Îl cuno[tea pe Dumnezeu în
aceast\ condi]ie, de ve[nic prezent tr\it. Cu alte cuvinte, Adam era
în mod modal atemporal ([i nu prin esen]\, ca în cazul Divinit\]ii);
el percepea ve[nicia prin modul timpurilor Facerii, dup\ dimen-
siunea unic\ a infinitului paradisiac. Acesta este, mai ales referitor
la timp, sensul cuvintelor Domnului: „{i aceasta este via]a ve[nic\: s\
Te cunoasc\ pe Tine, singurul Dumnezeu adev\rat” (Ioan 17, 3).

Dup\ c\dere, totul s-a schimbat: timpul devine tridimensional.
Apar „categoriile” temporale, trecut, prezent, viitor, care se impun
ineluctabil, nu numai ca „imperative” ale gândirii, dar [i ca realit\]i
inevitabil experiate. Ele constituie materia îns\[i a existen]ei, a bio-
grafiei fiec\ruia dintre noi [i a istoriei omenirii. Con[tiin]a confuz\ a
ceea ce separ\ omul de începutul s\u [i a ceea ce s-a întâmplat de
atunci devine trecut. Cea a unui interval de timp ineluctabil care îl
separ\ pe om de final reprezint\ viitorul (una din formele sale fiind
tocmai teama de moarte). Con[tiin]a de a fi formeaz\ prezentul, c\ci
numai în prezent omul poate avea memorie [i poate pregusta vii-
torul. Acest prezent reprezint\ totu[i pentru el categoria de timp cea
mai pu]in concret\, cea mai efemer\, c\ci el nu-i poate exprima
existen]a decât în func]ie de ceea ce s-a întâmplat [i de ceea ce,
poate, se va întâmpla. El nu poate percepe prezentul [i nici sta în
el, nu-l poate experimenta ca pe o permanen]\ ori studia pe înde-
lete, c\ci în momentul în care l-a afirmat declarând „eu sunt”, acest
act apar]ine deja trecutului [i nu [tie dac\ va mai avea ocazia s\-l în-
deplineasc\, dup\ un timp x, în viitor. Nici o „filosofie existen-
]ial\” nu a reu[it s\ lini[teasc\ omul în aceast\ privin]\3.

Una dintre biruin]ele spiritului r\ului const\ în pervertirea sem-
nifica]iei timpului: referitor la prezent, el a umbrit în om sentimen-
tul de a fi prin participare la via]a ve[nic\ a lui Dumnezeu; re-
feritor la trecut, el a f\cut capabil\ de uitare con[tiin]a acestuia, in-
clusiv uitarea de sine, deci pierderea identit\]ii; referitor la viitor,
el a reu[it s\ înlocuiasc\ certitudinea nemuririi cu cea a mor]ii. 

3 Cf. Augustin, Confessions 1, XI.
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{i totu[i, c\derea nu a anulat „dimensiunea” atemporal\ a firii
omului. Exist\ aici un aspect al imaginii divine pe care acesta o
poart\ în sine [i care este inalienabil. P\catul adamic doar a alte-
rat-o, nu a anulat-o. Mai mult sau mai pu]in anihilat\ de for]a hao-
tic\ a non-fiin]ei, omul p\streaz\ memoria r\d\cinilor sale, de[i se
pierd în negura timpului; p\streaz\ [i o anumit\ con[tiin]\ a fina-
lit\]ii sale, de[i oscileaz\ între speran]\ [i disperare. Prins în cap-
cana timpului, omul resimte acest lucru ca pe o tripl\ tensiune, ca
pe o suferin]\. 

Pe de alt\ parte, omul resimte prezentul nu ca pe continuitatea
stabil\ a persoanei sale, ci ca pe o sfâ[iere a eu-lui între origine [i
sfâr[it. Iar el [tie c\ acela[i lucru se întâmpl\, con[tient sau incon-
[tient, [i în cazul a milioane [i miliarde de fiin]e umane, conge-
narii s\i, contemporani, trecu]i sau viitori, lucru care îns\ nu îi
ofer\ consolare. Prezentul individual instantaneu [i insesizabil al
fiec\ruia dintre ei formând pânza istoriei omenirii, aceasta, dup\ cum
se observ\, reprezint\ o suit\ de erori în func]ionarea ansamblu-
lui. Ea nu justific\ [i nici nu îi ofer\ omului ra]iuni de a fi. De ce [i
cum s\ fac\ altfel decât predecesorii s\i?

Pe de alt\ parte, pentru a se afirma, pentru a-[i conferi consis-
ten]\ în aceast\ curgere oceanic\ [i distrug\toare a timpului, pen-
tru a se sustrage uit\rii de sine, omul caut\ s\ se înr\d\cineze în
aceast\ istorie, s\ se dovedeasc\ a fi un membru activ al comunit\]ii,
[i nu un „balon de s\pun” plutind la suprafa]a globului p\mân-
tesc4. Or, trecutul nu-i apar]ine, nu-l poate modifica; viitorul, înc\ [i
mai pu]in; iar prezentul s\u ]ine cât clipa relativ\ a con[tiin]ei sale.
Aceasta sugereaz\ c\ prezentul este, în majoritatea cazurilor, mai
mult derizoriu decât pozitiv; asta pentru a evita autoiluzionarea.
Altfel, iluzionarea i-ar oferi omului în mod comod, cel mai la în-
demân\ [i mai rapid refugiu (onoruri, ac]iuni, func]ii) contra scufun-
d\rii [i dizolv\rii în fluxul timpului. Îns\, lucru de care e con[tient,
al]i oameni, contemporani sau succesori, nu vor întârzia s\ con[tien-
tizeze caracterul s\u efemer [i eventual s\ dea socoteal\ („judecata
istoriei”, de care, cel pu]in, nu este sigur); sau, mai verosimil, [i ei
vor uita la rândul lor.

Totu[i, omul va putea c\uta o oarecare perenitate prin institui-
rea unui timp „mai bun”, mergând pân\ la sacrificarea în acest scop
a istoriei sale [i chiar a prezentului propriu. Asta înseamn\ calea

4 Cf. Tchitchov în Suflete moarte de Gogol.
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revolu]ionar\, cea a filosofiei progresului, a ideologiei, adic\ a
utopiei, cel\lalt nume al iluziei. Or, aceasta nu se poate materializa
în istorie decât prin for]\, degenerând în teroare [i genocid. Un „pre-
zent” atroce de durat\ nedeterminat\ este sacrificat unui „viitor radios”,
de dat\ nedefinit\. Odinioar\, utopia era asimilat\ teismului; ast\zi,
ea este câmpul de alegere al ateismului care triumf\ în cea mai mare
parte a planetei. Timpul actual îmbrac\ un caracter carceral, teama
de viitor provoac\ angoase, iar negarea sa conduce la disperare.

Într-o atare situa]ie, timpul apare ca imuabil. Realmente este
unul al mor]ii. Ca [i aceasta, este ireversibil, fiind în întregime su-
bordonat. Omul nu poate face nimic pentru a-i „opri curgerea”, pen-
tru a-l încetini ori accelera. Pentru el, acesta este o for]\ total-
mente exterioar\, împotriva c\reia este iremediabil neputincios.
Timpul apar]ine unui univers al constrângerii, al necesit\]ii [i al can-
tit\]ii. Omul nu poate decât s\-l m\soare, cantitate cu cantitate, f\r\ a
putea influen]a scurgerea apei în clepsidr\, c\derea firelor de nisip,
c\derea umbrei pe cadran. Fiecare clip\ r\ne[te, ultima necat, dup\
cum scrie [i pe cadranele solare. Iar omul nu a schimbat nimic din
valoarea obiectiv\ a timpului urmând, prin vibra]ia unei particule,
tic-tacul pendulei sau coasa mitologic\5.

Pe scurt, catastrofa original\, pervertind natura omului, [i prin
asta, cea a universului, a pervertit ciclul circadian [i sezonal al vie]ii,
substituindu-i un timp inert, m\sur\ a duratei mecanice a exis-
ten]ei. Soarele nu a r\mas un corp regulator, ca înainte de c\dere; ci,
simbol al luminii divine, el a devenit, prin mi[carea sa aparent\, o
referin]\ astronomic\ pentru calculul anilor. Cronologia a luat lo-
cul percep]iei ritmului vital conferit cosmosului de Creator.

Pentru omul religios, toate acestea poart\, cu siguran]\, o sem-
nifica]ie. El a exprimat-o prin filia]ia zeit\]ilor mistice. Referitor la
acest aspect, caracteristic este c\, de exemplu, conform mitologiei
grece[ti primitive, Chaos a dat na[tere Nop]ii, a c\rei progenitur\
erau Destinul, Kère, Moartea, Thanatos, dar [i demonii Minciuna,
B\trâne]ea, Discordia, din care au ie[it Uitarea, Durerea, Anarhia.

5 Desigur, percep]ia timpului variaz\ în func]ie de persoane [i circumstan]e. Du-

rata cronologic\ nu are, cu siguran]\, aceea[i valoare psihologic\, de exemplu,

60 de minute petrecute în distrac]ie sau în plictiseal\, în bucurie sau sub tortur\.

Totu[i natura timpului nu se schimb\. El nu este mai lung sau mai scurt decât în

m\sura în care noi îl facem a[a, în m\sura în care noi îl calific\m. La fel este [i

pentru „timpul biologic”: dac\ ciuperca tr\ie[te câteva zile, iar stejarul, câteva se-

cole, „timpul” lor este totu[i intervalul care separ\ apari]ia de dispari]ia lor.
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Or, potrivit tradi]iei „orfice”, mai tardiv\ [i mai mult filosofic\

decât mitologic\, Timpul, chronos, este considerat principiul a toate;

din el eu ie[it infinitul, chaos, [i finitul, aither. Reprezentarea reli-

gioas\ antic\ marca dubla calitate a Timpului, exprimându-l „în ma-

terialitatea sa prin alternan]a Zi/Noapte, dar [i în durata sa spiri-
tual\, prin Mnemosina6”, zei]a memoriei, una din fiicele lui Uranos

[i ale Gaiei, ale Cerului [i ale P\mântului. Este cunoscut\ imensa

importan]\ a memoriei în via]a Bisericii ([i pentru destinul mor]ilor).

Oare nu amintindu-[i lupt\ majoritatea oamenilor împotriva mor]ii?

{i oare nu din Mnemosina [i Zeus s-au n\scut Muzele?

Alte religii au eviden]iat, de asemenea, c\ Providen]a putea fo-

losi timpul în scopurile sale. În acest sens, conform mazdeis-

mului, „Timpul are dou\ roluri, unul transcendent [i având ca atri-

but întinderea f\r\ limite, altul întemeiat pe succesiunea clipelor [i

care va constitui instrumentul lui Ohrmazd. Orhmazd, care este în

principal un zeu creator, va d\rui întinderea [i limita sa lumii, dup\
cum le va d\rui [i r\ului (s.n.), care nu depinde de acesta, dar

c\ruia el îi este superior [i asupra c\ruia st\pâne[te, datorit\ tim-

pului care permite s\-i atribuie un sfâr[it. Timpul serve[te la stâr-

pirea r\ului”7.

S\ vedem cum stau lucrurile în cazul cre[tinismului. Exist\ un
mister al timpului. Dincolo de cronologia liniar\ a istoriei mu-

ritoare, a supunerii în fa]a necesit\]ii temporale, exist\ o iconomie
a libert\]ii [i a vie]ii. Iar Iconomul este Dumnezeu. Acesta nu

numai c\ Se manifest\, dar [i Se reveleaz\; iar acestea El le în-

f\ptuie[te în timp. El opereaz\ o r\sturnare a valorii timpului în

rela]ie cu istoria umanit\]ii. În greaca Noului Testament, doi ter-

meni desemneaz\ timpul: chronos, cantitatea aritmetic\ a c\rei

descriere deja am schi]at-o, [i kairos, ocazia divin\, calitatea care

permite sublimarea timpului mor]ii prin accesul al perenitatea

vie]ii8.

6 P. Grimal, „Mythologie grecque”, în Mythologies de la Méditerranée au Gange,
lucrare colectiv\, Paris, 1963, p. 102.

7 J. De Menasce, „Mythologie de la Perse”, ibidem, p. 204.
8 Traducerile redau în general aceste dou\ no]iuni atât de diferite printr-un sin-

gur termen, cel de „timp”, de care dispun toate limbile moderne. De aici [i confuzia

sensurilor teologice atunci când pasajele din Scriptur\ le suprapun sau le opun. Di-

ficultatea semantic\ cre[te când cele dou\ no]iuni sunt al\turate (Ac 1, 7). Se tra-

duce atunci în lb. francez\: „timpuri [i clipe”. Ultimul termen este oare potrivit pentru a

semnifica eonul harului în curgerea timpului, al unei deschideri în fa]a vie]ii ve[nice?
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Într-o zi de sabat, zi de odihn\ [i de medita]ie asupra operei de-
s\vâr[ite de Dumnezeu, Hristos „S-a ridicat pentru a citi” în sinagoga
din Nazareth, ora[ unde „crescuse El”. „El g\si” citatul din Isaia, unde
era scris: „Duhul Domnului este peste Mine ... s\ vestesc anul pl\-
cut Domnului... {i El a început a zice c\tre ei: Ast\zi s-a împlinit
Scriptura aceasta în urechile voastre”. (Luca 4, 18.19.20.21, cit. din
Is. 58,6).

Se [tie c\ „anul de gra]ie” în religia iudaic\ desemna anul jubi-
liar de la cap\tul celor „[apte ani sabatici”, anun]at de corn „în
ziua iert\rii”, în cursul c\reia se proclama „libertatea pentru to]i lo-
cuitorii ]\rii”, zi în care pân\ [i sclavul care nu avea cu ce se r\s-
cump\ra devenea liber, „el [i to]i copiii lui” (Lc 26, 3.11). Aceast\
s\rb\toare a Vechiului Testament rupea deja, printr-o reminiscen]\
a simbolismului spiritual, monotonia mecanic\ a anticului circulus
anni. Acesta reprezenta o repeti]ie sempiternal\ a unor proceduri
devenite automate, prin nimic fire[ti. Totu[i, acestea din urm\, dup\
Jubileul Sabatic, se raportau la trecut [i continuau s\ se perpe-
tueze în viitor. Perioada de gra]ie nu era decât momentan\. Odat\
trecut\, rutina înrobitoare î[i relua cursul inalterabil. Se continua
cu vechea practic\ a cump\r\rii [i vânz\rii de sclavi. 

Evident, sensul figurat conta. „Duhul lui Dumnezeu este cu
Mine”, spunea Iisus, „pentru a spune s\racilor vestea cea bun\,
pentru a vesti robilor eliberarea lor [i orbilor întoarcerea vederii”.
„Ast\zi”, un nou eon începe. Un alt timp este inaugurat. Cel al ico-
nomiei mântuirii (sau al „dramei” sale, dup\ expresia lui Clement Ale-
xandrinul), al noului leg\mânt. Acesta va dura pân\ în pragul ve[ni-
ciei, când secolele odat\ trecute, Dumnezeul slavei va spune: „Iat\,
noi le facem pe toate” (Ap. 21, 5). Atunci se va celebra Liturghia. Dar
s\ nu p\r\sim Scriptura: ea ne d\ întotdeauna cheia tainelor pe care
le celebreaz\ Liturghia. Referitor la misterul timpului, mai ales Sf.
Pavel este ghidul nostru în materie: „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), c\ci „El ne-a [i ales, înainte de întemeierea lumii”
(Ef 1, 4). Aceasta se petrece în Dumnezeu [i face parte din ve[ni-
cie. Altceva înseamn\ îndeplinirea acestei promisiuni de c\tre noi

8 „Termen” nu este nici el mai potrivit. Vocabula corect\ lipse[te. Crampon-

Tricot traducea prin „ziua [i ora”. Versiunea rus\ (sroki) sau cea englez\

(seasons) nu sunt nici ele mai fericite. Kairos a fot târziu personificat în mitologia

greac\. Romanii i-au pus în coresponden]\ Fortuna, a c\rei coad\ trebuia z\rit\

atunci când aceasta trecea.

„Termen” nu este nici el mai potrivit. Vocabula corect\ lipse[te. Crampon-Tri-

cot traducea prin „ziua [i ora”. Versiunea rus\ (sroki) sau cea englez\ (seasons)
nu sunt nici ele mai fericite. Kairos a fot târziu personificat în mitologia greac\. Ro-

manii i-au pus în coresponden]\ Fortuna, a c\rei coad\ trebuia z\rit\ atunci când

aceasta trecea.
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ceilal]i. Întemeiat\ în vederea acestei op]iuni c\tre libertate în kai-
ros-ul celest, lumea a fost împins\ în chronos-ul terestru al necesi-
t\]ii prin c\derea adamic\. Dec\zut din iconomia pleromei divine,
omul s-a angajat în f\râmi]area haotic\ [i disparat\ a istoriei. Spre
deosebire de Adam, n\scut adult, omul trebuie s\ efectueze par-
cursul lung [i laborios al vârstelor: aceast\ lege se aplic\ întregii
omeniri. Or Dumnezeu, în în]elepciunea Sa de dincolo de ra]iunea
omeneasc\, „a[teapt\” des\vâr[irea acestei maturiz\ri. Întrucât aceasta
urmeaz\ un proces temporal, trebuia, pentru a face posibil\ recep-
tarea de c\tre oameni a unei anumite revela]ii, ca aceasta s\ aib\ o
m\sur\ determinat\: cea a „plinirii vremii” (Gal. 4, 4). Aceast\ m\-
sur\ omeneasc\ o stabile[te Domnul, îns\ nu prin raportare la Sine,
la imuabila Sa ve[nicie Sa, ci luând în considerare vârsta omenirii.

{i aici avem de-a face cu antinomia fundamental\ a rela]iei între
Dumnezeu [i lume: Eternul, Fiin]a f\r\ de început [i f\r\ de ori-
gine, „anarhicul” (cum Îl numesc textele liturgice, mai ales cele ale
doxologiei triadice ale Sf. Teodor Studitul), cu alte cuvinte, Absolu-
tul, determin\ într-o oarecare m\sur\ momentul, kairosul operei
Sale, în func]ie de caracterul temporal al creaturii Sale relative. El
modereaz\, printr-o m\sur\ corespunz\toare omului, atotputernicia
energiei Sale. El ]ine cont de istorie. El se restrânge pân\ la „plini-
rea vremii”.

Aceste considera]ii sunt evident antropomorfice. Iar ele cores-
pund, în ordinea manifest\rilor, iconomiei harului. Iar Domnul ne-o
spune El Însu[i. C\ci (de la Potop) El nu a ac]ionat niciodat\ prin
constrângere asupra omenirii. El ascult\ rug\ciunea [i r\spunde in-
tensit\]ii acesteia (sau uneori chiar pune întreb\ri, ca în cazul epi-
sodului cu Saul). Când rug\ciunea atinge gradul de concentrare, de
calitate pe care Domnul îl a[teapt\, El hot\r\[te c\ momentul ac]iunii
Sale a devenit favorabil. Atunci, în func]ie de o anumit\ valoare co-
municat\ timpului de oameni, El fixeaz\ „propriile Sale vremuri,
kairois” (Tit 1, 3). Taina suprem\, Cel prin care Dumnezeu S-a f\cut
om, cel al iconomiei mântuirii, în care „[i îngerii doresc s\ priveasc\”
(I Petru 1, 12) „taina cea din veci ascuns\ oamenilor” (Col. 1, 26),
„taina cea ascuns\ din timpuri ve[nice” (Rom. 16, 25), s-a revelat exact
„când a venit plinirea vremii” (Gal. 4,4). Iar aceasta sus]ine primul
cuvânt al Mântuitorului, dup\ Evanghelia lui Marcu: „S-a împlinit
vremea, peplèrôtai ho kairos” (literal: kairosul a devenit plin).

Cu alte cuvinte, în domeniul timpului, intervine sinergia, fun-
damental\ pentru religie [i cult. Omul „colaboreaz\” spiritual cu
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Dumnezeu la împlinirea tainelor. În acest sens, noi putem extinde
termenul de „mister”, mutatis mutandis, la tainele pe care Biserica
nu va înceta a le s\vâr[i în timp, întemeindu-se pe misterul icono-
miei mântuirii: Persoana [i opera lui Hristos, Cuvântul Întrupat. 

Dumnezeu anun]ase prin gura profetului: „În vremea milosti-

virii Te voi asculta [i în vremea mântuirii Te voi ajuta.” (Isaia 49, 8).

Apostolul îl citeaz\ pentru a m\rturisi în prezent: „Iat\ acum vreme

potrivit\, kairos euprosdektos, iat\ acum ziua mântuirii!” (2 Cor. 6, 2).

Într-adev\r, Dumnezeu „F\cându-ne cunoscut\ taina voii Sale, dup\

buna Lui socotin]\, astfel cum hot\râse în Sine mai înainte, spre ico-

nomia plinirii vremilor, ca toate s\ fie iar\[i unite în Hristos, cele

din ceruri [i cele de pe p\mânt - toate întru El” (Efes. 1, 9-10).

A[a cum se profe]ise, Dumnezeu ne-a ascultat [i a venit în aju-

torul nostru la momentul potrivit. „În al cincisprezecelea an al dom-

niei Cezarului Tiberiu”, dup\ calendarul civil al epocii, „în zilele

arhiereilor Anna [i Caiafa”, Fiul lui Dumnezeu, în vârst\ de 30 de

ani, î[i începe ministeriul public [i reveleaz\ atunci autorit\]ilor re-

ligioase ale epocii [i poporului din sinagog\: „Ast\zi, s-a împlinit

Scriptura”: „M-a trimis … s\ vestesc anul pl\cut Domnului” (Lc 3,

1.2.23; 4, 19-21). Iconomia mântuirii intervine în istorie, iar de acum

încolo liturghia o va celebra suprapunând kairos dektos, timpul ha-

rului, chronosului terestru în care ea se desf\soar\ în mod necesar.

„A venit timpul, kairos, s\-L slujim pe Domnul”, anun]\ diaconul la

s\vârsirea prothesei (Liturghia euharistic\). 

Dac\ „Cuvântul rupe t\cerea lui Dumnezeu”, dup\ frumoasa

expresie a Sfântului Igna]iu de Antiohia, Biserica Sa rupe prin ru-

g\ciune t\cerea omenirii. Dat fiind c\ „Taina cea din veci ascuns\

neamurilor este acum descoperit\ sfin]ilor S\i” (Col 1, 26), Liturghia

r\spunde acestui lucru si continu\ aceast\ experien]\ în Biseric\.

Mai mult, împlinirea temporal\ este ea îns\si purt\toarea unei

împliniri intemporale. Intrarea lui Hristos în timpul terestru l-a re-

sfin]it pe acesta, profanat de la c\derea din Rai: el nu se mai în-

chide asupra mor]ii, ci se deschide asupra Învierii. Dumnezeu –

omul Însu[i, cu [i prin Duhul care purcede de la Tat\l, impreg-

neaz\ istoria omeneasc\. Iar acest har trinitar sublimeaz\ desf\[urarea

cronologic\ prin kairos-ul eclezial, sacramental, liturgic. Pa[tele-

Pogorâre devine nucleul noii ere.

Pentru poporul lui Dumnezeu, acest nucleu reprezint\ totodat\

punctul de convergen]\ eshatologic\ [i punctul de pornire istoric al



53TEOLOGIE {I MISIUNE

destinului s\u. De aceea, a[a cum [tim, num\r\toarea s\pt\mânilor

anului liturgic se face începând cu Pa[tele, apoi cu ziua în care Sfân-

tul Duh a venit s\ des\vâr[easc\ lucrarea mântuitoare prin pogo-

rârea Sa asupra Bisericii deja constituite. Iar asta, pân\ în momen-

tul în care credincio[ii vor fi preg\ti]i din nou din punct de vedere

liturgic [i ascetic s\ retr\iasc\, prin Postul cel Mare, evenimentul

central al vie]ii lor, pân\ în Duminica iert\rii. Calculul timpului se

inverseaz\: socotit pân\ acum de la Pogorâre, num\rul s\pt\mâ-

nilor r\mase îi va conduce de acum spre Pa[te.

Pe durata erei eclesiale, liturghia va recapitula lucrarea lui Dum-

nezeu [i trecerea Cuvântului printre oameni, dar [i lucrarea sfin]i-

lor, ilumina]i de Sfântul Duh. Iconomia Bisericii o urmeaz\ pe cea

a Domnului din momentului Pa[telui-Pogorâre, în timpul lumesc.

Cele dou\ iconomii, substan]ial teantropice, fiecare în mod diferit,

sunt, de asemenea, în mod formal, temporale; din punct de vedere

ontologic, ele sunt eshatologice.

Din nefericire, nu putem uita de analogia pervers\: manifesta-

rea personal\ a potrivnicului este înscris\ [i ea în func]ia tempo-

ral\ a existen]ei creaturii. Apostatul, „fiul pierz\rii”, Antichristul care

„dându-se pe sine drept dumnezeu... {i acum [ti]i ce-l opre[te, ca s\

nu se arate decât la vremea lui, kairos-ul” (2 Tes 2, 3-4.6). Pre-

zen]a printre noi a numeroaselor sale prodromuri permite, de ase-

menea, recunoa[terea faptului c\ tr\im ora cea din urm\, a esha-
tonului (1 Ioan 2, 18).

A venit ora, „aici este r\bdarea [i credin]a sfin]ilor.” (Apocalipsa

13, 10; 14, 12). Asta înseamn\ c\ taina timpului nu s-a împlinit în

integralitatea sa. „Când a venit plinirea vremii”, acesta nu s-a oprit,

iar ea nu a fost consumat\ deodat\. Pentru a continua spusele Sf.

Pavel, dac\ Dumnezeu „a trimis pe Fiul S\u… pentru a-i r\scum-

para pe cei ce erau sub lege”, aceasta s-a întâmplat [i pentru „a ne

face pe noi fii adoptivi”; ca m\rturie, Tat\l „când a venit plinirea

vremii, pe Duhul Fiului S\u în inimile noastre, care strig\: Avva,

P\rinte!... iar de e[ti fiu, e[ti [i mo[tenitor al lui Dumnezeu, prin

Iisus Hristos (Gal. 4, 4-7). Aceasta este adev\rata finalitate, esha-
tonul [i telosul plinirii vremii: a intra în posesia mo[tenirii Împ\-

r\]iei lui Dumnezeu, ca fiu [i „p\rta[ la mo[tenire” cu Fiul. Ceea ce

evlavia [i teologia numesc mântuire, sfin]enie, îndumnezeire, cultul

le ini]iaz\ în devenire. „Taina acum descoperit\ sfin]ilor” (Col. 1, 26),

când Dumnezeu Cel ve[nic apare în Persoan\ în timp, inaugurând
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„eternitatea eonic\” a oamenilor dup\ imaginea Eternit\]ii ontice ab-

solute a lui Dumnezeu cel absolut9.

Aceasta îns\ nu s-a întâmplat deodat\. În realitate, a[a cum [tim

din povestea sfânt\ relatat\ de Scriptur\, acest eveniment a fost în-

delung preg\tit. „Dup\ ce Dumnezeu odinioar\, în multe rânduri [i

în multe chipuri, a vorbit p\rin]ilor no[tri prin prooroci, `n zilele

acestea mai de pe urm\ ne-a gr\it nou\ prin Fiul, pe Care L-a pus

mo[tenitor a toate [i prin Care a f\cut [i veacurile (Evrei 1,1-2).

Aceasta s-a întâmplat la cap\tul unui proces, „la sfâr[itul zilelor”

(ibidem, 2): este un aspect al „plinirii vremilor, chronou” (Ga 4, 4),

al împlinirii [i des\vâr[irii. Aceasta împlinire este chiar revela]ia

tainei lui Hristos. Or aceast\ tain\ const\, referitor la oameni, în

„Învierea lui Iisus Hristos din mor]i, care ne-a n\scut din nou, spre

n\dejde vie, spre mo[tenire nestric\cioas\ [i neîntinat\ [i neve[te-

jit\, p\strat\ în ceruri pentru voi, cei ce sunte]i p\zi]i cu puterea lui

Dumnezeu, prin credin]\, spre mântuire, gata s\ se dea pe fa]\ în

vremea de apoi.” (1 Petru 1, 3-5). A[adar, procesul tainei înc\ nu

s-a împlinit. Trebuie înc\ s\ ajungem la acest „sfâr[it”, telos al „mân-

tuirii” împlinind devenirea palingenezei noastre, a regener\rii noas-

tre spirituale. Iat\ celalalt aspect al „plinirii vremurilor”, exact cel

„creat de buna voin]\ a lui Dumnezeu”, adic\ „iconomia plinirii

vremii” (de aceasta data, ton kairon; Efes 1, 9). În termeni de timp

terestru, revela]ia [i realizarea tainei implic\, a[adar, trecutul [i (mai

ales) viitorul”.

„M\sura” acestuia va fi plin\ când suma timpurilor omene[ti

va fi atins „totalul” prev\zut de „plinire”. Îns\ acest total trebuie sa

fie calificat de valoarea devenirii Bisericii [i a totalit\]ii membrilor

ei, care-[i vor fi în]eles de asemenea kairosul.

9 Eonul fiind timpul m\surat prin „mi[care” (Sf. Maxim M\rturisitorul, Ambigua,

PG XCI, 1164 BC). Este interesant\ compara]ia cu defini]ia dat\ de Sf. Grigorie de Nissa:

eonul este „limita mi[c\rii [i a activit\]ii spirituale a omului” (Contra Eunomie,
PG XLIV, 265 C). Propunem, a[adar, s\ îl definim ca diferen]a sau distan]area, dias-
tasis, dintre Creator [i creatur\, [i de asemenea ca mi[carea asimptotic\ a aces-

teia spre via]a ve[nic\, cu alte cuvinte, ca ascensiunea infinit\ înspre cunoa[terea

lui Dumnezeu.

O analogie ira]ional\, poate chiar simbolic\, ar deveni în acest caz accepta-

bil\ între eonul omului în Împ\r\]ia lui Dumnezeu [i dinamica spa]iu-timp a teoriei

relativit\]ii, ca cea de-a patra sa dimensiune, viteza aperceperii Creatorului prin creat

devenind cea a „luminii Logosului care ilumineaz\ tot omul”; ceea ce evanghe-

listul teolog cu siguran]\ c\ nu a spus într-un sens pur alegoric (Ioan 1, 9). 



55TEOLOGIE {I MISIUNE

Practic, asta înseamn\ c\ viitorul nostru poart\ în el plinirea
vremii în istorie pentru a atinge plinirea eshatonului. Cu alte cu-
vinte, fiecare clip\ conteaz\, c\ci timpul ne este m\surat a[a cum
ne sunt m\sura]i perii capului (Luca 12, 7). Astfel în]eles [i sim]it, în-
su[i timpul cronologic nu mai este neutru. Noi îl înc\rc\m cu un sens
pozitiv sau negativ, dup\ cum îl „r\scump\r\m” sau îl „pierdem”.

Fiecare moment al acestei deveniri poate îmbr\ca o valoare de
mântuire sau de pierzanie. Nici un moment nu este doar canti-
tativ. De noi depinde s\ îl facem transparent sau opac harului,
c\ci fiecare minut con]ine, din „acum”-ul revela]iei tainei, o cali-
tate kairotic\. Putem astfel recrea prin comportamentul nostru
antica deviz\ a timpului implacabil, [i asta, clip\ de clip\. Este
adev\rat c\ omnis vulnerat, c\ci cu to]ii ne îndrept\m, iremedia-
bil, spre moarte; îns\ dac\ ultima necat, aceasta poate, de aseme-
nea, s\ marcheze momentul suprem al învierii, în „vremea pe care
Tat\l a hot\rât-o prin voia Sa”, [i care nu ]ine de calculele noastre.
„{i cine dintre voi, îngrijindu-se, poate s\ adauge staturii sale un
cot?” (Matei 6, 27).

Acesta este [i scopul liturghiei: s\ foloseasc\ timpul. Biserica are
ore privilegiate în zi (slujbele), zile privilegiate în an (s\rb\torile),
pentru a „petrece” timpul în rug\ciune [i pentru a consacra tim-
pul lucr\rii plinirii prin rug\ciune.

Dimpotriv\, este evident c\ timpul risipit cu „distrac]ia”, cu r\-
t\ciri pasionale sau petrecut în acedie este realmente timp pierdut.
Or, asceza liturgic\ ne permite s\ evit\m necesitatea de a „repara”
astfel de pierderi printr-un efort pe cât de incalculabil, pe atât de de
necunoscut în viitorul eshatonului. Adic\, rug\ciunea tinde s\ um-
ple în mod activ [i fructuos timpul a[tept\rii Parusiei. „Lua]i aminte,
priveghea]i [i v\ ruga]i, c\ nu [ti]i când va fi acea vreme. Veghea]i,
dar, c\ nu [ti]i când va veni st\pânul casei: sau seara, sau la miezul
nop]ii, sau la cântatul coco[ilor, sau diminea]a” (Marcu 13, 33.35).
La aceste ore semnificative, Biserica celebreaz\ vecernia, miezo-
noptica, laudele...

În general, reluând toate cele de mai sus, ar trebui s\ conside-
r\m structura liturghiei, care ne este familiar\, ca pe o func]ie sanc-
tificatoare a timpului. Mai întâi, amintirea cercului „istoric” al ome-
nirii de la facere pân\ la Întrupare (facerea din nou) [i coborârea
Sfântului Duh, adic\ anamneza. Apoi, „acum” – hic et nunc – al
tainei revelate, epicleza. Apoi iconomia plinirii vremurilor „kairo-
tice”, care, la sfâr[itul devenirii spirituale, coincide cu cea a lui
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Dumnezeu-Omul: eshatologia. C\ci „buna socotin]\ a voii Sale”
urm\re[te s\ ajungem „to]i la unitatea credin]ei [i a cunoa[terii Fiu-
lui lui Dumnezeu, la starea b\rbatului des\vâr[it, la m\sura vârstei
deplin\t\]ii lui Hristos” (Efes. 4, 13), în via]a ve[nic\. 

S\ rezum\m: taina timpului Bisericii, a eonului s\u, are drept

con]inut transformarea întregii întinderi a chronosului în kairos
dektos al Domnului; iar ca durat\, prin puterea Verbului [i a Sfân-

tului Duh, s\ devin\ în totalitate Corpul Unuia [i Templul Celuilalt.
Iconomia acestei pliniri, prin recapitulare în Hristos, înseamn\ pen-

tru Biseric\ realizarea alegerii de c\tre Acela Care „întru El ne-a [i
ales, înainte de întemeierea lumii, ca s\ fim sfin]i” (Efes. 1, 4-5).

Aceasta înseamn\ c\ timpul acestei deveniri corespunde cu acela al
întoarcerii în Împ\r\]ie. Aici înc\ apare diferen]a de calitate între

timpul cronologic [i cel al harului: nu este vorba de o „etern\ re-
întoarcere”, dup\ modelul antic al „marelui ciclu”, perpetuu, în „r\ul

infinit” al eternei repeti]ii; este vorba de întoarcerea la ve[nicie
dincolo de timp, prin accesul eshatologic la Ierusalimul celest.

Or, dac\ ne-a fost revelat c\ eonul harului a început „acum”,

asta înseamn\ c\ tr\im ultima vârst\ a lumii, în „vremurile de pe
urm\”. Îns\ acestea nu vor fi împlinite decât cu revenirea lui Hris-

tos, în Ziua Domnului. Acesta este în]elesul ultimei „pliniri a vre-
murilor”. „Copii, este ceasul de pe urm\” (I Ioan 2, 18) „la care au

ajuns sfâr[iturile veacurilor” (1 Co 10, 11).
De acum încolo, simbolismul liturgic al cercului perfect, la care

putem face aluzie, cap\t\ o semnifica]ie nou\, atât pentru dimen-
siunea anamnezei, cât [i pentru cea a eshatologiei.

„[Pe de o parte] liturghia este ca refractarea mistic\ a cercului
parcurs de Hristos. Ea este chiar prin asta un cerc sfânt, în între-

gime închis [i perfect, care reproduce în mod real, în mi[carea sa,
lucrarea mântuitoare s\vâr[it\ de Hristos. [Dar, pe de alt\ parte],
în mi[carea închis\ a acestui cerc, scopul ultim este odihna în Ta-
t\l, cu Hristos”10.

Prin cercul [i prin rotirea sa, liturghia închipuie nu numai perfec-
]iunea închis\ a pleromei divine [i parcursul Bisericii în istoria lu-

mii pentru a se apropia de aceasta, dar [i dinamica acestui proces
de unire între Ve[nicie [i Biserica-ve[nicie. Ciclul liturgic este ca o

imagine vorbit\, o icoan\ cântat\, care reprezint\ inelul de logodn\

10 Dom Odo Casel, introducere la Année du Seigneur, de Aemiliana Loehr,

Bruges, 1946, p. 27.
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dintre Biseric\ [i Hrisos, simbolizând coroana de nunt\ dintre Mire
[i Mireas\.

Astfel, „timpul” eclezial este cel al restaur\rii imaginii în asem\-
narea sa original\, cel al transfigur\rii [i îndumnezeirii creaturii. Ci-
clul liturgic lucreaz\ aceast\ spiritualizare a timpului. Conform unei
defini]ii a marelui liturgist [i P\rinte al Bisericii, Sf. Teodor Studi-
tul, „liturghia este recapitularea iconomiei mântuirii”11. Nu lipsesc
nici îndemnurile Sf. Ap. Pavel cu privire la acest aspect:

„Deci, lua]i seama cu grij\ cum umbla]i, nu ca ni[te neîn]elep]i,
ci ca cei în]elep]i, r\scump\rând vremea, c\ci zilele rele sunt. Drept
aceea, nu fi]i f\r\ de minte, ci în]elege]i care este voia Domnu-
lui... umple]i-v\ de Duhul. Vorbi]i între voi în psalmi [i în laude [i în
cânt\ri duhovnice[ti, l\udând [i cântând Domnului, în inimile voas-
tre...” (Efes. 5, 15-19); Face]i în toat\ vremea, în Duhul, tot felul
de rug\ciuni... (6, 18)”.

Prin dimensiunea sa eshatologic\, timpul eclezial este cel al a[-
tept\rii active a Parusiei [i a Sfâr[itului: „Vie Împ\r\]ia Ta!” Litur-
ghia este o preg\tire constant\ a Zilei Domnului, atingerea plinirii
vremurilor. Putem spune, într-un oarecare sens, c\ ea „d\ na[tere”
sfâr[itului în istoria omenirii. Eonul s\u terestru reprezint\ durata
gesta]iei sale spirituale [i a „travaliului” s\u liturgic. Ea este cu atât
mai vigilent\ cu cât nu [tim care poate fi durata a[tept\rii. „Nu este
al vostru a [ti anii sau vremile pe care Tat\l le-a pus în st\pânirea Sa”
(Fapte 1, 7) spune Domnul Apostolilor în ziua când Se în\l]a. De unde
[i îndemnul: „Lua]i aminte, priveghea]i [i v\ ruga]i, c\ nu [ti]i când
va fi acea vreme” (Marcu 13, 33). Iar Sf. Pavel înt\re[te: „St\rui]i în ru-
g\ciune, priveghind în ea cu mul]umire” (Col. 4, 2).

Astfel, prin rug\ciune, Biserica coopereaz\ cu Dumnezeu în ve-
derea împlinirii timpului în istorie: ea sfin]e[te durata rupturii, in-
dividuale [i comun universale, între trecutul mortificat prin p\cat [i
viitorul sfânt al unei vie]i promise, pentru a ajunge în prezentul ve[-
nic al Împ\r\]iei. În acel eon, litughia va culmina cu nunta Mie-
lului [i a Miresei, în cortul lui Dumnezeu cu oamenii (Apocalipsa
21). Marana tha!

Traducere din limba francez\ de

Daniela COJOCARIU

11 Antirrheticus, I, 10; PG XCIX, 340 C.


