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TIMP {I ESHATOLOGIE LA P|RIN}II GRECI1

 Ioannis E. ANASTASIOU

~n momentul `n care Apostolii cre[tinismului au p\r\sit Palestina pentru a pre-
dica Evanghelia, ei au trebuit s\ fac\ fa]\ nu numai unei lumi care se exprima
`ntr-o limb\ diferit\ de a lor, limba greac\, ci [i unei lumi ale c\rei mentalitate [i
concepte filosofice erau de asemenea diferite [i pe care Apostolii trebuiau s\ le
`n]eleag\ pentru a le putea vorbi oamenilor [i pentru a se face, la r=ndul lor, `n]e-
le[i de ace[tia. Printre diferen]ele care caracterizau distan]a dintre p\g=ni [i cre[tini
figurau [i no]iunile referitoare la timp, pe care filosofii greci le supuseser\ deja
unei munci de reflec]ie minu]ioase, `n a[a fel `nc=t acestea puteau fi adaptate concep-
]iilor lor despre cosmos [i via]\.

Noua viziune asupra destinului omenesc, `n lumina lui Hristos, nu putea fi expri-
mat\ `n mod precis [i adecvat `n termenii filosofiilor epocii. Se impunea elabo-
rarea unui nou ansamblu conceptual, `nainte ca credin]a cre[tin\ s\ poat\ fi `n
`ntregime exprimat\ [i dezvoltat\ `ntr-un sistem coerent de propozi]ii teologice. Pro-
blema nu se referea la o simpl\ reajustare, ci la schimbarea radical\ a obi[nuin]elor
mentale fundamentale. Filosofia greac\ era dominat\ de ideile de permanen]\ [i
recuren]\. ~n ciuda marii diversit\]i de curente, se poate totu[i discerne un model
comun tuturor sistemelor: este vorba de viziunea unui Cosmos „etern”. Fiecare
lucru demn s\ existe trebuie deja s\ fi existat efectiv `n mod perfect `nainte de `n-
ceputuri, [i nimic nu mai putea fi ad\ugat acestei plin\t\]i des\v=r[ite. Nici o schim-
bare de fond nu mai era posibil\ [i nici o „noutate” real\ nu mai putea surveni vreo-
dat\. ~ntregul, Cosmosul, era perfect [i complet, [i nu mai `nc\pea loc de `mbun\-
t\]ire ori completare. Nu mai putea fi dec=t o actualizare permanent\ a des\v=r[irii
preexistente. Aristotel afirm\ acest lucru cu o total\ sinceritate. Ceea ce este „ne-
cesar” coincide cu ceea ce este permanent, c\ci ceea ce „trebuie s\ existe” nu poate
s\ nu existe. De aceea un lucru este etern, dac\ „existen]a” sa este necesar\; iar dac\
el este etern, „existen]a” sa este necesar\. {i dac\, `n consecin]\, „poten]ialul” unui
lucru este necesar, „poten]ialul” s\u este etern; [i dac\ este etern, este [i necesar. Re-
iese, prin urmare, c\ „poten]ialul” oric\rui lucru, dac\ acesta este absolut necesar,
trebuie s\ fie ciclic, adic\ s\ se `ntoarc\ `n permanen]\ la sine... A[adar, `ntr-o mi[-
care circular\ [i `ntr-un „poten]ial” ciclic trebuie s\ se g\seasc\ ceea ce este „absolut
necesar” (De gen. et corr. II 2, 388 a). Argumentarea este extrem de clar\. Dac\

1 Studiu preluat din volumul Temps et eschatology, Données bibliques et problématiques
contemporaines, Jean-Louis Leuba (ed.), Editions du Cerf, Paris, 1994. 
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exist\ o „ra]iune suficient\” pentru ca un lucru s\ existe („necesitate”), aceast\ ra-
]iune trebuie s\ fie etern\, adic\ nu poate exista nici o alt\ ra]iune, oricare ar fi ea,
pentru care acest lucru s\ nu fi trebuit s\ existe „din eternitate”, pentru c\ altfel ra-
]iunea existen]ei sale nu ar fi putut fi „suficient\” sau „necesar\”. ~n consecin]\,
„existen]a” este numai „necesar\”. Nici o cre[tere `n „existen]\” nu este de con-
ceput. Nimic cu adev\rat real nu poate fi „inovat”. Adev\rata realitate se afl\ `n-
totdeauna „`n spate” („din eternitate”) [i niciodat\ „`n fa]\”. A[adar, Cosmosul este
o fiin]\ periodic\, iar „revolu]iile” cosmice nu vor avea sf=r[it. Simbolul suprem
al realit\]ii este exact cercul recurent. Doar cercul este perfect. Evident, `ntr-o ase-
menea schem\ nu mai avea loc [i o „eshatologie” real\. Filosofia greac\ era `ntr-adev\r
mai cur=nd preocupat\ de „primele principii” dec=t de „lucrurile ultime”. ~ntreaga
concep]ie era cu siguran]\ fondat\ pe experien]a astronomic\. Mi[c\rile celeste erau,
`ntr-adev\r, periodice [i recurente. ~ntreg cursul rota]iei se `mplinea `ntr-o anu-
mit\ perioad\ de timp („anul”), [i `ncepea apoi o „repetare”, un ciclu sau un nou
cerc identic. Nu exista a[adar „pro-gres” `n timp, ci doar `ntoarceri eterne, cyclo-
phoria. Timpul `nsu[i `n aceast\ schem\ nu era dec=t o rota]ie, o repeti]ie perio-
dic\ a sa `ns\[i. A[a cum afirma [i Platon `n Timeu, timpul „imit\” eternitatea [i
se scurge dup\ legile numerelor (38 a, b), ceea ce permite s\ fie numit „imaginea
mobil\ a eternit\]ii” (37 d). Timpul, `n sine, este mai degrab\ un mod inferior ori
redus de existen]\. Aceast\ idee a succesiunii periodice de lumi identice pare a fi
tradi]ional\ `n filosofia greac\. 

Mai t=rziu, aceast\ idee a `ntoarcerilor periodice a fost reluat\ de stoici. Ei ma-
nifestau credin]a `n dizolvarea periodic\ [i „rena[terea” tuturor lucrurilor, pali-
ggenesiva, c=nd p=n\ [i cel mai mic detaliu urma s\ fie reprodus. Aceast\ `n-
toarcere reprezenta ceea ce stoicii numeau „restaurarea universal\”, e*pocatavstasi"
tw~n pavntwn. Termenul trimitea de asemenea la astronomie. ~n acest soi de per-
petuum mobile cosmic, fiecare existen]\ individual\ era `n mod inevitabil [i tainic
implicat\ `n aceast\ rota]ie cosmic\, `n aceste ritmuri cosmice [i `n aceste „cursuri
astrale” (de care se serveau grecii pentru a numi destinul, h* ei*marmevnh, vis posi-
tionis astrorum). Universul `nsu[i era mereu acela[i din punct de vedere numeric,
legile sale erau imuabile [i invariabile, iar lumile care se succedau sem\nau una
cu cealalt\ `n cele mai mici detalii. Nu se g\sea loc pentru istorie `n aceast\
combina]ie. 

Mi[carea ciclic\ a universului ca existen]\ periodic\ este str=ns ata[at\ con-
vingerii pe care o nutreau grecii cum c\ universul, cosmosul, este etern, cu alte
cuvinte, f\r\ v=rst\, f\r\ `nceput, nemuritor, nesf=r[it. ~n str=ns\ leg\tur\ cu pro-
blema timpului se afl\ de asemenea problema crea]iei, referitor la care cre[tinii
aveau interpretarea biblic\, care era complet diferit\ de cea oferit\ de filosofie.
Dumnezeu a creat lumea din nimic, adic\ f\r\ materie preexistent\. Astfel, uni-
versul, av=nd un `nceput, va avea [i un sf=r[it. El este imperfect; existen]a [i func-
]ionarea sa depind de Dumnezeu, singurul Care [tie c=nd va veni sf=r[itul lumii.

~n Noul Testament sunt folosite numeroase expresii pentru desemnarea tim-
pului, iar Oscar Cullmann, `n celebra sa carte Hristos [i timpul, expune [i explic\
toate aceste expresii, dar [i diferen]a dintre no]iunea ciclic\ [i no]iunea linear\ a tim-
pului, `ntre no]iunea greac\, pe de o parte, [i concep]ia biblic\ [i dogma cre[tin\,
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pe de alt\ parte. Faptul de a se raporta la un „`nceput” [i un „sf=r[it”, care nu se
`nt=lnesc unul cu cel\lalt, face ca pentru cre[tini tr\s\tura liniar\ s\ fie cea mai
bun\ imagine. ~n timpul ciclic nu exist\ pentru om nici un mijloc de m=ntuire, `n
afara eliber\rii, cel pu]in, de sclavia timpului [i astfel a „evad\rii” din acesta. ~n
Noul Testament, timpul nu este men]ionat `n mod abstract, ci `ntotdeauna `n re-
la]ie cu istoria m=ntuirii. R\scump\rarea a fost dat\ o dat\ pentru totdeauna, si-
tua]ia [i starea omului s-au transformat radical. ~nvierea Fiului este `nceputul `nvierii
generale. ~n Biseric\, Hristos cel ~ntrupat este `n permanen]\ prezent. ~n mod evi-
dent, tocmai con[tiin]a acestei prezen]e constante f\cea necesar\ orientarea c\tre
viitor.

P\rin]ii greci se ocupau de categoriile timpului din ra]iuni practice [i pasto-
rale, servindu-se, pentru a se orienta, de tradi]ia Bisericii, de credin]\ [i, unii dintre
ei, de cunoa[terea lor filosofic\.

Sf=ntul Vasile distinge diferite m\suri ale timpului, eternul, permanentul, tem-
poralul; fiecare m\sur\ superioar\ este `n rela]ie cu celelalte [i exprim\ perfec-
]iunea spiritual\ a creaturilor. M\sura etern\ este cea care exprim\ esen]a Dumne-
zeului Treimic, de necuprins pentru fiin]a uman\. Dar energiile lui Dumnezeu pot
fi de asemenea ve[nice c=nd Dumnezeu este numit Cel ve[nic, c=nd Se manifest\
`n timp [i este numit Creator [i Domn al Istoriei. Cea de-a doua m\sur\ este ve[-
nic\, permanent\: ea se refer\ la lumea spiritual\ invizibil\. Este aevum, care nu
reprezint\ o situa]ie atemporal\, c\ci are un `nceput [i este opera Verbului; for]ele
spirituale care exist\ `n aevum nu sunt `n totalitate perfecte [i imateriale. Timpul
lumii spirituale este numit aevum. Asemeni aevum-ului, timpul temporal a fost [i
el creat de Dumnezeu. Timpul are pentru oameni un caracter pedagogic, deoa-
rece ace[tia sunt invita]i s\-l dep\[easc\ [i astfel s\ devin\ la r=ndul lor eterni.

De remarcat de asemenea c\ Sf=ntul Vasile sublinia dimensiunea liniar\ a tim-
pului [i c\ tr\ise perspectiva viitorului. El credea c\ odat\ cu aspectul ciclic al Is-
toriei va ajunge s\ triumfe nihilismul. Sf=ntul Vasile punea accentul pe caracterul
pedagogic al timpului [i pe curgerea sa, care nu cunoa[te repeti]ie. Evolu]ia co-
mun\ a firii creaturilor [i a curgerii timpului este desemnat\ de categoria trecu-
tului [i de cea a viitorului, care demonstreaz\ explicit lipsa stabilit\]ii [i a perma-
nen]ei firii `n cursul evolu]iei creaturilor. ~n cre[tinism, semnifica]ia viitorului
este accentuat\; el este cel care explic\ trecutul [i prezentul. Prezentul con]ine, `n
Hristos, promisiunile `n starea de germene, c\ci el deschide calea vie]ii ve[nice
`n Hristos. ~n prezent sunt tr\ite energiile m=ntuitoare ale iconomiei divine ar\-
tate `n trecut, a[a cum sunt ele `n]elese `n contextul eshatologic al viitorului. Tr\-
ind `n prezent, credinciosul nu se fixeaz\ total `ns\ `n acest timp, pentru c\ [tie c\
prezentul se `ntoarce c\tre sear\, `[i are apusul [i „`nserarea” sa (Migne PG 29,
311 a. PG 31, 921 AB, 31, 268 S). Iat\ de ce este absurd ca o persoan\ s\-[i limi-
teze modul de a ac]iona la perimetrul acestei lumi [i s\ caute doar bucuria pre-
zentului, f\r\ a se `ngriji de viitor. Timpul mundan se afl\, pentru fiin]a uman\, `n
str=ns\ leg\tur\ cu providen]a divin\; el implic\ timpul liniar [i are un caracter
pedagogic pentru eshatologia individual\. Timpul mundan reprezint\ „durata de
via]\ a unei fiin]e umane”, care `l conduce pe om c\tre final prin intermediul c\ii
„tainice” a vie]ii. Omul are datoria de a folosi timpul cu chibzuial\ [i de a fi gata
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oric=nd pentru plecarea sa din aceast\ lume. Se pune accentul `n mod constant pe
tr\irea vie]ii prin prisma viitorului. Omul este un cet\]ean al viitorului. Dup\ o
afirma]ie de-a lui Aristotel, Sf=ntul Vasile crede de asemenea c\ timpul se g\-
se[te [i `n sufletul omenesc, `n care `[i g\se[te m\sura mi[carea sa, vorbind, `n
consecin]\, de un timp psihologic.

Sf=ntul Grigorie de Nazianz admite c\ timpul are un caracter de preg\tire [i
`[i `ntemeiaz\ concep]ia pe distinc]ia dintre timp [i eternitate. Delimit\rile tim-
pului au un caracter instructiv [i urm\resc s\ consolideze `n fiin]a uman\ dorin]a
de ve[nicie [i de lucruri „permanente”.

Ceilal]i P\rin]i capadocieni au continuat pe aceea[i linie cu Sf=ntul Vasile re-
feritor la problematica timpului. ~ns\ ace[ti P\rin]i, ca [i Sf=ntul Atanasie, au fost
sili]i s\ se preocupe, `n secolul al IV-lea, [i de alte categorii referitoare la timp:
cele folosite de arieni pentru a-[i ap\ra doctrina lor teologic\ cu privire la Fiul lui
Dumnezeu. Dup\ Sf=ntul Atanasie, timpul a existat dimpreun\ cu cosmosul [i,
`ntruc=t Logosul a creat timpul [i aevum, Fiul era, a[adar, ve[nic. De aceea Fiul a
fost creat „prin voia lui Dumnezeu [i mai `nainte de to]i vecii”. Prin aceast\ afir-
ma]ie, voia ve[nic\ a lui Dumnezeu este exprimat\ `n rela]ie cu existen]a Fiului [i
se presupune astfel c\ voia lui Dumnezeu este atemporal\. Acest lucru vine `n con-
tradic]ie cu afirma]iile lui Arie referitoare la Fiul, cum c\ Acesta nu era `nainte
de a Se na[te, dar c\ era atemporal, creat `naintea oric\rui alt lucru... [i c\ nu este nici
ve[nic, nici co-etern, nici n\scut din Tat\l. 

Opus P\rin]ilor Bisericii, Origen pleca de la no]iunea de timp ciclic, pe care o
`ncorpora organic sistemului s\u teologic, f\r\ a face `ns\ vreo adaptare sau mo-
dificare conforme spiritului revela]iei. De[i respinge deschis caracterul recurent
al ciclurilor succesive, el admite totu[i existen]a ciclurilor [i a rota]iei. Exist\ `n sis-
temul s\u un punct slab nerezolvat. „Ve[nicia” lumii implica un num\r infinit de
„cicluri” pentru trecut, iar Origen era ferm convins c\ aceast\ serie de „cicluri”
trebuia s\ ajung\ la un final [i, `n consecin]\, trebuia s\ existe un num\r finit de
„cicluri” pentru viitor. Acest lucru este `n mod evident lipsit de consisten]\. Prin
aceast\ teorie, sistemul lui Origen dovedea incapacitatea sa de a evalua istoria [i eve-
nimentele `n timp, pentru c\ `i lipsea perspectiva eshatologic\ [i pentru c\ accen-
tul era pus pe faptul c\ totul revenea, prin rota]ie, la situa]ia de dinainte de c\dere.

~n Biseric\ [i `n concep]ia Sfin]ilor P\rin]i, timpul este considerat ca fiind „com-
primat”. Biserica, `n calitate de Corp al lui Hristos, comprim\ timpul `n Euha-
ristie [i `n via]a cultic\. Aceast\ comprimare este limpede exprimat\ `n cele dou\
Sfinte Liturghii ale Sf. Vasile cel Mare [i Sf. Ioan Hrisostomul. Memoria litur-
gic\ se raporteaz\ la trecut [i la viitor. Ea nu reprezint\ rememorarea a ceea ce s-a
petrecut `n trecut, ci acordul dat la ceea ce se sper\ c\ se va `nt=mpla `n viitor. Cu
aceast\ comprimare a timpului liturgic se ob]ine nu numai o dep\[ire, pe planul
sentimentului, a cadrului restrictiv al perceptibilului, ci, `nainte de toate, se ob-
]ine o scindare existen]ial\ (provocat\) `n numele lui Hristos (pentru a ajunge) la
prezen]a sa supranatural\.

~n acest fel, credin]a `n Hristos, Dumnezeu-Omul, [i recunoa[terea Sa ca [i
Cap al Bisericii fac posibil\ prezen]a Sa pe Cruce [i transformarea `n timp. Tim-
pul este de asemenea comprimat `n anul bisericesc, c=nd s\rb\torim evenimente
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aflate la dep\rtare unul de cel\lalt `n timp, cum ar fi S\rb\toarea Na[terii Dom-
nului, Schimbarea la Fa]\, Crucificarea, ~nvierea etc., s\rb\tori pr\znuite `n ca-
drul aceluia[i an. Pentru toate aceste s\rb\tori timpul sufer\ un proces de compri-
mare. Hristos ~nsu[i, cu `ntruparea Sa, cu crucificarea [i ~nvierea Sa, `n iconomia
divin\, este ar\tat ca Omul cel Nou; el a f\cut apocaliptic\ perspectiva noii re-
ligii; Hristos este Noul Adam, pentru c\ el este Omul cel Nou. Ceea ce era vechi
a disp\rut, iar ceea ce e nou a sosit. Tocmai acum `n „zilele de pe urm\” „Dum-
nezeul p\rin]ilor no[tri a f\cut din nou lucrare, o dat\ pentru totdeauna”. „Sf=r-
[itul” a venit; inten]ia Domnului de m=ntuire a omului s-a `mplinit (Ioan 19, 28,3:
tetevlestai). ~ns\ aceast\ ultim\ lucrare nu este dec=t un nou `nceput. ~mp\r\]ia
este `nc\ `n stare de promisiune. Ultimul Adam vine din nou. Aceast\ tensiune `ntre
prezent [i viitor era `nc\ de la `nceput perceput\ ca esen]ial\ [i era acceptat\ de
P\rin]ii Bisericii. V=rsta prezent\ reprezint\ timpul sf=r[itului ce va s\ vin\ c=nd
va fi vremea. Atunci se vor `mplini Judecata din Urm\, ~nvierea [i Apocalipsa. 

~ns\ `n aceast\ lume, `n acest prezent, Dumnezeu nu-l las\ pe om f\r\ sprijin, f\r\
asisten]\. El `i trimite pe Duhul, iar Domnul Hristos `ntemeiaz\ Biserica, o co-
munitate eshatologic\ [i o pregustare a raiului; `n aceast\ lume, via]a prezent\ [i
cea viitoare nu sunt distincte una de alta sau separate, ci legate organic. ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu, manifestat\ prin Hristos `n lume, nu este un regat autonom, separat,
ci este `mp\r\]ia nev\zut\ [i ve[nic\ a lui Dumnezeu. ~n acest mod, [i aici, timpul
se afl\ `n rela]ie cu ve[nicia [i formeaz\ `mpreun\ cu ea o continuitate care este
`ntemeiat\ pe Hristos [i `mplinit\ `n Hristos.

Credinciosul care este un membru activ al Bisericii [i care tr\ie[te `n Hristos
apar]ine at=t lumii prezente, c=t [i celei viitoare. Nicolae Cabasila, un autor din
secolul al XIV-lea, scrie: a[a cum embrionul, pe parcursul sarcinii, se dezvolt\ [i
cap\t\ form\ `ntr-un spa]iu f\r\ lumin\, dar `n a[teptarea vie]ii din lumina lumii
exterioare, tot a[a [i sfin]ii se preg\tesc pe durata vie]ii lor terestre pentru via]a
care `i a[teapt\ `n ~mp\r\]ia cerurilor.

~n Taina Botezului, credinciosul moare [i `nvie `n Hristos. Acum are loc in-
trarea `n via]a Bisericii. Prin aceasta cre[tinul nu se rupe de lume [i de istorie; ci
via]a sa cap\t\ mai degrab\ un nou con]inut, ea devine tainic\ [i miraculoas\. Uce-
nicii lui Hristos, continu=nd s\ tr\iasc\ `n aceast\ lume, nu apar]in acestei lumi;
cre[tinii sunt cet\]eni ai cerului. Comunitatea cre[tinilor, asemeni comunit\]ii es-
hatologice destinate `ndumnezeirii membrilor s\i, apar]ine lumii viitoare, `ns\ cre[-
tinul nu `nceteaz\ s\ tr\iasc\ [i s\ evolueze pe p\m=nt.

Pericolul pierderii harului creeaz\ nevoia de intensitate. ~n monahism, `nt=l-
nim o [i mai profund\ separare spiritual\ de lume, separare concretizat\ prin re-
tragerea din aceast\ lume. C\lug\rii tr\iesc perioada vie]ii prezente, p\m=nte[ti,
ca pe o condi]ie a vie]ii viitoare, via]\ identic\ cu cea a `ngerilor. Via]a `ngereasc\ a
c\lug\rilor constituie `nc\ de aici, de pe p\m=nt, `ncercarea cea mai `nalt\ de a
realiza condi]ia celest\.

Pe p\m=nt, omul tr\ie[te asemeni unui exilat, f\r\ de cas\, `ns\ posed\ dou\
virtu]i eshatologice, r\bdarea [i speran]a, cu care a[teapt\ un viitor `n care va
intra `n ~mp\r\]ia cerurilor, `n ziua cea din urm\. To]i P\rin]ii Bisericii au c\zut
de acord asupra acestui aspect, a[tept=nd sf=r[itul lumii care va marca venirea
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~mp\r\]iei lui Dumnezeu, venire deja anun]at\, a[a cum am ar\tat mai sus, de
`ntemeierea Bisericii lui Dumnezeu; sf=r[itul va fi `ns\ altul. P\rin]ii acord\
aten]ie descrierii evenimentelor miraculoase prevestitoare ale sf=r[itului lumii,
a[a cum au fost ele consemnate `n evangheliile Sf. Matei [i Sf. Luca. Principalele
elemente sunt catastrofa descris\ dramatic, a doua venire a lui Hristos [i `nvierea
mor]ilor care va urma celei de-a doua veniri, a[a cum este scris `n 1 Th (4, 13-17),
text citit la slujbele de `nmorm=ntare `n Biserica Ortodox\ [i care este foarte cu-
noscut cre[tinilor ortodoc[i; un mare num\r dintre ace[tia `l cunosc chiar pe de rost.

Numai prin ~nvierea general\ va fi `n totalitate actualizat\ biruin]a lui Hristos
R\scump\r\torul. Hristos a trebuit s\ moar\ pentru a omor`, prin moartea Sa,
moartea [i stric\ciunea.

~ntr-adev\r, moartea reprezenta „cel din urm\ vr\jma[” pe care mai trebuia
s\-l distrug\ pentru ca omul s\ poat\ fi salvat din starea sa de stric\ciune. Pentru
a putea fi supus mor]ii, a `mbr\cat trup omenesc. ~nvierea trupeasc\ a omului re-
prezenta unul din scopurile principale ale r\scump\r\rii. ~nvierea general\ viitoare
nu va fi `ns\ o restabilire a condi]iei ini]iale. ~n acest caz ar fi vorba mai cur=nd
de „o imortalizare a mor]ii”, a[a cum sublinia cu perspicacitate Sf=ntul Maxim M\r-
turisitorul. ~nvierea viitoare este `n]eleas\ mai cur=nd ca o nou\ lucrare a lui
Dumnezeu, ca o re`nnoire integral\ care va cuprinde `ntreaga crea]ie: „Iat\, le
facem pe toate noi” (Apoc. 21, 5). ~n terminologia Sf=ntului Grigorie de Nazianz,
aceasta trebuia s\ reprezinte cea de-a treia [i totodat\ ultima „transformare” a vie]ii
omene[ti (matevstasi"), care le `mpline[te [i totodat\ le anuleaz\ pe celelalte dou\
anterioare, ale Vechiului [i Noului Testament, cutremurul (seismov") eshatologic ce
marcheaz\ deznod\m=ntul definitiv.

Urmeaz\ dup\ aceasta Judecata de Apoi, pe care P\rin]ii greci o descriu dup\
evanghelii. P\rin]ii insist\ asupra cursului final pe care `l urmeaz\ crea]ia dup\
propria sa fire, `n a[a fel `nc=t prin puterea harului, `n evolu]ia sa, ea s\ poat\ ajunge
aproape de slava ~mp\r\]iei lui Dumnezeu, unde ~l va vedea pe Domnul. Raiul `n-
seamn\ instaurarea omului `n ~mp\r\]ia vie]ii [i a beatitudinii dumnezeie[ti. ~n-
seamn\ o treapt\ c\tre perfec]iune, str\lucirea continu\ a creaturilor `nzestrate cu
ra]iune, `n calitate de persoane f\cute dup\ chipul [i asem\narea Dumnezeirii.
Sufletele „prietenilor lui Dumnezeu” sunt modelate `n bl=nde]e, `n lumina slavei
divine a soarelui drept\]ii, precum ceara sub ac]iunea razelor soarelui material.
~nseamn\ bucuria p\rt\[iei harului divin. ~nseamn\ prietenie, `ntov\r\[ire, iubire
[i, mai presus de toate, `nseamn\ permanenta viziune a lui Dumnezeu, `ndumne-
zeirea. Nu mai exist\ alterare a trupului ori a sufletului; exist\ doar armonie.
Omul cunoa[te via]a cea adev\rat\, devine egal cu `ngerii [i este vindecat de
toate semnele bolilor care `[i afl\ r\d\cina `n p\cat, precum durerea, somnul, foa-
mea, setea etc. 

Sfin]ii P\rin]i reunesc eshatologia cu Geneza, ~ntruparea, ~nvierea [i M=ntu-
irea. Eshatologia reprezint\ palingenesia, regeneratio, recapitularea [i reconsti-
tuirea care confer\ `n]eles desf\[ur\rii evenimentelor [i faptelor, cu alte cuvinte,
duratei timpului. Mi[carea acestui flux [i rota]ia timpului ofer\ P\rin]ilor semni-
fica]ia Zilei a Opta. Timpul fizic imperfect este prelungit [i, `n cadrul rota]iei
s\pt\m=nilor, el este dilatat [i `nt=rzie desf\[urarea timpului „hebdomadar” sau
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timpul celor [apte zile, `n a[a fel `nc=t s\ permit\ venirea Zilei a Opta. El `[i afl\
`mplinirea `n Ziua a Opta, adic\ `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Credinciosul tr\ie[te
eshatologic, `n timp, p=n\ la venirea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu. Ziua a Opta sim-
bolizeaz\ `n vocabularul ecleziastic punctele prin care eshatonul p\trunde `n timp
[i face prezent\, `n mod mistic, eternitatea. Aceste puncte sunt faptelei iconomiei
celei noi `n Hristos, `n special ~nvierea [i Duminica. Capadocienii au unit cea de-a
opta zi cu restaurarea ordinii lucrurilor care fusese mai `nainte tulburat\ de p\-
cat, `n mi[carea lor constant\ c\tre Dumnezeu. Potrivit Sf=ntului Vasile, Ziua a
Opta reprezint\ ziua pe care au visat-o profe]ii Vechiului Testament. Ei o numeau
„Ziua Domnului”, „ziua cea ne`nserat\”, „f\r\ sf=r[it”. Odat\ abolite caracteris-
ticile principale ale rota]iei [i limitele timpului [i spa]iului, cu ziua a opta, omul
intr\ `n p\m=ntul viilor [i `ncepe via]a cea adev\rat\.

Judecata mai are `ns\ un aspect: os=ndirea p\c\to[ilor care nu au ascultat voia
lui Dumnezeu. Evanghelia lui Matei o aplic\ celor care nu au s\v=r[it fapte de mi-
lostenie (Matei 25, 31-46). Biserica noastr\ consacr\ o duminic\ pe an Judec\]ii
de Apoi, duminic\ `n care se cite[te pasajul din Biblie referitor la Judecat\ [i sunt
intona]i psalmii care corespund. 

~n multe biserici bizantine, chiar deasupra intr\rii, se afl\ pictat\, la scar\
mare, icoana Judec\]ii de Apoi, cu sfin]ii `n beatitudinea paradisului, iar credin-
cio[ii `n chinurile iadului. P\rin]ii Bisericii urmeaz\ Evangheliile `n acest caz,
accept=nd existen]a iadului [i a chinurilor ve[nice.

El reprezint\ o temni]\ `n care se `ndur\ neasemuite chinuri trupe[ti. P\c\to[ii
resimt pedeapsa [i ostilitatea lui Dumnezeu. Dup\ moarte, sufletul va fi supus chi-
nurilor dimpreun\ cu trupul. ~n iad, p\c\tosul nu-L poate vedea pe Dumnezeu.
Sf=ntul Vasile spune c\ putem `n]elege suferin]a [i pierderea pe care le `ndur\ p\c\-
tosul lipsit de vederea lui Dumnezeu, dac\-l compar\m cu orbul care `n aceast\
lume nu poate vedea lumina soarelui. ~n Occident multe persoane au fost influen]ate
`n viziunea lor despre iad de lectura Infernului lui Dante. La r=ndul nostru, [i noi
suntem influen]a]i de lectura acestei opere, de pove[tile populare, de iconografie.

Onorabilul Robert Curzon Jr, `n 1838, remarc\, `n cursul unei c\l\torii la
Muntele Athos, o fresc\ `ntr-o m\n\stire din Lavra. El era anglican [i, `n vremea
sa, pictura bizantin\ nu era deloc apreciat\; el face o descriere mai cur=nd hazlie
a picturii care `nf\]i[a Judecata de Apoi pe care o v\zuse `n Lavra:

„~n aceste tablouri, de cele mai multe ori de dimensiuni imense, arti[tii depun
mult\ str\duin]\ pentru a reprezenta cruzimea diavolilor, mai cur=nd dec=t fru-
muse]ea `ngerilor care constituie, `n aceste fresce, un grup foarte defavorizat. C\-
petenia diavolilor este foarte mare; el este personajul principal al scenei respec-
tive, [i `ntotdeauna `ngrozitor de ur=t, cu o gur\ mare, cu din]i lungi cu care se
preg\te[te s\ m\n=nce de obicei doi-trei p\c\to[i odat\; ace[ti p\c\to[i, dup\ ex-
presia fe]ei lor, trebuie s\ fie o prad\ dezgust\toare. El st\ p=n\ la br=u `ntr-un
cazan ro[u cu fl\c\ri, `n\untrul c\ruia o mul]ime de bie]i p\c\to[i se zbat ca pe[tii
`n tot felul de atitudini, f\r\ a p\rea `ns\ alarma]i sau neferici]i. ~ntr-o parte a ta-
bloului, un `nger c=nt\re[te vreo c=]iva muritori `ntr-o balan]\, `n timp ce al]ii
]op\ie al\turi de c=]iva diavoli mai mici care, `n mod v\dit, se bucur\ enorm. Su-
fletele binecredincio[ilor sunt aliniate pe un r=nd sau adunate `ntr-un grup undeva
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foarte sus `n tablou; ace[tia sunt reprezenta]i ca oameni v=rstnici, cu barb\; unii
sunt acoperi]i doar de p\r, al]ii poart\ ve[minte bogate, anahore]ii [i prin]ii fiind
singurele persoane ridicate la `n\l]imea grupului. Ei au aureole `n jurul capetelor:
nimburile sunt aurite `n bisericile mai bogate, `n timp ce `n bisericile mai s\race
sunt pictate cu galben, ceea ce le face s\ semene cu ni[te p\l\rii de paie mai mari.
Aceste personaje au expresie sever\ [i sinistr\ [i nu par s\ se simt\ deloc `n largul
lor; fiecare ]ine c=te o carte mare [i las\ impresia c\, dincolo de cinstea pe care
le-o confer\ locul pe care `l ocup\, s-ar sim]i mult mai bine `n compania micilor
p\c\to[i [i a dr\cu[orilor veseli `n iazul purpuriu de dedesubt”.

Acest tablou al Judec\]ii de Apoi este la fel de conven]ional ca [i portretele
sfin]ilor. Exist\ c=teva istorioare `ns\ care ne conduc spre alte c\i de g=ndire spi-
ritual\ cu privire la natura infernului. ~n Apophtegmata Patrum, adic\ Patericul
P\rin]ilor de[ertului, citim c\ Avva Macarie mergea odat\ prin de[ert, c=nd b\]ul
s\u s-a izbit de craniul unui eretic al c\rui suflet a sim]it din iad o bucurie ime-
diat\. El a sim]it atingerea sf=ntului [i l-a rugat s\ `l ajute. Avva l-a `ntrebat care
era situa]ia de acolo, iar acesta i-a r\spuns c\ nu se puteau vedea unul cu altul [i c\
nu exista nici un fel de comunicare. El i-a cerut s\ se roage pentru ei, s\ se poat\
vedea unul cu cel\lalt la fa]\. Nu exist\ `n iad comunicare, prietenie, iubire. Acesta
este iadul. Tablouri ca acesta ofer\ un context teologic [i un caracter pedagogic
descrierii, `n a[a fel `nc=t putem `n]elege sensul teologic al comuniunii viilor [i
defunc]ilor, al comemor\rii mor]ilor, al rug\ciunilor pentru odihna sufletelor per-
soanelor decedate. Iubirea lui Dumnezeu nu cunoa[te reguli, dac\ sufletul ome-
nesc caut\ [i dore[te aceast\ iubire. Mici povestiri cu `n]eles teologic arat\ c\ totul
depinde de participarea la slava necreat\ a lui Dumnezeu. Dac\ privim raiul [i
iadul prin prisma drept\]ii care `mparte r\splat\ [i pedeaps\, atunci ar trebui s\
accept\m [i purgatoriul, `n a[a fel `nc=t s\ ne putem pl\ti datoriile pe care nu am
fost capabili s\ ni le pl\tim `n aceast\ lume. Nu-i va ierta oare Dumnezeu pe p\c\-
to[ii care se poc\iesc, El care ne `nva]\ s\-i iert\m pe gre[i]ii no[tri? 

Astfel, `ntrebarea care se ridica era dac\ focul iadului este material [i, `n acest
sens, Sf=ntul Augustin se str\duia s\ g\seasc\ argumente `n favoarea acestei idei.
~n acest context, putem aminti de anecdota care circula dup\ `ncheierea r\zbo-
iului rece cu privire la iadul capitalist [i iadul socialist.

Din operele P\rin]ilor greci putem trage concluzia c\ iadul `nseamn\ absen]a
lui Dumnezeu, neputin]a p\c\to[ilor de a sim]i prezen]a [i iubirea lui Dumnezeu, sau
energia necreat\ [i luminoas\ a Domnului. Neput=ndu-le vedea, tr\iesc permanent
`n `ntuneric.

P\rin]ii sus]ineau de asemenea c\ m=ntuirea `nseamn\ vindecare [i c\ via]a `n
rai `nseamn\ participare la Dumnezeire, comuniune cu Dumnezeu, prietenie [i
iubire.

Origen, Grigorie de Nyssa [i Maxim M\rturisitorul au vorbit despre restau-
rarea universal\. Aceast\ p\rere nu a fost `ns\ niciodat\ acceptat\ de Biseric\
drept dogm\ [i a r\mas doar o simpl\ opinie teologic\. Ea se `ntemeiaz\ pe ideea
m=ntuirii vindec\toare [i pe negarea spiritului justi]iar. Grigorie de Nyssa spunea
c\ focul iadului arde sufletele odat\ cu r\utatea; r\utatea va fi distrus\, `n timp ce
sufletul va fi purificat. Sf=ntul Grigorie d\ exemplul aurului care este amestecat
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cu elemente impure; lucr\torul le distruge prin foc, pentru a nu r\m=ne dec=t
aurul pur. Maxim M\rturisitorul este mai coerent `n presupunerile sale teologice
[i soteriologice pe care le d\ restaur\rii celor trei mari re`nnoiri eshatologice.
Biserica, afirm\ el, `l cunoa[te pe cel de-al treilea, cel care se va produce `n
favoarea tuturor sufletelor r\t\cite sub puterea r\ului. R\utatea, ca ne-fiin]\, nu
va mai avea putere, amintirea ei nici at=ta. Uitarea r\ut\]ii va `nsemna dispari]ia
ei. Atunci aceste suflete vor fi restabilite `n starea lor originar\; `ns\ acest lucru
se va realiza printr-o cunoa[tere, iar nu printr-o participare la har. Cu alte cuvinte,
aceast\ restaurare `nseamn\ doar p\r\sirea `n uitare a r\ut\]ii, [i nu comuniune cu
Dumnezeu, nici `ndumnezeire, nici prietenie. ~n acest fel, dup\ Sf=ntul Maxim
M\rturisitorul, Dumnezeu nu este r\spunz\tor pentru p\cat.

Aceast\ doctrin\, oric=t de atr\g\toare ar p\rea, este `ns\ discutat\ cu voce
joas\, c\ci nu reprezint\ o doctrin\ a Bisericii.

Trad. de Daniela COJOCARU
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Time and Eschatology in the writings of Greek Fathers

Ioannis E. Anastasiou, in his theological research “Time and Eschatology in the
writings of Greek Fathers”, presents the main aspects of the theology of time in the
Greek Church. The Fathers, continuing the theology of the Bible assert the reality of
time and the historical evidence of the Incarnation, against all the Greek philosophical
conceptions conceiving an eternal circular world where nothing new could happen.
The main figures in this theological debate are Saint Basil the Great, Saint Gregory of
Nazians, Saint Gregory of Nyssa, and the synthesis of this theology uniting time with
eternity in the Mysteries of the Church is Saint Maximus the Confessor.  


