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Timpul [i Învierea

- timpul ca prezen]\ liturgic\ a Învierii lui Hristos `n Biseric\ -

Drd. Ioan Valentin ISTRATI

Preliminarii

Dumnezeu creeaz\ lumea din iubire [i pentru a o `mp\rt\[i de lumina [i
bucuria comuniunii cu El. Sfânta Treime sus]ine `n existen]\ persoanele umane
pentru a dialoga cu ele `n iubire [i `n har [i pentru a le `nvrednici de ve[nicia
unirii cu El. Este un dor ve[nic al lui Dumnezeu de a d\rui lumin\ [i de a primi
rodirea (eukarpiva) cea bun\ a libert\]ii persoanelor umane. 

Istoria lumii – de la `nceputuri [i pân\ la sfâr[it – se raporteaz\ permanent la
planul lui Dumnezeu pentru ea, la cauza cre\rii ei [i la scopul pentru care a fost
f\cut\. Dumnezeu vegheaz\ din ve[nicia Sa la temporalitatea lumii, dându-i mereu
de [tire prin revela]ie de iubirea Sa [i de voca]ia ei de unire. El umple istoria cu
lumin\ etern\, a[teptând ca `n]elegerea [i libertatea omului s\ lucreze cu harul
S\u, pentru ca omul s\ transforme `n sine lumea, s\ o umanizeze [i s\ poarte `n
sine toate cele create spre Dumnezeu. 

Pentru aceasta, omul trebuie s\ `[i umple libertatea de har, s\ biruie toate
tendin]ele p\catului de a se asimila naturii f\r\ de cuvânt [i s\ actualiezeze `n sine
chipul lui Dumnezeu pe care l-a primit (cf. Facere 1), dobândind progresiv ase-
m\narea cu El. Un permanent dialog `n]eleg\tor se realizeaz\ `ntre creatur\ [i
Creator, prin care omul decide asupra timpului [i ve[niciei sale. De altfel, timpul
este tocmai aceast\ m\sur\ a alegerii `n via]\, prin care omul umple de con]inut [i
de sens libertatea sa. În aceast\ lucrare, lumea `ntreag\ [i istoria sunt imprimate
de alegerea sa. Lumea este un dar dumnezeiesc f\cut omului pentru a o trans-
figura, pentru a asuma `n sine cele create [i a le pro-aduce, a le d\rui ca jertf\ lui
Dumnezeu `ntr-o liturghie cosmic\. Sensul iubirii este unul universal [i el
`mbr\]i[eaz\ toate hotarele create cu lumina cea ve[nic\ a Celui ne`nb\tr=nitor.
Îmbr\]i[area dintre om [i Dumnezeu adic\ mi[carea reciproc\ „asimetric\” (dup\
expresia Sf. P\rin]i) de apropiere [i de unire porne[te de la Dumnezeu Care se
pogoar\ `n umanitate pentru a o aduce la Sine, transfigurat\ [i `mplinit\.

În acela[i timp, lumea este expresia fundamental\ a iubirii lui Dumnezeu, dar
[i realitatea pe care se imprim\ faptele [i gândurile umanit\]ii, omul fiind micro-
cosmos, locul teologic `n care se concentreaz\ valorile lumii. Exist\ un ritm
interior [i o armonie `ntre via]a lumii [i cea a omului, bazat\ pe natura comun\,
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dar [i pe destina]ia lumii pentru om [i a omului – care asum\ lumea – pentru
Dumnezeu. Lumea devine din ce `n ce mai bun\ ori mai rea pe m\sur\ ce omul
persevereaz\ `n fiin]a sa spre bine ori r\u. 

Leg\tura dintre Întrupare [i Înviere

Prin c\derea `n p\cat, lumea pierde din frumuse]ea ei de icoan\ a iubirii [i
cade `mpreun\ cu omul, suferind degradarea [i perversitatea de care se umple
umanitatea. P\catul [i moartea omului antreneaz\ lumea `n acest dans absurd al
mor]ii, `n care omul sfâ[ie lumea [i o consum\ haotic, desfigurându-i ra]iunile `n
sine [i orientându-o spre iad. Lumea devine pentru om un mediu al propriei
voracit\]i de sine, `n care neantul este prefigurat prin ur\ [i prin violen]\, ca
modalit\]i de nimicire a lumii. De aceea, puterea secular\ nu va putea niciodat\
s\ realizeze utopia societ\]ii perfecte (visat\ de Platon [i de majoritatea filo-
sofilor), din pricina constitu]iei omului c\zut, care `[i devoreaz\ semenii [i care `i
transform\ – chiar [i involuntar – `n sclavi sau `n du[mani pentru a-[i justifica ura
c\tre ace[tia ori dorin]a de st\pânire. În acest sens, „puterea nu urm\re[te trans-
formarea lumii `n rai, ci ea `mpiedic\ transformarea ei `n iad” spunea Vladimir
Solovyov, un teolog rus al veacului al XX-lea.

Înomenirea Fiului lui Dumnezeu este `nceputul reabilit\rii crea]iei, prin faptul
c\ aceasta prime[te demnitatea de a primi `n sine pe Dumnezeu, devine mediu de
s\l\[luire a Creatorului. „Cuvântul S-a f\cut trup [i S-a s\l\[luit `ntre noi [i am
v\zut slava Lui, slav\ ca a Unuia n\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r” „KaiV
o& lovgo" savrx e&gevneto kaiV e*skhvnwsen e*n h&miǹ, kaiV e*qeasavmeqa thVn dovxan
au*tou`, dovxan w&" monogenou` paraV patrov", plhvrh" cavrito" kaiV a*lhqeiva"”
(Ioan 1, 14).

S\l\[luirea Fiului lui Dumnezeu `n lume descoper\ fiin]a lumii de mediu `n
care locuie[te Dumnezeu. Mai mult decât atât, umanitatea asumat\ de Cuvântul
este `ndumnezeit\ [i adus\ `n slava ve[nic\ a Treimii: „O inim\ omeneasc\ bate
`n Treime” (P\rintele Dumitru St\niloae). 

Biserica a afirmat mereu coresponden]a ontologic\ [i hristologic\ `ntre Întru-
pare [i Înviere, pentru c\ aceste dou\ evenimente din istoria mântuirii, s\vâr[ite
de un singur Mântuitor, au acela[i scop [i `[i completeaz\ reciproc sensurile.
Învierea pline[te rânduiala Celui n\scut `n iesle, d\ruie[te lumin\ ve[nic\ lumii
care Îl a[tepta pe Mesia, m\rturise[te oamenilor dumnezeirea Celui ce a venit `n
trup, orienteaz\ timpul sfin]it prin Na[tere c\tre ve[nicia Celui `nviat. Iconografia
m\rturise[te aceast\ consanguinitate ontologic\ a celor dou\ evenimente, `nf\]i-
[ându-L pe Hristos, pruncul din iesle, `nf\[at `n giulgiuri, ar\tând lumina unic\ a
venirii lui Hristos, voca]ia Sa de jertf\ pentru umanitate [i rânduiala lui Dumnezeu
pentru lume. 

Na[terea lui Hristos din Fecioara cea f\r\ prihan\ este inaugurarea unui mod
de via]\ dumnezeiesc al umanit\]ii Sale, unit\ nedesp\r]it [i neamestecat cu dum-
nezeirea. Deopotriv\, ie[irea din moarte este o na[tere spre via]a ve[nic\. Dac\
trupul `nmiresmat de feciorie al Maicii Domnului nu a sim]it durere la na[terea
din ea a Fiului lui Dumnezeu, moartea [i Învierea a lui Hristos, asumate de El
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„pentru noi [i pentru a noastr\ mântuire”1, sunt `nso]ite de asumarea tuturor
durerilor care `mpov\rau lumea ca urm\ri ale p\catului. Hristos Se v\de[te `n
Înviere deasupra limit\rilor spa]iale, ridicându-Se din mor]i f\r\ a strica pece]ile
mormântului. Fecioria Maicii [i Învierea din mormântul pecetluit arat\
dumnezeirea Sa [i deschiderea lui Dumnezeu de a plini puterea umanit\]ii unit\
cu Sine `n Hristos, ar\tând `n aceasta `ndumnezeirea firii umane: 

„P\zind pece]ile `ntregi, Hristoase, ai `nviat din mormânt, Cel ce n-ai
stricat cheile Fecioarei (o& ta" kleiv" th" Parqevnou mhv lumhnavmeno")
cu na[terea Ta, [i ne-ai deschis nou\ u[ile raiului (Paradeivsou ta"
puvla")2.

Într-adev\r, u[ile raiului nu pot fi deschise decât de c\tre Cel pentru Care nu
exist\ u[i, de Hristos, „U[a” c\tre Tat\l, intrarea – eivsodo" oamenilor la Dumnezeu,
„Deschiderea tuturor”3, Lumina `ncep\toare a lumii, Cel ce a sf\râmat por]ile mor-
]ii [i ale iadului, Logos-ul lui Dumnezeu. Acesta este sensul intr\rii lui Iisus prin
u[ile `ncuiate la ucenici. Hristos este pragul dintre Dumnezeu [i om, intrarea ve[niciei
`n timp [i a timpului `n ve[nicie, „lumina care lumineaz\ `n `ntuneric” (Ioan 1, 5):

„Nici por]ile mor]ii, Hristoase, nici pece]ile mormântului, nici
`ncuietorile u[ilor nu s-au `mpotrivit }ie; ci `nviind, ai venit la prietenii
T\i, St\pâne, dându-le lor pacea care covâr[e[te toat\ mintea”4. 

În Hristos, timpul creaturii devine timpul lui Dumnezeu `ntre oameni.
Dumnezeu nu este supus timpului, iar intervalul (diasthvma) dintre Creator [i
creatur\ este infinit. Cu toate acestea, Dumnezeu trimite pe Fiul S\u ve[nic pentru
a Se supune sub timp, Acesta transformând timpul `n a[teptare responsabil\ a
ve[niciei [i dor dup\ unirea cu Dumnezeu. Moartea transform\ timpul `ntr-o
robie progresiv\ a nefiin]ei (c\ci dep\rtarea de Dumnezeu e nefiin]\), iar Hristos
converte[te timpul din robie a mor]ii `n slujire a ve[niciei, care este Dumnezeu.
Eternitatea nu este un concept abstract, ci e `ns\[i via]a lui Dumnezeu, f\r\ de El
nefiind nici timp, nici eternitate. Deci, eternitatea nu este ceva, ci Cineva, adic\
Dumnezeu. 

Na[terea Domnului inaugureaz\ acel timp al mântuirii „La vreme potrivit\
te-am ascultat [i `n ziua mântuirii te-am ajutat; iat\ acum vreme potrivit\, iat\ acum
ziua mântuirii – i*douV nu`n kairoV" eu*provsdekto", i*douV nu`n h&mevra swthriva"”
(2 Corinteni 6, 2), `n care Dumnezeu binevoie[te s\ se supun\ timpului, de[i
timpul `i este supus de la `nceputurile firii. Semnifica]ia complex\ a lexemului
kairoV" cuprinde deopotriv\ concentrarea sensurilor anterioare ale crea]iei [i
orientarea lor spre Dumnezeu, conform planului ve[nic al Treimii. Kairos-ul
Întrup\rii este apexul ontologic al istoriei, dar el `mbr\]i[eaz\ `n sine toate
durerile lumii c\zute `n p\cat [i toat\ speran]a de veacuri a umanit\]ii pentru
r\scump\rarea ei. De aceea, prezen]a lui Hristos – Fiul lui Dumnezeu `n lume ca
om realizeaz\ unirea `n El a omului cu Dumnezeu. 

1 Crezul niceo-constantinopolitan.
2 Canonul Învierii, Cânt. a 6-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 18.
3 „{i nimic nu mi-a mai fost Închis, c\ci am fost Deschiderea tuturor”, Odele lui

Solomon, 17, 10, Editura Anastasia, 2003.
4 Canonul Duminicii Tomii, Cânt. 1, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 60.
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Hristos asum\ `n Sine umanitatea c\zut\ [i transfigureaz\ natura desfigurat\
de boala p\catului [i de robia progresiv\ [i `n sens unic a mor]ii. În acest sens
ireversibilul neantului devine cale temeinic\ spre Dumnezeu. Liniaritatea timpului –
din gândirea ebraic\ – [i ciclicitatea elin\ se odihnesc `mpreun\ `n aceea[i realitate
`n]eleg\toare a prezen]ei lui Dumnezeu ca Om. Întoarcerea din p\cat (metanoiva)
[i noutatea absolut\ a `ndumnezirii se `mpletesc `n aceea[i cunun\ a unirii `n
iubire, `n care reciprocitatea timpului cu eternitatea5 este arvun\ a Împ\r\]iei
ve[nice, atunci când timpul se va concentra valoric `n clipa ve[nic\, purtând `n
sine ca `ntr-un chivot toat\ iubirea [i jertfelnicia istoriei, adunate `n Jertfa [i `n
Învierea Fiului lui Dumnezeu. Aceast\ lumin\ paradoxal\ [i antinomic\ izvor\[te
din iubirea nebun\ (manikov" e*vro") a lui Dumnezeu [i sfideaz\ orice ra]iune creat\.
{i aceasta pentru c\ nu exist\ ra]iuni anterioare Treimii.  

Prin Întrupare, istoria devine drum binecuvântat [i `n]eleg\tor c\tre Împ\r\]ie.
Hristos spune „Eu sunt Calea, Adev\rul [i Via]a” (Ioan 14, 6). Aceasta `nsem-
neaz\ c\ istoria se impregneaz\ de Hristos, este lumin\ [i m\sur\ a vie]ii lui
Hristos `n oameni, cuprindere a intr\rii Celui necuprins `n via]a fiec\rui om.
Acesta este temeiul pentru care fiecare an de la na[terea lui Hristos a fost numit
de `ntreaga cre[tin\tate Anno Domini (A.D.), Anul Domnului, c\ci `ntrupându-Se,
El este nu numai St\pânul timpului (de undeva din exterior, dispunând de legile
acestuia), ci [i con]inutul s\u duhovnicesc, `mpropriindu-Se `n via]a oamenilor
prin libertate [i har. 

P\catul – cauz\ a mor]ii 

Prin neascultare, omul activeaz\ `n sine posibilitatea mor]ii, ca expresie a
propriei libert\]i folosite f\r\ discern\mânt. Omul moare nu datorit\ fiin]ei sale
de muritor (c\ci nu a fost creat pentru a muri, ci pentru a tr\i), ci deoarece se
dep\rteaz\ de Dumnezeu, Care este Via]a lumii. Omul pleac\ de la Via]\ [i refuz\
comuniunea `n ascultare cu Cel ce i-a dat via]\. El devine stric\cios prin p\cat [i –
ca o expresie a acestei stric\ciuni – omul `ncepe s\ omoare pentru a tr\i, se hr\ne[te
cu via]a f\pturilor dimprejurul s\u, `[i prelunge[te propria via]\ muritoare prin
moarte, perpetuând moartea prin via]a sa. Dumnezeu rânduie[te „pentru ca r\u-
tatea s\ nu fie f\r\ de moarte”6, ca trupul omului, care se hr\ne[te cu moartea
altora, s\ moar\, adic\ s\ se despart\ de sufletul nemuritor [i s\ se uneasc\ `n cele
din urm\ cu materia din care a ie[it. 

Moartea este consecin]a p\catului, care este o `mboln\vire de nefiin]\ [i o
dep\rtare a omului de Dumnezeu. Îns\ moartea este [i o mâng`iere, o slobozire
din robia stric\ciunii, c\ci trupul `mb\trâne[te [i se stric\, tinzând spre p\mânt,
apropiindu-se de cele din care a fost creat, c\ci „nu are via]\ vecuitoare `n el”.
Dreptul Simeon cere slobozirea din robia stric\ciunii, ar\tând c\, `n gândirea lui
Dumnezeu, moartea este o eliberare de p\cat. În Hristos, moartea se converte[te
`n moarte a mor]ii [i trecere de la moarte la via]\ (Pa[ti).

5 A se vedea Antoine Vergote, Reciprocité du temps et de l’eternité, în Temporalité et
aliénation, Ed. Aubier – Montaigne, Roma, 1975, pp. 93-108.

6 Rug\ciunea de dezlegare a p\catelor, Molitfelnic.
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Dimensiunea hristologic\ a Învierii

Învierea lui Hristos este temeiul na[terii din nou a lumii [i `ncep\tura `nvierii
tuturor oamenilor. Ea este punctul axial de la care `ntreaga istorie `[i g\se[te
sensul, lumina prin care se lumineaz\ marginile firii [i ale vremurilor, realitatea
care realizeaz\ voca]ia de nemurire a umanit\]ii, centrul care d\ruie[te per-
spectiv\ ve[nic\ `ntregii crea]ii [i punctul interior al oric\rei realit\]i din timp,
c\tre care aceasta `[i are rostul [i `n care `[i g\se[te odihna:

„Întinsu-}i-ai palmele [i ai `mpreunat cele dep\rtate de demult”7.

Biserica lui Hristos a accentuat mereu cele dou\ dimensiuni ireductibile ale
realit\]ii mântuitoare aduse de Mesia. Pe de o parte, dimensiunea istoric\ a reu[it
s\ evite transformarea `n timp a credin]ei `ntr-un set de valori mitologice ori
eroice, a[a cum au p\c\tuit mai toate credin]ele cu revela]ie incomplet\. De
cealalt\ parte, afirmarea dimensiunii transecendente a religiei `nseamn\ p\strarea
originii ei dumnezeie[ti care o `mpiedic\ s\ decad\ `ntr-o mentalitate de grup
social sau de organiza]ie caritabil\ f\r\ orizont ceresc [i ve[nic8.   

Faptul c\ Mântuitorul Iisus Hristos a `nviat cu trupul din moarte dovede[te
deopotriv\ c\ umanitatea Sa era unit\ cu dumnezeirea, fundamentând unirea
noastr\ cu Dumnezeu, dar [i permanenta disponibilitate a lui Dumnezeu de a Se
uni cu oamenii. Învierea este [i temeiul vie]ii ve[nice, care nu mai este o realitate
mai mult sperat\ [i imaginat\, a[a cum era `n lumea veche, ci irupe `n timp.
Ve[nicia se revars\ `n istorie `n Hristos, c\ci via]a Celui `nviat este via]a ve[nic\:

„Doamne Dumnezeul meu, cântare de petrecere [i laud\ de `ngro-
pare voi cânta ]ie, Celui ce mi-ai deschis intr\rile vie]ii cu `ngroparea
Ta, [i moartea [i iadul cu moartea Ta ai omorât”9.

 Puterea de a `nvia a lui Hristos este puterea de a sus]ine `n ve[nicie `ntreaga
umanitate pe care o iube[te cu o iubire atât de mare, `ncât a murit [i a `nviat
pentru ea. Învierea este deopotriv\ `nceputul ve[niciei `n Hristos [i s\mân]a de
ve[nicie a fiec\rei persoane umane, intrarea (ei*vsodo") umanit\]ii `ntr-un nou
eon, acela `n care via]a p\mânteasc\ este [i trebuie s\ fie a[teptare responsabil\ a
Învierii, iar `ncep\tura de sens a lumii – Hristos este deopotriv\ [i Cel ce sus]ine
libertatea interioar\ a creaturii din interior, `nfrumuse]ând-o cu lumina jertfei Sale
[i `nmiresmând-o cu darurile Duhului Sfânt. Hristos devine prin Înviere interior
crea]iei, `ns\ r\mâne Domnul universului [i Principiul ei (a*rchv) fundamental.

Aceast\ interiorizare va deveni deplin\ [i eficient\ prin Pogorârea Duhului
Sfânt, Care Îl imprim\ pe Hristos `n inima fiec\rui membru al Bisericii, f\când ca

7 Canonul Sâmbetei celei Mari, C=nt. a 3-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,
1999, p. 9.

8 A se vedea Gabriel Vahanian, „En ce jour la”. La liturgie comme structure
eschatologique du  temps, în Temporalité et aliénation, Ed. Aubier – Montaigne, Roma,
1975, p. 129.  

9 Canonul Sâmbetei celei Mari, Cântarea 1, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,
1999, p. 9.
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Dumnezeu s\ locuiasc\ `n om, iar omul `n Dumnezeu. Botezul cre[tin este
tocmai aceast\ Cincizecime baptismal\ `n care Hristos devine prin Duhul Sfânt
realitatea esen]ial\ [i ultim\ a vie]ii cre[tinului.   

Hristos este Pa[tile `ntregii crea]ii, c\ci El trece primul prin por]ile `ncuiate
ale mor]ii [i `nviaz\ din moarte, ar\tându-ne calea spre Împ\r\]ia nemuririi. El
Însu[i a spus: „Eu sunt u[a. De va intra cineva prin Mine se va mântui, [i va intra
[i va ie[i [i p\[une va afla” (Ioan 10, 9). Hristos realizeaz\ `n Sine intrarea uma-
nit\]ii `n iubirea treimic\. Îns\ lucrarea Sa `n lume, oikonomia Sa mântuitoare
manifest\ iubirea Sa ve[nic\ [i jertfelnic\ fa]\ de Tat\l. Acesta este `n]elesul
numirii Sale de c\tre Biseric\ „Pa[tile cele ve[nice”. 

Cuvântul lui Dumnezeu este mereu trecerea, ie[irea pascal\ a iubirii Tat\lui,
Cuvântul izvorât din t\cerea „P\rintelui luminilor - tou`  PatroV" tw`n fwvtwn”,
Fiul Cel iubit `ntru Care Tat\l a binevoit, Cel ce prime[te rev\rsarea de iubire a
Tat\lui, r\spunzându-I ve[nic cu iubirea Lui filial\, „chipul Tat\lui Celui nev\zut”
(cf. 2 Corinteni 4, 4), „pecetea ve[niciei Lui”. 

Înviere [i vindecare

Lucrarea Mântuitorului pe p\mânt a fost de a aduce vindecarea [i de a realiza
`n umanitatea Sa, `ndumnezeirea. Versetul programatic [i profetic, pe care Hristos
`l roste[te la `nceputul activit\]ii Sale de Mântuitor [i vindec\tor, arat\ temeiul [i
scopul prezen]ei Sale pe p\mânt:

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns s\ binevestesc
s\racilor; M-a trimis s\ vindec pe cei zdrobi]i cu inima; s\ propov\duiesc robilor
dezrobirea [i celor orbi vederea; s\ slobozesc pe cei ap\sa]i, [i s\ vestesc anul
pl\cut Domnului” (Luca 4, 18).

Bun\vestirea, vindecarea, propov\duirea, eliberarea, toate acestea sunt lu-
cr\ri ale lui Hristos pentru a vesti anul pl\cut Domnului, adic\ inaugurarea unui
nou eon, unul hristologic, `n care Hristos Se extinde `n via]a lumii prin Biseric\ [i
d\ruie[te crea]iei puterea de a deveni Biseric\, transform\ lumea `n „atelier al
nemuririi” (tusasthvrion th" aqanasiva")10, `n „laborator al `nvierii”, `n care
cei iubi]i devin fii ai lui Dumnezeu. Toate `nv\]\turile [i mai ales minunile s\-
vâr[ite de Hristos sunt convergente spre Înviere. Orice vindecare este o mic\
`nviere, pentru c\ restaureaz\ temporar puterea vie]ii `n omul c\zut. Învierea (cea
de apoi) este o vindecare absolut\ [i definitiv\, pentru c\ poart\ pe om spre un
stadiu nou [i `nnoitor al existen]ei, `n care omul nu mai p\time[te nici o durere
din partea naturii sale sl\bite de p\cat. Minunile sunt profe]ii ale `nvierii finale a
oamenilor. În acest sens, Theodor de Mopsuestia afirm\: 

„Învierea imprim\ marca sa tuturor minunilor pe care Hristos le-a s\vâr[it `n
timpul iconomiei mântuitoare. C\ci toat\ opera mântuitoare a lui Hristos `[i
g\se[te `mplinirea `n Înviere. Ea constituie lucrul cel mai important printre toate
lucr\rile restaur\rii; c\ci prin ea moartea a fost `nvins\, stric\ciunea stricat\,

10 Dup\ expresia Sf. Maxim M\rturisitorul.
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durerea distrus\, sl\biciunea nimicit\, focul p\catului stins, puterea lui Satan
zdrobit\… Ceea ce e promis acum este via]a ve[nic\ [i incoruptibil\”11.

Înviere [i sfin]enie

Via]a sfin]ilor, timpul lor, este din aceast\ perspectiv\ m\sura `n care ei s-au
umplut progresiv de Hristos, ajun al Împ\r\]iei [i lumin\ din lumina Lui. Într-adev\r,
sfin]enia este modelul fundamental [i unic al `mplinirii de voca]ie a umanit\]ii.
Toat\ cultura lumii `[i g\se[te r\spunsul `n c\utarea lui Dumnezeu, singurul
Creator, care binevoie[te s\ d\ruiasc\ din lumina Sa oamenilor. Cultura este
drumul spre cult, iar filosofia este c\utare [i dor al doxologiei. Chiar sistemele
f\r\ de Dumnezeu exprim\ necesitatea unei logici interioare a universului, iar
nevoia de logic\ e tot una cu recunoa[terea unei ra]ionalit\]i dincolo de empiria
propriilor iluzii. 

Hristos `ns\ nu este doar Cel Care orienteaz\ lumea `n mod v\dit (epifanic) [i
unic spre Dumnezeu, ci [i Cel Care demonstreaz\ puterea trupului omenesc de a
trece prin moarte [i voca]ia lui de `nviere.

Omul plin de patimi se ascunde, refuz\ iubirea `ntemeietoare a lui Dumnezeu,
fuge de lumina care lumineaz\ toate câte sunt. Lumina este deci un dar al vederii
lui Dumnezeu, este certitudinea leg\turii de iubire a lui Dumnezeu cu f\ptura [i
prezen]a anticipat\ a unirii cu El. În acest sens poate fi interpretat\, `n duh patristic,
rostirea originar\ a lui Dumnezeu fa]\ de crea]ie: „S\ fie lumin\ !” (Facere 1, 3). 

Sfin]ii lui Dumnezeu plinesc `n sine prin harul lui Dumnezeu aceast\ voca]ie
de lumin\, spa]iul [i timpul devenind transparen]e create ale Învierii. Astfel, via]a
lor este o minune continu\ a r\stignirii [i Învierii `mpreun\ cu Hristos. Ridicarea
din mor]i a lui Hristos opereaz\ aceast\ distinc]ie fundamental\ `n crea]ie:
oamenii nu mai pot avea cuvânt de `ndrept\]ire, nu mai pot acuza robia p\catului
ori a mor]ii: „De n-a[ fi venit [i nu le-a[ fi vorbit, p\cat nu ar avea; dar acum n-au
cuvânt de dezvinov\]ire pentru p\catul lor. (…) De nu a[ fi f\cut `ntre ei lucruri
pe care nimeni altul nu le-a f\cut p\cat nu ar avea” (Luca 15, 22, 24). 

Lumina lui Hristos este `n acela[i timp puterea zidirii de a vedea [i implicit
de a iubi pe Dumnezeu:  

„Acum toate s-au umplut de lumin\: [i cerul [i p\mântul [i cele de
dedesubt. Deci s\ pr\znuiasc\ toat\ f\ptura Învierea lui Hristos, `ntru
Care s-a `nt\rit”12.

Taina timpului

Timpul este creat [i este `n mod fundamental bun: „{i iat\ Dumnezeu a privit
tot ce a f\cut [i toate erau bune foarte”. De aceea, timpul creat nu este identic cu

11 Theodor de Mopsuestia, Cateheza 7, 4, în Raymond Winling, La Resurrection et
l’ Exaltation du Christ dans la littérature de l’ère patristique, Les Editions du Cerf, Paris,
2000, p. 7.

12 Canonul Învierii, Cântarea a 3-a, p. 16.
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temporalitatea ca decaden]\, precaritate, imperfec]iune, relativitate, mortalitate.
De aceea nu este nimic `n comun `ntre timpul creat ca drum [i ajun dinamic al
ve[niciei [i temporalitatea heideggerian\, r\nit\ de nefiin]\, acea Zein zum Tode
(fiin]a spre moarte) din teoretiz\rile occidentale13.  

Pentru `n]elegerea omeneasc\, singura cale de aprofundare a tainei timpului
este interpretarea acestuia `n perspectiva eternit\]ii. Toat\ filosofia lumii s-a v\dit
neputincioas\ de a p\trunde timpul [i de a-l raporta la o realitate cauzal\. 

Timpul este o tain\ care nu-[i pierde ascunzimea prin obiectivare, ci tocmai
prin tr\irea sa personal\ [i unic\; de aceea Fericitul Augustin afirm\ c\ timpul
este o realitate fugar\ ra]iunii (dac\ nu m\ `ntrebi ce este timpul, [tiu, iar dac\ m\
`ntrebi, nu [tiu – Confesiuni, XI, 14). Timpul este neobiectivabil, nu permite o
oglindire `n apele ra]iunii, ci doar experierea sa concret\. {i aceasta, deoarece
este o realitate personal\ [i flexibil\, concentrându-se ori dilatându-se `n func]ie
de propriile resorturi ale f\pturii.

Aceast\ lumin\ tainic\ a timpului este con]inutul lui iconic [i profetic care
m\rturise[te voca]ia sa eshatologic\ [i structura sa circular\ [i mnemonic\. Va-
loarea temporal\ este oarecum `ntoars\ spre sine `ns\[i d\ruind inteligibilitate
clipelor [i luminându-se prezentul prin viitor [i trecut, trecutul prin viitor [i
prezent, iar viitorul prin cele care `i premerg. „Timpul este ca iubirea. A[a cum
iubirea biruie sl\biciunile trupului [i infidelit\]ile sufletului, timpul transcende
sl\biciunile naturii [i infidelit\]ile istoriei. Rolul timpului este de a ne face s\ re-
g\sim timpul. Mai mult, timpul care trece este un timp care ne d\ruie[te timp”14.

Moartea lui Hristos – unire a celor contrare

În Hristos, timpul [i eternitatea converg `n aceea[i persoan\, sunt unite
neamestecat [i nedesp\r]it. Timpul `[i afl\ odihna `n eternitate, descoperindu-[i `n
ea propriile rânduieli [i voca]ia sa ultim\, aceea de a se concentra `n ve[nicie `n
persoanele purt\toare de timp. Eternitatea `[i afl\ `n timp pragul ei preg\titor, c\ci
timpul este mediul `n care se preg\te[te eternitatea personal\ a creaturii, adic\
unirea sa cu Dumnezeu. De aceea, finalitatea spa]iului [i a timpului este tocmai
aceea ca acestea s\ fie cople[ite [i covâr[ite de Hristos pentru ca El s\ uneasc\
creatura cu Creatorul:

„În mormânt cu trupul, `n iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, `n rai cu tâlharul
[i pe scaun `mpreun\ cu Tat\l ai fost Hristoase, toate umplându-le, Cel ce e[ti
necuprins” – En tavfw swmatikwv", e*n A&dou dev metav yuchv" w" Qeov", en Pa-
radeivsw dev metav Lhstouv, kaiV en Qrovnw uphvrce" Cristev, metav Patrov"
kaiV Pneuvmato", pavnta plhrwvn o a*perivgrapto"”15.

În acest tropar este cuprins `ntreg adev\rul istoriei: Hristos pline[te toate cu
prezen]a Sa dumnezeiasc\ [i transform\ spa]iul [i timpul `n resorturi ale Învierii.

13 Cf. J. L. Leuba, Temps et Trinité, Esquisse d’herméneutique doctrinale, în Tempo-
ralité et aliénation, Ed. Aubier – Montaigne, Roma, 1975, p. 367.

14 Gabriel Vahanian, „En ce jour la”. La liturgie comme structure eschatologique du
temps, în Temporalité et aliénation, Ed. Aubier – Montaigne, Roma, 1975, p. 135. 

15 Tropar de îngropare, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 27.
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Deja, din clipa mor]ii, Dumnezeu Cel atotputernic une[te `n persoana Mântui-
torului toate cele contrare16. 

P\mântul este `nnobilat cu „p\mântul cel roditor de adâncime – abussotovkon
pevdon” (`n traducere literal\, p\mântul cel n\sc\tor de abis) al Trupului dum-
nezeiesc luat mai presus de fire din Fecioara, descoperind `n lipsa acestuia de
stric\ciune, s\mân]a Învierii tuturor oamenilor, dar [i cinstea [i „slava materiei”17

aceea de a fi asumat\ [i concentrat\ `n persoana uman\, pentru a fi purtat\ `n
sânul de iubire al Treimii. C\ci `ntr-adev\r p\mântul cel preacurat al Maicii
Domnului a primit `n sine [i a d\ruit firea cea omeneasc\ adâncului de tain\ al
luminilor, Fiului ve[nic al lui Dumnezeu. {i aceast\ negr\it\ smerenie dumne-
zeiasc\ umple de un sens nou [i ve[nic toat\ crea]ia care e rodire a iubirii Celui
iubitor. Prin aceast\ d\ruire, umanitatea prime[te o vrednicie divin\ care se va
pecetlui `n eternitate prin moartea cea de bun\ voie a lui Hristos pentru noi.
Aceast\ `n\l]are a f\pturii spre Creatorul plin de iubire este numit\ de Sf. Ioan
Damaschin trecere „din moarte la via]\ [i de pe p\mânt la cer”18. 

Într-un r\spuns sacramental, p\mântul (care a fost enipostaziat de Cuvântul
prin `ntrupare) prime[te cu `nfiorare Trupul plin de r\ni, care sunt „podoabele
`mp\r\te[ti” ale lui Dumnezeu (Nicolae Cabasila). Trupul str\puns cu suli]a,
Trupul mort, dar care n-a v\zut stric\ciunea (…), Trupul gol care `nve[mânteaz\
cu slav\ toat\ f\ptura, Trupul plin de durere, dar care d\ruie[te bucurie `ntregului
univers:

„Bogat este mormântul, c\ primind `n sine pe F\c\torul (ton
Dhmiourgovn), ca pe un adormit, s-a ar\t\t dumnezeiasc\ vistierie de
via]\ (zwhv" qhsaurov"), spre mântuirea noastr\, a celor ce cânt\m:
Izb\vitorule Doamne, bine e[ti cuvântat”19.

Prin Hristos, p\mântul `ntreg devine un mormânt care con]ine `n sine
semin]ele `nvierii [i un chivot sau tezaur al lui Dumnezeu, Biseric\ a Trupului lui
Hristos `n care str\luce[te „neapropiata lumin\ a Învierii”20:

„Dup\ obiceiul pentru cei mor]i, a primit punerea `n mormânt Via]a
tuturor, [i a ar\tat mormântul izvor al Învierii, spre mântuirea noastr\, a
celor ce cânt\m: Izb\vitorule Dumnezeule, bine e[ti cuvântat”21. 

Prezen]a lui Hristos cu sufletul `n iad „ca un Dumnezeu” este m\rturia dum-
nezeirii Lui, dar [i afirmarea realit\]ii c\ „de slava Lui este plin tot p\mântul”: 

16 Aceast\ realitate teologic\ este o prezen]a în toat\ Tradi]ia Bisericii, dar ea este
dezvoltat\ mai ales în opera Sf. Maxim M\rturisitorul.

17 Dup\ expresia lui O. Clément.
18 Irmos, Canonul ~nvierii, Cântarea 1, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,

1999, p. 16.
19 Canonul Sâmbetei celei Mari, Cânt. a 7-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,

1999, p. 10.
20 Canonul Învierii, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 16.
21 Canonul Sâmbetei celei Mari, Cânt. a 7-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,

1999, p. 11.
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„Ca s\ umpli toate de slava Ta, Te-ai pogorât `n cele mai dedesubt
ale p\mântului; c\ nu s-a ascuns de Tine fiin]a mea cea din Adam, [i
`ngropându-Te m-ai `nnoit pe mine cel stricat, Iubitorule de oameni”22. 

În acela[i timp, faptul c\ Hristos ajunge cu sufletul omenesc `n iad, ca un
Dumnezeu, arat\ c\ eliberarea iadului e s\vâr[it\ de Un Om, [i biruin]a asupra
puterilor demonice [i asupra mor]ii este cu atât mai semnificativ\, cu cât ea nu
apar]ine lui Dumnezeu singur, ci Omului-Dumnezeu. Umanitatea care a fost
]inut\ `n robia mor]ii prime[te putere s\ sf\râme ea `ns\[i iadul, unit\ cu
Dumnezeu:

„Iadul `ntâmpinându-Te, Cuvinte, s-a am\rât v\zându-Te om `n-
dumnezeit, r\nit de b\t\i [i Atotputernic; [i de `nfrico[\torul T\u chip a
r\mas f\r\ de glas”23.  

Hristos opereaz\ `n Sine eliberarea de tirania mor]ii [i a iadului, iar rana cu
care a fost r\nit `n coast\ devine izvor de via]\ [i mod dumnezeiesc de re-creare a
f\pturii. 

„R\nitu-s-a iadul, primind `n inima sa pe Cel ce a fost r\nit `n coast\ cu
suli]a, [i a suspinat topindu-se de focul cel dumnezeiesc, spre mântuirea
noastr\, a celor ce cânt\m: Izb\vitorule Doamne, bine e[ti cuvântat”24.

Modul tainic de facere al Evei din coasta lui Adam este tipul profetic [i
ontologic al „crea]iei celei noi” adic\ al Bisericii – spa]iu al privegherii spre
ve[nicie – care a izvorât din coasta dumnezeiasc\ a Celui ce a p\timit pentru om:

„Ie[ind, Ziditorul meu, din ceea ce nu [tie de b\rbat, [i fiind `mpuns
cu suli]a `n coast\, din accea ai f\cut `nnoire Evei f\cându-Te Adam,
adormind mai presus de fire cu somn f\c\tor de via]\, [i ridicând via]a
din somn [i din stric\ciune, ca un atotputernic”25.

Dimensiunea cosmologic\ a Învierii

Întreaga crea]ie v\zut\ [i nev\zut\ `[i are principiul `n Logosul lui Dum-
nezeu, Fiul Tat\lui, „prin care toate s-au f\cut”26 (tav pavnta egevneto). Sf. Ioan
Teologul afirm\ de altfel dependen]a `ntregii creaturi de Hristos: „Toate prin El
s-au f\cut, [i f\r\ de El nimic nu s-a f\cut din ce s-a f\cut” (Ioan 1, 3-4). „Pavnta
di * autou`  e*gevneto, kaiV cwriV" au*tou` e*gevneto ou*deV e&n o$ gevgonen”.

 Aceast\ aparent\ repeti]ie ori dublet biblic din limbajul teologic al Sf. Ioan
nu este doar un artificiu de ordin estetic ori retoric, ci afirm\ din dublu sens

22 Canonul Sâmbetei celei Mari, C=nt. 1, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 9.
23 Canonul Sâmbetei celei Mari, Cânt. a 4-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,

1999, p. 10.
24 Canonul Sâmbetei celei Mari, Cânt. a 7-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,

1999, p. 11.
25 Canonul Sâmbetei celei Mari, Cânt. a 5-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,

1999, p. 10.
26 Crezul niceo-constantinopolitan.
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faptul c\ Fiul este `mpreun\ creator cu Tat\l `n toate [i c\ `n Logosul lui
Dumnezeu se afl\ logos-urile tuturor creaturilor. 

Aceast\ leg\tur\ intim\ a Logosului cu toate câte sunt este [i temeiul unei
providen]e continue a Fiului fa]\ de lume, este adev\rul iubirii universale [i al
planului mântuitor al lui Dumnezeu fa]\ de lume. Mai mult decât atât, via]a
tuturor f\pturilor este un dar de lumin\ de la Dumnezeu: „Întru El era via]a [i
via]a este lumina oamenilor” (Ioan 1, 4). De asemenea, scopul final [i odihna
crea]iei subzist\ `n Logosul lui Dumnezeu din ve[nicie. 

Conform cuvintelor Scripturii (Facere 1-2), timpul [i crea]ia coincid, iar
Dumnezeu este Creator prin Cuvântul S\u. Prima Sa creatur\ este lumina [i
separa]ia dintre lumin\ [i `ntuneric implic\ ipso facto crea]ia timpului: „[i a fost
sear\ [i a fost diminea]\; ziua `ntâi”. Timpul este succesiunea intim\ din inima
crea]iei, m\sura schimb\rii `n drumul ei c\tre Dumnezeu. Simultaneitatea – dac\
poate fi numit\ astfel – timpului cu lumea este o adev\rat\ cruce pentru `n]elegerea
creaturii (crux interpretum)27 care postuleaz\ `n mod automat orice eveniment
sau f\ptur\ `n timp. 

Dup\ cuvintele Fericitului Augustin, lumea a fost f\cut\ nu `n timp ci `mpreun\
cu timpul (cum tempore). Crea]ia este `n timp, iar timpul este `n crea]ie. Acest\
consanguinitate a timpului [i a crea]iei arat\ structura fundamental temporal\ a
fiec\rei creaturi, dar [i intimitatea creaturii cu timpul [i de aici, des\vâr[irea
persoanei umane care se realizeaz\ `n timp, `n Trupul eclesial al lui Hristos,
Biserica. Persoana uman\ este coextensiv\ crea]iei diverse [i trec\toare, dar tinde
mereu c\tre Dumnezeu Cel Unul [i ve[nic. „Purt\tor de trup [i vie]uitor `n
lume”28, omul este [i purt\tor al chipului indelebil al lui Dumnezeu `n fiin]a sa.
Or, chipul lui Dumnezeu este tendin]a perpetu\ a omului de a ie[i din derizoriu,
trec\tor [i relativ [i de a accede la ierarhia valorilor ve[nice, prin har. Chipul lui
Dumnezeu este pecetea ve[niciei lui Dumnezeu `n inima de carne a omului [i
f\g\duin]a unirii cu El `n libertate [i sfin]enie.

Aceast\ pendulare [i tensiune29 interioar\ `ntre timp [i ve[nicie `n persoana
uman\ este o prezen]\ ontologic\ a acesteia [i premisa unei ascensiuni perpetue [i
a unei uniri progresive [i f\r\ sfâr[it cu Dumnezeu `n Biseric\. 

 Hristos este via]a ve[nic\ a f\pturilor, iar Învierea Sa din mor]i este eveni-
mentul care aduce ve[nicia `n inima lumii. Hristos Cel prezent `n toate inter-
sti]iile crea]iei (`n mormânt, `n iad, `n rai) [i pe Tronul slavei `mpreun\ cu Tat\l
este „Lumina lumii” (Ioan 12, 8), care risipe[te orice `ntuneric, adic\ aduce toate
câte sunt la stare de a fi v\zute adic\ iubite de Hristos.

27 Cf. J. L. Leuba, Temps et Trinité,  Esquisse d’herméneutique doctrinale, în Tempo-
ralité et aliénation, Ed. Aubier – Montaigne, Roma, 1975, p. 367.  

28 Rug\ciunea de dezlegare a p\catelor, Molitfelnic.
29 Pendularea este o func]ie comun\ a spa]iului (distan]\) [i a timpului (perioad\).

Leg\tura dintre timp [i spa]iu este dezvoltat\ în limba greac\ veche prin expresii care pot fi
folosite [i în sens spa]ial [i în cel temporal. Etimonurile tavnutai (a se întinde) [i tevno"
(coarda arcului) cuprind deopotriv\ sensuri spa]iale [i temporale.  
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„Sus pe tron [i jos `n mormânt, cunoscându-te cele mai presus de lume [i cele
de sub p\mânt, Mântuitorul meu, s-au cutremurat de moartea Ta, c\ mai presus
de gând Te-au v\zut mort, Încep\torule al Vie]ii (vnekrov" zwarcikwvtato")”30.  

Hristos, Împ\ratul veacurilor, este m\rturisit prin Înviere ca des\vâr[ind `ntru
Sine umanitatea [i `ndumnezeind-o, pentru a o aduce „`n stare de jertf\”31 `n
slava P\rintelui Celui iubitor. Vârsta Sa de om `n timp semnific\ plin\tatea
virtu]ilor, unire `n chip tainic a maturit\]ii cu nevinov\]ia, a `n]elepciunii cu râvna
cea dintâi. 

Mielul pascal, a c\rui jertf\ prefigura `n chip profetic P\timirea Domnului, a
fost semnul istoric al preg\tirii umanit\]ii pentru blânde]ea [i jertfelnicia lui
Dumnezeu. Vârsta mielului pascal, de un an, este [i ea `n `n]elegerea P\rin]ilor
plinirea timpului ar\tând mersul istoriei spre `nviere. Anul integral este duhov-
nice[te `ntreaga istorie concentrat\ liturgic `n calendarul bisericesc, a[a cum `n
Duhul Sfânt „o mie de ani este ca o zi” (2 Petru 3, 8). Hristos este deopotriv\
con]inutul vie]ii Bisericii Sale, dar [i Încep\torul fiin]\rii ei `n Duhul Sfânt,
temelia Bisericii (I Corinteni 3, 11) [i Capul ei (Efeseni 5) pentru ve[nicie:

„Ca un mielu[el de un an, Cununa cea binecuvântat\ de noi,
Hristos, de voie pentru to]i S-a jertfit, Pa[tile cele cur\]itoare; [i iar\[i
din mormânt a str\lucit nou\ frumos Soarele drept\]ii”32.  

Hristos este Cununa crea]iei, c\ci El d\ruie[te logos-ul fiec\rei zidiri. El este
]inta de ve[nicie a umanit\]ii [i `mplinirea rostului ei fundamental:

„Domnul este ca o Cunun\ pe capul meu 

[i niciodat\ nu voi fi f\r\ El. 

Împletit\ mi-a fost Cununa adev\rului 

[i de aceea ramurile Tale `nfloresc `n mine”33.

Cosmosul – pergament al Învierii lui Hristos

Sfin]ii autori de tropare liturgice integreaz\ `ntreaga istorie a crea]iei `n
iubirea d\ruitoare a lui Dumnezeu. De asemenea, tr\ind taina crea]iei, ace[tia au
transcris `n metafore ]es\tura intim\ dintre cosmos [i umanitate. Lumea este o
Scriptur\ extins\ (cf. Sf. Maxim M\rturisitorul), descoperind ritmul interior al
f\pturii `n apropierea sa de Dumnezeu. În acest sens, afirma]ia doxologic\ a
proorocului David din Psalmul 103 „Cel ce `ntinzi cerul ca un cort (ca o piele) –
ejkteivnwn toVn oujranoVn wJseiv devrrin”, este interpretat\ de P\rin]ii Bisericii
`ntr-un sens teologic `n care cerul este o carte deschis\ `n care se poate descifra
ori m\car p\trunde taina universului [i a istoriei lumii. Cerul este pergamentul
iubirii lui Dumnezeu, iar intinderea lui este – `ntocmai cum deschideau rabinii
pergamentele Torei – `nceputul revela]iei dumnezeie[ti. În aceasta se v\de[te

30 Canonul Sâmbetei celei Mari, Cânt. 1, p. 9.
31 Dup\ expresia Sf. Chiril al Alexandriei.
32 Canonul Învierii, Cânt. a 4-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 17.
33 Odele lui Solomon, 1, 1-2, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003.
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caracterul pedagogic [i scriptural al universului, ca preg\tire (dup\ expresia Sf.
Maxim M\rturisitorul) pentru Scriptura cea adev\rat\. Deopotriv\, [i cerul [i
Scriptura sunt impregnate de Duhul Sfânt Care face inteligibil\ iconomia lor
(adic\ Îl face transparent pe Cuvântul lui Dumnezeu `n ele), deschizând `n]ele-
gerea lor spre Tat\l, Creatorul tuturor. 

Ideea [i realitatea teologic\ a lumii ca manuscris al lui Dumnezeu este
sus]inut\ [i de toat\ diversitatea de metafore mistice ale Bisericii. Lumea – creat\
de Dumnezeu Tat\l prin Fiul `n Duhul Sfânt – este o icoan\ a iubirii treimice [i
are menirea de-a se uni `n umanitatea lui Hristos cu Dumnezeu. Lumea ca icoan\
[i pergament este zugr\vit\ de degetul lui Dumnezeu, adic\ de Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt – dumnezeiescul scriitor al Cuvântului

Duhul sfânt, Cea de-a Treia Persoan\ a Sfintei Treimi este purt\torul acestei
iubiri a lui Hristos pentru Dumnezeu [i pentru lume din interiorul divino-
umanit\]ii Fiului. De aceea chipul lui Hristos sunt sfin]ii Bisericii, cei care primesc
`n via]a lor darurile M=ng=ietorului. Duhul este Cel care realizeaz\ articularea
cea mai profund\ a fiin]ei omene[ti `n Dumnezeu. El este Cel ce scrie o nou\
lege, pe tablele de carne ale inimii `n care harul lui Dumnezeu `mpline[te
libertatea omului pref\cându-l pe el, euharistic, `n om al lui Dumnezeu”34. De
aceea [i Biserica nume[te pe Duhul Sfânt „dumnezeiescul scriitor” care `ntip\-
re[te `n om dorul dup\ Creatorul lui. Calitatea lui de f\c\tor de via]\ „ton
zwopoiovn” [i de Cel ce constituie Biserica instituit\ de Hristos35, ca via]\ a
Cuvântului `ntrupat `n oameni este dublat\ de aceea de Arhitect care `ntemeiaz\
zidirea trupului lui Hristos. Octoihul se exprim\ elocvent `n acest sens: „Apostolii
zidesc Biserica prin arhitectura Duhului”36.

În aceast\ perspectiv\, Duhul Sfânt e prisosin]a dumnezeiasc\ a vie]ii d\ruit\
`n har oamenilor [i Cel ce scrie `n inimile lor Cuvântul Cel preacurat al lui
Dumnezeu – Hristos, iar Apostolii sunt „oameni purta]i de Duhul” `n ceea ce
propov\duiesc. „Sunt [i alte lucruri pe care le-a f\cut Iisus (…) [i acestea sunt
scrise ca s\ crede]i c\ Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu [i crezând Via]\ s\
ave]i `ntru numele Lui ” (Cf. Ioan 20). Tot Sfântul Ioan scrie „cele pe care le-a
v\zut” (Apoc. 1, 2) purtat de Duhul Sfânt [i cople[it de via]a ce deborda `n el.

Aceast\ putere a Mângâietorului de-a d\rui omului harul de a scrie despre
Dumnezeu este continuat\ de biseric\ prin teologie (cuvintele pe care Dumnezeu
le vorbe[te `n oameni). 

34 Cf.  Sf. Alexie, omul lui Dumnezeu .
35 Somnul tainic al lui Adam este o intrare în realitatea Bisericii; a[a cum în timpul

somnului, din coasta lui Adam a fost creat\ femeia (Eva – Via]\), tot astfel în timpul
somnului cel de via]\ purt\tor al mor]ii lui Hristos a luat fiin]\ Biserica lui Dumnezeu din
coasta str\puns\ a Mântuitorului.  

36 Cf. Arhim. Vasilios, Intrarea în Împ\r\]ie. Astfel, Cincizecimea este numit\ „cap\tul
S\rb\torilor” – Sf. Marcu Ascetul, Despre Botez, F.R., p. 292.
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Duhul Sfânt `n rev\rsarea lui peste lume „se `mparte f\r\ s\ sufere patim\ [i

se `mp\rt\[e[te `ntreg”. Exist\ un dar interior ce vine prisositor ca o lumin\ mai

presus de lume ce lumineaz\ `ntunericul f\pturii `nsingurate de robia patimii [i a

mor]ii.

Cuvântul-Hristos Se scrie ipostatic `nl\untrul N\sc\toarei de Dumnezeu de

c\tre Duhul, [i `n chip spiritual `n fiecare om care prime[te darul cel sfânt al

„na[terii din Dumnezeu”. Duhovnice[te suntem chema]i s\ primim „Pecetea

Darului Sfântului Duh” adic\ pe Hristos Însu[i m\rturisit de Duhul ca Domn al

`ntregii noastre vie]i. Aceast\ putere a Duhului de-a exprima `n oameni dorul lor

de Dumnezeu [i slava Lui cea ne`nserat\ a fost ar\tat\ de Însu[i Hristos, Care L-a

numit degetul37 lui Dumnezeu: „Domnul nostru Iisus Hristos dup\ Luca scotea

dracii cu degetul lui Dumnezeu, iar dup\ Matei `n Duhul lui Dumnezeu. Iar

Vasile cel Mare spune c\ degetul lui Dumnezeu e una dintre lucr\rile Duhului.

Dac\ deci una dintre ele este Duhul Sfânt f\r\ `ndoial\ c\ [i celelalte, cum ne-a

`nv\]at pe noi, tot acelea[i”38. 

Dup\ ce vor fi `ncercat teribilele asupriri ale Acestuia, ghicitorii Egiptului au

strigat: E degetul lui Dumnezeu (Exod 8, 18). Marele Vasile spune de fapt `n

Antirheticele sale c\ una din binefacerile „agaqopoiia”39 `mp\rt\[ite este acest

deget al lui Dumnezeu40. A[adar `ntreaga activitate de pedagogie a omenirii s-a

s\vâr[it prin Duhul Sfânt Cel ce arat\ pe Hristos, Îl unge pe El, `i `mputernice[te

umanitatea `ndumnezeit\, Îl mângâie `n suferin]\, Îl `nso]e[te `n moarte ferindu-I

trupul de stric\ciune [i-L `nviaz\ `n slav\41, pogor=ndu-Se peste Trupul Lui –

Biserica [i f\cându-L prin rug\ciune prezent `n mijlocul42 oamenilor pân\ la

sfâr[itul veacurilor (Matei 28, 20).

Dimensiunile cosmice ale acestei negr\ite lucr\ri se v\d [i `ntr-o cântare a

Penticostarului `nchinat\ N\sc\toarei: „Carte te-a v\zut de demult Isaia, Pururea

Fecioar\, `n care cu Degetul Tat\lui s-a scris Cuvântul cel f\r\ de ani, care ne-a

mântuit de toat\ necuvântarea, pe noi care te l\ud\m pe tine cu cuvinte sfin]ite”43.

Duhul este Dumnezeiescul Scriitor al Cuvântului lui Dumnezeu scris, nu pe

tablele de piatr\, ci pe tablele de carne ale inimii.

Legea „novmo"” este de asemenea o lucrare a Celui ce vegheaz\ – prezent `n

toate – la ordinea lumii. În acest fel, `ntre Legea Veche [i Noul Leg\mânt ni se

v\de[te o sfânt\ continuitate a lucr\rii Duhului `n integritatea aceluia[i plan al lui

37 Davktulo" tou Qeou.
38 Sf. Grigorie Palama, F.R. 7, p. 473; Cf. Jean Lison, op. cit., p. 80.
39 Cf. I Petru 4,19.
40 Ibidem, p. 84.
41 „A[a [i Hristos nu S-a preasl\vit pe Sine Însu[i” (Evrei 5, 5), ci  Duhul Slavei Lui ca

om a în\l]at umanitatea, la iubirea nesfâr[it\ [i ve[nic\ a lui Dumnezeu.
42 „Vrând s\ m\ mântuie[ti în chip minunat, Te-ai întrupat din Fecioara, ceea ce nu [tia

de b\rbat [i în mijlocul Bisericii Tale, Harul mi-ai izvorât” (Penticostar, p. 170).
43 Penticostar, p. 147v.
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Dumnezeu: `ntruparea Fiului S\u44, taina cea de veac ascuns\ [i de `ngeri ne[tiut\,
f\cut\ s\ rodeasc\ prin extensia ei `n via]a l\untric\ a fiec\rei persoane umane: 

„Carele de demult a `nsemnat lui Moisi poruncile Legii vechi, acum Legea
Darului o alc\tuie[te luminat, c\ Dumnezeiescul Mângâietor venind o scrie pre
inimile Apostolilor ca un Iubitor de oameni”45. 

Paracletul vorbe[te de comuniunea de iubire ve[nic\ a Fiului cu Tat\l, iar
pogor=rea Sa este confirmarea treimic\ a Învierii [i a roadelor ei pentru `ntregul
univers. De aceea, Sf. Grigorie Palama, vorbind despre El, f\r\ a c\dea `n eroarea
roman\ a identific\rii Duhului cu rela]ia dintre Fiul [i Tat\l, afirm\: „Duhul Sfânt
este suprema bucurie `n care Cei Trei binevoiesc `mpreun\”46.

P\catul transform\ umanitatea `n roab\ a pl\cerii [i durerii `ntr-un cerc vicios,
`ntr-o eternitate mincinoas\ care nu e dec=t repeti]ia mecanic\ [i monoton\ a
nefiin]ei. Via]a devine o dezvoltare malefic\ [i f\r\ orizont a vremelniciei, care,
alterându-i omului sim]urile spirituale `l preface `n necuvânt\tor. Prin Duhul
Sfânt – arat\ cânt\rile pascale – omul redevine purt\tor de cuvânt `n propria sa
pledoarie pentru nemurirea sa fericit\. Chipul acestei rena[teri este Purt\toarea
de Hristos, Sfânta Fecioar\ Maria. Omul este cartea deschis\ lui Dumnezeu iar
„degetul Tat\lui este Duhul”, Scriitorul dumnezeiesc. Aceast\ denumire a fost
folosit\ de `nsu[i Hristos ca m\rturie a minuniilor – lucr\ri mai presus de fire ale
Duhului Sfânt `n lume: „când Domnul `n evanghelii spune c\ alung\ diavolii prin
degetul lui Dumnezeu, El arat\ `n acela[i timp c\ acest deget este Duhul Sfânt,
cum a mai ar\tat [i alt evanghelist [i c\ este unul din duhurile care vin din (ek)
Duhul Însu[i, dup\ cum spune Marele Vasile, care pomene[te semnele primite de
Moise `n Egipt”47. Aceast\ afirma]ie a Sfântului Grigorie Palama arat\ c\ fiece
om d\ruitor are pe Duhul Sfânt, Care r\mâne prezent `n d\ruirea Sa haric\, de[i e
ascuns `n taina esen]ial\ a fiec\rui lucru, `nf\ptuind lumina de sens a frumuse]ii
lui Dumnezeu.

Paracletul „o! Paravclhto"” este prezent `n om, orientându-l pe acesta spre
Hristos, pov\]uindu-l spre umanitatea `ndumnezeit\ a Cuvântului, care `mbr\-
]i[eaz\ prin  jertfa [i `nvierea Sa, `ntreaga crea]ie: „Duhul T\u s\ m\ pov\]uiasc\
la p\mântul drept\]ii” (Ps.142,10).

Dac\ Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul Cel n\scut din Tat\l, d\ruie[te ra]iunile
fiin]iale „logoiv” tuturor lucrurilor, `mplinind ordinea de sens a crea]iei, Duhul,
„degetul lui Dumnezeu” zugr\ve[te cu har „icoana fiin]ei” f\când-o p\rta[\ fru-
muse]ii ve[nice a lui Dumnezeu.

44 Întruparea este izvorul Rusaliilor, iar Botezul în Hristos cu Duhul Sfânt ne
introduce în Împ\rt\[irea euharistic\ cu Hristos prin pogorârea Duhului: „Amestecând
firea cea compus\ cu Cuvântul, îmi izvor\[ti cu prisosin]\ curgerea din neîntinat\ Coasta
Ta cea str\puns\, Dumnezeiasc\ Baie a Rena[terii, o Cuvinte al lui Dumnezeu, înt\rind-o
cu c\ldura Duhului”(Penticostar, p. 354v.).

45 Penticostar, p. 378v.
46 Sf. Grigore Palama, Cap. Phis. 37, Cf. Paul Evdokimov, op. cit., p. 10.
47 Sfântul Grigorie Palama, Contra lui Akindin 5:24,97, cf. Jean Lison, L’Esprit

répandu – la pnevmatologie de Grégoire Palamas, Ed. din Cerf, Paris 1994,  p. 80.
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Învierea – prim\vara ve[nic\ a lumii

În aceast\ pedagogie treimic\ a universului, anotimpurile, ca daruri ale diver-
sit\]ii, episoade ciclice care slujesc intr\rii unice a omului `n Dumnezeu, m\rtu-
risesc chemarea cosmosului de a fi jertf\ adus\ pe altarul iubirii de Dumnezeu:
„De acum, cât va tr\i p\mântul, sem\natul [i seceratul, frigul [i c\ldura, vara [i
iarna, ziua [i noaptea nu vor mai `nceta” (Facere 8, 22). 

Alternan]a vremurilor, amestecarea cea inteligibil\ [i cu folos a stihiilor spre
slujirea omului [i spre slava Celui prea`nalt sunt semne ale asum\rii naturii de
c\tre om [i lumini secunde, sensuri aflându-[i `nceputul `n Logosul ve[nic al
Tat\lui. Exist\ un dialog progresiv [i `n]eleg\tor al omului cu natura care i-a dat
trup, `n care frigul [i c\ldura sunt extreme care sugereaz\ unirea contrariilor `n
om [i chemarea sa de a `mbr\]i[a toate marginile, de a uni `ntru sine toat\ f\ptura.
Învierea, ca moment afl\tor `n timp, dar care deschide eternitatea `n lume este
punctul de contact al vremilor cu clipa ve[nic\ a P\rintelui luminii celei pururea
fiitoare. Hristos, „Soarele Cel mai `nainte de Soare – prov hJlivou HJlio"”, r\sare
din mormânt prim\vara, c\ldura [i lumina aduse de El fiind anun]ate profetic [i
metaforic de soarele lumii v\zute. Este tocmai temeiul pentru care Sf. P\rin]i au
v\zut prim\vara ca pe un eveniment providen]ial care sugera Învierea lui Hristos:

„Ast\zi este prim\vara sufletelor; c\ Hristos, ca un soare r\s\rind
din mormânt a treia zi, a alungat iarna cea `ntunecat\ a p\catului
nostru; pe Dânsul s\-L l\ud\m, c\ S-a preasl\vit”48.

Cuvintele Sf. Ioan Damaschinul, creatorul Canoanelor Învierii [i al Dumi-
nicii Tomei sunt de o deosebit\ importan]\ pentru a `n]elege teologic gândirea
patristic\ [i liturgic\ a Bisericii `n rela]ia timpului cu Învierea. Timpul creat este
slujitor al planului lui Dumnezeu [i durata personalizat\ care m\soar\ apropierea
omului de El. Rânduiala vremilor este diaconal\ [i ea preg\te[te, `nva]\ [i
veste[te iconologic evenimentul mântuitor. Prim\vara, ca lumin\ `ncep\toare a
vremurilor, `n care toate cele vii primesc o nou\ suflare de via]\, anotimpul `nflo-
ririi de via]\, este un prinos de cinstire a Zilei Învierii, prim\vara cea ve[nic\,
`ncep\tura Împ\r\]iei lui Dumnezeu:

„Împ\r\teasa vremilor, aducând prealuminat daruri Zilei celei
purt\toare de lumin\ [i `mp\r\tese a zilelor, vesele[te pe fiii cei ale[i ai
Bisericii, l\udând ne`ncetat pe Hristos, Cel ce a `nviat – HJ basiliv" tẁn
wJrwvn, th lamprofovrw hJmevrwvn te basilivdi fanovtata, doruforouvsa
tevrpei, ton ejvgkriton th" Ekklhsiva" laovn ajpauvsto" anumnouvsa,
ton ajnastavnta Cristovn”49. 

Învierea `ntr-adev\r este „`mp\r\teasa zilelor”, c\ci `n ea se concentreaz\ `n
chip unic [i mântuitor Duminica (urm\toare Pa[tilor iudaice), apar]inând tim-
pului [i Ziua a opta, adic\ ve[nicia `n care Hristos a intrat prin Înviere, clipa
etern\ [i f\r\ de durat\ a unirii omului cu Dumnezeu. Deopotriv\, prim\vara este

48 Canonul Duminicii Tomei, Cânt. 1, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 60.
49 Canonul Duminicii Tomei, Cânt. 1, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 60.



224 TEOLOGIE {I VIA}|

„`mp\r\teasa vremilor”, c\ci `n ea via]a prime[te putere de `nviere, iar `nflorirea
lumii e semnul v\zut al bucuriei [i luminii ve[nice. 

Hristos este Logosul ve[nic al lui Dumnezeu, Cuvântul care explic\ lumea [i
care m\rturise[te iubirea etern\ a Tat\lui, Da-ul de iubire al Tat\lui c\tre lume.
De aceea El poate fi numit nu numai „R\s\ritul r\s\riturilor”, adic\ punctul spre
care se orienteaz\ ontologic toat\ f\ptura, ci [i ”Lumina lumii” [i Ziua cea
ve[nic\ a umanit\]ii: 

„Pe Soarele Cel mai `nainte de soare, Care a apus oarecând `n
mormânt, `ntâmpinatu-L-au c\tre diminea]\, c\utându-L ca pe o zi,
mironosi]ele femei…”50.

În Hristos, `ntreaga crea]ie porne[te `n procesiune de Înviere, celebrând
duhovnice[te intrarea `n lumina slavei treimice. Chiar [i cei ]inu]i pe nedrept `n
temni]ele mor]ii particip\ la aceast\ liturghie pascal\ `n care Arhiereul Hristos
umple de lumin\ toate marginile firii prin Învierea Sa:

„Milostivirea Ta cea nem\surat\ v\zând-o cei ]inu]i `n leg\turile
iadului, spre lumin\ se gr\beau, Hristoase, cu picioare sprintene (vesele),
l\udând Pa[tile cele ve[nice (pavsca aijwvniwn)”51. 

Aceast\ grab\ a celor izb\vi]i din iad este de fapt semnul unei percep]ii
diferite asupra timpului, `n care Hristos covâr[e[te sl\biciunea f\pturii [i iner]ia
timpului creat, pentru a vesti vindecarea f\pturii care e `mboln\vit\ de p\cat [i
unirea cu Dumnezeu. Orientarea tuturor credincio[ilor [i a preotului slujitor spre
r\s\rit la toate slujbele liturgice este chipul v\zut al acestei procesiuni grandioase
c\tre „R\s\ritul Cel de sus – ajnatolhV ex uJvyou"” – Hristos (Luca 1, 78), ade-
v\ratul slujitor [i Arhiereul ve[nic, „Cel ce aduce [i Cel ce Se aduce”52. Sfin]ii
gr\besc timpul spre ve[nicie, concentrându-l [i orientându-l spre Dumnezeu.
Modelul cel mai `ntemeiat al acestei lucr\ri este Maica Domnului care, de[i
„ceasul lui Hristos n-a venit `nc\”, la Cana Galileii, le spune slujitorilor s\
asculte de cuvântul lui, gr\bind vremea minunilor [i ar\tarea slavei lui Dumnezeu
`n Hristos, Fiul Cel ve[nic: „Acest `nceput al minunilor l-a f\cut Iisus [i [i-a
ar\tat slava Sa, [i ucenicii Lui au crezut `n El” (Ioan 2, 11).

Numirea lui Hristos de „R\s\ritul cel de Sus” are `ns\ o noim\ teologic\
deosebit\. În El, spa]iul ordonat cruciform de c\tre Dumnezeu se verticalizeaz\.
R\s\ritul nu mai este pentru vederea credin]ei un punct cardinal ca toate
celelalte, de[i acesta este semnul unde Soarele `[i are pentru noi `nceputul de
fiecare zi. Ceea ce poate fi r\s\rit pentru o persoan\, poate fi apus pentru alta, `n
func]ie de loca]ia acesteia pe glob. A[adar punctele cardinale sunt rela]ionale [i
pot fi interpretate doar personal, reprezentând de fapt rela]ia noastr\ cu Soarele. 

Hristos este R\s\ritul cel adev\rat [i Lumina veacurilor, iar prezen]a Sa `n
lume este spa]ial\, c\ci El „S-a `mp\rt\[it amestec\rii noastre”, adic\ a luat trup.
Prin Înviere, prezen]a Sa nu mai poate fi periferic\ sau limitat\ de spa]iu [i de

50 Icosul Învierii, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 18.
51 Canonul Învierii, Cânt. a 5-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 17.
52 Rug\ciunea dinaintea Intr\rii celei mari de la Sfânta Liturghie.
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timp, ci e total\ [i ea `mbr\]i[eaz\ `ntreg spa]iul [i timpul cu iubirea Lui. Hristos
Cel `nviat e „R\s\ritul cel de Sus” [i El descoper\ voca]ia vertical\ a spa]iului
credin]ei. Pentru noi, r\s\ritul este de acum mereu cerul, „locul” de unde primim
lumina [i spre care ne `ndrept\m cu fiece clip\ a vie]ii noastre „c\ de aceea [i
suspin\m, `n acest trup, dorind s\ ne `mbr\c\m cu locuin]a noastr\ cea din cer”
(II Corinteni 5, 2). Aceasta este premisa fundamental\ a transfigur\rii spa]iului `n
structur\ vertical\ [i ascensional\ prin `mp\rt\[irea de Hristos, Mântuitorul Cel
`nviat din mor]i.

Mai mult, calendarul Bisericii vine s\ orienteze taina veacurilor c\tre Hristos,
fiind o ]es\tur\ inteligibil\ a evenimentelor mântuirii. Calendarul nu este numai
ecran simultan al luminii Învierii, rev\rsate peste univers, ci [i icoan\ multipl\ a
harului lui Dumnezeu [i manuscrisul fundamental al rodirii lui Hristos `n sfin]i.
Fecioria dumnezeiasc\ a Bisericii este prezen]a `n ea a lui Hristos, Cel n\scut din
Tat\l f\r\ mam\ `n ve[nicie, iar `n timp, n\scut din Fecioara cea preacurat\.
Fecunditatea – dac\ putem spune a[a – spiritual\ a Bisericii lui Dumnezeu se
v\de[te `n sfin]i, iar via]a lor este via]a extins\ a lui Dumnezeu `n inima lumii.
Sfin]ii P\rin]i acced cu `nfiorare mistic\ la aceast\ tain\ a lumin\rii veacurilor [i
s\rb\torile – momentele de tensiune dumnezeiasc\ ale Bisericii – descoper\ aceast\
tain\. Astfel, Na[terea lui Hristos Mântuitorul este s\rb\torit\ iarna, `ntr-o pro-
ximitate semnificativ\ cu solsti]iul de iarn\. De asemenea, Învierea este s\rb\-
torit\ prim\vara pentru c\ inaugureaz\ ve[nicia f\pturilor `n Dumnezeu.

Dincolo de teoriile liturgi[tilor cu privire la apari]ia Cr\ciunului ca s\rb\toare
generalizat\ a Bisericii, teologia s\rb\torii vine s\ celebreze ie[irea din `ntuneric,
venirea Soarelui drept\]ii, na[terea R\s\ritului Celui de Sus. Solsti]iul de iarn\ e
momentul `n care iarna `ncepe s\ scad\, `n care lumina invadeaz\ progresiv
cosmosul, iar ziua `ncepe s\ creasc\. De aceea, celebrarea Cr\ciunului la solsti]iul
de iarn\ m\rturise[te de venirea Luminii ve[nice `n lume. De asemenea na[terea
Sfântului Ioan Botez\torul (24 iunie) este celebrat\ la solsti]iul de var\, atunci
când, `n apogeu, ziua `ncepe s\ scad\, iar lumina este p\truns\ de `ntuneric.
Botez\torul este exponentul Legii Vechi [i exprin\ peniten]a veacului pentru
venirea lui Hristos: „Poc\i]i-v\ c\ s-a apropiat Împ\r\]ia Cerurilor”. Teologii
dintotdeauna, apleca]i cu st\ruin]\ asupra textelor sacre au descifrat `n cuvintele
lui Ioan: „Lui I Se cade s\ creasc\, iar eu s\ m\ mic[orez” o inteligibilitate
mistic\ a personalit\]ilor celor doi – Ioan [i Hristos – care se reg\se[te `n s\rb\-
torirea lor la solsti]iile soarelui (la cel de iarn\, lumina cre[te, iar de la cel de
var\, lumina `ncepe s\ scad\). 

Este interesant de analizat [i coresponden]a mistic\ pe care P\rin]ii Bisericii
au realizat-o `ntre evenimentul Învierii [i prim\vara temporal\. Timpul creat este
slujitor al lui Dumnezeu, iar prim\vara este o icoan\ v\zut\ a Împ\r\]iei vie]ii, `n
care `nflorirea de fiin]\ [i nemurirea izvor\sc din Hristos, Biruitorul lumii [i al
mor]ii. De altfel Pa[tile iudaic (din luna Nissan), cel care a profe]it Învierea lui
Hristos, avea loc tot prim\vara, mai precis `n jurul datei de 25 martie `n computul
actual al anului. Acesta este [i momentul din vreme al echinoc]iului de prim\-
var\, adic\ `n care ziua este egal\ cu noaptea [i `ncepe s\ se extind\ peste `mp\-
r\]ia nop]ii. Semnifica]ia cosmologic\ a Învierii este tocmai acesta, de biruin]\
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asupra mor]ii, de moment salvific `n care moartea este inundat\ de via]\, iar
natura re`nviaz\ spre un nou ciclu al vie]ii.

Un alt detaliu calendaristic vine s\ plineasc\ teologic crugul timpului orientat
spre Hristos: fiacare eveniment major din via]a lui Hristos [i a Bisericii este
rezonant `n timpul din jurul s\u astfel c\ toate s\rb\torile mari ale cre[tin\t\]ii
sunt `nconjurate de o perioad\ marcat\ de teologia, de sensul [i de harul specific
al acestei s\rb\tori. Orice moment mântuitor al vremii are o `nainte pr\znuire,
apoi, o perioad\ `n care timpul personal al Bisericii se imprim\ de specificul
praznicului, `n care toate cânt\rile Bisericii se refer\ la acesta, [i de o odovanie –
termen slavon care semnific\ sfâr[it, `ncheiere. Ceea ce este `ntr-adev\r
semnificativ din perspectiv\ teologic\ este faptul c\ `n ziua odovaniei s\rb\torii
se cânt\ „toate ale praznicului”, pentru a d\rui s\rb\torii un orizont de ve[nicie. 

Credinciosul este astfel purtat `ntr-un ritm liturgic [i hristologic `n care via]a
lui prime[te lumina lui Hristos, iar evenimentele mântuitoare devin evenimentele
fundamentale ale vie]ii lui. Asumerea jertfei [i vie]ii lui Hristos este total\, iar
extinderea Mântuitorului `n via]a f\pturii cuprinde universul `n mod concret [i
`nnoitor, f\r\ a r\mâne doar o devo]iune pur spiritual\ (ca `n spiritualitatea
roman\) [i f\r\ a purta pintenul reductiv [i unilateral al memorialului (ca `n confe-
siunile reformate). Este un zbor liturgic al omului spre Dumnezeu `n care El nu
este doar scopul pelerinajului, ci C\l\uzitorul, Lumina, Via]a [i Bucuria Bisericii.      

Înc\ un aspect al s\rb\torii ortodoxe este semnificativ pentru elaborarea unei
sinteze teologice asupra timpului liturgic `n tensiunea sa c\tre ve[nicie. Prazni-
cele `mp\r\te[ti, adic\ cele care implic\ persoana Mântuitorului Hristos [i exprim\
un eveniment din via]a Lui pe p\mânt, dar chiar [i unele s\rb\tori mari ale
sfin]ilor sunt orientate teologic `ntr-o semnifica]ie integratoare [i contextual\, `n
care credin]a P\rin]ilor s-a unit `n iubire cu inspira]ia Duhului Sfânt, Cel Care
cl\de[te [i `nt\re[te Biserica lui Dumnezeu. Astfel, fiecare s\rb\toare este urmat\ –
a doua zi – de pr\znuirea persoanei sfinte care a contribuit cel mai mult la realizarea
evenimentului mântuitor. Sensul ve[nic al acestei rânduieli este urm\torul:
Dumnezeu, pentru a intra `n lume, pentru a lucra asupra lumii, are nevoie de li-
bertatea noastr\, are nevoie de oameni pentru a realiza planul S\u. Întruparea
Cuvântului avea nevoie de acel fiat al Fecioarei care a cutremurat prin smerenie
[i m\re]ie o[tile Heruvimilor. 

Toat\ via]a de smerenie [i de Înviere a lui Hristos a fost o `mpreun\-lucrare a
omului cu Dumnezeu. Mai mult, chiar `nainte de venirea Sa `n lume, Cuvântul a
venit `n chip spiritual la oamenii lui Dumnezeu, la prooroci pentru ca `ntreaga
istorie s\ primeasc\, mai `ntâi sensul, apoi prezen]a [i `n final unirea iubitoare a
Fiului lui Dumnezeu cu oamenii. Adam, Enoh, Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, Moise,
Ilie, Isaia [i to]i oamenii ale[i pentru a gr\bi prin vestire venirea Celui iubit, to]i
ace[tia sunt m\rturia smereniei lui Dumnezeu [i a iubirii Lui pentru om. Apoi
Preasfânta Fecioar\ Maria, Zaharia, Elisabeta, Ioachim, Ana, Dreptul Simeon,
Sf. Ioan Botez\torul, Apostolii sunt oamenii s\rb\tori]i `n ziua urm\toare eveni-
mentului mântuitor la care au contribuit [i care le-a schimbat via]a [i ve[nicia.
Astfel, praznicul Na[terii Maicii Domnului (8 septembrie) este urmat de ziua
sfin]ilor Dumnezeie[ti P\rin]i Ioachim [i Ana (9 septembrie), cei ce au z\mislit
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din iubirea [i din credin]a lor pe Maica lui Dumnezeu. S\rb\toarea Bunei Vestiri
(25 martie) e urmat\ de pr\znuirea Sf. Arhanghel Gavriil (26 Martie), vestitorul
lui Dumnezeu. Na[terea Domnului (25 decembrie) e urmat\ de Soborul Maicii
Domnului (26 decembrie), izvorul umanit\]ii lui Hristos. Botezul Domnului (6
ianuarie) presupune s\rb\torirea Sf. Ioan Botez\torul (7 ianuarie).  

Învierea [i diversitatea personal\

Planul ve[nic al lui Dumnezeu in istorie include fiecare persoan\ `n parte,
`ntr-o diversitate de valori unite `n iubire [i `n Hristos. Ridicarea Lui din mor]i
pline[te toate aceste voca]ii personale ale umanit\]ii. Învierea nu e doar doar un
apex teologic al istoriei lumii, ci punctul critic al istoriei personale a fiec\rui om,
c\tre care acesta se raporteaz\ restaurator [i `ntemeietor. Pentru un cre[tin, istoria
sa `n aceast\ lume e marcat\ `n mod inefabil, dar evident de moartea [i Învierea
lui Hristos.

Aceast\ ireversibilitate [i neschimbare (ajmetatrevpto") a prezen]ei lui
Hristos53 `n via]a lumii [i `n via]a fiec\rui membru al Bisericii lui Dumnezeu nu
anuleaz\ ori [tirbe[te libertatea specific\ a omului, ci o `ntraripeaz\ [i o umple de
sens ve[nic [i luminos. Învierea lui Hristos este acel ceva din fiin]a profund\ a
omului care d\ruie[te sens [i perspectiv\ istoriei [i ve[niciei lui, care orienteaz\
spre Dumnezeu lucrarea [i via]a lui, `n iubire. De aceea, numirea patristic\
timpurie a Învierii ca „zi de s\rb\toare primordial\” este justificat\, pentru c\
din ea izvor\sc resorturile pascale ale Bisericii, care se `mpart dup\ iconomia
Duhului Sfânt, `ntr-o diversitate de uniri, `n s\rb\torile anului bisericesc. Aceasta
este temeiul pentru care Sf. Maxim M\rturisitorul pune `nvierea `n inima fiin]ei
umane `mbisericite `n Hristos, ca temei [i finalitate a acesteia din urm\: „Cine a
fost ini]iat `n puterea inefabil\ a Învierii [tie de asemenea ce a avut la `nceput
Dumnezeu `n vedere pentru a face s\ subziste toat\ f\ptura”54.

Fiecare persoan\ uman\ este unic\ [i cu fiecare moarte, moare un univers de
tr\iri [i aspira]ii. Puterea lui Hristos de a ie[i din moarte [i de a sf\r=ma temeliile
mor]ii, d\ruie[te un sens ve[nic umanit\]ii [i fiec\rui om `n parte. Prin Înviere,
universul unic al omului se concentreaz\ `n iubirea infinit\ a lui Dumnezeu [i
tr\ie[te `n ve[nicie. Biserica tr\ie[te realitatea fascinant\ a iubirii lui Dumnezeu,
`n care prin `nvierea cea de ob[te, memoria comun\ [i personal\ a umanit\]ii va fi
purtat\ ca `ntr-un chivot `n iubirea lui Dumnezeu. C\ci aceasta e `nvierea:
p\strarea noastr\ `n bra]ele lui Dumnezeu pentru ve[nicie. Astfel, taina diver-
sit\]ii unice a omului devine taina iubirii lui Dumnezeu fa]\ de noi. Diferen]a

53 În acest sens, studiul Le temps circulaire: temporalisation et temporalité al lui
Raimundo Panikar în Temporalité et aliénation, Ed. Aubier – Montaigne, Roma, 1975, pp.
207-246, accede la câteva teorii fundamentale ale timpului [i la rela]ia dintre ele în
perspectiv\ teologic\. 

54 Sf. Maxim M\rturisitorul, Capitole teologice, I, 66, în Raymond Winling, La
Resurrection et l’ Exaltation du Christ dans la littérature de l’ère patristique, Les Editions
du Cerf, Paris, 2000, p. 7.
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absolut\ este cheie [i pricin\ nebiruit\ a unirii `n iubire, c\ci iubirea este comple-
mentaritate, jertf\, nevoie de cel\lalt. Deci frumuse]ea lumii v\zut\ de noi ca
diversitate este `n ochii lui Dumnezeu postulat al unirii `n ve[nicia Lui. 

S\rb\toarea pascal\ este astfel deschiderea umanit\]ii spre realizarea voca]iei
sale din veac, aceea de a se uni cu Dumnezeu, `n Hristos. Tocmai de aceea,
Învierea lui Iisus este premisa [i chemarea [i siguran]a `nvierii personale a
fiec\ruia dintre noi. Omul se v\de[te pe sine de o importan]\ ve[nic\ pentru
Dumnezeu, nu pentru c\ ar fi ceva, c\ci este f\cut din nimic, ci pentru c\ prime[te
iubirea f\r\ de hotar a lui Dumnezu.

Învierea lui Hristos – Lumin\ [i prezen]\

O alt\ eviden]\ a s\rb\torii pascale este lumina care se revars\ din Hristos
Cel `nviat peste toat\ f\ptura. Aceast\ invazie de lumin\ este nu numai vizibil\,
ci mai ales inteligibil\, semnificând cunoa[terea profund\ pe care umanitatea o
dobânde[te prin puterea Cuvântului asupra mor]ii: „{i aceasta este via]a ve[nic\:
s\ Te cunoasc\ pe Tine singurul Dumnezeu adev\rat [i pe Iisus Hristos pe care L-ai
trimis” (Ioan 17, 3). Este `ns\ [i o s\rb\toare a vederii [i str\vederii spirituale,
c\ci Învierea d\ruie[te inteligibilitate istoriei `ntregi [i este culmea profe]iilor.
Aceasta `nseamn\ deopotriv\ plinirea proorociei anterioare ei, dar [i luminarea
des\vâr[it\ pentru veacurile postcedente: 

„Lumineaz\-te, lumineaz\-te, noule Ierusalime, c\ slava Domnului
peste tine a r\s\rit”55.

Noul Ierusalim este Biserica, Trupul lui Hristos care se lumineaz\ de Înviere,
c\ci este loca[ul unde se g\tesc de `nviere oamenii. Acesta este [i `n]elesul
luminii pascale pe care toat\ Biserica o prime[te din mâinile preotului („Veni]i de
lua]i lumin\!”): lumina lui Hristos se revars\ peste toat\ f\ptura: „Ziua Învierii s\
ne lumin\m popoare”56, „Ziua Învierii, [i s\ lumin\m cu pr\znuirea, [i unii pe
al]ii s\ ne `mbr\]i[\m”57. Hristos Cel `nviat d\ruie[te vedere lumii „C\ El este la
vedere [i vede” (Odele lui Solomon, 7, 19).

În multe Biserici Ortodoxe, dup\ primirea Luminii de Înviere [i dup\ Sfânta
Evanghelie, cu o iubire ce p\trunde pân\ la intr\rile firii, cei vii merg cu lumina
la mormintele celor dragi ai lor pentru a `mp\rt\[i de lumin\ [i pe cei care au
trecut `n via]a cea ne`nserat\. Aceast\ reciprocitate de lumin\ v\de[te realismul [i
speran]a de via]\ a Bisericii. Cimitirul (koimithvrion), adic\ loca[ul de adormire
a oamenilor, dormitorul omenesc, devine un râu de lumin\ `n noaptea acestei
lumi. Locul de odihn\ al trupurilor nu mai este sarcofag (mânc\tor de carne), ci
dormitor `n care trupul a[teapt\ `nvierea [i `mp\rt\[irea de cele cere[ti. Credin-
cio[ii revin apoi `n Biseric\ pentru a participa la Sfânta Liturghie. 

55 Canonul Învierii, Cânt. a 9-a, Irmos, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,
1999,  p. 22.

56 Canonul Învierii, Cânt. 1, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 16. 
57 Slava de la Laude, Duminica Învierii, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999,

p. 24.
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  S\rb\toarea pascal\ este un ast\zi mereu: „Învierea lui Hristos v\zând, s\ ne
`nchin\m” (Anavsqasin Cristouv qeasavmenoi), pentru c\ ea deschide resor-
turile ve[niciei peste f\ptura temporal\. În original, participiul verbului sugereaz\
condi]ia credinciosului de privitor al `nvierii [i de contemporan cu ve[nicia adus\
prin ea. De aceea rela]ia dintre fiecare clip\ a timpului [i momentul Învierii este
una direct\, nemediat\: „Acum este judecata acestei lumi” (Ioan 12, 31). Fiecare
clip\ a creaturii poate intra `n unire cu ve[nicia prin Înviere. Acesta este `n]elesul
afirma]iei c\ tot timpul creaturii se raporteaz\ la Înviere, C\ci ea v\de[te lumea
„de p\cat, de dreptate [i de judecat\” (Ioan 16, 8). Învierea a[adar este accesul
imediat la Hristos, Cel ce a biruit moartea [i evenimentul care une[te timpul
secven]ial cu ve[nicia concentrat\ [i plenar\ `n ea `ns\[i: „c\ ast\zi a venit prin
Cruce bucurie la toat\ lumea”. Aceast\ stare de fapt este izvorul prezen]ei lui
Hristos `n fiecare s\rb\toare, `n fiecare zi a s\pt\mânii [i `n fiecare clip\ `n via]a
omului prin rug\ciune: „Iat\ Eu sunt cu voi `n toate zilele, pân\ la sfâr[itul veacului”
(Matei 28, 20).

Într-o form\ divers\ [i plenar\, `n care prezen]a `ntregului `n parte e o certi-
tudine inefabil\, fiecare eveniment din via]a cea dumnezeiasc\ a lui Hristos este
actualizat duhovnice[te, adic\ `n Duhul Sfânt. {i toate lucr\rile Mântuitorului,
celebrate temporal `n s\rb\tori, `n ceasuri, `n perioade liturgice, sunt semne [i
prezen]e ale Învierii `n via]a lumii, pentru c\ Învierea este poarta care face
posibil\ acest\ leg\tur\ dintre timp [i ve[nicie, [i deopotriv\ este premisa funda-
mental\ a concentr\rii timpului `n ve[nicie la sfâr[itul lumii. Iubirea lui Dumnezeu
care lumineaz\ marginile prin Înviere face ca timpul personal al fiec\rei fiin]e
umane s\ poat\ fi comprimat [i purtat `n ve[nicie, `mpreun\ cu acea persoan\,
manifestând frumuse]ea [i diversitatea lumii. Împ\r\]ia este aceast\ lumin\ a lui
Dumnezeu rev\rsându-se plenar [i `nnoitor peste om care devine incandescent de
Dumnezeu.  

De aceea, s\rb\toarea pascal\ a Bisericii este o icoan\ temporal\ a Împ\r\]iei
lui Dumnezeu. Inteligibilitatea eshatologic\ a Învierii este dat\ [i de aceast\ unire
`n Hristos Cel `nviat a tuturor contrariilor [i a timpului cu eternitatea. Hristos
inaugureaz\ substan]ial modul de via]\ – tropos-ul eshatologic, este arvuna
(a*rravbon) Împ\r\]iei [i des\vâr[irea ei: „Iar Cel ce ne `nt\re[te pe noi `mpreun\
cu voi, `n Hristos, [i ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a [i pecetluit pe noi
[i a dat arvuna Duhului, `n inimile noastre” (II Corinteni 1, 21-22). 

Minunile `ntâmplate la moartea [i Învierea Domnului deschid o nou\ per-
spectiv\ asupra lumii, aceea `n care trupul a[teapt\ r\bdator, `n sânul materiei,
slava `nvierii. Catapeteasma Templului rupt\ `n dou\ semnific\ sfâ[ierea dualis-
mului [i a separa]iei dintre cer [i p\mânt, din pricina p\catului. Lumin\torii lumii,
soarele [i luna, se `ntunec\, descoperind `n aceasta venirea (parousia) Celui Care
lumineaz\ cu ve[nicie toat\ zidirea. Via]a-Hristos inund\ tot p\mântul, c\ci
intrând `n p\mânt, `l face receptacol [i loca[ al `nvierii mor]ilor. P\mântul nu mai
este doar mânc\tor de oameni, ci [i pântece roditor al `nvierii oamenilor. Moartea
devine gesta]ie a vie]ii ve[nice, c\ci trupurile duhovnice[ti ale celor `nvia]i nu vor
fi str\ine de materie, ci vor fi materie transfigurat\ [i plin\ de Duhul Sfânt, a[a
cum avea Mântuitorul Cel `nviat. Materia are voca]ie euharistic\, pentru c\ prin
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ea, `n Duhul Sfânt, Hristos binevoie[te s\ transfigureze lumea, s\ p\trund\ `n
timp [i s\ instaureze eternitatea `ntru iubire.

Referatul privind moartea Mântuitorului poart\ `n sine o tain\ a timpului [i a
ve[niciei unite `n persoana lui Hristos Cel muribund. În toat\ durerea lumii,
asumat\ de Iisus, st\ruie o lumin\ [i un sens ve[nic: „P\rinte, `n mâinile Tale
`ncredin]ez duhul Meu” (Luca 23, 46). Evanghelistul Matei afirm\ deja `ntr-o
con[tiin]a teologic\ deosebit\ amestecarea cea cu `n]elegere a timpului cu ve[-
nicia lui Dumnezeu. Momentul mor]ii cu trupul al Fiului lui Dumnezeu este falia
dintre moarte [i via]\. A[adar chiar clipa mor]ii devine izvor de via]\. O dat\ cu
p\mântul care se cutremur\, Hristos Se pogoar\ grandios `n inima mor]ii [i
sf\râm\ puterile iadului. „Mormintele s-au deschis [i multe trupuri ale sfin]ilor
adormi]i s-au sculat. {i ie[ind din morminte, dup\ Învierea Lui, au intrat `n cetatea
sfânt\ [i s-au ar\tat multora” (Matei 27, 52-53). În]elesul duhovnicesc al acestor
cuvinte este c\ moartea este `nvins\, iar zidul desp\r]itor dintre lumea de aici [i
cea de dincolo devine punte de iubire [i de rug\ciune. Moartea [i Învierea lui
Hristos antreneaz\ un suflu `nvietor peste toat\ zidirea [i cople[e[te legile impuse
ale r\ului [i ale nefiin]ei. O schimbare de paradigm\ `n istoria lumii se petrece [i
Hristos Se ridic\ mai presus de ceruri [i coboar\ mai jos decât toate adâncurile
iadului pentru a umple de iubirea Sa tot universul.    

Dimensiunea ontologic\ a Învierii

Mântuitorul Hristos este Dumnezeu adev\rat [i Om adev\rat, Fiul lui Dum-
nezeu, Care a luat firea omeneasc\ pentru noi [i pentru a noastr\ mântuire. El
prime[te firea omeneasc\ `ntreag\, `ns\ na[terea Lui din Sfânta N\sc\toare de
Dumnezeu este mai presus de fire, p\zind por]ile fecioriei ei. De aceea, Hristos
este f\r\ de p\cat [i Domn al universului, de[i Se pleac\ `n smerenie des\vâr[it\
sub durerile [i s\r\cia lumii. Lipsa de p\cat `n via]a Mântuitorului face ca moartea
Sa pe Cruce s\ fie moarte pentru ceilal]i, pentru oameni, [i nu o consecin]\ a
propriei sl\biciuni progresive, culminând `n moarte. Biserica lui Hristos a evitat
cu `n]elepciune orice gnosticism `n teologia Întrup\rii, adeverind [i m\rturisind
unirea celor dou\ firi, dumnezeiasc\ [i omeneasc\ `n persoana unic\ a Cuvântului
lui Dumnezeu. 

Moartea este `ns\ nefireasc\ pentru fiecare om, care este receptacul, chivot –
kubwvto" al dorului nesfâr[it dup\ ve[nicie, ale c\rui idealuri transcend `n mod
absolut orice limit\ a materiei. Cu atât mai mult, pentru Hristos, Cel f\r\ de
p\cat, moartea este absurd\, dar `n acela[i timp este darul supremei iubiri a lui
Dumnezeu pentru om: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca via]a
sa s\ [i-o pun\ pentru prietenii s\i” (Ioan 15, 13). A-]i pune via]a pentru al]ii
presupune o credin]\ `n ve[nicie [i o lumin\ a propriei firi care trec peste v\lul
acestei ra]iuni opace [i acestei vie]i vremelnice [i adast\ `n ve[nicia lui Dumnezeu
(Credo quia absurdum). A[adar, moartea pe Cruce a lui Hristos este d\ruirea de
Sine a lui Dumnezeu, dar [i transfigurarea umanit\]ii `n dar pe care Dumnezeu `l
face oamenilor. Ea este [i temelia logic\ (`n Cuvântul lui Dumnezeu – Lovgo") a
prezen]ei eternit\]ii `n inima omului prin Hristos, Ve[nicia lumii, care asediaz\ [i
sf\râm\ cetatea mor]ii. 
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Moartea devine `n Hristos cale spre `nvierea ve[nic\ din p\cat [i poart\ unic\
a unirii cu Dumnezeu. Învierea lui Hristos nu e o resuscitare, o revenire la via]a
anterioar\, ci este `nceputul vie]ii ve[nice a umanit\]ii lui Hristos, unite strâns,
neamestecat [i nedesp\r]it, cu dumnezeirea Lui. Via]a lui Hristos Cel `nviat
este o via]\ a ve[niciei, trupul S\u este spiritualizat, adic\ plin de Duhul Sfânt
(pneumatikov") [i p\trunde prin u[ile `ncuiate. Lumina Lui se revars\ peste oa-
meni din locuri [i timpuri diferite, poate dispune de categoriile spa]iului [i timpului
a[a cum voie[te. Învierea Lui este temeiul adev\rului ve[nic `nscris `n mintea lui
Dumnezeu, c\ to]i oamenii vor `nvia `n Ziua cea de Apoi. Termenul acesta nu
semnific\ cea din urm\ zi, ci ziua de dincolo de zile, Ve[nicia, clipa etern\ `n care
timpul creaturii se va concentra valoric `n epectaza unirii cu Cel iubit. 

Omul asediaz\ f\r\ succes cetatea mor]ii, dar nu o poate `nvinge singur, c\ci
aceasta se afl\ `nl\untrul lui, f\r\ a fi `n firea lui. Hristos a biruit moartea,
experiind vicle[ugul ei [i anulând din interior puterea ei asupra omului. Prin
aceasta, moartea (qavnnato") trupului devine trecere de la moarte la via]\, este
eveniment pascal de mutare la Dumnezeu. Hristos p\trunde cu sufletul `n iad
pentru ca to]i cei adormi]i s\ primeasc\ vestea ridic\rii din mor]i. Adormirea
Domnului cu trupul `n mormânt a fost [i `nceputul na[terii din nou a lumii, o re-
crea]ie a „cerului nou [i a p\mântului nou”:

„Ast\zi ai sfin]it ziua a [aptea, pe care ai binecuvântat-o `ntâi cu
`ncetarea lucr\rilor; c\ toate le prefaci [i le `nnoie[ti, odihnindu-te,
Mântuitorul meu, [i iar\[i zidindu-ne”58.

Remarc\m c\ Dumnezeu nu creeaz\ din nou lumea, ci asum\ aceea[i fire
care a gre[it pentru ca to]i cei purt\tori de fire s\ primeasc\ lumina Învierii [i s\
se `nal]e la cerurile iubirii lui Dumnezeu: „Doamne Dumnezeul nostru, cât de
minunat (qaumastoVn) este numele T\u `n tot p\mântul. C\ s-a `n\l]at slava Ta
mai presus de ceruri” (Psalm 8, 1).

Lumina necreat\ a lui Hristos Cel `nviat este slava Lui de pe Tabor, este slava
prezen]ei din Templu (shekinah), este energia necreat\ a iubirii [i d\ruirii lui
Dumnezeu: „Slava mea va `ntineri ne`ncetat [i arcul meu se va `nnoi `n mâna
mea” (Iov 29, 20).

Aceast\ slav\ este ve[nic\, `ntinerind mereu lumea cu darurile Duhului Sfânt
[i preg\tind-o de unirea cu Dumnezeu. „Lumina lui Hristos lumineaz\ tuturor”.
Acesta este adev\rul fundamental al Bisericii, care izvor\[te din Învierea lui
Hristos. Umanitatea Sa, `ndumnezeit\, intr\ `n comuniune etern\ cu Treimea. Dar
pentru ceilal]i oameni, Învierea lui Hristos este schimbarea total\ de perspectiv\
a umanit\]ii, de la Sheol la Împ\r\]ie, de la stric\ciune la nemurire. Corup]ia gene-
ral\ a trupului v\de[te o stric\ciune [i o fragilitate a sufletului [i de fapt a `ntregii
fiin]e, care const\ `ntr-o lips\ de fidelitate [i o neputin]\ de a rezista pa-timilor [i
ispitelor din afar\. Hristos este biruitor nu numai al iadului [i al mor]ii, ci [i
asupra neputin]ei omene[ti de a persevera `n bine. 

Biruin]a asupra mor]ii interioare a omului – ca infidelitate fa]\ de Dumnezeu
[i `n fine fa]\ de sine – este realizat\ de Mântuitorul Hristos pe parcursul `ntregii

58 Canonul Sâmbetei celei Mari, Cânt. a 4-a, p. 9.
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Sale vie]i, care e o continu\ `nviere sau `mputernicire [i `ndumnezeire progresiv\.
Învierea din mor]i a lui Hristos este tocmai m\rturia ontologic\ a acestei realit\]i
pascale a vie]ii christice. Via]a Sa este un Pa[ti, adic\ o trecere de la moarte la
via]\ pentru umanitatea Sa, asumat\ `n ipostasul S\u dumnezeiesc, [i pentru uma-
nitatea ipostasurilor pe care le-a `ntâlnit. De aceea, Hristos opereaz\ `nvierea
umanit\]ii din moartea r\ului [i a nefiin]ei prin cuvintele, faptele, minunile Sale,
prin `ntreag\ via]a Lui de jertf\ [i de lumin\. Moartea [i Învierea Sa sunt eveni-
mentul `ntregitor care r\pune coruptibilitatea lumii [i f\ure[te o Cale c\tre
Dumnezeu („Eu sunt Calea, Adev\rul [i Via]a” – Ioan 14, 6). Or, tocmai acest\
unire neamestecat\ [i nedesp\r]it\ a umanit\]ii lui Hristos cu dumnezeirea Lui
`ntr-un unic ipostas d\ruie[te puterea de a strivi moartea [i stric\ciunea pentru c\
trupul e unit pentru ve[nicie cu Via]a cea nemuritoare. 

Acest\ realitate e sus]inut\ de P\rin]ii Bisericii [i `n special de Sf. Grigorie de
Nyssa, care afirm\: „Distrugerea mor]ii const\ `n faptul c\ stric\ciunea a fost
f\cut\ nelucr\toare (ineficace) prin faptul c\ a fost nimicit\ `n firea f\c\toare de
via]\”59. Aceast\ idee este `ntâlnit\ [i la Sfântul Ioan Hrisostom, `n Cuvântarea
acestuia la sfânta [i luminata zi a Învierii lui Hristos: „A primit un trup [i de
Dumnezeu a fost lovit. A primit p\mânt [i s-a `ntâlnit cu cerul. A primit ceea ce
vedea [i a c\zut prin ceea ce nu vedea”60.

Constitu]ia ontologic\ [i teologic\ a umanit\]ii sufer\ (p\time[te) a[adar o
transformare – devenire (metabolhv) radical\. Firea omeneasc\ devine pl\mad\
(sunduasmov") a noilor fii ai lui Dumnezeu, voca]ia ei este de a se `ndumnezei `n
persoanele umane responsabile [i iubitoare. Faptul c\ prin Cruce [i Înviere ia na[-
tere Biserica lui Hristos determin\ firea uman\ s\ primeasc\ o nou\ [i negr\it\
lumin\ „Veni]i de lua]i lumin\ !”, aceea de a fi purtat\ pe Heruvimi, `n sânul
Sfintei Treimi.

Împreun\ cu firea [i strâns legat\ de ea este timpul omului care devine pecete
a unirii cu Dumnezeu. Timpul se personalizeaz\ `n fiecare om [i devine timp
mântuitor ori timp pierz\tor. Aceast\ valoare a timpului trebuie c\utat\ `n liber-
tatea omului de a accepta sau refuza pe Dumnezeu. Fericitul Augustin surprinde
aceast\ func]ie intim\ a timpului de resort al ridic\rii ori al c\derii. El vorbe[te
despre perioada sa de r\t\cire de la credin]\ [i folose[te expresia „pierzând timpul
sau mai bine zis fiind pierdut de c\tre timp” (Confesiuni IX, 10). 

Prin Înviere `ns\ timpul `[i descoper\ natura sa pascal\, adic\ de trecere de
la moarte la via]\. Via]a omului devine prin timp ceea ce Dumnezeu gânde[te din
ve[nicie despre el cu Logosul iubirii Sale. Timpul este a[adar personalizat [i fle-
xibilitatea lui m\rturise[te despre ve[nicia care invadeaz\ timpul `n Învierea lui
Hristos, covâr[indu-i vremelnicia [i dându-i un sens ve[nic [i `nnoitor.

Jertf\ [i Înviere

Jertfa [i Învierea lui Hristos sunt `nceputul Bisericii, care este Trupul lui
Hristos jertfit [i `nviat ce se `mp\rt\[e[te lumii spre via]\. Teologia occidental\ a

59 Gregorii Nysseni Opera, Antirrheticus contra Apollinarem, Brill, Leiden, III, 1153.
60 Cuvânt de înv\]\tur\ a Sf. Ioan Hrisostom, Penticostar, p. 25. 
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insistat `n mod unilateral asupra aspectului de jertf\ a mor]ii lui Hristos, iar
dimensiunea juridic\ a sufocat consecin]ele ontologice ale acestei realit\]i
mântuitoare. 

Conceperea mor]ii lui Hristos ca pe o jertf\ juridic\ de substitu]ie [i de
satisfac]ie oferit\ lui Dumnezeu este `nceputul eretic al unui evazionism pnev-
matologic [i ontologic, `n care lumina Învierii e estompat\ de `ntunericul R\s-
tignirii, iar durerea mor]ii acoper\ chemarea lui Hristos Cel `nviat: „Bucura]i-v\ !”.
Cre[tinismele occidentale asum\ patetic [i sentimentalist durerea mor]ii, `ncât
aporoape c\ nu `[i pot reveni pentru a s\rb\tori bucuria Învierii, care devine doar
o consolare, mai mult logic\ decât fiin]ial\. De aici minimalizarea [i chiar `n cazuri
extrem(ist)e negarea realit\]ii Învierii `n teologia apusean\. Ortodoxia afirm\
unirea f\r\ de distinc]ie `ntre Jertf\ [i Înviere, complementaritatea lor esen]ial\,
lumina lor comun\, via]a lor interioar\ unic\, `n care jertfa cheam\ [i a[teapt\
Învierea, iar Învierea presupune [i umple de sens ve[nic jertfa pe Cruce. 

De altfel, chiar `n inima durerii pe care `ntreaga f\ptur\ o simte pentru Mân-
tuitorul mort, adic\ `n sâmb\ta t\cerii adânci, `n care Hristos zace cu trupul `n
mormânt, adierea `nvierii este deja o certitudine pentru `ntreaga umanitate, pe
baza leg\turii dintre cei vii cu cei mor]i. Sâmb\ta cea Mare este `ntr-adev\r ziua
`n care Hristos sf\râm\ z\voarele mor]ii [i libereaz\ pe mor]ii cei din veac.
Cântarea a 9-a a Canonului Sâmbetei celei Mari este o mângâiere pe care Biserica
o roste[te `mpreun\ cu Hristos, c\tre Maica Sa, pe care a p\zit-o de durere prin
na[terea Sa feciorelnic\ [i pe care acum o veste[te de Înviere, m\rturisind de grija
[i iubirea pe care o poart\ pururea celei care L-a n\scut:

„Nu te tângui pentru Mine, Maic\, v\zându-M\ `n groap\ pe Mine,
Fiul T\u, pe Care M-ai z\mislit `n pântece f\r\ de s\mân]\; c\ M\ voi
scula [i M\ voi preasl\vi [i voi `n\l]a `n slav\ ca un Dumnezeu, pe cei
ce cu credin]\ [i cu dragoste pe tine ne`ncetat te m\resc”61.

Temeiul cinstirii Maicii Domnului este tocmai cinstirea pe care Fiul ei i-a
acordat-o, mai ales atunci când, `n durerile r\stignirii, a `ncredin]at-o ucenicului
iubit [i a f\cut-o mama tuturor celor vii. Hristos `nal]\ `n slav\, ca un Dumnezeu
pe cei ce `n lumina Bisericii o m\resc pe Maica Lui. Aceasta `nseamn\ c\ mario-
logia este m\rturie a ortodoxiei, purtarea lui Hristos de c\tre Maic\ fiind arhetipul
teologic al `ntrup\rii duhovnice[ti a lui Hristos `n fiecare om: „Dumnezeu voie[te
`n to]i [i `n toate s\ realizeze taina Întrup\rii Sale” (Sf. Maxim M\rturisitorul). 

Ambivalen]a Pa[tilor, de bucurie trecut\ prin suferin]\ este de altfel dovedit\ de
Biserica primelor veacuri, pentru care s\rb\toarea este Triduum, Pascha Passionis
fiind complementar\ cu Pascha Resurrectionis. Lumina Crucii (Lux Crucis) este
simbolul prin care cre[tin\tatea primar\, care se ad\pa de la sursa apostolic\ de har
a lui Hristos, pr\znuia o realitate unic\ prin care Domnul Hristos s\vâr[e[te „omo-
rârea mor]ii, sf\râmarea iadului [i `nceputul unei alte vie]i, via]a ve[nic\”62.

61 Canonul Sâmbetei celei Mari, Cântarea a 9-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,
1999, p. 12.

62 Canonul Învierii, Cântarea a 7-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, pp. 20-21.
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Hristos – Domnul timpului [i al ve[niciei

Un alt aspect al acestui eveniment mântuitor este concentrarea timpului
personal al fiec\rei persoane umane `n Hristos, Domnul timpului [i al ve[niciei.
Crucea [i Învierea lui Hristos realizeaz\ o nou\ deschidere a timpului creaturii
spre Creator. În unire cu Hristos Cel Înviat, `n\l]at deasupra oric\rei necesit\]i
temporale, dar fiind cu noi „pân\ la sfâr[itul veacului” (Matei 29, 20), omul care
a murit [i a `nviat cu El prin Botez percepe timpul diferit. Este o nou\ situare a
omului `n istorie, fundamentat\ pe Înviere [i aflându-[i sensul `n ea.   

Astfel, timpul interior al creaturii se concentreaz\ ori se dilat\ `n func]ie de
participarea ei la Hristos, ve[nicia pogorât\ `n timp. În acela[i timp, aceast\ plas-
ticitate a timpului interior, slujitor al fiin]ei, este unit\ cu o actualitate absolut\ a
evenimentelor mântuitoare ale umanit\]ii. Timpul se poate concentra `ntr-o clip\
mântuitoare – a[a cum s-a `ntâmplat cu tâlharul cel credincios, care, cu o râvn\
de martir, a m\rturisit p\catul s\u [i dumnezeirea Fiului – ori se poate dilata ca `n
cazul celor [apte tineri din Efes. 

În via]a cre[tinului, `ns\, lucr\rile mântuitoare ale lui Hristos sunt de o actua-
litate vie [i vibrant\, ritmând mi[c\rile firii de apropiere de Dumnezeu. Aceast\
consecin]\ a Învierii este de altfel prezent\ `n rânduiala liturgic\ a fiec\rei zile.
Astfel, Ceasul al treilea prezentific\ haric pogorârea Duhului la Cincizecime,
Ceasul al [aselea este momentul R\stignirii Domnului, Ceasul al nou\lea este
momentul asimil\rii duhovnice[ti a mor]ii pe Cruce a Domnului, miezul nop]ii
p\trunde `n sensul de tain\ al parousiei `n care Mirele Hristos, anun]at de `n-
treaga istorie, `ntârzie (ca `n parabola celor zece fecioare), dar strigarea venirii
Lui este prezent\ mereu `n con[tiin]a Bisericii. „Iat\ Mirele vine `n miezul nop]ii,
[i fericit\ este sluga pe care o va afla priveghind”. Percep]ia noastr\ asupra is-
toriei este incomplet\ deoarece apar]inem ei, iar mi[carea `n timp implic\ distor-
siunea unei vederi clare. Domnul Hristos vine `n miezul nop]ii. Aceast\ afirma]ie
veste[te deopotriv\ noul eon inaugurat de Hristos c=nd a zdrobit por]ile mor]ii,
dar [i venirea Sa `ntru slav\ la sf=r[itul veacurilor. Dumnezeu fiind atot[tiutor vede
[i [tie c=nd istoria `[i va da duhul s\u. De aceea nu Mirele `nt=rzie peste miezul
nop]ii, ci miezul nop]ii `nc\ nu a sosit, c\ci `n r=nduiala (planul) lui Dumnezeu,
exist\ anumite lucruri care trebuie s\ se `nt=mple pentru ca timpul s\ se plineasc\
`n eternitatea iubirii Sale.  

Aceast\ percep]ie a istoriei se v\de[te mai ales `n ritmul liturgic comunitar
din zilele P\timirilor [i ale Învierii Domnului, c=nd vremea m=ntuirii este `mpro-
priat\ de credincio[i [i devine o actualizare [i o prezen]\ a lui Hristos `n ei de o
intensitate [i frumuse]e care transpar `n via]a mistic\ [i cultic\ a Bisericii:

„Ieri m-am `ngropat `mpreun\ cu Tine, Hristoase; ast\zi m\ ridic
`mpreun\ cu Tine, `nviind Tu; R\stignitu-m-am ieri `mpreun\ cu Tine:
Însu]i `mpreun\ m\ pream\re[te Mântuitorule, `n Împ\r\]ia Ta”63.  

Vedem din acest tropar con[tiin]a cre[tin\ a `mpreun\-p\timirii [i `nvierii cu
Hristos, care este temelie a unirii cu El `n Împ\r\]ia lui Dumnezeu. Ritmul liturgic
al sl\virii lui Dumnezeu pe p\mânt, `n via]a Bisericii, este nedesp\r]it de slava

63 Canonul Învierii, Cânt. a  3-a, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 16.
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ve[nic\ a celor ce cânt\ Sfintei Treimi `n cer: „Ca pre Împ\ratul tuturor primim
pe Cel nev\zut `nconjurat de cetele `ngere[ti” (Cântarea Heruvimic\). Orice
separa]ie `ntre Capul Bisericii – Hristos [i Trupul Lui ne-ar duce spre moarte,
dup\ afirma]ia f\r\ echivoc a P\rin]ilor Bisericii.  

Învierea [i Sfintele Taine

Eviden]a [i eficien]a lucr\rii lui Hristos `n lume se descoper\ prin Tainele
Bisericii, modurile dumnezeie[ti [i omene[ti prin care Hristos Se extinde prin
Duhul Sfânt `n via]a Bisericii Sale. Prin Sfintele Taine, Hristos este prezent [i
opereaz\ aceea[i lucrare de vindecare [i sfin]ire pe care a s\vâr[it-o `n via]\, `ns\
`ntr-un mod mai presus de lume, c\ci prezen]a Lui pe p\mânt nu mai e una
istoric\, limitat\ de legile necesit\]ii spa]iale ori temporale, ci una duhovni-
ceasc\, `n care Hristos este Acela[i [i `ntreg, `mp\rt\[indu-Se lumii spre via]\.

Prin Taina Botezului, care este moarte [i `nviere `n Hristos prin Duhul Sfânt,
umanitatea recapituleaz\ `n persoana celui botezat toat\ istoria lumii [i `i confer\
statutul de „fecior al lui Dumnezeu” (Sf. Ioan Damaschinul `n traducerea lui
Udri[te N\sturel), `i d\ruie[te via]a ve[nic\ pe care acesta trebuie s\ o p\zeasc\
`ntru sine. Învierea este na[terea Bisericii lui Hristos [i `nceputul vie]ii Duhului
Sfânt `n oameni la modul plenar [i dumnezeiesc al `nfierii. 

Taina Mirungerii este aceast\ umplere de harul Duhului Sfânt [i rev\rsare de
miresme ale Învierii peste trupul celui botezat. Duhul Sfânt – Duhul Învierii p\-
trunde `n credincios [i `mparte darurile acestei `nvieri ca `ntr-o Cincizecime perso-
nal\ `n care cre[tinul dobânde[te armonia iubirii [i identitatea unic\ a ̀ ndumnezeirii. 

Învierea este `ns\ prezent\ la modul cel mai accentuat `n Taina Euharistiei, `n
care Trupul `nviat al lui Hristos este d\ruit oamenilor. Pâinea [i vinul euharistic
devin Trupul [i Sângele Domnului Hristos. A[adar, omul prime[te `n sine `ntreg
Trupul Celui Care a murit [i a `nviat pentru noi, unindu-Se cu noi `n intimitatea
propriei noastre firi. În acest fel, trupul omenesc devine „substan]a Împ\ratului”
(Nicolae Cabasila), c\ci nu mai este nici o separa]ie `ntre trupul omenesc [i cel
dumnezeiesc, nici o bre[\ `ntre noi [i Dumnezeu „Cine ne va desp\r]i pe noi de
dragostea lui Hristos?” (Romani 8, 35).

Prin Taina Poc\in]ei, omul c\zut `n p\cat se cur\]e[te pe sine prin smerenie [i
lacrimi de tina celor rele [i prime[te harul iert\rii. Poc\in]a este o moarte [i o
`nviere duhovniceasc\ [i ea presupune durerea pentru propriile p\cate, lacrimile
cuno[tin]ei propriei sl\biciuni, dar [i fiorul profetic al raiului. Adev\rata vedere
prin Duhul Sfânt a lui Hristos nu se realizeaz\ decât atunci când toat\ sim]irea
omului este purificat\ de patimi: „Ferici]i cei cura]i cu inima, c\ aceia vor vedea
pe Dumnezeu” (Matei 5, 8), iar bucuria pe care El a vestit-o mironosi]elor nu
poate veni decât la cel ce `[i `nmiresmeaz\ via]a cu virtu]i ca [i cu ni[te aromate
de mult pre]:

„S\ ne cur\]im sim]irile [i s\ vedem pe Hristos str\lucind cu nea-
propiata lumin\ a Învierii. {i, cântându-I cântare de biruin]\, luminat s\-L
auzim zicând: Bucura]i-v\!”64.   

64 Canonul Învierii, Cânt. 1, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999, p. 16.
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Taina Preo]iei sau Hirotonia este „semnul iubirii lui Hristos” (Sf. Ioan
Hrisostom) [i taina prin care Hristos Se face prezent [i eficient `n via]a Bisericii
prin oamenii ale[i de c\tre El, prin Taine. În acestea, Dumnezeu sfin]e[te [i `mbi-
serice[te lumea. Preo]ia e o stare permanent\ de jertf\ [i responsabilitate, dar [i
de Înviere prin har, c\ci Hristos Cel `nviat `mprumut\ mâinile [i vocea preotului
`n s\vâr[irea Tainelor (dup\ expresia Sf. Ioan Hrisostom), `ns\ El lucreaz\ `n
toate acestea [i `n to]i `ndumnezeirea omului.

Taina Maslului d\ruie[te vindecare sufletului [i trupului, m\rturisind despre
vremelnicia acestei lumi, de pre]uirea pe care Biserica [i Dumnezeu o acord\
trupului [i de a[teptarea Învierii. Biserica lui Hristos a m\rturisit `ntotdeauna c\
p\catul este o `mboln\vire a fiin]ei [i o `ndep\rtare de Dumnezeu. De aceea, boala
este deseori o consecin]\ a p\catului [i un preludiu al mor]ii. Biserica lui Hristos
transfigureaz\ sensul bolii ca jertf\ [i mul]umire, iar vindecarea este o mic\ `nviere
[i o chemare la ridicarea definitiv\ din mor]i. 

Taina Cununiei este unirea `n Hristos a doi tineri, b\rbat [i femeie, prin care
ace[tia primesc binecuvântarea lui Dumnezeu pentru na[terea de prunci [i `ncep
o via]\ nou\, `n care a[teptarea Învierii este `nso]it\ de o lumin\ a vie]ii ve[nice.
Cei doi devin un singur trup [i via]a lor este n\sc\toare de via]\, d\ruind lumii
iubire din iubirea lor [i via]\ din via]a lor. Ei inaugureaz\ o via]\ de mul]umire [i
bucurie, de ajun al ve[niciei. Familia este `ncep\toare de via]\, prin faptul c\ ea
conlucreaz\ cu Dumnezeu la na[terea lumii („Tat\l Meu p=n\ acum lucreaz\. {i
Eu lucrez” – Ioan 5, 17) [i preg\te[te fii ai Împ\r\]iei lui Dumnezeu. Ea este s\la[
al iubirii [i icoan\ a Sfintei Treimi, pentru c\ `ntr-`nsa lumina [i iubirea lui
Hristos se `mp\rt\[esc lumii ca lumin\ n\sc\toare [i `mpreun\-creatoare. 

De asemenea, prin tunderea `n monahism, omul se logode[te cu Mirele Hristos
[i `ncepe o via]\ de rug\ciune, ascultare [i feciorie pentru a[teptarea activ\ [i pentru
apropierea de Împ\r\]ia lui Dumnezeu. De aceea, via]a monahal\ este atât via]\
mortificat\ `n ceea ce prive[te p\catul [i ispitele lumii, cât [i `nviere progresiv\
din robia trupului [i a lumii pentru o mai des\vâr[it\ libertate `n Duhul Sfânt. Ea este
numit\ „chipul `ngeresc” pentru c\ lucreaz\ `ndumnezeirea printr-o afierosire de-
plin\ a vie]ii pentru Dumnezeu [i printr-o permanent\ stare de poc\in]\ [i rug\ciune.

Sfintele Taine sunt deci moduri ale prezen]ei lui Hristos `n Biseric\ prin
Duhul Sfânt [i puteri ale Învierii personale a omului.

Înviere [i Euharistie

Consecin]ele Învierii pentru `ntregul univers se continu\ cu o nou\ [i `nnoi-
toare perspectiv\ ontologic\. Aceasta se concentreaz\ `n Sf. Tain\ a Euharistiei,
prin care pâinea [i vinul afierosite lui Dumnezeu `n slujba Dumnezeie[tii Li-
turghii devin, prin pogorârea Duhului Sfânt, Trupul [i Sângele Domnului Hristos.
Este o Cincizecime euharistic\ `n care Duhul Îl d\ruie[te pe Hristos Bisericii Sale
`ntreg [i plenar, „pentru iertarea p\catelor [i pentru via]a de veci”. Via]a Bisericii
este via]a lui Hristos d\ruit\ lumii prin Duhul Sfânt, de aceea „por]ile iadului nu
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o pot birui” (Matei 16, 18). Cuvântul ve[nic al lui Dumnezeu Se d\ruie[te prin

cuvântul Evangheliei (Origen spune „noi ne `mp\rt\[im din Pâine [i din Cuvânt”),

iar „Mielul lui Dumnezeu Care ridic\ p\catele lumii” (Ioan 1, 29) Se jertfe[te pe

Sfintele Altare, sacrificiul S\u unic de pe Cruce (efavpax) fiind actualizat `n

Duhul Sfânt `n chip nesângeros. 

Trupul euharistic al lui Hristos este trupul `nviat din mor]i, care se d\ruie[te
lumii prin Duhul, `n toate timpurile [i `n toate locurile. Trupul `nduhovnicit al lui
Hristos Cel `nviat covâr[e[te [i pline[te izvoarele firii, d\ruindu-se `ntreg [i
`ntregitor tuturor oamenilor [i tuturor veacurilor `n Împ\rt\[anie. Euharistia este
a[adar o intrare `n Învierea lui Hristos [i `n realitatea adus\ de Înviere, `n ve[nicia
`n care a intrat Hristos prin aceasta. Desigur `n chip anticipat [i profetic, `ns\ de o
eviden]\65 care transcende legile empiriei, neavând nevoie de legile ra]iunii, c\ci
Hristos Cel `nviat este Ra]iunea ve[nic\ a Tat\lui, toate celelalte ra]iuni (logoiv)
ale lucrurilor g\sindu-[i ra]iunea de a fi `n El. Euharistia este momentul culmi-
nant al acestei vie]i [i pregustare a eshatonului, prin ea d\ruindu-ni-Se Hristos,
via]a ve[nic\ a umanit\]ii. 

Învierea este a[adar prin Euharistie nu doar un eveniment a[teptat de om, ci

`mp\rt\[ibil, accesibil credincio[ilor, dumnezeiesc [i `ndumnezeitor deopotriv\.
De asemenea, momentul Învierii `[i g\se[te deplin\ `n]elegere (f\r\ a fi

obiectivat, ci p\strându-[i taina pân\ la sfâr[irea lumii) `n Euharistie. Hristos este
Logosul [i ]inta (tevlo") crea]iei. El este „izvorul vie]ii” [i `ntru „lumina Lui vom

vedea lumin\”. Învierea este `nceputul ve[niciei adev\rate a oamenilor, inaugu-
rat\ de Hristos [i extinzându-se euharistic `n via]a lumii. „{i Acesta venind, [i

toat\ iconomia cea pentru noi plinind, `n noaptea `n care a fost vândut, sau mai

degrab\ pe Sine Însu[i S-a predat pentru via]a lumii, luând pâinea cu sfintele,
preacuratele [i f\r\ prihan\ mâinile Sale…” 66. 

Momentul Cinei celei de Tain\ este dovada c\ Hristos transcende limit\rile
timpului, iar jertfa Sa pe Cruce este momentul din timp care d\ruie[te `n]elegere

ve[niciei Sale, c\ci Fiul este „chipul Tat\lui Celui nev\zut” (Coloseni 1, 15),
deschiderea lui Dumnezeu, Cuvântul izvorât din t\cerea Tat\lui. Învierea dove-

de[te plin\tatea de sens a Euharistiei, iar Euharistia extinde [i face accesibile

roadele Învierii. 

De aceea, teologia Bisericii este o teologie a Învierii [i a Euharistiei. Aceast\
realitate este o permanen]\ de credin]\ [i de tr\ire din zorii cre[tin\t\]ii [i exprim\

65 Realitatea Învierii lui Hristos este substan]a credin]ei în Dumnezeu, în Hristos – Fiul
lui Dumnezeu [i în nemurirea omului. F\când diferen]a dintre mit [i istorie în hermeneutica
Învierii, John Macquarrie scrie: „Mitul este de obicei caracterizat de o dep\rtare în timp [i
spa]iu … ca având loc cu mult\ vreme în urm\”. Prin contrast, Evangheliile vorbesc despre
„un eveniment care a avut loc într-o loca]ie definit\, în Palestina, în timpul lui Pontius
Pilatus, cu numai o genera]ie sau mai pu]in înainte de scrierile nou-testamentare” – John
Macquarrie, God-Talk: An Examination of the Language and Logic of Theology, Harper,
1967, pp. 177-180.

66 Rug\ciunea Sf. Jertfe la Liturghia Sf. Ioan Hrisostom.
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con[tiin]a [i puterea `ndumnezeirii `n Biseric\. Sf. Irineu de Lugdunum afirma `n
veacul al doilea dup\ Hristos: „Doctrina noastr\ este conform\ cu Euharistia, iar
Euharistia o confirm\”67.

De altfel, Cântarea heruvimic\ de la Liturghie, care `ncadreaz\ Intrarea cea
mare cu Cinstitele Daruri (adic\ procesiunea de slav\ a Darurilor euharistice care
prezentific\ asumarea naturii noastre de c\tre Hristos, s\l\[luirea Lui `n noi [i
purtarea umanit\]ii prin Cruce [i Înviere la Tat\l ceresc), dup\ ce afirm\ prezen]a
[i intercesiunea `ngerilor la Taina Euharistiei, descoper\ tainica reprezentare a
`ngerilor de c\tre credincio[i: „Noi care pe Heruvimi cu tain\ `nchipuim, [i
f\c\toarei de via]\ Treimi `ntreit-sfânt\ cântare aducem, toat\ grija cea lumeasc\
acum s\ o lep\d\m”. Se declar\ astfel liturgic `mpreun\-slujirea `ngerilor cu
oamenii `n jurul Tronului dumnezeiesc, constitu]ia iconic\ [i treimic\ a doxo-
logiei Bisericii (s\vâr[it\ `n numele [i `n iubirea Sfintei Treimi), „ruperea de ritm”
adic\ desprinderea de orice logic\ limitativ\ [i exclusiv\ `ntru slava Celui `nviat
[i `n\l]area de la orice auto-suficien]\ ori dependen]\ de cele lume[ti. 

Ceea ce urmeaz\ `n Liturghie are implica]ii teologice [i liturgice neb\nuite.
Preotul roste[te Troparele de `ngropare: „Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând
preacurat Trupul T\u, cu giulgiu curat `nf\[urându-l [i cu miresme, `n mormânt
nou `ngropându-l, l-au pus” [i celelalte dou\: „În mormânt cu trupul…” [i „Ca
purt\tor de via]\ …”, c\dind Cinstitele Daruri. În acest timp, credincio[ii cânt\:
„Ca pre Împ\ratul tuturor, s\ primim pe Cel `nconjurat `n chip nev\zut de cetele
`ngere[ti”. Or, Dumnezeu este necuprins [i inefabil, iar aceast\ `nconjurare nu
poate avea loc `n jurul Celui ce cuprinde cerurile cu palma. Îngerii [i oamenii
primesc `n chip nev\zut pe Împ\ratul tuturor `n procesiunea sa triumfal\ de
biruitor al mor]ii [i al iadului. Înconjurarea nev\zut\ a lui Dumnezeu este tocmai
procesul de `ndumnezeire - qevwsi, locuirea (cwvra) lui Dumnezeu `n oameni [i
a oamenilor `n Dumnezeu „Câ]i `n Hristos v-a]i botezat, `n Hristos v-a]i [i `m-
br\cat” (Galateni 3, 27).

Succesiunea cea plin\ de `n]elegere a s\pt\mânilor spre slava lui Dumnezeu
este doar un aspect temporal din aceast\ procesiune de `nconjurare doxologic\ [i
ontologic\ a lui Dumnezeu de c\tre oameni `n Liturghie.

Înviere [i credin]\ 

Via]a Bisericii lui Hristos `n Duhul Sfânt este ritmat\ de s\rb\torile Bisericii
care sunt puteri diverse ale Învierii Mântuitorului. În fiecare s\rb\toare liturgic\,
Învierea este cheia de `n]eles a lucr\rii lui Hristos [i `n perspectiva ei, toate
evenimentele mântuitoare `[i v\desc eficien]a [i semnifica]ia eshatologic\. 

Acest ritm eclesial al Învierii se reflect\ mistagogic [i `ntemeietor `n inima
omului credincios, `n via]a [i lucrarea lui. Originea vie]ii interioare a credincio-
sului este Învierea lui Hristos, eficient\ `n Duhul Sfânt prin Cincizecimea
continu\ a darurilor [i Tainelor Bisericii. De altfel, credin]a `n Hristos, aceast\

67 Adv. haer. IV, 18, 5; Sources chrétiennes, nr. 100, Paris, 1965, p. 610.
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tain\ a lui Dumnezeu `n inima omului, este o credin]\ manifest\ pascal [i acce-
sibil\ pnevmatologic. Cre[tinismele occidentale au accentuat pân\ la derizoriu
valoarea ei de adeziune ra]ional\ [i de `nceput, uitând sau ignorând substan]a
temporal\ a credin]ei, de cre[tere `n Dumnezeu, de apropiere de cer [i de apro-
priere a harului dumnezeiesc. 

Credin]a este a[adar nu doar o afirma]ie ori o primire de `nv\]\turi, ci o
putere haric\ `nnoitoare care transform\ liberul arbitru `n libertate [i o orienteaz\
pe aceasta spre Dumnezeu. Mai mult decât atât, credin]a este o p\trundere `n
realitatea fundamental eshatologic\ a prezen]ei lui Hristos `n noi. În acesta,
credin]a este un dat al Învierii lui Hristos [i intrarea `n Înviere a oamenilor.
Credin]a este prag al ve[niciei, „adeverirea celor n\d\jduite [i dovedirea celor
care nu se v\d. Estin de pivsti" elpizomevnwn upovstasi", pragmavtwn elegco"
ou blepome/nwn (Evrei 11, 1).  

Acest\ adeverire [i dovedire arat\ c\ prezen]a lui Hristos „`n toate zilele,
pân\ la sfâr[itul veacului” (Matei 28, 20) nu este doar una anticipativ\ (a[a cum
p\c\tuiesc prin omisiune ori ignoran]\ mai toate catehismele occidentale), ci una
efectiv\, evident\ [i substan]ial\. Hristos Cel `nviat este lumina de a fi a vea-
curilor [i este prezent `n Duhul Sfânt, Cel ce r\spunde epiclezei (invoca]iei)
Bisericii. În Sfintele Taine, Împ\r\]ia este prezent\ ca `nceput al ve[niciei, nu
doar ca promisiune a ei (de aceea este foarte adev\rat\ afirma]ia c\ via]a ve[nic\
nu `ncepe dup\ moarte, ci dup\ Sfântul Botez). 

Plin\tatea de har [i de prezen]\ va fi accesibil\ doar `n eshaton, `ns\ primele
roade, arvuna acestor lumini [i binecuvânt\ri sunt aici, gustate [i primite haric `n
Sfintele Taine. Chiar Sfânta Euharistie este – din pricina „grosimii” adic\ fragi-
lit\]ii [i insensibilit\]ii noastre – `nceputul [i f\g\duin]a, prezen]a `ncep\toare `n
noi a unei `mp\rt\[iri depline din Hristos, atât cât omului este posibil, `n
Împ\r\]ia iubirii Lui: „O, Pa[tile cele mari [i preasfin]ite, Hristoase; o, Împ\r\]ia
[i Cuvântul lui Dumnezeu [i Puterea; D\-ne nou\ s\ ne `mp\rt\[im cu Tine, mai
adev\rat, `n ziua cea ne`nserat\ a Împ\r\]iei Tale”68. Acest tropar al Învierii,
compus de Sfântul Ioan Damaschinul, reflect\ din plin puterea Învierii, de a
`mp\rt\[i pe Hristos `ntregii lumi, [i acestui veac trec\tor, dar mai ales ve[niciei,
adic\ realit\]ii ontologice `n care Hristos Cel `nviat va fi „totul `ntru toate” (I Co-
rinteni 15, 28).

Rela]ia dintre credin]a `n Hristos [i Înviere este cu atât mai semnificativ\ cu
cât to]i drep]ii Vechiului Testament au privit „ca prin oglind\, `n ghicitur\”, dar
`n Duhul Sfânt, „Cel ce a gr\it prin prooroci” pe Hristos, biruin]a definitiv\
asupra mor]ii. Apostolii [i apoi to]i cei care [i-au dat via]a lor pentru Hristos, [i-au
m\rturisit apartenen]a lor `n Hristos, prin Duhul Sfânt, la via]a lui Dumnezeu.
Credin]a are acest efect `ntemeietor de ve[nicie, dar [i sus]in\tor al omului pe
drumul spre Dumnezeu. Este a[adar aceast\ „credin]\ lucr\toare prin iubire” care
d\ruie[te omului accesul sau intrarea `n realit\]ile eshatologice. Sfâr[itul vremilor
va fi pentru credincios `ncununarea (stevfano") [i d\ruirea plin\t\]ii de har `n

68 Canonul Învierii, Cânt. a 9-a, Irmos, Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999,
p. 22.
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unire. Mântuitorul Hristos face diferen]a dintre ve[nicia personal\ – dobândit\ de
fiecare prin Botez, [i pe care trebuie s\ [i-o `mproprieze `ntreaga via]\ – [i
`nceputul ve[niciei comunitare, a Împ\r\]iei de slav\ [i de lumin\, atunci când
to]i cei din morminte vor `nvia cu trupul: 

„Adev\rat, adev\rat zic vou\: Cel ce ascult\ cuvântul Meu [i crede `n Cel ce
M-a trimis are via]\ ve[nic\, [i la judecat\ nu va veni, ci s-a mutat din moarte la
via]\. Adev\rat, adev\rat zic vou\, c\ vine ceasul [i acum este, când mor]ii vor
auzi glasul Fiului lui Dumnezeu [i cei ce vor auzi vor `nvia. C\ci precum Tat\l are
via]\ `n Sine, a[a I-a dat [i Fiului s\ aib\ via]\ `n Sine; [i I-a dat putere s\ fac\
judecat\ pentru c\ este Fiul Omului. Nu v\ mira]i de aceasta; c\ vine ceasul când
to]i cei din morminte vor auzi glasul Lui, [i vor ie[i cei ce au f\cut fapte bune spre
`nvierea vie]ii [i cei ce au f\cut fapte rele spre `nvierea osândirii” (Ioan 5, 24-29). 

În aceste cuvinte ale Mântuitorului este expus\ foarte clar continuitatea
dintre credin]a baptismal\ ca `nceput al ve[niciei personale [i credin]a `mplinit\
ca `nceput al Împ\r\]iei ve[nice. Botezul – moarte [i `nviere mistic\ `n Hristos
este `nceputul ve[niciei [i icoan\ a Zilei celei ne`nserate a lui Dumnezeu. Mai
mult decât atât, credin]a instaureaz\ o nou\ realitate ontologic\ a persoanei, aceea
a unirii cu Dumnezeu. Verbul „s-a mutat” (metabevbhken) este un indicativ per-
fect activ care arat\ c\ transfigurarea ontologic\ a omului `n fiin]\ de lumin\ nu
este o realitate de domeniul viitorului, ci e un „deja”, o realitate `mplinit\ [i o pre-
zen]\ lucr\toare `nc\ din clipa Botezului, care este `nvierea personal\ a omului
din p\cat [i apartenen]a sa `n Trupul lui Hristos Cel `nviat care este Biserica.

Din aceast\ pricin\ Învierea (lui Hristos) – act fundamental istoric al umani-
t\]ii [i intrare a timpului creat `n ve[nicia de iubire a lui Dumnezeu [i credin]a (`n
Hristos) ca `mpropriere a acestei Învieri `n via]a oamenilor sunt `ntr-o conti-
nuitate ontologic\ esen]ial\ pentru ritmul Bisericii `n pelerinajul ei prin timp spre
ve[nicie. Acesta este [i temeiul pentru care lumina acestor dou\ cuvinte (`nviere
[i credin]\) vine s\ se plineasc\ reciproc. Credin]a se fundamenteaz\ pe Înviere [i
Învierea se actualizeaz\ prin credin]\ `n inima omului. De aceea realitatea cre[tin\
de credin]\ `n Înviere [i `nviere prin credin]\ este fundamentat\ biblic [i constituie
o preocupare major\ `n teologia Sf. P\rin]i: „Dac\ Hristos n-a `nviat, zadarnic\
este propov\duirea noastr\, zadarnic\ este [i credin]a voastr\” (I Corinteni 15, 14). 

Înviere [i rug\ciune 

Evenimentul mântuitor al Învierii lui Hristos `nseamn\ [i o nou\ abordare `n
adresarea omului c\tre Dumnezeu. „C\ci printr-`nsul (Hristos, n.n.) avem (…)
apropierea de Tat\l `ntr-un singur Duh” (Efeseni 2, 18). Aceast\ orientare onto-
logic\ este `ns\ o realitate treimic\. Rela]ia umanit\]ii cu Creatorul este cu totul
alta `nc\ din momentul Întrup\rii. Cuvântul [i Fiul unic al lui Dumnezeu Se face
om pentru ca omul s\ devin\ dumnezeu dup\ har. Dar momentul pascal instau-
reaz\ o rela]ie personal\ [i ve[nic\ a fiec\rui om cu Dumnezeu. Comunitatea
euharistic\ [i eclesial\ dobânde[te o nou\ orientare sau un nou statut ontologic. 

Dumnezeu nu mai este undeva departe, sanc]ionând neputin]ele omene[ti
prin pedepse sau dup\ caz rev\rsând bun\t\]ile p\mântului peste cei credincio[i,
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a[a cum era cazul `n Vechiul Leg\mânt. De asemenea, Hristos nu este prezent
doar `n ]ara F\g\duin]ei pentru a propov\dui Evanghelia Vie]ii. Prin moarte [i
Înviere, Hristos este d\ruit `ntregului univers [i fiec\rei persoane `n parte. El
poate – [i o face – s\ Se arate pe Sine adun\rii de apostoli din casa `ncuiat\, celor
care pescuiau pe Marea Tiberiadei ori femeilor mironosi]e. Prezen]a Sa poate fi
una comunitar\ [i euharistic\, a[a cum a fost la ucenicii `n fa]a c\rora a mâncat, la
Emaus sau la acela[i lac al Ghenizaretului. Îns\ Hristos este prezen]a personal\ [i
`ndumnezeitoare [i asupra persoanelor umane singure, `n intimitatea lor perso-
nal\ [i rug\toare, a[a cum S-a ar\tat Mariei Magdalena, lui Petru sau, dup\ o
fericit\ tradi]ie, Maicii Sale. Timpul [i spa]iul nu ~l mai re]in, nu mai sunt recep-
tacul al umanit\]ii Sale smerite. Învierea este „preasl\vire”, a[a cum a afirmat `n
Rug\ciunea Arhiereasc\ (Ioan 17). Prin aceasta, Iisus devine receptacul al spa]iului
[i timpului a[a cum a fost `nainte de `ntrupare. Aceast\ realitate nu desfiin]eaz\ `n
vreun fel intervalul infinit dintre creatur\ [i Creator. El n-a `ncetat niciodat\ de a
fi matrice a `ntregii firi create prin dumnezeirea Sa unic\. Hristos, „omul durerilor”
este acum „Cel ce Se `mbrac\ `n lumin\ ca [i cu un ve[mânt” (cf. Psalm 103), iar
p\mântul `i este „a[ternut picoarelor Sale” (h*popovdion). 

Mântuitorul este `n Înviere Domn al `ntregului univers, iar prezen]a [i venirea
Lui (parousiva) `nvietoare, este permanent\ [i fascinant\, mereu nea[teptat\. El
vine „necuprins [i nev\zut” (Odele lui Solomon), este prezen]a fiin]ei [i a luminii
`n `ntuneric [i `n moarte, este simultaneitate [i unicitate `ntr-o paradoxal\ doxo-
logie a iubirii. Hristos frânge pâinea dup\ o exegez\ complet\ a Scripturilor celor
despre El (la Emaus) – ar\tând func]ia [i culmea euharistic\ a kerigmei – [i
vindec\ dorul duhovnicesc al Mariei Magdalena, ar\tându-Se gr\dinar al raiului
interior al oric\rui om. El mângâie pe ucenici, ar\tând, spre m\rturie ve[niciei,
r\nile Sale ca pe ni[te podoabe `mp\r\te[ti [i v\de[te func]ia euharistic\ a naturii
slujitoare omului `ndumnezeit – pe[tii care se `mbulzesc, se precipit\ s\ umple
mrejele apostolilor arat\ voca]ia diaconal\ [i jertfelnic\ a naturii, ca icoan\ a jertfei
omului `n Hristos. Mustr\ [i t\m\duie[te pe Toma, p\zind mâinile omene[ti de
„coasta cea de v\paie” [i revars\ prezen]a Sa dumnezeiasc\ peste Biseric\,
f\g\duind c\ va fi cu noi pân\ la sfâr[itul veacului (Matei 28, 20). El este pretu-
tindeni, `ntr-un mod divers [i unic de fiecare dat\ ar\tând puterea Sa peste lume [i
peste vreme.

Comunicarea omului cu Dumnezeu se face `n mod principal prin rug\ciune, fie
ea comunitar\ [i liturgic\ (Matei 5, 23-24), fie personal\ [i tainic\ (Matei 6, 6).
Ea a fost numit\ de P\rin]i „sufletul sufletului” [i „respira]ia Duhului Sfânt” (Sf.
Teofan Z\vorâtul). Ea este lumin\ interioar\ [i hran\ a sufletului: „rug\ciunea
este hrana firii sufletului”69.

Leg\tura dintre rug\ciunea cre[tin\ [i Învierea Mântuitorului este una funda-
mental\. Perspectiva ontic\ a rug\ciunii `n Biserica lui Hristos este diferit\ de cea
a Vechiului Testament. Atunci comunicarea omului cu Dumnezeu era una fluc-
tuant\ din cauza unei permanente neputin]e, experiate permanent, de a cre[te `n

69 Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoin]\, ep. 4, în Filocalia Româneasc\, vol. X, p. 496.
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fidelitate fa]\ de Creator. Un orizont `n care durerea peniten]ial\ [i nimicnicia
propriei firi erau tr\s\turile fundamentale. Pe lâng\ aceasta, credinciosul vetero-
testamentar era `n permanent conflict interior cu lumea advers\ [i cu idololatria
manifest\ subtil, iar sursele de refacere [i vindecare lipseau. De aici, o con[tiin]\
terorizat\ de propria atrofiere a firii [i de dezbinarea dintre oameni care deter-
mina o viziune suferind\ asupra lumii. Doar speran]a `ntr-un r\scump\r\tor, str\-
fulger\rile profetice [i frumuse]ea `ntoarcerii la Dumnezeu puteau lumina, fie [i
temporar, lumea `nc\rcat\ de durere a veacului.   

În Noul Testament, Via]a S-a ar\tat lumii. „Ce era de la `nceput, ce am auzit,
ce am v\zut cu ochii no[tri, ce am privit [i mâinile noastre au pip\it despre
Cuvântul vie]ii, [i Via]a s-a ar\tat [i am v\zut-o [i m\rturisim [i v\ vestim Via]a
de veci, care era la Tat\l [i s-a ar\tat nou\” (I Ioan 1, 1-2).

Sfintele Taine ale Bisericii sunt „por]ile cele ve[nice” ale iubirii lui Dumnezeu,
care s-au deschis pentru Hristos, Care a intrat cu umanitatea Sa `n slava Tat\lui.
De aceea, lumina slavei lui Dumnezeu se revars\ asupra `ntregii umanit\]i din
Biseric\: „Deschide]i c\petenii por]ile voastre [i v\ ridica]i por]ile cele ve[nice [i
va intra Împ\ratul slavei” (Psalm 23, 9-10).

Neputin]a omeneasc\ a primit putere din jertfa lui Hristos. Moartea s-a umplut
de lumina Învierii Lui [i a devenit trecere de la moarte la via]\ [i prag c\tre ne-
murire. Rug\ciunea devine preg\tire (pregustare `n `n]elegere liturgic\) [i mediu
al Euharistiei, zbor pascal peste `ntunericul mor]ii, perseveren]\ a ra]iunii fire[ti
de unire a omului cu Dumnezeu.

Voca]ia de `nviere a rug\ciunii este ar\tat\ [i de bucuria care izvor\[te din
inima celor ce se roag\, care este Duhul Sfânt „pentru c\ dragostea lui Dumnezeu
s-a v\rsat `n inimile voastre prin Duhul Sfânt Cel d\ruit nou\” (Romani 5, 5). De
aceea Sfin]ii P\rin]i afirm\ c\ rug\ciunea este „rodul bucuriei [i al mul]umirii”70.

Într-adev\r, cel ce se roag\ p\trunde `n intimitatea lui Dumnezeu. Iubirea
rug\toare [i smerit\ este fecund\ [i d\ruie[te o pregustare a fericirii ve[nice. Ea
este numit\ „plinirea [i marginea tuturor doririlor” (Ioan Damaschin `n tradu-
cerea lui Udri[te N\sturel). Rug\ciunea adev\rat\ este fundamental euharistic\71

(pentru c\ este mul]umire [i jertf\) [i `n mod necesar n\sc\toare (pentru c\ `l na[te
din nou `n roua baptismal\ a lacrimilor pe cel ce a p\c\tuit). Acesta este [i
`n]elesul cuvântului „rug\ciunea este cheia Împ\r\]iei cerurilor”72. Cel ce se roag\
simte `n mod progresiv [i unic nevoia permanent\ de a se ruga mai mult [i lumina
priveghetoare a sufletului lui caut\ „precum cerbul (…) izvoarele apelor” (Psalm
41, 1), lini[tirea [i odihna rug\ciunii. Aceast\ stare [i mi[care paradoxal\ de iubire
este `nc\ din lumea acesta o „putere a veacului viitor” (Evrei 6, 5) [i o arvun\ [i

70 Evagrie Ponticul, Cuvinte despre rug\ciune, cap. 15, în Filocalia româneasc\, vol. I,
p. 89.

71 „Rug\ciunea este mul]umire pentru bunurile primite [i cererea iert\rii gre[elilor [i a
puterii care împuternice[te pentru viitor …” Teodor al Edessei, Cuvânt despre contem-
pla]ie, în Filocalia Româneasc\, vol. IV, p. 237.

72 Ilie Ecdicul, Culegere din sentin]ele în]elep]ilor, cap. 102, în Filocalia Româneasc\,
vol IV, p. 289.  
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prezen]\ a Învierii lui Hristos `n via]a lumii. Rug\ciunea este o icoan\ haric\ a
ve[niciei, iar ve[nicia este o rug\ciune plenar\ [i culminant\, ca un imn de slav\
al unirii cu Cel iubit.

Unicitatea mor]ii [i Învierii lui Hristos

Hristos a murit [i a `nviat din mor]i „o dat\ pentru totdeauna” – e*favpax.
Aceast\ realitate este afirmat\ de mai multe ori de Sf. Apostol Pavel in Epistola
sa c\tre Evrei: „El nu are nevoie s\ aduc\ zilnic jertfe, ca arhiereii: `ntâi pentru
p\catele lor, apoi pentru ale poporului, c\ci a f\cut aceasta o dat\ pentru totdeauna,
aducându-Se jertf\ pe Sine Însu[i” (Evrei 7, 27). Termenul mai sus men]ionat
implic\ un caracter de ireversibilitate [i de unicitate momentului la care se refer\.
Acest „o dat\” are `n]elesul de prezen]\ st\ruitoare [i definitiv\. Autorii biblici
percep `n Duhul Sfânt eficien]a mântuitoare [i ontologic\ a lucr\rilor s\vâr[ite de
Hristos `n iconomia mântuirii. Jertfa [i Învierea lui Hristos instaureaz\ o alt\
ordine [i o alt\ viziune a timpului. În aceasta, jertfa nu oglinde[te repeti]ia p\ca-
tului, ca `n Vechiul Testament. Atunci, jertfa de `mp\care cu Dumnezeu era sim-
bolul dependen]ei de Dumnezeu, dar [i semnul c\ respectiva comunitate pentru
care se s\vâr[ea jertfa a p\c\tuit. O con[tiin]\ a macul\rii progresive [i inevitabile
umplea cu fric\ de pedeaps\ pe to]i cei ce vie]uiau `n Legea veche. Or, jertfele de
`mblânzire nu desfiin]au apetitul sau mai bine zis neputin]a oamenilor de a nu
p\c\tui. Rela]ia ciclic\ cu Dumnezeu era una previzibil\ [i descurajatoare. 

C\derea era inevitabil\ [i nu exista niciodat\ siguran]a iert\rii [i a mângâierii
(`n felurite chipuri Dumnezeu comunic\ oamenilor c\ nu prime[te jertfa lor).
Repeti]ia era marca unei perpetu\ri a p\catului. Acest cerc vicios – f\r\ ie[ire – se
continua `n toat\ via]a credinciosului iudaic, iar moartea era tocmai dovada
acestei `ntin\ri progresive. Exista atunci – de neocolit – con[tiin]a c\ Dumnezeu
este accesibil doar din perspectiva gre[elilor omene[ti, rela]ia cu El era una
mereu mediat\ de p\cat [i referitoare la acesta. Mai mult, jertfitorul nu era curat
nici el `nsu[i, a[a c\ `n jertf\ trebuia mereu s\ aduc\ jertf\ `ntâi pentru sine [i apoi
pentru popor. 

Jertfa pe Cruce a Mântuitorului este diferit\. El este f\r\ de p\cat, iar moartea Lui
este de bun\ voie („{i Acesta venind, [i toat\ rânduiala, iconomia – oi*konomiva)
cea pentru noi primind, `n noaptea `n care a fost vândut, sau mai degrab\ pe Sine
Însu[i S-a dat pentru via]a lumii…”73). Sacrificiul S\u este unic [i d\ruitor [i vine
din partea lui Dumnezeu Fiul, este f\r\ de p\cat [i de aceea are putere s\ [tearg\
p\catele lumii.

Una din aspectele acestei mor]i f\c\toare de via]\ este faptul c\ ea este unic\
[i nerepetabil\. În acela[i timp, fiind s\vâr[it\ de Dumnezeu Cuvântul `n umani-
tatea asumat\ de El [i unit\ ne`mp\r]it cu El, jertfa aceasta apar]ine nu numai
timpului `n care guverna Pontius Pilatus, ci eternit\]ii Fiului, Mielul „jertfit mai
`nainte de `ntemeierea lumii”. Ea este punctul `n care timpul este atins `n mod

73 Rug\ciunea Anaforalei Sf. Ioan Gur\ de Aur.
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ireversibil [i `ntemeietor de ve[nicie. De aceea, jertfa este mereu aceea[i, iar timpul
`ntreg `[i afl\ ra]ionalitatea `n ea. Mai mult decât atât, moartea aceasta este
urmat\ de Înviere, adic\ de intrarea umanit\]ii lui Hristos `n modul de via]\ spi-
ritual `n care vom intra to]i `n Ziua cea de Apoi. Aceasta ritmeaz\ timpul spre
Înviere, adic\ `l v\de[te ca fiind r\stimp dintre Învierea lui Hristos [i `nvierea
tuturor oamenilor, r\gazul dintre dou\ `nvieri. 

Consecin]ele teologice de o ame]itoare importan]\ care se desprind de aici
sunt evidente. Timpul nu mai e o m\sur\ impersonal\ a mor]ii cea atotmân-
c\toare, ci privegherea de `nviere a omului restaurat [i sfin]it `n Hristos Cel
`nviat. De asemenea, dintr-o perspectiv\ r\sturnat\, timpul este r\bdarea lui
Dumnezeu, manifestat\ `n pronie [i `n libertatea f\pturii.  

 Repetitivitatea timpului sau aparenta lui iner]ie se dovedesc a fi doar iluzie a
p\catului [i stereotipie a materiei f\r\ duh. În via]a cre[tinului viu, totul este
mereu nou „din `nceputuri, prin `nceputuri, spre `nceputuri f\r\ de sfâr[it”
(expresia Sf. Grigorie de Nyssa, care se refer\ la epectaz\ este aplicabil\ `ntr-un
sens profetic [i duhovnicesc [i vie]ii liturgice a Bisericii). Hristos – Mielul lui
Dumnezeu Care ridic\ p\catele luimii (Ioan 1, 29) a spus: „Iat\, toate le fac noi”
(Apocalipsa 21, 5).

Din aceast\ perspectiv\, Biserica a accentuat mereu unicitatea jertfei pe
Cruce a Mântuitorului. Sfânta Liturghie este intrarea (ev*isodo") Bisericii de pe
p\mânt `n realitatea ve[nic\ [i `ntemeietoare a Treimii, `n care jertfa lui Hristos,
s\vâr[it\ o dat\ pentru totdeauna, se actualizeaz\ nesângeros, prin Duhul Sfânt,
pe Sfintele Altare. 

În acela[i timp, dansul ciclic al naturii, rânduit de Dumnezeu ca un manuscris
natural al iubirii Sale, a fost urmat de primii cre[tini pentru orânduirea cea cu
`n]elegere a cultului liturgic. De asemenea, cultul iudaic a fost privit mereu, chiar
dac\ aspectele polemice nu au lipsit, ca o icoan\ profetic\ a cultului Zilei celei
ve[nice a Învierii [i vie]ii f\r\ de sfâr[it. Duminica, Ziua Învierii, s-a impus ca o
eviden]\ a `nnoirii [i a orient\rii cre[tinilor spre Hristos Cel `nviat, „Lumina lumii”
[i „R\s\ritul r\s\riturilor”. Biserica `ntreag\ a devenit – dup\ Pogorârea Duhului
Sfânt – o procesiune de ([i spre) Înviere, `n care Hristos este punctul de plecare
(„Câ]i `n Hristos v-a]i botezat, `n Hristos v-a]i [i `mbr\cat” – Galateni 3, 27),
proniatorul [i c\l\uza cea bun\, dar [i ]inta  (tevlo") plin\ de iubire `n ve[nicie.

Înviere [i Duminic\

Leg\tura intim\ (suvndesh) dintre Înviere [i Euharistie se raporteaz\ `nnoitor
[i la timpul uman, tr\it `n comunitatea Bisericii. Hristos Cel `nviat este „`nce-
p\tura `nvierii celor adormi]i” – aparchv (I Corinteni 15, 20). Aceasta arat\ c\
adierea dumnezeiasc\ a Învierii bate deja asupra lumii. Lucrarea Duhului Sfânt
de sfin]ire [i `ndumnezeire a lumii este acum unit\ cu lucrarea de `nviere. De
bun\ seam\, `nvierea cu trupul a tuturor oamenilor va avea loc la sfâr[itul vea-
cului, `n pragul ve[niciei. Îns\ timpul Bisericii este deja un timp al `nvierii,
pentru c\ fiecare om se hr\ne[te `n Duhul Sfânt din roadele Învierii lui Hristos. 

Mai mult decât atât, `mp\rt\[irea de Cel `nviat este [i izvorul `nvierii
personale [i duhovnice[ti a credincio[ilor. Sfin]irea, operat\ de Duhul Sfânt `n
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Biseric\, este o hristificare progresiv\, `n lumina libert\]ii [i a iubirii, a `ntregii
umanit\]i. Biserica este pe calea Învierii [i ia fiin]\ din Înviere. Ea este intervalul
dintre dou\ `nvieri, a lui Hristos [i a tuturor oamenilor. De aceea, peste Biseric\,
`n aceast\ lume de neputin]\ [i de suferin]\, bate deja un vânt (ruah) de Înviere,
care nu este decât Duhul Sfânt `n rev\rsarea Sa plenar\ [i f\c\toare de via]\, vie [i
`nvietoare deopotriv\. Timpul Bisericii a[adar se ritmeaz\ pascal, iar `mp\r]irea
cea cu migal\ dumnezeiasc\ a vremii `n zile, s\pt\mâni, luni, anotimpuri [i ani
este ]es\tura de tain\ care poart\ `n sine – `n chip profetic – prezen]a eternit\]ii lui
Dumnezeu, Care din iubire de oameni S-a f\cut timp pentru noi. 

Cre[tin\tatea primar\ a `n]eles aceast\ schimbare radical\ `n structura onto-
logic\ a timpului. A v\zut `n Învierea lui Hristos – eveniment din trecut, dar
deopotriv\ prezent `n plin\tatea lui – sintaxa teologic\ a lumii [i sensul vie]ii
omene[ti. De aceea, având deja structura liturgic\ [i ritmic\ a Sabatului mozaic,
Biserica a serbat Învierea lui Hristos Duminica, Ziua cea dintâi [i Ziua cea de
Apoi, Ziua a opta. Acesta este temeiul pentru care primii cre[tini au sim]it `n
comunitatea lor mireasma Învierii ca un fapt `ntâmplat, un dat mereu prezent [i
`ntemeietor de credin]\: „Dac\ Hristos n-a `nviat, zadarnic\ este propov\duirea
noastr\, zadarnic\ este [i credin]a voastr\” (I Corinteni 15, 14). 

Învierea [i implicit Duminica este pentru Biseric\ momentul `n care uma-
nitatea `nviaz\ [i se `nal]\ cu Hristos la Tat\l ceresc: „Iat\ de ce noi celebr\m ca
pe o s\rb\toare plin\ de bucurie a opta zi, `n care Iisus a `nviat din mor]i [i, dup\
ce S-a ar\tat, S-a `n\l]at la cer”74. Ziua a opta era deci asimilat\ nu numai Învierii,
ci [i ve[niciei `n care Hristos Cel `nviat vie]uie[te `mpreun\ cu Tat\l [i cu Duhul
Sfânt.  Acesta este `n]elesul cuvintelor lui J. Daniélou care afirm\ c\: „Duminica
este o crea]ie pur cre[tin\, legat\ de faptul istoric al Învierii Domnului”75.

Sabatul, adic\ odihna lui Dumnezeu dup\ crea]ie s-a descoperit `n Hristos a fi
proorocia somnului `nvietor al lui Hristos `n m\runtaiele p\mântului pentru a da
via]\ Bisericii Sale, `ntocmai precum din coasta lui Adam cel adormit, Dumnezeu
a scos pe Eva (via]\), mama tuturor celor vii. Duminica a fost de la `nceput Ziua
Învierii sau Ziua Domnului (kuriakhv hmevra). Cre[tinii – fiind `mpreun\ ca
Biseric\ – intrau `n realitatea ve[nic\ a Învierii `n fiecare zi de duminic\, la
`nceput f\r\ a neglija Sabatul, care era ]inut mai ales din ra]iuni misionare
(evanghelizarea se f\cea mai ales prin intermediul Sinagogilor din diaspora).
Biserica Ortodox\ cinste[te pân\ ast\zi sâmb\ta ca zi a pomenirii mor]ilor [i
canoanele ei opresc ajunarea des\vâr[it\ `n zi de sâmb\t\. Dar sâmb\ta este doar
ajunul Duminicii, adic\ al Învierii, este pragul spre ve[nicie pe care trebuie s\
trecem. În plus, no]iunea de odihn\ legat\ de Înviere a fost o permanen]\ a teologiei
[i sim]irii cre[tine care pregusta `n celebrarea Duminicii o pic\tur\ din odihna
euharistic\ a Împ\r\]iei ve[nice76. 

74 Epistola lui Barnaba, 15, 9; S.C. 172, pp. 188-189.
75 J. Daniélou, Bible and Liturgy, pp. 222 and 242.
76 W. Rordorf, în lucrarea sa, Sunday. The History of the Day of Rest and Worship in

the Earliest Centuries of the Christian Church, 1968, p. 296, sus]ine c\ „în secolul al
patrulea ideea de odihn\ nu a jucat nici un rol în Duminica cre[tin\”. Aceast\ idee contrazice
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Într-o pedagogie profetic\ [i `n perspectiv\ eshatologic\, sâmb\ta este chemare
[i dor al duminicii, este via]a muritoare care z\misle[te `n sine Învierea de la
Duhul Sfânt. {i aceasta `ntrucât „ne-am altoit pe Hristos `n asem\narea mor]ii
Lui, atunci vom fi p\rta[i [i Învierii Lui” (Romani 6, 4) prin Botez, astfel c\ via]a
Sa p\mânteasc\, moartea [i Învierea Lui sunt realit\]i fundamentale ale fiin]ei
noastre. Acest ritm hebdomadar, ciclic [i mereu nou, ne poart\ `ntr-un dans
liturgic spre Înviere, asemenea Heruvimilor: „Lumineaz\-te, lumineaz\-te, noule
Ierusalime, c\ slava Domnului peste tine a r\s\rit. Salt\ acum [i te bucur\ Sioane,
iar tu Curat\, N\sc\toare de Dumnezeu, vesele[te-te `ntru Învierea Celui n\scut
al t\u”77. 

 Fiecare Duminic\ rememoreaz\ mistic [i liturgic diminea]a de slav\ a
Învierii. Dar nu numai atât. Prin Sfânta Liturghie, toat\ via]a de pe p\mânt a lui
Hristos este actualizat\, Biserica intrând `n ve[nicia lui Hristos, Care revars\
darurile Sale mesianice peste ea prin Duhul Sfânt. Înv\]\tura, jertfa, moartea [i
Învierea lui Dumnezeu Cuvântul sunt prezente comunit\]ii liturgice. De asemenea,
toate slujbele celebreaz\ bucuria mistic\ a Învierii [i comunic\ tensiunea de
lumin\ care izvor\[te din Hristos Cel `nviat. Dincolo de bucuria odihnei dup\ o
s\pt\mân\ de munc\, lumina spiritual\ care se revars\ din Liturghia Duminicii este
o anticipare [i o prezen]\ `n Duh a odihnei celei ve[nice `n Împ\r\]ia lui Dumnezeu.

În concluzie, putem spune c\ Învierea este nu numai centrul istoriei lumii, ci
este [i lumina necesar\ a oric\rei teologii cre[tine. Via]a care se revars\ din ea
cuprinde ca un potop de lumin\ toat\ f\ptura, crea]ia `ntreag\ devenind mediu al
Învierii [i c\mar\ de nunt\ a firii omene[ti cu Dumnezeu. De aceea, pentru cre[tin
timpul este m\sur\ a Învierii, iar Învierea este cheia `n]elegerii timpului ca
deschidere a lumii spre Împ\r\]ie. Credin]a [i rug\ciunea, Tainele [i via]a coti-
dian\, speran]a [i certitudinea, viitorul [i prezen]a, comuniunea [i intimitatea,

76 majoritateabsolut\ a textelor patristice care afirm\ continuitatea odihnei sabatice, preluate
de cre[tini [i îmbog\]ite cu ideea Învierii ca icoan\ în har a odihnei ve[nice. Faptul c\
odihna absolut\ a fost impus\ de legile imperiale (p. 168) nu poate justifica teologia
profund\ a odihnei duminicale în contextul rug\ciunii euharistice, m\rturisit\ de toat\
patristica timpurie a Bisericii (a se vedea [i W. Rordorf, Le Dimanche, jour du culte et jour
du repos dans l’Église primitive, în Le Dimanche, Lex Orandi 39, 1965, pp. 91-111; Ph.
Delhaye-J.L. Lecat, Dimanche et sabbat, Mélanges de Science Religieuse (1966): 3-14 [i
73-93; Ph. Delhaye-J.L. Lecat, Le dimanche, Verbum Caro (1966); C. S. Mosna, Storia
della domenica dalle origini fino agli inizi del V Secolo, Analecta Gregoriana vol. 170,
1969; J. Danielou, Le dimanche comme huitième jour, în Le Dimanche, Lex Orandi 39,
1965, pp. 61-89; H. Riesenfeld, Sabbat et jour du Seigneur, în New Testament Essays.
Studies in Memory of T. W. Manson, 1959, pp. 210-218; Y. B. Tremel, Du Sabbat au Jour
du Seigneur, în Lumière et Vie 58(1962): pp. 29-49; J. M. R. Tillard, Le Dimanche, jour
d’alliance, Sciences Religieuses 16 (1964): pp. 225-250 [i  Le Dimanche, La Maison-Dieu
83 (1965); Le Dimanche, Lex Orandi 39, 1965; A. Verheul, Du Sabbat au Jour du
Seigneur, Questions Liturgiques et paroissiales (1970): 3-27; Pierre Grelot, Du Sabbat juif
au dimanche chrétien, La Maison-Dieu 123, 124 (1975): 79-107 [i 14-54).

77 Axionul Învierii Domnului. 

majoritatea
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toate valorile Bisericii se odihnesc `n Înviere pentru c\ ele cheam\ Învierea cea
de ob[te, iar Învierea le d\ sens [i le concentreaz\ `n f\ptura de lumin\ a omului
iubit [i iubitor de Dumnezeu. De aceea, grija fa]\ de natur\, responsabilitatea
omului fa]\ de sine [i fa]\ de lume sunt necesit\]i ale unei firi (omene[ti) care a
venit la fiin]\ din nimic (ex nihilo), dar va mo[teni plinirea iubirii lui Dumnezeu
pentru ve[nicie. Sfin]ii au dovedit fecunditatea Învierii `n oameni `nc\ din
aceast\ via]\ [i au cl\dit cale de lumin\ pentru `ntreaga umanitate de a intra `n
bucuria etern\ a Împ\r\]iei lui Dumnezeu.  
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Time and Resurrection
– Time as a liturgical presence of the Resurrection 

of Christ in the worship of the Church – 

The liturgical study Time and Resurrection – Time as the liturgical presence of

the Resurrection of Christ in the worship of the Church – written by Drd. Ioan Valentin

Istrati presents the theological relation between the liturgical time of the Church and

the saving event of Resurrection of Christ from the dead. The study shows that the

entire cycle of liturgical celebrations in the Church involves the Resurrection as a

source event for the eclesial prayer. After some preliminaries, the author analyses the

theological connection between the Incarnation of Christ and His Resurrection in the

liturgical hymns. Then, the sin as a cause of death is seen as a leitmotiv of the penitential

prayers of the canon. The Christological dimension of Resurrection is the most important

perspective in the analysis of the liturgical texts. This event has fundamental conse-

quences for the entire history of the humanity and also, all history before that is a

prophecy about Him. That is the reason why all the miracles performed by Our Saviour

are, in a theological sense, pathways toward Resurrection (Resurrection and healing).

The deep meaning of the living Christ is the source of holiness, because all the saints

receive their holiness from Christ, the source and the goal of their life (Resurrection

and Holiness). Then we are leaded into the Mystery of Time, in all its liturgical reality.

The Death of Christ - union of the contraries explains the new meaning of life after

the saving death of our Saviour. The simultaneity of the time with the world explains the

ontological implications of time and its new meaning and effectiveness in the Christian

eon. The cosmos is indeed – as the Scripture states – a paper of Christ’s Resurrection.

So, the Resurrection is the central point of the Christian world and its presence

gives a new perspective to the eclesial prayer, to the Mysteries, to the faith. 


