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Timp [i eternitate
– o abordare fenomenologic\ –

Prof. Dr. Pr. Nicolae ACHIMESCU

~ntreaga noastr\ via]\ p\mânteasc\, oricât de lung\ sau de scurt\ ar fi, se
raporteaz\ `n primul rând la timp. A[a cum spunea marele teolog ortodox
Alexander Schmemann1, timpul reprezint\ o atotcuprinz\toare form\ a vie]ii
noastre, pentru c\ totdeauna noi tr\im `n timp, de când deschidem ochii pentru
`ntâia oar\ [i pân\ ce `i `nchidem pentru ultima dat\. Niciodat\ nu putem sc\pa de
timp, nu putem tr\i `n afara lui. ~n fiecare moment, ne raport\m pe noi `n[ine [i
propriile activit\]i la scara timpului. Este [i motivul pentru care timpul reprezint\
cea mai important\ condi]ie a existen]ei noastre.

Din fraged\ copil\rie [i pân\ la sfâr[itul vie]ii, ne raport\m `n permanen]\
via]a la noi [i noi repere pe care le proiect\m `n timp, ca `ntr-o goan\ dup\
propriul nostru sfâr[it, ca `ntr-o curs\ care ne `ndreapt\ spre moarte. De[i aceasta
face parte din via]a fiec\ruia dintre noi, totu[i, a[a cum mul]i psihologi au
remarcat, omul `ncearc\ s\ uite c\ timpul, ceas de ceas, zi dup\ zi, lun\ dup\ lun\,
an dup\ an, `l apropie tot mai mult [i inevitabil de propriul sfâr[it. Timpul este
imaginea sau icoana lumii noastre c\zute. Dac\ ne gândim la to]i str\mo[ii no[tri
grupa]i `n genera]ii dup\ genera]ii, ca [i la sus]inerea vie]ii noastre proprii, vom
`n]elege de ce, `n termeni spirituali, timpul este cel mai important, este tema cea
mai evident\ `n orice religie. Fiecare dintre noi tr\im `n timp, [i aceasta `nseamn\
c\ `n momentul `n care ne na[tem, deja `naint\m spre moartea noastr\. Prin
urmare, intr\m prin crea]ie `n timp, r\mânem pentru o perioad\ `n timp, pentru ca
dup\ aceea, prin moarte, s\ p\[im pentru totdeauna `n eternitate, `n eternitatea lui
Dumnezeu sau, din nefericire, `n eternitatea r\ului.

1. Eon, timp [i eternitate

Timpul nostru, spune N. Berdiaev2, este un timp „sfâ[iat”, un timp nefast [i
purt\tor de moarte, fiind divizat `n trecut, prezent [i viitor. F\când referire la
Fericitul Augustin, el afirm\ c\ fiecare dintre cele trei segmente ale timpului
trebuie privit spectral, pentru c\, `n fond, nu exist\ trecut, nu exist\ prezent [i nici

1 Al. Schmemann, Liturghie [i via]\. Prelegeri de des\vâr[ire cre[tin\ prin intermediul
experien]ei liturgice, Ia[i, 2001, p. 91 sq.

2 Vezi N. Berdiaev, Sensul istoriei, Iaşi, 1996, p. 81.
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viitor. Prezentul este doar o clip\ care dureaz\ infinit de pu]in, trecutul deja nu
mai exist\, `n vreme ce viitorul `nc\ nu a sosit, profilându-se doar `n perspectiv\.
Luat `n sine, prezentul reprezint\ un oarecare punct abstract, lipsit de realitate;
trecutul este fantomatic, fiindc\ deja s-a scurs [i nu mai este, iar viitorul este [i el
la fel de fantomatic, pentru c\ `nc\ nu este. Astfel, firul timpului este sec]ionat `n
trei segmente, `n consecin]\ neexistând un timp real. {i aceast\ anulare a unei
buc\]i de timp de c\tre alta duce la o anume dispari]ie a oric\rei realit\]i [i a
oric\rei existen]e `n timp.

Pornind, `n analiza sa, tot de la Confesiunile Fericitului Augustin, P. Evdo-
chimov3 arat\ c\ prima form\ a acestui timp este timpul ciclic al a[trilor, un timp
m\surat de ceasurile noastre [i ordonat prin derularea exact\ [i ciclic\ a anotim-
purilor cosmice. Reprezentarea grafic\ a acestui timp este o curb\ `nchis\ `n ea
`ns\[i, [arpele mu[cându-[i coada, cercul vicios al eternei re`ntoarceri. A doua
form\ o reprezint\ timpul istoric, timpul linear, reprezentat de o linie continu\,
care se prelunge[te la nesfâr[it. Este timpul care are m\suri diferite [i `n care
epocile `[i au ritmul lor propriu, accelerat sau `ncetinit; este timpul care curge
linear, `n care evenimentele devin irepetabile, `ntr-un continuum f\r\ sfâr[it. {i,
`n fine, o a treia form\ a timpului ar fi cea existen]ial\; fiecare moment se poate
deschide dinl\untru spre o alt\ dimensiune, fapt care ne ofer\ posibilitatea de a
corela clipa cu ve[nicia, `n prezentul etern. Este vorba de timpul sacru, recon-
sacrat, sfin]it sau liturgic. Din aceast\ perspectiv\, eternitatea nu este nici `nainte,
nici dup\ timp; ea este acea dimensiune spre care timpul se poate deschide.

~ntr-o alt\ viziune, timpul ar fi „ceva preformal”, capabil s\ ofere forme atât
pentru con]inuturi finite cât [i infinite. Din aceast\ perspectiv\, caracterul efemer
al lucrurilor nu s-ar datora timpului, ci unui anumit con]inut al lor, pentru care el
ofer\ o form\ special\. Acest „ceva preformal” poate oferi, `ns\, [i o form\
pentru con]inuturi cu un caracter ve[nic. Dar forma aceasta de existen]\ nu
reprezint\, nici pe departe, o lini[te moart\. Potrivit acestui punct de vedere,
ve[nicia lui Dumnezeu, a[a cum o cunoa[tem noi prin revela]ie, de pild\, e
comparabil\ cu timpul, fiindc\ a intrat realmente `n timp; ea este un con]inut
infinit al timpului. Unii au numit-o temporalitate des\vâr[it\, fiind vorba de un
prezent continuu, dar nu mort, ci plin de mi[care4. Astfel, „via]a etern\ a Celui
ce-a `nviat din mor]i nu este o atemporalitate goal\ de con]inut, ci mai degrab\ o
plin\tate de con]inut a unui timp preaplin, dens, umplut”5.

Sfânta Scriptur\ [i Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii vorbesc despre rela]ia noastr\ de
comuniune cu Hristos cel `n\l]at la ceruri. Aici apare, `ns\, o dificultate: cum este
posibil\ aceast\ comuniune, având `n vedere planul ve[nic, `n care se afl\
Hristos, [i planul temporal-istoric, `n care se desf\[oar\ via]a comunit\]ii credin-
cio[ilor. Practic, dificultatea `n sine o constituie deosebirea dintre timp [i eternitate.
De aceea, `n teologia [i filosofia contemporan\ chiar, problema timpului apare

3 P. Evdochimov, Arta icoanei – o teologie a frumuseþii, Bucure[ti, 1993, pp. 114-115.
4 Cf. H. Schmidt, Zeit und Ewigkeit, Gütersloh, 1927, p. 307.
5 W. Küneth, Die Theologie der Auferstehung, München, 1935, p. 173; D. St\niloae,

Iisus Hristos sau restaurarea omului, Craiova, 1993, p. 376.
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foarte controversat\. De pild\, s-a spus c\ „no]iunea formal\ a timpului ne `m-
piedic\ s\ `n]elegem pe Hristos cel prezent ca pe o realitate”6. Teologia dialectic\
identific\ timpul nu cu o form\, ci cu efemeritatea, cu caracterul caduc al tuturor
lucrurilor din istorie. ~n acest mod, ea stabile[te o opozi]ie de tip exclusivist `ntre
timp [i eternitate. Acest lucru presupune c\ o leg\tur\ `ntre Dumnezeu cel ve[nic
[i omul relativ [i temporal ar fi imposibil\7.

Analizând semnifica]ia timpului, Berdiaev8 subliniaz\ c\ acesta poate fi privit
`ntr-o dubl\ ipostaz\: un timp r\u [i unul bun, un timp autentic [i unul neautentic.
Primul se afl\ `ntr-o opozi]ie irecuperabil\ cu eternitatea. Din aceast\ perspec-
tiv\, timpul pare s\ nege eternitatea, el nu are tangen]\ cu via]a ve[nic\. Pe de alt\
parte, din aceea[i perspectiv\ a metafizicii istoriei, timpul `nsu[i apare imple-
mentat `n eternitate, este legat de aceasta; spre deosebire de timpul r\u [i uzat al
istoriei, acest al doilea timp este unul profund, corelat cu eternitatea, `n care nu
exist\ nici o uzur\, nici o degradare.

Admi]ând rela]ia dintre timp [i eternitate ca pe o implementare a timpului `n
realitatea ve[nic\, gânditorul rus9 ajunge la concluzia c\ `ns\[i istoria noastr\
universal\, corespunzând procesului temporal la scar\ planetar\ [i cosmic\, se
ancoreaz\ [i z\misle[te `n eternitate. Totu[i, `n viziunea a o serie de curente filo-
sofice, se constat\ o sciziune clar\ `ntre timp [i eternitate, cum ar fi, de exemplu,
`n lumea fenomenalismelor de genul criticismului kantian sau empirismului
englez. De altfel, toate fenomenalismele apreciaz\ c\ `ntre realitatea lumeasc\,
aflat\ `n timp [i sub imperiul acestuia, [i `ns\[i esen]a existen]ei, `ntre fenomen [i
lucrul `n sine, nu exist\ nici o comunicare direct\. Astfel, din aceast\ perspectiv\,
este evident c\ noi ne afl\m [i tr\im `ntr-o lume situat\ `n timp, f\r\ vreo leg\tur\
cu realitatea ve[nic\, cu acea realitate profund\ [i autentic\ nesupus\ timpului.
De fapt, acela[i lucru `l `ntâlnim [i `n platonism [i `n filosofia antic\ hindus\,
unde nu exist\ absolut nici o leg\tur\ `ntre timp [i metafizica existen]ei, `ntre
timpul nostru lumesc [i esen]a interioar\ a existen]ei. Aici, aceast\ realitate inte-
rioar\ a existen]ei era perceput\ ca atemporal\, ca o eternitate opus\ oric\rui
proces efemer, ci nu ca temporalitate cu un caracter istoric, ca timp structurat pe
perioade [i epoci distincte.

~ncercând s\ descifreze rela]ia dintre timp [i eternitate `n contextul `nv\]\turii
cre[tine, Berdiaev afirm\ c\ istoria reprezint\ o profund\ ac]iune reciproc\ `ntre
eternitate [i timp, o invazie permanent\ a eternit\]ii `n timp. Dac\ cre[tinismul
are un caracter istoric, dac\ a construit istoria [i se identific\ cu aceasta, faptul se
explic\ prin aceea c\, `n con[tiin]a cre[tin\, eternitatea coboar\ `n timp, c\ eter-
nitatea lui Dumnezeu se `nglobeaz\ `n timp, frânge lan]ul timpului, intr\ `n el, [i
anume prin `ntruparea Fiului lui Dumnezeu, prin `nomenirea Logosului cel
ve[nic al lui Dumnezeu. Istoria nu se sfâr[e[te doar `n timp [i nu presupune doar
timpul, f\r\ de care nu poate exista, ci ea reprezint\ o lupt\ continu\ a eternit\]ii

6 W. Küneth, op. cit., p. 168.
7 Ibidem; D. St\niloae, op. cit., pp. 374-375.
8 N. Berdiaev, op. cit., pp. 76-77.
9 Ibidem, pp. 77-78.
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cu timpul, dar nu `n sensul neg\rii timpului, nu `n sensul trecerii `ntr-o stare f\r\
leg\tur\ cu timpul, pentru c\ a[a ceva ar `nsemna negarea istoriei, ci `n sensul
biruin]ei eternit\]ii pe chiar arena timpului, `n chiar procesul istoric10.

F\când o profund\ analiz\ a semnifica]iilor timpului [i sensului istoriei, p\rin-
tele St\niloae11 subliniaz\ trei dimensiuni: eonul ini]ial, existen]a istoric\ (adic\
timpul) [i eonul final sau eternitatea eonic\. F\când referire la eonul ini]ial, el
afirm\ c\ acesta, f\r\ a fi `n mi[care, cuprinde toate legile atemporale ale crea]iei,
ideile timpului [i virtualit\]ile ce se vor actualiza `n timp. Pe de alt\ parte, dânsul
vorbe[te [i de un eon final sau eshatologic, pe care `l nume[te eternitate eonic\12

[i care, `n viziunea sa, cuprinde `n sine experien]a mi[c\rii aducând `n sine
experien]a timpului, astfel `ncât „ie[irea din eternitate prin crea]iune sfâr[e[te cu
intrarea `n eternitate prin `nviere”.

~ntre eonul ini]ial [i eonul eshatologic sau eternitatea eonic\, `n viziunea
p\rintelui St\niloae, se plaseaz\ istoria sau devenirea istoric\, care `[i are origi-
nile `n acel „la `nceput” din Sfânta Scriptur\, spre deosebire de `nv\]\turile ce o
leag\ de c\derea `n p\cat, pe care o concep ca pe o c\dere `n istorie. De fapt, p\-
rintele St\niloae prive[te acest „la `nceput” ca o delimitare, ca o grani]\ `ntre
ve[nic [i temporal, efemer. Dac\ anumi]i filosofi ai culturii ne spun c\ aceast\
delimitare nu presupune o separa]ie a eternit\]ii de timp, ci are darul de a le
determina s\ se `ntâlneasc\, s\ intre `n dialog, p\rintele St\niloae ne propune o
conciliere a eternului cu temporalul, timpul reprezentând mediul prin care
Dumnezeu ne conduce spre eternitatea Sa.

Practic, timpul izvor\[te din eternitate [i sfâr[e[te `n ea. A fost `n ea ca eon
virtual [i se va sfâr[i ca eon actualizat [i eternizat cu toate realit\]ile tr\ite `n timp
desf\[urat13. Ca desf\[urare a eonului, timpul reprezint\ – spune p\rintele
St\niloae14 – un fel de scar\ `ntins\ de eternitate spre lumea creat\. E scara `ntins\
de Dumnezeu [i pus\ la dispozi]ia oamenilor, dup\ m\sura lor, printr-o lucrare a
lui Dumnezeu la nivelul lor.

2. Timpul ciclic: regenerarea sau reconsacrarea timpului ca 
atitudine antiistoric\

~n culturile arhaice, `n general, timpul cap\t\ cu totul alte semnifica]ii
comparativ cu tradi]ia iudeo-cre[tin\. Astfel, timpul desacralizat [i vechi este
reprezentat de durata profan\ `n care s-au `nscris toate evenimentele nesemni-

10 Ibidem, pp. 79-80.
11 S. Frunz\, Profilul dinamic al comunic\rii în ontologia creştin\ a p\rintelui St\niloae,

în D. St\niloae, Tr\irea lui Dumnezeu în Ortodoxie, Cluj-Napoca, 1993, pp. 17-18.
12 Cf. Ambigua, P.G. 91, col. 1164, 1153; D. St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\,

vol. I, Bucureşti, 1978, p. 335.
13 „Timpul – spune Sfântul Maxim M\rturisitorul - când se opre[te din mi[care este eon,

[i eonul, când se m\soar\, este timp purtat de mi[care. Astfel, eonul este… timpul lipsit de
mi[care, iar timpul, eonul m\surat prin mi[care”; Ambigua, P.G., 91, col. 1164C.

14 D. St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, p. 182 sq.
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ficative, adic\ f\r\ modele arhetipale; „istoria” este memoria acestor evenimente,
a ceea ce s-ar putea numi nonvalori sau p\cate. ~n concep]ia celui ce apar]ine unei
asemenea mentalit\]i, toate repet\rile arhetipurilor se petrec `n afara timpului
uzat, a timpului profan.

~n practica unor asemenea popoare, o dat\ pe an, timpul vechi, trecutul, istoria
`n sine sunt anihilate. Prin repetarea actului cosmogonic, care urmeaz\ extermi-
n\rii simbolice a lumii vechi, regenereaz\ timpul `n totalitatea lui, se reconsacr\.
Aceasta, pentru c\ nu este vorba doar de un moment `n care „eternitatea”
timpului sacru p\trunde `n timpul profan; de fapt, acum se realizeaz\ anularea
`ntregului timp profan scurs `n limitele ciclului care se `ncheie. ~n cadrul tuturor
ceremoniilor de sfâr[it [i `nceput de an, `n aspira]ia dup\ o via]\ nou\ `n sânul
unei crea]ii noi, se `ntrevede, a[a cum subliniaz\ M. Eliade15, [i dorin]a parado-
xal\ de a reu[i inaugurarea unei existen]e anistorice, adic\ a unei vie]i desf\[urate
exclusiv `ntr-un timp sacru. De fapt, aceasta `nseamn\ o regenerare [i o reconsa-
crare a `ntregului timp, o transfigurare a timpului `n eternitate. Aceast\ n\zuin]\
dup\ eternitate este `ntr-un fel simetric\ nostalgiei paradisului. Dorin]ei de a se
afla permanent [i spontan `ntr-un spa]iu sacru `i corespunde dorin]a de a tr\i
permanent, prin repetarea gesturilor arhetipale, `n eternitate16.

Aproape pretutindeni, s\rb\toarea Anului Nou a semnificat alungarea demo-
nilor, bolilor [i p\catelor. „Anul” care tocmai se `ncheia, aceast\ „t\ietur\ `n
timp”, aducea cu sine nu doar `ncetarea efectiv\ a unui anumit interval temporal
[i `nceputul unui alt interval, ci [i abolirea anului trecut [i a timpului scurs. Puri-
fic\rile rituale cu acest prilej presupun nu doar o anulare a p\catelor personale [i
colective, ci [i o regenerare, o nou\ na[tere la nivelul persoanelor [i `ntregii
comunit\]i. Orice An Nou `nseamn\ o reluare a timpului de la `nceput, adic\ o
repetare a actului cosmogonic.

Am putea oferi `n acest sens exemplul Noului An de la babilonieni17, akitu,
care putea avea loc la echinoc]iul de prim\var\, `n luna Nisan, sau la echinoc]iul
de toamn\, `n luna Tishrit. Cel care avea misiunea [i rostul de a regenera timpul
cu acest prilej era `nsu[i regele, fiindc\ el trecea drept fiu [i loc]iitor al zeilor pe
p\mânt, fiind responsabil cu regularitatea ritmurilor naturii [i bun\starea `ntregii
societ\]i.

Ceremonialul dura 12 zile [i, `n cadrul lui, se recita cu mult\ solemnitate
poemul Crea]iei, Enuma elis, reactualizându-se lupta dintre zeul Marduk [i
monstrul acvatic Tiamat; lupta avusese loc `n timpurile primordiale, acum fiind
mimat\ printr-o lupt\ `ntre dou\ grupe de figuran]i. Acela[i ceremonial [i cu
acela[i prilej `l descoperim, de asemenea, la hitti]i, la egipteni [i `n Ugarit18. Pe
lâng\ comemorarea conflictului din acel timp primordial, ceremonialul repeta

15 M. Eliade, Tratat de istorie a Religiilor, Bucureşti, 1992, p. 366 sq.
16 Ibidem, p. 371.
17 M. Eliade, Mitul eternei reîntoarceri. Arhetipuri [i repetare, Bucure[ti, 1999, p. 58 sq.;

cf. N. Achimescu, Istoria [i filosofia religiei la popoarele antice, Ia[i, 1998, pp. 142-143.
18 R. Labat, Le Caractère religieux de la royauté assyro-babylonienne, Paris, 1939, p. 99;

cf. I. Engnnell, Studies in Divine Kingship in the Ancient Near East, Uppsala, 1943, pp. 11, 101.
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sau reactualiza actul cosmogonic, tranzi]ia de la Haos la Cosmos19, regenerând
sau reconsacrând totodat\ timpul `nvechit, demonizat.

Aceea[i regenerare a timpului prin repetarea actului cosmogonic apare chiar
mai evident `n brahmanism, unde zidirea altarului sacrificial este conceput\ ca o
„crea]ie” a lumii. Aici, apa `n care se moaie argila este apa primordial\; argila
care serve[te ca temelie pentru altar este P\mântul, pere]ii laterali reprezint\
atmosfera etc20. Altarul vedic este, de fapt, timpul materializat. „Altarul focului
este anul… Nop]ile sunt pietrele care-l `ngr\desc, [i acestea sunt 360, pentru c\
sunt 360 de nop]i `ntr-un an; zilele sunt c\r\mizile yajusmati, [i acestea sunt 360;
or, anul are 360 de zile”21. Astfel, `n fiecare construc]ie nou\ a unui altar vedic,
nu numai c\ se reactualizeaz\ [i se repet\ cosmogonia, dar se construie[te [i
„Anul”, adic\ se regenereaz\ timpul, „creându-l” din nou22.

Tot `n elaborarea conceptului despre ciclicitatea timpului, un rol important l-au
jucat fazele lunii, respectiv apari]ia, cre[terea, descre[terea [i dispari]ia, urmat\
de o reapari]ie dup\ trei nop]i de `ntuneric23. Din perspectiva arhetipului „lunar”,
moartea omului [i moartea periodic\ a umanit\]ii sunt necesare, la fel cum sunt
cele trei zile de `ntuneric care preced „rena[terea” lumii. De fapt, moartea omului
[i a umanit\]ii au ca scop regenerarea lor. Orice form\, indiferent de natura [i
con]inutul ei, prin faptul c\ exist\ [i dureaz\ `n timp, se `nveche[te [i se uzeaz\,
având nevoie dup\ aceea s\ fie reabsorbit\ `n amorf, fie [i doar pentru o clip\,
pentru a regenera [i a se reintegra `n unitatea primordial\ din care a ie[it.

Caracteristica general\ a tuturor concep]iilor cosmico-mitologice lunare este
re`ntoarcerea ciclic\ a ceea ce a fost mai `nainte, „eterna re`ntoarcere”, cum spune
M. Eliade24, `n toate planurile: cosmic, biologic, istoric, uman etc. Apare evi-
dent\ structura ciclic\ a timpului care regenereaz\ la fiecare nou\ „na[tere”, `n
orice plan ar avea loc. Conferindu-i timpului o direc]ie ciclic\, i se anuleaz\
ireversibilitatea. ~n fiecare clip\, totul este reluat de la `nceput. Trecutul nu este
decât prefigurarea viitorului. Nici un eveniment nu este ireversibil [i nici o
transformare nu este definitiv\. S-ar putea spune c\ nimic nou nu se `ntâmpl\ `n
lume, totul fiind repetarea acelora[i arhetipuri primordiale. Timpul nu exercit\
nici o influen]\ decisiv\ asupra acestei existen]e, pentru c\ el `nsu[i regenereaz\
f\r\ `ncetare.

Prin urmare, aceste sisteme arhaice propun, `n primul rând, abolirea timpului
concret, relevând o tent\ pronun]at antiistoric\. Refuzul de a p\stra amintirea
trecutului scoate `n eviden]\ o antropologie cu totul deosebit\. Mai precis, este
vorba de refuzul „primitivului” de a se accepta ca fiin]\ istoric\, refuzul s\u de a
acorda vreo valoare „memoriei”. ~n fine, toate aceste mituri [i atitudini relev\
voin]a de devalorizare a timpului istoric, o tendin]\ de anulare a acestuia.

19 M. Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, pp. 58-60.
20 Satapatha Brahmana, I, 9, 2, 29; VI, 5, 1 sq.; 7, 2, 12; 7, 3, 1; 7, 3, 9.
21 Ibidem, X, 5, 4, 10.
22 Cf. N. Achimescu, India. Religie [i filosofie, Iaşi, 2001, pp. 54-55.
23 Vezi pe larg M. Eliade, Tratat de istorie a Religiilor, p. 155 sq.
24 Idem, Mitul eternei reîntoarceri, pp. 87-88.
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Comparativ cu religiile arhaice [i paleo-orientale, dar [i cu acele concep]ii
mitico-filosofice despre eterna re`ntoarcere din India [i Grecia, `n iudaism, timpul
are un `nceput [i va avea un sfâr[it. Ideea de timp ciclic, de regenerare a timpului
par aici dep\[ite, fiindc\ Iahve nu se mai manifest\ `n timpul cosmic, asemenea
zeilor din alte religii, ci `ntr-un timp istoric, care este ireversibil. Fiecare nou\
manifestare a lui Iahve `n istorie nu mai este reductibil\ la o manifestare
anterioar\. De pild\, c\derea Ierusalimului reprezint\ mânia lui Iahve `mpotriva
poporului S\u, dar este o alt\ mânie decât aceea pe care a manifestat-o El la
c\derea Sodomei. Gesturile Sale reprezint\ interven]ii personale `n istorie, sunt
gesturi irepetabile. Evenimentul istoric dobânde[te de aceast\ dat\ o nou\ dimen-
siune, devenind o teofanie25.

~ns\, cre[tinismul merge [i mai departe pe aceast\ linie a valoriz\rii timpului
istorico-linear. Pentru c\ Dumnezeu S-a `ntrupat [i {i-a asumat o existen]\ uman\
istorice[te condi]ionat\, istoria poate fi sfin]it\, sacralizat\. Acel timp, „vremea
aceea” de care vorbesc Sfintele Evanghelii reprezint\ un timp istoric bine
precizat, respectiv timpul `n care Pilat din Pont era guvernatorul Iudeii, fiind `ns\
sfin]it de prezen]a lui Hristos. Cre[tinul de ast\zi care particip\ la timpul liturgic
se `ntoarce „`n vremea aceea” `n care a tr\it, a suferit [i a `nviat Hristos, dar
acesta nu mai este un timp mitic, ci timpul istoric `n care Pilat din Pont domnea
peste Iudeea26.

Spre deosebire de culturile arhaice, `n cre[tinism, timpul este real, pentru c\
are un sens: mântuirea. Umanitatea cre[tin\ parcurge un traseu drept, o linie con-
tinu\, spune H. Puech27, dinspre actul c\derii ini]iale `n p\cat pân\ la mântuirea
definitiv\ [i ireversibil\ `n Hristos. Iar sensul acestei istorii a mântuirii este unic,
linear, pentru c\ `ntruparea lui Hristos ~nsu[i este un fapt unic. Dup\ cum
subliniaz\ Sfântul Pavel `n Epistola c\tre Evrei, cap. IX, Hristos n-a murit pentru
p\catele noastre decât o singur\ dat\, o dat\ pentru totdeauna; acesta este un eve-
niment irepetabil, care nu se poate reproduce de mai multe ori. Astfel, derularea
istoriei mântuirii neamului omenesc se bazeaz\ [i este orientat\ printr-un fapt
absolut unic. {i, tot la fel, destinul `ntregii umanit\]i, ca [i destinul personal al
fiec\ruia dintre noi, se tr\ie[te o singur\ dat\, o dat\ pentru totdeauna, `ntr-un
timp concret [i ireversibil, adic\ acela al istoriei [i vie]ii28.

3. S\rb\toarea ca moment de consacrare sau sfin]ire a timpului

Reactualizarea periodic\ a actelor creatoare din partea divinit\]ii se
constituie `n calendarul sacru, `n totalitatea s\rb\torilor29. ~n cultura „primitiv\”,
de pild\, orice s\rb\toare se desf\[oar\ `ntotdeauna `n cadrul timpului originar. {i
tocmai reg\sirea acestui timp originar, sacru, deosebe[te comportamentul omului
din timpul s\rb\torii de cel de dinainte sau de dup\ s\rb\toare. ~n foarte multe

25 Ibidem, p. 102 sq.
26 Vezi M. Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, 1995, p. 98.
27 H. Puech, La gnose et le temps, în Eranos-Jahrbuch, XX, 1951, p. 70 sq.
28 M. Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, p. 138.
29 Cf. R. Firth, The Work of Gods in Ticopia, I, London, 1940.
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situa]ii, ceea ce are loc `n timpul s\rb\torilor nu se deosebe[te cu nimic de ceea
ce se `ntâmpl\ `n zilele obi[nuite, dar omul religios are convingerea c\ tr\ie[te un
alt timp, c\ timpul respectiv are o alt\ semnifica]ie.

Orice s\rb\toare religioas\ repet\ un eveniment sacru care a avut loc la
`nceput [i care este readus `n prezent ritual. Participan]ii devin contemporani cu
evenimentul respectiv sau, altfel spus, „ies” din timpul lor istoric, adic\ din
timpul alc\tuit din totalitatea evenimentelor profane, pentru a ajunge la acel timp
primordial, care este mereu acela[i [i care apar]ine eternit\]ii. Omul religios
p\trunde periodic `n timpul sacru, ajunge la timpul originar, care „nu se scurge”,
fiindc\ nu ia parte la durata temporal\ profan\, fiind alc\tuit dintr-un prezent
etern, recuperabil la nesfâr[it30.

Din perspectiv\ cre[tin\, s-a vorbit despre „reversibilitatea timpului” prin
ceea ce am putea numi ciclicitatea s\rb\torilor, prin puterea Sfintei Liturghii care
se s\vâr[e[te mereu [i se va s\vâr[i pân\ la sfâr[itul veacurilor. ~ns\, a[a cum
subliniaz\ P. Evdochimov31, timpul nu este reversibil, din acest punct de vedere.
E mai potrivit s\ vorbim de puterea de a deschide timpul spre ceea ce r\mâne.
Dac\ memoria ne face trecutul prezent, ca amintire, orice s\rb\toare, `n general,
[i Liturghia, `n special, merg mai departe [i cuprind nu imagini ale trecutului, ci
evenimentele `n sine, pe care le actualizeaz\ [i care ne devin contemporane.
Sfântul Grigorie de Nyssa vorbe[te, `n acest sens, de „ordinea progresiv\” a ciclului
regulat de s\rb\tori liturgice. Orice lectur\ liturgic\ a Evangheliei reactualizeaz\
evenimentul relatat [i ne reintroduce `n miezul s\u. „~n vremea aceea”, formula
sfânt\ cu care `ncepe orice citire a Evangheliei, `nseamn\ „timpul sfânt”, acum-ul,
contemporanul. Astfel, la s\rb\toarea Cr\ciunului suntem realmente martorii
na[terii lui Hristos, iar Hristos cel `nviat ne apare `n noaptea de Pa[te, trans-
formându-i pe cei ce comemoreaz\ aceste s\rb\tori `n martori oculari ai eveni-
mentelor s\rb\torite. Practic, dup\ cum se observ\, aici nu este vorba de un timp
mort, reluat [i regenerat, re`nviat, ci de un timp viu, sfin]it, care d\inuie o dat\
pentru totdeauna32.

~n planul s\rb\torii [i `n dimensiunea ei liturgic\, momentele comunic\.
Repeti]ia ciclic\ este doar aparent\ [i nu exist\ decât pentru cei ne[tiutori, pentru
cei ce intr\, periodic, `n comuniune cu ceea ce este ve[nic. Vedem foarte bine
acest lucru `n comemorarea liturgic\ a actului crea]iei de la Anul Nou: „Dumnezeu
a creat din nou cerurile, pentru c\ p\c\to[ii au adorat corpurile cere[ti; a f\cut din
nou lumea, care fusese pâng\rit\ de Adam; a f\cut o nou\ crea]ie propriu-zis\ cu
`ns\[i apa gurii Lui”33. Acest din urm\ cuvânt ne aminte[te de vindecarea orbului
din na[tere, simbolizând vindecarea timpului orb. Dup\ cum se vede, aici nu e
vorba de o nou\ crea]ie propriu-zis\, ci de reactualizarea [i reconsacrarea tim-
pului `n totalitatea lui. Cu prilejul marilor s\rb\tori, timpul este parcurs `n sens
invers, pentru a se ajunge din nou ad originem, la momentul prim al actului

30 M. Eliade, Sacrul şi profanul, p. 78.
31 P. Evdochimov, op.cit., p. 118.
32 Cf. Sf. Ioan Gur\ de Aur, `n II Timotei, Om. II 45; P.G., 62, 612.
33 Sf. Efrem Sirul, Imnul 8, 16.
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crea]iei; acest parcurs `l „pune din nou `n comuniune” pe cel ce comemoreaz\ cu
adev\ratul s\u destin, `l `nnoie[te, `l ridic\, `l sfin]e[te `n interiorul s\u: „~nnoise-
vor ca ale vulturului tinere]ile tale” (Psalmul 102, 5)34.

Fiecare An Nou este o istorie universal\ prescurtat\, reconsacrat\ prin ordi-
nea liturgic\ [i, pe de alt\ parte, fiecare zi este o s\rb\toare [i o fereastr\ deschis\
spre eternitate, spre veacul viitor. Orice copil botezat, prin cufundarea `n ap\,
trece prin potop, prin moartea timpului profan [i efemer, ren\scând pentru timpul
mântuirii, pentru ve[nicie. Rug\ciunea mirungerii `l prezint\ pe om retras virtual
din acest timp corupt, al mor]ii, [i pecetluit de darurile Duhului Sfânt, consacrat,
destinat `n totalitatea vie]ii sale timpului mântuirii, eternit\]ii lui Dumnezeu.

Dup\ cum s-a putut observa, pe parcursul `ntregii istorii, timpul a fost perceput
ca unul ce se uzeaz\, se desacralizeaz\, ba chiar se demonizeaz\. Meister Eckhart
sublinia c\ nu exist\ un mai mare impediment `n unirea cu Dumnezeu decât
timpul. ~ns\, `n viziunea P\storului lui Herma, Biserica apare ve[nic tân\r\,
fiindc\ este asistat\ de Duhul Sfânt [i scap\ de „mu[c\tura timpului”. S\rb\torile
valorific\ orice f\râm\ de timp, fac din ea un timp sacru, r\spunzând aici pe
p\mânt nostalgiei noastre dup\ ve[nicie. Sub acest aspect, Liturghia apare ca o
tain\ a ve[niciei, pentru c\ ea integreaz\ timpul `n Logosul divin, Cel mai presus
de timp.

Orice s\rb\toare cap\t\ aureola unei existen]e unificate [i transfigurate. Este
momentul `n care Transcendentul coboar\ [i se arat\ oarecum `n lume, f\cându-i
pe oameni s\-i simt\ prezen]a, este punctul `n care clipa se `mpreuneaz\ cu
ve[nicia, este momentul `n care se coboar\ [i se bucur\ al\turi de oameni toate
darurile Duhului Sfânt. Chiar dac\ nu este un sfâr[it, o s\rb\toare sfânt\ devine
un moment de finalitate, o tendin]\ de fuziune a realului prezent cu idealul, un
moment pe care orice cre[tin ar trebui s\-l perceap\ ca pe o victorie continu\, ca
pe un triumf al lui Dumnezeu `n via]a lumii [i ca pe un triumf al omului `n via]a
cosmosului.

~n timpul s\rb\torii nu mai avem nevoie s\ c\ut\m ra]iuni de via]\, fiindc\
existen]a prin ea `ns\[i ofer\ o suprem\ ra]iune. Dac\ misticul [i `n]eleptul sunt
ferici]i [i au percep]ia real\ a existen]ei, e pentru c\ ei au dezlegat misterul de a
tr\i realitatea `n orizontul unei permanente s\rb\tori. Ceilal]i nu pot avea aceea[i
percep]ie decât sporadic. S\rb\torile `i ajut\ `n acest sens, pentru c\ s\rb\toarea
`n sensul ei real este o deschidere spre Transcendent, spre Dumnezeu, este o
anticipare sau o pregustare a ~mp\r\]iei lui Dumnezeu.

Din perspectiv\ cre[tin\, timpul nu mai este o simpl\ succesiune de clipe sau
momente de[arte, inutile, `nc\rcat de suferin]e, griji [i neajunsuri, ci este `n\l]at la
rangul de majestate, pentru c\ este reconsacrat [i destinat ve[niciei prin s\rb\tori.
Pentru orice credincios, s\rb\toarea nu este altceva decât o parte spre eternitate,
o deschidere spre sfin]enia lui Dumnezeu, din care ne `mp\rt\[im ori de câte ori
avem nevoie [i primim putere. Prin s\rb\tori, credinciosul cre[tin se `mp\rt\[e[te
`nc\ din aceast\ via]\ din ve[nicia lui Dumnezeu; el iese din sfera incomod\ a
profanului, gustând din bucuria ve[nic\ a lui Dumnezeu.

34 P. Evdochimov, op. cit., p. 119.
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Acum `n]elegem mai u[or de ce poporul nostru a creat ori [i-a `nsu[it atâtea
s\rb\tori. N-a f\cut-o din comoditate sau din „lene”, cum au crezut [i afirmat
unii. Cauza principal\ a fost nevoia spiritual\ de a valoriza [i eterniza timpul, de
a pregusta timpul `nve[nicit de dup\ `nviere. De aici a rezultat pentru poporul
nostru o mare densitate s\rb\toreasc\, care d\ sens [i substan]\ acestei vie]i
trec\toare. Prin s\rb\tori, poporul român, ca [i alte popoare, valorific\ [i `nve[-
nice[te timpul aproape instinctiv. Dar instinctul puternic dovede[te gradul `n care
o persoan\ sau o comunitate particip\ la taina armonioas\ a existen]ei. Astfel, `n
ultim\ instan]\, s\rb\torile sunt rodul acestei particip\ri. Ele exprim\ voin]a
profund\ a popoarelor de a tr\i, manifestat\ prin ignorarea de[ert\ciunii [i cadu-
cit\]ii timpului [i prin coborârea `n efemer a sensurilor adânci [i luminoase ale
existen]ei35.

Timpul [i eonul eshatologic, despre care vorbe[te [i p\rintele St\niloae,
trebuie perceput [i `n sensul de tr\ire [i experien]\ anticipat\ a realit\]ilor
viitoare, ca `mp\rt\[ire sau participare la veacul viitor, ca pregustare a eternit\]ii
lui Dumnezeu. Dintr-o atare perspectiv\, ~mp\r\]ia lui Dumnezeu nu mai
reprezint\ doar o realitate viitoare, ci [i o realitate prezent\ `n spa]iul liturgic, `n
cadrul cultului divin. Atunci când, la `nceputul Sfintei Liturghii, preotul roste[te:
„Binecuvântat\ este `mp\r\]ia Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh...”, el nu
binecuvinteaz\ doar o realitate viitoare, o realitate ce urmeaz\ s\ vin\ cândva, ci
[i o realitate deja prezent\. Prin aceasta, credinciosul prezent `n comunitatea
rug\toare se obi[nuie[te cu sentimentul ve[niciei, p\trunde cumva `n realitatea
eshatologic\, `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu36.

Prin intermediul s\rb\torilor, timpul nostru finit, timpul `n care ne mi[c\m [i
tr\im, cap\t\ o nou\ semnifica]ie, o nou\ dimensiune. El este sfin]it, devenind un
timp nou. {i `n centrul acestui timp sfin]it `n spa]iul liturgic mereu, se afl\
s\rb\toarea ~nvierii lui Hristos. P\rintele Al. Schmemann desemneaz\ ~nvierea
ca o apari]ie a lumii infinite, f\r\ sfâr[it37. Este momentul care marcheaz\ [i
redimensioneaz\ via]a, aceast\ via]\ tr\it\ `n timp [i dominat\ de timp, f\când-o
f\r\ sfâr[it, dup\ cum foarte frumos se exprima un teolog liturgist38. Având `n
centrul ciclului liturgic, dar [i `n centrul existen]ei, ~nvierea lui Hristos, Pa[tele,
Biserica tr\ie[te o permanent\ stare de `nviere. {i aceast\ stare nu este tr\it\ doar
o singur\ dat\ pe an, cu prilejul ~nvierii Domnului, ci `n fiecare zi prin cânt\rile
liturgice referitoare la `nviere. Faptul c\ s\rb\torim s\pt\mânal ~nvierea nu
`nseamn\ o simpl\ comemorare, ci o `mp\rt\[ire real\ de ~nvierea lui Hristos. De
aceea, s\rb\toarea face din Biserica Ortodox\ o Biseric\ a ~nvierii. Spiritualitatea
ortodox\, având `n centrul ei praznicul ~nvierii Domnului, dinspre care pornesc
toate [i spre care se `ndreapt\ toate cele legate de anul liturgic, este o
spiritualitate care `n esen]\ are un con]inut pascal.

35 V. B\ncil\, Duhul s\rb\torii, Bucureşti, 1996, p. 65 sq.
36 Vezi Pr. Dr. V. Sava, Studiu introductiv, în Al. Schmemann, Liturghie [i via]\, p. 5.
37 Al. Schmemann, op. cit., p. 93.
38 Pr. Dr. V. Sava, loc. cit., ibidem, pp. 7-8.
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4. Hristos – calea spre eternitatea lui Dumnezeu sau 
des\vâr[irea timpului

Este cert c\, dintr-o perspectiv\ cre[tin\, omul nu poate tr\i exclusiv `n
prezent, el nu-[i raporteaz\ via]a doar la ceea ce `nseamn\ aici [i acum, la valorile
sau nonvalorile prezentului imediat, fiindc\ toate acestea nu-i ofer\ niciodat\
satisfac]ia [i `mplinirea de care are atâta nevoie. Dimpotriv\, cre[tinul se deschide
`n permanen]\ spre viitor, `ntrucât are con[tiin]a c\ nu a ajuns pân\ unde trebuie,
pân\ la cap\tul drumului, c\ nu este suficient de `mplinit din punct de vedere
spiritual. Inclusiv despre moarte nu crede c\ ea va `ncheia existen]a sa, aspirând
tot timpul dup\ Absolut, pe care nu-l poate atinge [i tr\i pe deplin `n via]a aceasta
p\mânteasc\. Faptul acesta `l determin\ s\ priveasc\ [i s\ perceap\ totdeauna
moartea doar ca pe o simpl\ etap\ de trecere, ca pe o poart\ spre eternitate (mors
janua vitae), a[a cum se exprima un mare pedagog cre[tin, ci nu ca pe o
finalitate. Mare filosof existen]ialist german, Heidegger afirm\ c\ omul este o
„existen]\ spre moarte” (Sein zum Tode), pentru c\ ignora din capul locului
tr\s\tura principal\ a virtu]ii speran]ei. ~ntr-adev\r, se poate spune c\ omul este o
simpl\ existen]\ spre moarte, dar numai dac\ se are `n vedere existen]a sa
p\mânteasc\. Altfel, prin crea]ie, omul este destinat ve[niciei. Tot la fel, socotind
c\ n\dejdea nu este altceva decât o am\gire nerealist\, Camus sus]ine [i el c\
existen]a p\mânteasc\ ar fi singura de care se poate bucura omul. Este adev\rat,
el admite o oarecare n\dejde `n `mplinirea unor dorin]e p\mânte[ti, legate de
trup, dar nu admite o n\dejde a unei post-existen]e, a unei vie]i viitoare. Pentru
el, moartea are ultimul cuvânt, nu exist\ nici un „dincolo”, nici o `nviere, nici o
ve[nicie, motiv pentru care lumea e absurd\.

Ne afl\m, `n aceast\ via]\, `nc\ sub imperiul timpului, `ntr-o c\utare [i
tensiune permanent\ spre viitor, spre alt\ ]int\ (Filipeni 3, 14). {i acest lucru
confirm\ c\ nu avem `n noi suficien]a existen]ei noastre niciodat\ `n timp, c\ noi
am fost crea]i spre eternitate. Nu avem [i nu vom avea parte de o odihn\
definitiv\ sau prelungit\ `n momentul prezent atâta vreme cât tr\im `ntr-o via]\
insuficient\, adic\ `n timp. Momentul prezent este un moment totdeauna `ntins
spre viitor; el nu este un moment exclusiv prezent. Propriu-zis, noi nu avem un
prezent, pentru c\ n-avem `n noi o via]\ des\vâr[it\, infinit\. Doar Dumnezeu,
existen]a des\vâr[it\ sau principiul existen]ei supreme, este [i are un prezent
ve[nic. Aceasta nu `nseamn\ c\ noi trebuie s\ renun]\m la orice activitate, s\ ne
deta[\m de propriile fapte. Dar fiecare lucrare, de[i imediat\, ]inte[te spre viitor,
este `ntins\ spre viitor, ca [i noi `n[ine, care tr\im `n prezent, dar tot timpul
suntem orienta]i spre viitor. Dac\ renun]\m la perspectiv\, r\mânem `ncremeni]i
`n ceea ce suntem, practic suntem mor]i, suntem `ntr-o via]\ care `nseamn\
propriul ei sfâr[it39.

Nimic din aceast\ lume nu exist\ [i nu poate exista `n afara timpului. Par]ial,
timpul `[i `mpline[te [i menirea sa tocmai prin faptul c\ se `mplete[te cu via]a [i

39 D. St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, p. 187 sq.
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destinul persoanelor, popoarelor, omenirii [i crea]iei `n general. Exist\, `ns\, [i o
`mplinire general\ a `ntregului timp, [i anume prin coborârea `n el, `n interiorul
s\u, a ~nsu[i Fiului lui Dumnezeu ca om. De fapt, prin `ntruparea Fiului lui
Dumnezeu [i `nvierea lui Hristos, timpul se `mpline[te [i se des\vâr[e[te pân\ la
maximum; el se umple de toat\ puterea dumnezeiasc\, pentru ca oamenii s\ o
poat\ folosi chiar tr\ind `n timp spre a ajunge tr\ind `n el la via]a ve[nic\, sau s\
se `ntâlneasc\ [i s\ conlucreze chiar `n el cu Dumnezeu cel ve[nic. Practic, timpul
a fost preg\tit dinainte `n acest sens de c\tre Logosul lui Dumnezeu [i el va
r\mâne cu acest rost [i dup\ aceea, pentru ca oamenii care vor urma s\ se
`mp\rt\[easc\ din aceast\ `mplinire a lui [i s\ `nainteze, astfel, spre via]a de
dincolo de timp, spre eternitate40.

Prin venirea `n lume a Fiului lui Dumnezeu `ntrupat, timpul s-a des\vâr[it,
adic\ s-a umplut de Dumnezeu. Nu numai Dumnezeu a intrat `n timp, ci [i timpul
a intrat `n eternitatea lui Dumnezeu, de[i `nc\ n-a ajuns la sfâr[itul lui ca timp.
Fiindc\, pe de o parte, se spune c\ Hristos a fost „orânduit mai `nainte de
`ntemeierea lumii, dar S-a ar\tat `n timpurile de pe urm\” (I Petru 1, 20), sau c\
Hristos „a p\timit acum, la sfâr[itul veacurilor” (Evrei 9, 26), dar pe de alt\ parte,
Hristos spune: „Eu voi fi cu voi `n toate zilele, pân\ la sfâr[itul veacului” (Matei
28, 20). Iar Sfântul Apostol Pavel nume[te „sfâr[itul, via]a ve[nic\” (Romani 6, 21).

Pân\ la venirea Fiului lui Dumnezeu `ntrupat, subliniaz\ p\rintele St\niloae41,
nu putea fi vorba de un sfâr[it sigur [i relativ apropiat al timpului. ~ns\, dup\
venirea Lui, se poate vorbi `n mod cert de o transcendere a timpului, de sfâr[itul
acestuia `n ve[nicia lui Hristos, care a ap\rut `n El par]ial prin `ntrupare [i deplin
prin `nviere. Hristos a adus eternitatea `n timpul nostru prin dumnezeirea Sa, `n
umanitatea asumat\ la `ntrupare [i deplin prin `nviere. Pe de alt\ parte, tot Hristos
este Cel Care ne-a ar\tat [i nou\ cum putem `nainta spre ve[nicie sub povara
timpului nostru. {i ne-a dat [i puterea [i harul S\u spre aceasta. El ne-a ar\tat c\
eternitatea la care suntem chema]i este identic\ cu propria noastr\ des\vâr[ire, cu
`nve[nicirea noastr\ real\ `n Dumnezeu.

Coborârea lui Dumnezeu `n timp, iar apoi `nvierea [i `n\l]area Sa cu trupul la
ceruri reprezint\ apogeul „`mplinirii” sau des\vâr[irii timpului [i a vie]ii tem-
porale. Prin aceasta, Dumnezeu nu renun]\ la eternitatea Sa proprie, ci ridic\
timpul, `l sl\ve[te [i `l revars\ `n ea, `ns\ f\r\ s\-l anuleze. Cel etern `[i asum\
timpul nostru, nu renun]ând El ~nsu[i la eternitate, ci dând semnifica]ie [i valoare
ve[nic\ celor tr\ite `n trup. Prin aceasta arat\, de fapt, valoarea timpului pentru
ve[nicie, arat\ cele bune, s\vâr[ite `n timp, capabile de o valoare [i o durat\ ve[nic\.

Prin ~nvierea lui Hristos, s-a f\cut `nceputul lumii viitoare, care este deo-
camdat\ ascuns\ privirilor noastre. Este vorba de `nceputul noii crea]ii a lumii42.
Cealalt\ lume, eonul eshatologic, este opera lui Hristos [i apar]ine prezentului `n
Iisus Hristos, dar e [i o realitate a viitorului. Realitatea eshatologic\ este, pe de o
parte, prezent\ ca o paralel\ a istoriei [i ca o fa]\ ascuns\ a ei, iar pe de alt\ parte,

40 Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987, p. 284.
41 Ibidem, pp. 286-287.
42 Cf. K. Heim, Jesus der Weltvollender, Berlin, 1937, p. 186.
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este [i una viitoare, pentru c\ va `ncepe, `n forma ei manifest\ [i deplin\, de la
cap\tul istoriei. Eshatologia prezent\, dar latent\, nu este separat\ de chipul lumii
actuale, ci exercit\ asupra lui o atrac]ie. Aceast\ atrac]ie spre lumea de dincolo
de timp, de timpul istoric [i de istorie `n sine, se exercit\ mai ales prin credin]\.
Credin]a ne face s\ ne sim]im aproape de ea pe tot parcursul vie]ii istorice, pân\
la transcenderea final\ a timpului. E ca o lumin\ care ne `nso]e[te pretutindeni,
pentru unii mai puternic\, pentru al]ii mai firav\. Timpul echivalent vie]ii noastre
istorice are doar rolul de a ne determina s\ ne preg\tim pentru transcenderea lui
[i pentru p\trunderea `n sfera ve[niciei. De fapt, istoria prezent\, spune p\rintele
St\niloae43, e ca „un prieten care ni se face sim]it pe dup\ un zid, `ndemnându-ne
s\ mergem paralel cu el pân\ la cap\tul zidului pentru ca s\-l putem acolo
`mbr\]i[a”.

~nvierea lui Hristos din mor]i presupune, `ntre altele, [i restaurarea unui nou
con]inut de via]\. Este momentul `n care Hristos a restabilit timpul `n depli-
n\tatea sa, `n sensul c\ l-a dus la starea de des\vâr[ire spre care tindea. „Rea-
litatea lui Hristos cel `nviat este timpul nou, adic\ nu o eternitate atemporal\ [i o
supratemporalitate distan]at\ radical de aceast\ lume, ci un timp adus la des\-
vâr[ire, un timp `mplinit”44. Ceea ce rezult\ de aici este c\ fiecare dintre noi, cei
ancora]i [i supu[i timpului nostru, avem capacitatea de a ne apropria de sfera `n
care se afl\ Hristos cel `nviat. Iar faptul `nvierii fiind un prezent continuu, timpul
[i temporalitatea des\vâr[it\, deci `n leg\tur\ cu timpul nostru relativ, permanenta
contemporaneitate cu Hristos cel `nviat este posibil\. Hristos nu Se afl\ `ntr-o
eternitate absolut\ f\r\ nici o leg\tur\ cu timpul nostru relativ, iar faptul `nvierii
Lui nu poate fi plasat nicidecum exclusiv `ntr-un punct trecut al timpului45.

Chiar dac\, dup\ `nviere, nu vie]uie[te `n temporalitate, `n orice caz tr\ie[te
`ntr-o form\ apropiat\ de temporalitatea noastr\, vecin\ cu ea, compatibil\ cu ea,
apt\ de a facilita [i sus]ine leg\tura `ntre noi [i El. Hristos cel `nviat ne-a[az\ `ntr-o
temporalitate „deschis\” eternit\]ii Sale, iar eternitatea Sa comunic\ cu
temporalitatea noastr\46. De aceea, se poate spune c\ eternitatea spre care ne
`ndrept\m, prin `nviere, nu este o eternitate goal\, de tip nirvanic, de pild\, ci una
plin\, des\vâr[it\, care transcende timpul, f\r\ `ns\ s\-l anuleze, s\-l aneantizeze.

~n fine, ar trebuie subliniat c\, `n Hristos, timpul `[i reg\se[te centrul [i calea
spre centru. ~nainte de Hristos, istoria se `ndrepta spre El, fiind astfel orientat\
mesianic. Aceast\ perioad\ reprezint\ timpul prefigur\rilor [i a[tept\rii. Dup\
`ntrupare, totul se interiorizeaz\, totul e dirijat `ntr-un singur sens, prin cate-
goriile „golului” [i „plinului”, ale absentului [i prezentului, ale ne`mplinitului,
singurul con]inut real al timpului fiind prezen]a lui Hristos de-a lungul cre[terii
Sale. Hristos a fragmentat acel continuum istoric, linear, dar nu a abolit timpul
`nsu[i; l-a deschis doar: „{i Cuvântul trup S-a f\cut” (Ioan 1, 14). „Dumnezeu S-a

43 D. St\niloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, p. 356.
44 W. Küneth, op. cit., p. 113; apud ibidem, p. 377.
45 W. Küneth, op. cit., p. 175; apud ibidem, p. 378.
46 Cf. D. St\niloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, p. 378.
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f\cut vremelnic, pentru ca noi cei supu[i timpului s\ devenim ve[nici”,47 spune
un Sfânt P\rinte al Bisericii, ar\tând astfel c\ temporalul culmineaz\ `n etern `nc\
din aceast\ via]\ p\mânteasc\. Hristos nu distruge, prin urmare, timpul, nu-l
anuleaz\, ci `l `mpline[te, `l revalorizeaz\, `l corecteaz\, `l r\scump\r\ [i `l
`nve[nice[te. Adev\ratele evenimente nu mai sunt [terse, nu mai revin ciclic, ci
r\mân depuse pentru totdeauna `n memoria lui Dumnezeu.

5. Concluzii. Timpul – cale spre eternitatea r\ului

~nvierea este calea transcenderii timpului spre ve[nicie, a ve[niciei `mplinite
[i aduc\toare de fericire sau a ve[niciei compromise, p\gubitoare. Prin ve[nicie,
timpul `[i poate dovedi rodirea sau nerodirea. Oricum, avem tot timpul rodind `n
clipa prezent\, dar spre ve[nicie. Dac\ nu se `ntâmpl\ aceasta, clipele prezente nu
ne mai ajut\ s\ progres\m spiritual ci, dimpotriv\, timpul trece ca o succesiune
de clipe goale [i f\r\ sens, lipsite de unitate [i de o anume finalitate.

Ve[nicia irosit\ nu este altceva decât rodul sau eternitatea r\ului, pentru c\
acolo nu mai e o istorie `n care putem `ndrepta `n prezent ceea ce am f\cut r\u `n
trecut [i spre o ve[nicie fericit\. Este un prezent identic cu o ve[nicie sfâ[ietoare,
sufocant\, steril\ [i neschimbabil\.

Totu[i, ne punem `ntrebarea: cum se pot `mp\rt\[i de `nviere [i nestric\ciune
cei din iad? ~nvierea [i nestric\ciunea lor se datore[te faptului c\ `nvierea [i
nestric\ciunea trupului lui Hristos se va extinde peste toat\ materia, deci [i peste
trupurile celor din iad. Aceasta, pentru c\ materia a fost creat\ ca un tot unitar [i,
de aceea, are `ntr-un fel un destin solidar. Pe de alt\ parte, Dumnezeu vrea s\
arate c\ respect\ `ntotdeauna inclusiv libertatea celor ce refuz\ iubirea Lui48.

S-ar putea spune c\ timpul `nceteaz\ fie `n comuniunea des\vâr[it\ cu
Dumnezeu, adic\ `n plenitudinea infinit\ a comuniunii, fie `n dispari]ia `n vidul
propriu. Acestea sunt cele dou\ eternit\]i sau cele dou\ opriri ale timpului. ~n
eternitatea comuniunii des\vâr[ite cu Dumnezeu, este vorba de o libertate deplin\,
de un sens unic [i suprem pentru toate, ca [i de o mi[care mai presus de mi[care,
iar `n eternitatea solipsist\, sufocat\ de egoismul [i limitele propriului eu, este
vorba de incapacitatea oric\rei mi[c\ri [i, prin urmare, a oric\rei libert\]i.

Cel ce folose[te timpul ca pe o cale spre eternitatea iadului, `nainteaz\ `n
moartea spiritual\, pentru c\ nu are capacitatea de a se dep\[i [i a ie[i din sine
`nsu[i [i a intra `n comuniune cu Dumnezeu. El nu are parte de eternitatea lui
Dumnezeu, ci de eternitatea propriului sine. De aceea are o fric\ permanent\ de
moartea biologic\. Se folose[te de timp spre a avansa exclusiv spre eul s\u
interior, pentru a-[i cultiva doar propriul sine [i, astfel, pentru a se pierde `n timp.
Cel ce este subjugat exclusiv acestui timp, este mort spiritual [i nu va putea `nvia
din moarte spre via]\, spre via]a ve[nic\49.

47 Cf. Sf. Ilarie, P.G. 82, col. 205A; Sf. Grigorie de Nyssa, P.G. 45, col. 1152C.
48 D. St\niloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, p. 384.
49 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, p. 190 sq.
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Dup\ cum afirm\ p\rintele St\niloae,50 timpul c\zut din raza eternit\]ii lui
Dumnezeu este o imobilitate sufocant\, extrem de ap\s\toare. Când nu va mai
exista nici o posibilitate de dialog `ntre oameni [i `ntre oameni [i Dumnezeu,
timpul se va goli complet de con]inutul s\u. Pentru c\ `n aceast\ stare nu va mai
exista nimic nou, se poate spune c\ atunci nu va mai fi, propriu-zis, timp, pentru
c\ nu va mai fi nimic din eternitate `n el, pentru c\ el va fi de[ertat de orice
con]inut. Timpul acesta a devenit inutil [i f\r\ semnifica]ie tocmai prin vidul s\u
total, prin absen]a de orice mi[care, de orice direc]ie, de orice finalitate. ~n aceast\
situa]ie, va surveni o eternitate f\r\ sens, chinuitoare, aflat\ chiar dedesubtul
timpului, inferioar\ lui. Timpul c\zut total din raza eternit\]ii `n monotonie [i
platitudine nu mai are nici chiar caracterul de timp, fiind o eternitate contrapus\
adev\ratei eternit\]i. Practic, el nici nu mai este timp, fiindc\ nu mai reprezint\ o
succesiune de st\ri mereu noi, p\trunse de speran]a de a ajunge mai departe `n
eternitate, ci este o eternitate a monotoniei, a golului, `n care nu mai exist\ nici
speran]\, nici a[teptare, nici `mplinire. Este timpul gol de substan]\, de sens,
`ntrucât nu se mai a[teapt\ nimic, nu se mai face nimic `n el. Este o stare unic\
f\r\ sfâr[it, tr\it\ ca un blestem, ca o moarte con[tient\. Este imposibilitatea sau
eternitatea neagr\, absen]a vie]ii tr\ite ca un chin total.

50 Ibidem, pp. 194-195.
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Time and eternity – a phenomenological approach

The study „Time and eternity – a phenomenological approach” written by Rev.

Prof. Dr. Nicolae Achimescu, analyses the faces of time in theology, with a special

focus on the phenomenological level of its apperception. The author speaks about the

initial „aeon” (age, in Greek) and the eschatological „aeon” with a special focus on

the theology of Father Dumitru Staniloae (Chapter I). Between these two realities of

creation the history recedes. The eternity belongs only to God, the creature receiving it

through the increate grace of God. The second chapter speaks about the cyclical time:

the regeneration or rebuilding of time as an anti-historical attitude. The sacred time is

manifested through sacred periods. The feast is analysed as a moment of consecration

or sanctification of the time. The Christian faith affirms that Jesus Christ, the Word of

God incarnate is the only Way toward the eternity of God as a completion of time. The

teaching of the Church states that time – according to the human freedom – could also

be a way toward the eternity of evil. 


