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TIMPUL LITURGIC AL BISERICII — POART| A 

VE{NICIEI ÎN IUBIREA SFINTEI TREIMI

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin ISTRATI

Raportul dintre temporalitatea uman\ [i eternitatea lui Dum-
nezeu a fost mereu cheia în]elegerii culturii omene[ti [i piatra
unghiular\ a teologiei. Cum succesiunea [i simultaneitatea se în-
tâlnesc, în ce fel atot[tiin]a divin\ nu devine predestina]ie, cum
apofatismul nu poate dep\[i dogma treimic\, raportul dintre crea-
]ia continu\ [i parusia diacronic\, toate acestea se afl\ ascunse în
teologia întrup\rii, a unirii dintre Dumnezeu [i om într-o unic\
Persoan\ divino-uman\ care simte omene[te cele dumnezeie[ti [i
dumnezeie[te cele omene[ti. Na[terea Mântuitorului din Fecioar\
este evenimentul care însumeaz\ principiile crea]iei [i demonstreaz\
taina istoriei: unirea omului cu Dumnezeu [i înve[nicirea crea]iei. 

Limba elin\ biblic\ folose[te o multitudine de termeni pentru a
exprima temporalitatea crea]iei [i în special a umanit\]ii. Astfel crovno"
este timpul m\surabil din punct de vedere fizic, este cronologia per-
sonal\ a fiec\rui om. Clipa, ora, ziua, anul apar]in de aceast\ or-
dine empiric\ a temporalit\]ii. Heinrich Kemner caracterizeaz\ timpul
chronos astfel: „Chronos descrie timpul ca suma momentelor unei mi[-
c\ri liniare în spa]iu [i timp”1. Timpul cronologic nu poate fi se-
parat de spa]iu [i de materie. Coexisten]a timpului cu materia este
o eviden]\ a crea]iei. A[a cum materia este creat\ din nimic – ex
nihilo (Evrei 11, 3), tot astfel [i timpul este creat din nimic. Axa
timpului are un început absolut definit (momentul zero), este li-
niar\ (cu m\suri echidistante) [i mono-dimensional\ (timpul este
progresiv [i constant [i merge într-o singur\ direc]ie). Este im-
posibil pentru creaturi s\ întoarc\ timpul sau s\ repete succe-
siunea clipelor unice. Timpul este, a[adar, ca un fluviu al fiin]ei
care curge neîncetat.

Cei doi termeni denotativi ai temporalit\]ii, kairov" [i crovno",
sunt complementari în gândirea biblic\. Neputin]a gândirii biblice

1 Kemner, H., Jesus trifft dich überall, Brunnenverlag, Gießen, Basel, 1971, p. 29.
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de a abstractiza a fost fermentul pentru o teologie vie [i personal\
a prezen]ei lui Dumnezeu în lume. Providen]a nu a fost pentru
iudeu niciodat\ un concept, ci o for]\ efectiv\ [i ordonatoare care
izvora din prezen]a lui Dumnezeu în mijlocul poporului S\u. 

Unitatea gândirii iudaice despre timp nu poate fi aprofundat\
coerent decât într-o hermeneutic\ a textelor biblice, ]inând seama de
complementaritatea celor doi termeni în istoria gândirii iudaice. 

Chronos este timpul uman, plin de c\deri [i ridic\ri, marcat de
neputin]\ [i moarte, în care omul se simte singur [i îndurerat de
prezen]a progresiv\ a nefiin]ei. De aceea, chronos este timpul m\su-
rabil, accesibil cantit\]ii. El poate deveni retroactiv cronologie a vie]ii
umane [i leg\tur\ a omului cu sfâr[itul lui iminent. Pentru c\, de
bun\ seam\, cronologia oric\rui om sau lucru omenesc sfâr[e[te în
moarte. Chronos este preludiu al mor]ii, oricât\ diversitate [i va-
loare ar r\spândi în jur. Pentru om, clipa, luna, anul sunt m\sura
mor]ii progresive. Am v\zut c\ timpul este legat de materie, prin
faptul c\ m\soar\ avatarul materiei ritmat de na[tere [i de moarte.
Sufletul îns\ scap\ acestei m\sur\tori empirice. El poate exprima
tinere]ea ve[nic\ a lui Dumnezeu sau poate purta urmele b\trâ-
ne]ii axiologice. Timpul cronologic nu poate fi repetat. De aici,
metafora ubicu\ de „fluviu al timpului”. Prezentul nostru ca fiin]e
umane poate fi conceput undeva în aceast\ linie dreapt\ irepeta-
bil\. Prezentul nu are durat\, pentru c\ „acum” nu poate fi cuanti-
ficat [i tot ceea ce este înainte de aceast\ limit\ pur\ este trecut,
iar tot ce este dup\ ea putem numi viitor. Biblia afirm\ f\r\ echi-
voc existen]a iminent\ a unui sfâr[it al acestei linii cronologice
universale: „Cerul [i p\mântul cor trece, dar cuvintele Mele nu vor
trece” (Matei 24, 35). Timpul este pus, a[adar, de c\tre Hristos în
contrast cu cuvintele rostite de El, Cuvântul, Verbul divin Care
este [i exprim\ Adev\rul etern al lui Dumnezeu. 

Noul Testament dep\[e[te fatalismul con[tiin]ei de iminen]\ a
mor]ii din gândirea iudaic\ [i afirm\, pe de o parte, perisabilitatea
[i vremelnicia acestei lumi prin moarte: „Chipul acestei lumi trece” (I
Corinteni 7, 31), [i, pe de alt\ parte, prezen]a lui Hristos Cel înviat
în inima istoriei prin Biseric\, iar Hristos este Cel Care înve[ni-
ce[te în Sine persoanele umane: „Iat\ Eu sunt cu voi în toate zi-
lele, pân\ la sfâr[itul veacului” (Matei 28, 20). Aceste cuvinte în-
seamn\ deopotriv\ prezen]a ve[nic\ a lui Hristos în Biseric\ – Tru-
pul S\u eclesial, dar [i înve[nicirea presoanei umane în iubirea r\s-
tignit\ a lui Hristos Cel înviat. 
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Aceast\ iminen]\ a sfâr[itului istoriei a fost sim]it\ [i exprimat\
diferit de Apostoli [i P\rin]i, fiecare cu perceptibilitatea sa mistic\,
prin care vedeau sfâr[itul istoriei aflat deja prezent în Hristos, Cel care
a plinit vremea prin Întruparea Sa. Astfel, Sf. Apostol Petru afirm\
cap\tul lumii [i necesitatea preg\tirii pentru sfâr[itul personal al
omului: „Iar sfâr[itul tuturor s-a apropiat; fi]i, dar, cu mintea în-
treag\ [i priveghea]i în rug\ciuni” (I Petru 4, 7). 

Sfâr[itul lumii este în firea lucrurilor, iar menirea lumii este ca ea
s\ piar\ pentru a l\sa loc veacului viitor. Via]a acestei lumi este în
mortalitatea ei, în calitatea ei de ferment al ve[niciei. Corespon-
den]a intim\ dintre spa]iu [i timp [i identitatea lor ontologic\ defi-
ne[te viitorul acestei lumi. Sf. Ioan Teologul spune în Apocalipsa
sa c\ „{i s-a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, Care a f\cut
cerul [i cele ce sunt în cer [i p\mântul [i cele ce sunt pe p\mânt
[i marea [i cele ce sunt în mare, c\ timp nu va mai fi - o$ti crovno"
ouj kev ti   e#stai” (10, 6). Sfâr[itul lumii înseamn\ desigur [i sfâr[itul
timpului. 

Sfânta Scriptur\ este singura carte scris\ cu con[tiin]a eterni-
t\]ii, pentru c\ ea cuprinde în viziune profetic\ începutul [i sfâr-
[itul lumii [i al istoriei prin descoperire dumnezeiasc\. Dac\ nici
un om nu a asistat la crearea lumii (c\ci nu era adus omul din ne-
fiin]\ la fiin]\), tot astfel nici un om nu a participat la sfâr[itul
viitor al lumii. Biblia este îns\ viziunea mistic\ [i profetic\ a lumii
care covâr[e[te [i transcende timpul [i spa]iul vederii personale [i
accede la vederea etern\ a lui Dumnezeu. În aceast\ viziune,
omului credincios îi este dat s\ descopere prin credin]\ trecutul [i
viitorul universului, izvorul, providen]a [i ]inta umanit\]ii în is-
torie. Biblia începe [i se sfâr[e[te cu dou\ realit\]i pe care nu le-a
v\zut decât Dumnezeu, Care d\ruie[te vederea Sa în tain\, prin cre-
din]\, celor care voiesc s\ vad\ prin ochii Lui, în Hristos, Dumne-
zeul Om. De aceea Moise, autorul c\r]ii Facerea, este paradigm\
[i simbol al urcu[ului mistic în Dumnezeu (Sf. Grigorie de Nyssa,
Despre via]a lui Moise), iar Ilie cel urcat cu trupul la cer, v\z\torii
de Dumnezeu [i martori ai dumnezeirii luminoase prezente în
Hristos Cel transfigurat pe Tabor vor veni la sfâr[itul lumii pentru
a aduce m\rturie asupra voca]iei hristologice a umanit\]ii [i asu-
pra viitorului eshatologic al istoriei. 

Via]a uman\ marcat\ continuu de chronos este o desf\[urare
de timp care integreaz\ în sine întrega istorie. Cu fiecare om care
moare, moare întregul univers unic al gândirii [i sim]irii lui. Via]a
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uman\ repet\ [i transpune personal via]a universului, care alearg\
spre sfâr[itul lui iminent: „Fugit irreparabile tempus”2. Diferen]a
dintre percep]ia timpului [i cea a spa]iului este aceea c\ putem intra
de nenum\rate ori într-un spa]iu, dar numai o dat\ într-un timp dat.
Orice recurs la acel eveniment nu mai este accesibil decât prin me-
morie. Orice eveniment din via]a noastr\ temporal\ este unic [i
irepetabil, chiar dac\ o neputin]\ cronic\ ne marcheaz\ via]a.
Putem vizita fizic locul copil\riei noastre, dar numai mental tim-
purile ei. 

Kairos este timpul raportat la ve[nice, timpul deschis experien-

]ei atemporale [i supratemporale, timpul extins [i umanizat prin

iubire, timpul calitativ al comuniunii interpersonale imposibil de

cuantificat prin mijloace ra]ionale. Biblia folose[te acest lexem pen-

tru a denota interferen]a [i interfa]a dintre creat [i necreat, timpul

liturgic, afierosit profetic ve[niciei, timpul favorabil al prezen]ei [i al

dialogului cu Dumnezeu. Prin kairos via]a uman\ accede la viitor

[i la trecut, p\trunde prin iubire în toat\ crea]ia, une[te în rug\-

ciune viii [i mor]ii [i lumineaz\ istoria trecut\ [i prezent\ [i viitoare.

Teologul Hermann Bezzel (1861-1917) afirm\ reductivitatea spa]io-

temporalit\]ii –„Spa]iul [i timpul au în\untrul lor un efect înrobitor

[i restrictiv”3– [i independen]a kairos-ului de aceasta. 

Toate limit\rile spa]iale [i temporale sunt dep\[ite în viziunea

kairos-ului teologic. El a fost numit „ceasul lui Dumnezeu” pentru

c\ reprezint\ inser]ia necreatului în istorie, prezen]a în har a des-

coperirilor dumnezeie[ti [i r\spunsul omului la chemarea ve[ni-

ciei, unirea dintre materia vizibil\ [i lumina nev\zut\. El nu se

poate m\sura în ore, zile sau ani, pentru c\ este timp unit cu ve[-

nicia simultan\ a lui Dumnezeu. Kairos este ritmul interior al

unirii cu Dumnezeu Cel ve[nic. El nu este m\surat de ceasurile con-

ven]ionale f\cute de mân\, ci de b\t\ile inimii lui Hristos Cel în-

viat: „Zilele Tale sunt oare ca zilele omului [i anii T\i ca anii

omene[ti?” (Iov 10, 5). „Duh este Dumnezeu” (Ioan 4, 24) [i clipa

lui e ve[nicia întreag\: „O mie de ani înaintea Ta este ca o zi care

a trecut [i ca staja nop]ii” (Psalmul 90, 4). 

Timpul poate fi, a[adar, comprimat sau dilatat, încât el s\ ex-
prime întreaga istorie sau o singur\ clip\ unic\ de existen]\ uman\.

2 „Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus”, Publius Vergilius Maro: Georgicas,

3, 248.
3 Werner Gitt, op. cit., p. 46. 
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Teologiile neo-protestante au interpretat literal aceast\ sentin]\
davidic\ în genul alega]iei: „Dup\ trei mii de ani voi învia” (cf.

Matei 27, 63). 
Ve[nicia nu este doar o extensie a timpului, ci o realitate dife-

rit\ total, un alt tropos de existen]\ în care realitatea este perce-
put\ integral, în toat\ complexitatea [i integritatea ei. Referatul
biblic al crea]iei cuprinde în sine prin expresie mistic\ aceast\ di-
versitate: Cuvântul ve[nic [i instantaneu al lui Dumnezeu aduce
din nefiin]\ lumea [i o p\streaz\ în Sine ca pe o permanen]\ a iu-
birii, dar lumea începe s\ func]ioneze succesiv [i temporal, nean-
trenându-L pe Dumnezeu în timp, de[i Acesta este prezent în fie-
care clip\ a timpului prin iubire: „{i a fost sear\ [i a fost dimi-
nea]\, ziua întâi” (Facere 1). Absen]a nop]ii din referatul crea]iei
arat\ lipsa întunericului în descoperirea apofatic-revelat\ a lui
Dumnezeu. 

În El nu exist\ noapte [i umbr\, ci toate sunt luminate de ha-
rul S\i atotprezent, iar lumina Lui cea ve[nic\ nu produce umbr\,
c\ci nimic nu îi poate rezista, ci p\trunde prin toate ungherele
crea]iei [i se întâlne[te cu Sine în ve[nicie. De aceea, timpul li-
turgic nu r\spunde de succesiuni logice sau de limit\ri ra]ionale. El
este timpul îndumnezeit care devine ritm de via]\ [i b\taie a inimii
omului în Biseric\. „Lumina lui Hristos lumineaz\ tuturor” – cânt\
Biserica în Liturghia Darurilor celor mai înainte sfin]ite. 

Timpul euharistic este respira]ie a Duhului Sfânt în om [i pre-
zen]\ a lui Hristos Cel ve[nic în via]a lui. Kairos este momentul
prielnic al dialogului [i unirii creaturii cu necreatul, expresia lu-
minii create în prima zi ca substrat luminos al diversit\]ii crea]iei
[i finalitate a acestei diversit\]i. În kairos, timpul este comprimat în
toat\ valoarea lui de iubire [i devine un resort spiritual de dezvol-
tare a fiin]ei, un ecran teologic pe care toat\ secven]ialitatea lumii
se suprapune hristologic [i arat\ voca]ia umanit\]ii: unirea în iu-
bire cu Dumnezeu. 

Timpul cosmic urmeaz\ de abia dup\ Facere 1, 14, când Dum-
nezeu porunce[te: „S\ fie lumin\tori pe t\ria cerului, ca s\ lumi-
neze pe p\mânt, s\ despart\ ziua de noapte [i s\ fie semne ca s\
deosebeasc\ anotimpurile, zilele [i anii”.  Aceasta este cea mai tim-
purie remarc\ biblic\ despre oridinea cosmic\ care e f\cut\ ca icoan\
a kairos-ului lui Dumnezeu. 

Diferen]a dintre chronos [i kairos este una calitativ\ [i insurmon-
tabil\, fiind dou\ realit\]i diferite în care crea]ia poate accede în
mod complementar. 
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Kairos este men]ionat în Sfânta Scriptur\ ca timp unit cu inten-
]ionalitatea personal\. Astfel, strigarea celor doi demoniza]i din
Gadara arat\ func]ia timpului afierosit de Dumnezeu. Duhurile ne-
curate afirm\ necesitatea restaur\rii lumii prin venirea lui Hrsitos
la sfâr[itul veacului pentru a pedepsi r\utatea [i pe f\c\torii de r\u:
„Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit mai înainte de vreme
– pro kairou~ ca s\ ne chinuie[ti?” (Matei 8, 29).

Kairos marcheaz\ uneori [i sentin]e rostite ex ore Christi care de-
finesc o realitate universal uman\: „În vremea aceea – en ekeiv nw tw~
kairw~, r\spunzând Iisus, a zis: Te sl\vesc pe Tine, P\rinte, Doamne
al cerului [i al p\mântului, c\ci ai ascuns acestea de cei în]elep]i
[i le-ai descoperit pruncilor. Da, P\rinte, c\ci a[a a fost bun\-
voirea Ta înaintea Ta” (Matei 11, 25-26, cf. Matei 12, 1; Mat. 14, 1 etc.). 

Acest procedeu stilistic de definire a unei realit\]i în kairos-ul
lui Dumnezeu – in illo tempore a fost trasferat\ în ritualul citirii Evan-
gheliei la slujbele Bisericii Ortodoxe. Astfel, pericopele evanghe-
lice încep cu cuvintele: „În vremea aceea” care marcheaz\ in-
trarea în timpul înve[nicit al lucr\rilor lui Dumnezeu. Acestea de[i
apar]in temporalit\]ii istorice trecute de aproape dou\ mii de ani,
sunt accesibile prin credin]\ [i rostire prezentului istoric [i devin
o permanen]\ a Ve[niciei-Hristos în via]a Bisericii. 

De asemenea, Mântuitorul vorbe[te despre vremelnicia sau lipsa
de vreme [i de durat\ a unor realit\]i ale credin]ei care nu pot re-
zista probei timpului [i a r\bd\rii. Astfel, s\mân]a sem\nat\ în loc
pietros „nu are r\d\cin\ în sine, ci ]ine pân\ la o vreme – prokairov"
estivn” (Matei 13, 21) adic\ umanitatea prematur\ [i nestatornic\,
schimb\toare [i f\r\ de temelie sigur\. 

Lipsa de vreme din judecata omeneasc\ înseamn\ fragilitate [i
neputin]\, abuz (u$bri") [i ner\bdare superficial\ care poate da
na[tere la dezbin\ri în Biseric\: „De aceea, nu judeca]i ceva înainte
de vreme proV kairou~, pân\ ce nu va veni Domnul, Care va lu-
mina cele ascunse ale întunericului [i va v\di sfaturile inimilor” (I
Corinteni 4, 5).

O alt\ dimensiune a temporalit\]ii kairotice este aceea c\ tim-
pul cosmic este icoan\ a acestor vremi mesianice [i revelate. La
cererea fariseilor [i saducheilor de a le ar\ta „semn din cer”, Hristos
afirm\ adecvarea logic\ a cosmosului la planul mesianic al lui Dum-
nezeu: „Când se face sear\, zice]i: Mâine va fi timp frumos, pentru
c\ e cerul ro[u. Iar diminea]a zice]i: Ast\zi va fi furtun\, pentru c\
cerul este ro[u posomorât. F\]arnicilor, fa]a cerului [ti]i s-o judeca]i,
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dar semnele vremurilor – ta de shmei~a tw~n kairw~n nu pute]i!” (Matei
16, 2-3). {i apoi le m\rturise[te semnul profetic al lui Iona care
anun]\ Învierea Sa din mor]i. 

Mai mult, Sfântul Apostol Pavel afirm\ dimensiunea providen-
]ial\ a timpului ca plinire a planului divin ve[nic în istorie pentru
înve[nicirea creaturii: „C\ci Hristos, înc\ fiind noi neputincio[i, la
timpul hot\rât a murit pentru cei necredincio[i - e#ti gaVr CristoV"
o!vntwn hJmw~n aJsfenw~n e!ti kataV kairoVn uJ peV r aj sebw~n aj pevfanen”
(Romani 5, 6).

Dimensiunea eshatologic\ a Tainelor Bisericii este v\dit\ în
primul rând prin începutul fiec\rei Taine. Astfel, preotul face sem-
nul Sfintei Cruci cu Sf. Evanghelie, zicând: Binecuvântat\ este

Împ\r\]ia Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i pururea

[i în vecii vecilor. În aceast\ doxologie care izvor\[te din zorii Bise-
ricii este cuprins\ finalitatea Tainei, lucrarea ei de unire a necrea-
tului cu creatul [i consisten]a ei temporal\ [i ve[nic\. Biserica
binecuvinteaz\ Împ\r\]ia lui Dumnezeu, pentru c\ ]inta, scopul
Tainelor este realizarea acestei Împ\r\]ii, prezente în tain\ în în-
s\[i inima istoriei. 

Împ\r\]ia umanit\]ii transfigurate este comuniunea treimic\ iu-
bitoare care se extinde sacramental în lume. Ecclesia treimic\ se
revars\ în har în Ecclesia lumii, pentru c\ unitatea [i comuniunea
Bisericii sunt icoan\ [i prezen]\ haric\ a unit\]ii [i perihorezei trei-
mice. Taina este impregnarea universului cu lumina iubitoare a
Treimii. Ea a[teapt\ [i prezentific\ Împ\r\]ia lui Dumnezeu, d\ru-
ind cele necreate celor crea]i dup\ chipul Celui ve[nic. Partea a
doua a doxologiei cuprinde întreaga structur\ a crea]iei: „acum” cu-
prinde timpul, secven]ialitata celor v\zute [i progresivitatea uman\;
„pururea” cuprinde eonul îngeresc de statornicie în iubire [i fide-
litate cresc\toare spre Dumnezeu; iar „în vecii vecilor” înseamn\
lumina „zilei a opta”, deplin\tatea Împ\r\]iei lui Dumnezeu inau-
gurat\ de eshaton.

Kairos este, a[adar, timpul nem\surabil, umanizat [i spiritual
în care Dumnezeu lucreaz\ în sfin]ii Lui; „Minunat este Dum-
nezeu întru sfin]ii Lui” (Psalm 67, 36) – [i realizeaz\ în oameni zi-
direa Trupului Fiului S\u.
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The liturgical time of the Church — 
gate of eternity in the love of the Most Holy Trinity

Rev. Assist. Dr. Ioan Valentin ISTRATI

The author of the liturgical research “The liturgical time of

the Church – gate of eternity in the love of the Most Holy Trinity”

analyses the relation between the human temporality and the eter-

nity of God into the Church, the way the succession and the si-

multaneity unite together into the Mysteries of Christ – the sources

of grace in the Church and the ways of the presence of God into

the ecclesial community. In addition the theological meanings of

the biblical words aeon, kairos, and chronos are analysed. 


