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CUVINTE CHEIE: 

spaţiu, timp, Creaţie, istorie, eternitate, îndumnezeire, Revelaţie, Ziua a Opta

Importanța  și  actualitatea  unei  asemenea  teme  se  bazează  pe  schimbările 

fundamentale care au avut loc în epoca noastră în cadrul percepției umane relativ la 

spațiu și  timp și care afectează și  solicită inclusiv explicarea din punct de vedere 

creștin-ortodox a fenomenelor surprinse.

Gândirea teologică a Părinților interesează astăzi mai mult ca oricând. Astfel, 

lumea nu e un obiect neutru. Ea încorporează cuvântul Creatorului, la fel cum o operă 

de  artă  încorporează  cuvântul  lăuntric  al  artistului.  Lucrurile  poartă  pecetea 

Înțelepciunii divine și participă la ea. Cuvintele lui Dumnezeu îl cheamă pe om să se 

angajeze în dialog cu El. Însăși frumusețea creației e un dar al lui Dumnezeu, extazul 

Său către noi,  o relație oferită.  Spațiul și  timpul reprezintă tocmai mediul  în care 



această relație oferită poate avea loc, dacă omul răspunde chemării lui Dumnezeu.

De aici s-a născut și ideea abordării temei acestei lucrări, pe care am structurat-

o în trei părți, la finele cărora am adăugat concluziile.

În  prima  parte  a  tezei  de  doctorat,  intitulată  „Timpul  şi  spaţiul  în  viziunea 

precreştină”,  încercăm  să  identificăm  premisele  unei  transfigurări.  Transfigurarea 

timpului  și  spațiului  precreștin  în  timp  și  spațiu  creștin,  o  dată  cu  întruparea 

Mântuitorului.  În  acest  sens,  urmărim înțelegerea celor  două noțiuni  la  popoarele 

vechi, cu accent pe modul în care le percepeau grecii antici și evreii. 

În viziunea omului credincios, spaţiul nu este omogen. Există spaţiul omogen şi 

spaţiul neomogen, adică sacru. Pe această „ruptură” a spaţiului se bazează „fondarea 

lumii”.  Orientarea  aceasta  a  spaţiului  devine  posibilă  datorită  hierofaniei sau 

kratofaniei,  datorită transfigurării  pe care ea o operează asupra spațiului  unde s-a 

produs. Hierofania descoperă un “punct fix absolut”, un “Centru”; descoperirea sau 

proiectarea  acestui  punct  fix  înseamnă,  de  fapt,  “Crearea  Lumii”.  „Construcţia” 

spaţiului  sacru  se  întemeiază  pe  o  revelație  primordială  ce  a  dezvăluit  arhetipul 

acestui spațiu. O nouă așezare omenească reprezintă o reconstrucție a lumii. Eliade 

găsește trei moduri de formulare a simbolismului arhitectonic al Centrului:

1. Muntele  Sacru,  aflat  în  centrul  Lumii,  loc  de  întâlnire  al  Cerului  și 

Pământului;

2. Orice templu sau palat (prin extensie, orice oraș sacru sau rezidență regală) 

este “un munte sacru”, devenind astfel un “Centru”;

Ca Axis Mundi, orașul sau templul sacru sunt considerate ca punct de întâlnire 

între Cer, Pământ și Infern. Omul nu poate trăi, aşadar, decât într-un spaţiu sacru, 

având nostalgia transcendentului în sufletul său.

În ceea ce privește filosofia greacă, conceptul de spaţiu trece prin forme diferite, 

în funcţie de nivelul de înţelegere a diferitelor epoci. Platon  gândește spațiul ca pe un 

receptacol,  substanța  din  acest  receptacol  fiind  însuși  spațiul  gol  pur,  limitat  de 

suprafețe geometrice.  Pentru Aristotel, spațiul, conceput ca loc, există deoarece, în 

primul rând, corpurile se pot înlocui unele pe altele. Deși spațiul pare a fi formă și 

materie,  el  nu este  nici  una,  nici  alta.  Aristotel  argumentează teza că spațiul  este 



limita imobilă nemijlocită a învelișului unui corp. Ceea ce înseamnă că spațiul este 

dat o dată cu corpul: împreună cu limitatul există și limita. Altfel spus, fără corpuri nu 

există spațiu. Aşadar, în filosofia greacă nu există o legătură prorpiu-zisă a spaţiului 

cu sacrul.

Viziunea spaţiului la evrei este una trans-istorică, prin tensiunea aşteptării lui 

Mesia. Întâlnirea cu Dumnezeu din visul lui Iacob, restabilind legătura cu divinul 

după episodul babilonic, sacralizează spaţiul, reface legăturile între cele două registre 

cosmice. Vechiul Testament ne oferă detalii  extrem de precise despre cum trebuie 

construite  spațiile:  corabia  lui  Noe,  cortul  întâlnirii,  templul.  Este  posibil  să  se 

vorbească  despre  o  descripție  a  unui  model  sau  proiect  preexistent.  Arhitectura 

sacrului trece de la nivelul de construcție la nivelul conștiinței. Psalmistul David ne 

vorbește despre Dumnezeu ca despre Cel ce locuiește in ceruri; El ne aude glasurile 

de rugăciune “din muntele cel sfânt al Lui”. În psalmul 9, versetul 11 ni se spune: 

„cântați Domnului, Celui ce locuiește în Sion”, pentru ca mai apoi să aflăm: “Domnul 

este  în  Biserica  cea  sfântă  a  Lui,  Domnul  în  cer  are  scaunul  Său”.  Philon  din 

Alexandria dă o viziune filosofică asupra conceptului de spaţiu, bazată pe realități 

biblice, dar și pe principii ale theoriei grecești. Dealtfel, concepția despre creația din 

nimic este specifică gândirii iudaice și este un mare câștig păstrat în Revelație prin 

poporul evreu.

În viziunea precreştină, timpul mitic poate fi împărţit în timp sacru şi profan. 

Timpul sacru are aspectul paradoxal al unui Timp circular, reversibil și recuperabil, 

un fel de etern prezent mitic, în care te reintegrezi periodic prin intermediul riturilor. 

Eliade găsește că semnificația profundă a acestui fapt pare a fi următoarea: pentru 

omul religios al culturilor arhaice, Lumea se reînoiește annual; cu alte cuvinte, el 

regăsește în fiecare an nou “sfințenia” originală, care era și  a  lui când a ieșit  din 

mâinile Creatorului. Ca o concluzie, putem adăuga că în societățile arhaice are loc o 

asimilare  a timpului  de către spațiu,  prin sacralizarea pe care  ele  o suferă.  Omul 

religios arhaic trăiește într-un spațiu sacru dominat de un timp sacru.

Fenomenul religios se află în strânsă legătură cu timpul și istoria. Este evident că 

problema timpului și a istoriei nu are o  obârșie creștină. La apariția creștinismului, 



existau  deja  interpretări  date  de   gânditorii  greci  și  romani  acestor  categorii  ale 

gândirii, pe care cugetătorii creștini le-au combătut sau le-au primit îndreptându-le. 

Astfel, pitagoricii consideră cosmosul deopotrivă vie (zoon), cu respirație și principiu 

al Limitei (peras).  Pentru Platon și Aristotel timpul și mișcarea sunt strâns asociate 

într-un soi de relație reciprocă. Punctul în care cei doi se despart în modul cel mai 

clar  îl  reprezintă  însă  absența  la  Aristotel  a  contrastului  dintre  timp și  eternitate. 

Pornind de la existența timpului ca eikon, Platon îi atribuie timpului, cel puțin prin 

implicație, un statut ontologic. Timpul are chiar și un scop în schema lucrului, acela 

de a  permite  oamenilor  să  numere.  Pentru Aristotel  însă,  timpul  nu e  sinonim al 

mișcării, ci trebuie socotit pornind de la mișcare. Recunoașterea succesiunii (anterior 

și  posterior)  este  cea  care  îi  face  pe  oameni  să  aibă  conștiința  timpului.  După 

Aristotel,  cei  mai  vechi  filosofi,  pitagoreii,  căutau  esența  timpului  în  mișcare,  și 

anume  în  învârtirea  cerului.  În  vechea  Grecie  asistăm  la  elaborarea  unei  vaste 

mitologii a reminiscenței, ba chiar la existența în panteonul grec a unei divinități care 

poartă numele unei funcții  psihologice: Mnemosyne, memoria; nu se poate spune, 

prin urmare, că evocarea “trecutului” face să retrăiască ceea ce nu mai există, dându-i 

în mintea noastră iluzia unei existențe. În secolul al VII-lea î. Hr. asistăm la o criză 

care  se  produce  în  lumea greacă:  apariția  unei  noi  imagini  a  omului.  De aici  va 

rezulta o adevărată problemă a timpului, care nu-și va găsi dezlegarea decât printr-o 

schimbare  a  viziunii  asupra  acestei  noțiuni.  Individul  se  simte  purtat  de  un  flux 

ireversibil,  dominat  de  fatalitatea  morții,  astfel  că  timpul  în  care  i  se  desfășoară 

existența îi apare ca o forță distrugătoare, “minând iremediabil tot ceea ce constituie 

pentru el prețul vieții”.  De aceea individul încearcă să transforme acest timp al vieții 

individuale  într-un  ciclu  (kyklos)  total  reconstituit.  De  aici  încercarea  lui  de  a 

reintegra timpul uman în periodicitatea cosmică și în eternitatea divină.

Poporul lui Israel, spre deosebire de greci, nu adoptase această viziune abstractă 

a timpului, precum am văzut mai sus. Ei s-au interesat mai mult de conținutul istoric 

al  timpului  decât  de  problema  filosofică  a  naturii  sale.  La  evrei,  templul  sacru 

premerge  Bisericii  creștin  și  istoria  curge  ca  teofanie,  ieșind  din  cercul  închis  al 

regenerărilor mitice. Evreii trăiesc în linie dreaptă, așteptându-l pe Mesia. De fapt, 



sacrul nu mai este un termen adecvat religiei mozaice; el trebuie înlocuit cu  sfânt. 

Templul este în fapt templul sfânt; timpul curge către evenimentul central al istoriei – 

și  aceasta  spre  binele  omenirii.  E  pentru  prima  oară  când  timpul  are  conotații 

pozitive, fără a mai inspira doar teama de moarte. E o mare așteptare la mijloc și  

atunci se gândea poate că e bine că trece timpul, că intervalul se consumă, că Mesia e 

din  ce  în  ce  mai  aproape.  Îndrăznim să  credem că  evreii  au  trăit  primii  bucuria 

timpului aducător nu de moarte, ci de viață.

În  partea  a  doua  a  lucrării  noastre,  dăm  o  perspectivă  a  teologiei  creştin-

ortodoxe asupra timpului şi spaţiului. Privit drept o succesiune de date și evenimente, 

timpul istoric nu reprezintă nimic altceva decât un timp matematic, divizat ici-colo în 

perioade mai lungi sau mai scurte. În aceste condiții, “înhămat la jugul timpului și al 

spațiului, omul trage după el universul. Încotro anume?” se întreabă pe drept cuvânt 

părintele  Iustin  Popovici.  “O,  timpul!,  continuă  el,  spuneți-mi  taina  timpului!… 

Timpul:  amarnică  povară…  Nu  există  nimic  mai  tragic  și  mai  trist  ca  neamul 

omenesc înhămat la jugul apăsător al timpului și spațiului. Trage după sine timpul 

fără să cunoască nici natura, nici sensul și nici scopul acestuia.”Aceasta se întâmplă 

însă în condițiile unei ignoranțe umane totale, a nedorinței omului de a cunoaște pe 

Hristos.

În Biserica Ortodoxă, încă din secolul al VII-lea, Sfântul Maxim Mărturisitorul, 

în  disputa  sa  cu  monofizitismul  și  origenismul,  expune  o  viziune  hristologică  a 

timpului istoric. Istoria are un rol pozitiv, fiind mediul prin care omul crește spre 

îndumnezeire.  După  Sfântul  Maxim,  Dumnezeu  exclude  timpul  din  ființa  Sa. 

Dealtfel,  orice modalitate  determinată  a existenței  este  exclusă din ființa  Sa,  căci 

altfel  El  nu  ar  mai  avea  un  caracter  de  absolută  infinitate.  Sfântul  Maxim face 

distincţie  între  timp  şi  veac,  afirmând  că  Dumnezeu  este  mai  presus  de  toată 

existența. Legea timpului se aplică diferit pentru cele care se produc în timp și cele 

care se fac din virtute. Cele produse în timp se opresc atunci când sunt desăvârșite, la 

capătul  creșterii  lor  naturale.  Cele  din virtute,  însă,  prin știința  lui  Dumnezeu,  se 

mișcă spre o nouă creștere. Sfârșitul reprezintă un nou început.  Cel  ce a făcut  să 

înceteze  în  el  ipostasul  celor  stricăcioase,  a  pus  începutul  unor  modelări  mai 



dumnezeiești, Dumnezeu neîncetând niciodată să împărtășească bunătățile Sale, care 

nu au nici început, după Sfântul Maxim. Sf. Maxim, urmând lui Grigorie de Nissa, 

cunoaște o mișcare temporală care ia sfârșit și una eternă, care după orice realizare a 

unei  ținte,  pornește  mai  departe.  Dar  această  mișcare  eternă  nu  aparține  naturii 

spiritului creat, cum pare a socoti Grigorie de Nissa, ci prin harul dumnezeiesc. În 

Legea veche Sâmbăta se cinstea prin odihnă, căci era socotită că încheie mișcarea în 

timp,  după  ea  nemaiurmând  nimic.  În  Evanghelie  e  cinstită  prin  facere  de  bine, 

arătându-se că, după desăvârșirea ajunsă prin activitatea practică, începe urcușul spre 

o nouă desăvârșire, începe studiul cunoașterii duhovnicești. 

Sfântul Maxim justifică rostul spațiului și al timpului și modul de transfigurare a 

lor: veacurile, timpurile și locurile sunt relative, existând pentru ceva. Dumnezeu însă 

nu face parte din cele ce există pentru ceva. De aceea, dacă însuși Dumnezeu este 

moștenirea celor vrednici, «  cel ce se va învrednici la acest har va fi mai presus de 

toate veacurile, timpurile și locurile, având ca loc pe însuși Dumnezeu, după cum s-a 

scris: «Fii mie Dumnezeu ocrotitor și loc întărit, ca să mă mântuiești pe mine»”. Căci 

„cel ce se mântuiește,  desăvârșindu-se după Dumnezeu, va fi  mai presus de toate 

lumile, de toate veacurile și  de toate locurile, prin care era condus mai-nainte, ca 

prunc.”

Găsim la Sf. Maxim o tâlcuire a vârstei de 30 de ani, vârsta la care Domnul a 

ieşit la propovăduire, a Cincizecimii, ai celor 38 de ani de boală ai paraliticului de la 

Vitezda.  După Sf.  Maxim, veacurile de care se vorbește în Scriptură sunt de mai 

multe feluri. Există veacuri temporale și veacuri care cuprind sfârșitul altor veacuri. 

Există  apoi  și  veacuri  libere  de natura temporală.  Întâlnim,  de asemenea,  veacuri 

trecute,  prezente și  viitoare. În ceea ce priveşte viaţa eternă, Sf.  Grigorie de Nisa 

aduce ideea mișcării veșnice, împlinite și fericite, care depășește contradicția dintre 

stare și mișcare, realizând chiar o identitate. Sf. Maxim merge mai departe, făcând 

însă o deosebire mai categorică între mișcarea din lumea finită și elementul de stare 

ce intră în viața eternă. El vorbește despre “mobilitatea nemișcată” sau “nemișcarea 

mobilă” sau de gustarea necontenită a bunurilor spirituale, dar nu în vederea creșterii, 

ci pentru conservarea desăvârșirii dobândite. 



Exemplificăm în continuare cu prezentul liturgic al slujbelor Bisericii noastre, 

aflat deseori în rugăciunile de la Sfânta Liturghie, de la Sfintele taine şi ierurgii etc. 

Se observă cum folosirea abundentă a adverbului “astăzi” pregătește dialogul direct 

cu  Cel  Căruia  I  Se  adresează  preotul,  lui  Dumnezeu.  Fără  prezentul  liturgic 

rugăciunea devine un nonsens, este doar o înșiruire de cuvinte fără o situare clară 

temporală și, astfel, fără răspuns pentru credincios. 

Timpul este așadar un întreg marcat definitiv de evenimentul central al istoriei: 

întruparea lui Hristos, eveniment care delimitează precis cele două etape. Prima etapă 

se încheie la “plinirea vremii”, la momentul ales de Dumnezeu pentru înomenirea 

Cuvântului. A doua etapă marchează începerea lucrării de îndumnezeire a oamenilor, 

prin comunicarea puterilor  dumnezeiești  din Cuvântul  întrupat,  Care face posibilă 

această comunicare prin faptul că Se face părtaș de umanitate. Istoria are astfel, ca 

Centru al ei, Cuvântul întrupat. Putem vorbi, astfel, de o unitate a timpului, unitate de 

natură  hristologică.  În  ciuda  divizării  în  trecut,  prezent  și  viitor,  în  ciuda 

numeroaselor evenimente care îl divizează și îl stratifică, “luminat de Dumnezeul-

om, timpul își arată toate caracteristicile lui “logosice” (logosna), pentru că și el a fost 

făcut de Logos (In 1, 3). În esența lui, timpul este “logosic” (logosno).

Focalizăm apoi și  mai accentuat noțiunea de timp (creștin, desigur),  așa cum 

reiese  ea  din  Evanghelii.  Suveranitatea  lui  Dumnezeu  Îi  permite  să  comprime 

timpurile,  fixând  momente  (kairoi)  şi  scurtând  zilele  când  vrea.   El  nu  îngăduie 

credincioșilor  să  dispună  de  timpul  infinit  și  incomensurabil  și  să  străbată  cu  o 

săritură  etapele,  fie  efectiv,  fie  prin  cunoașterea  datelor.  Dar  le  îngăduie  să 

experimenteze anticipat efectul evenimentelor viitoare, să înțeleagă istoria mântuirii 

în marile ei etape, să recunoască și că prin Iisus Hristos s-a întâmplat ceva hotărâtor 

în  împărțirea  timpului,  cu toate  că,  chiar  dacă  e  timpul  mântuirii,  continuă să  se 

desfășoare conforma calendarului. În poziția Sa de Suveran, Dumnezeu nu face însă 

abstracție de libertatea omului și, deci, nu poate fi vorba aici de predestinație. 

După Biblie,  linia timpului se împarte în trei părți:  cel dinaintea creației,  cel 

dintre creație și parusie și cel după parusie. În iudaism s-a suprapus acestei împărțiri 



alta în două părți, originală în parsism, care deosebește eonul prezent de cel viitor. 

Creștinismul a adus o nouă împărțire, revoluționară, a timpului. Centrul nu mai e în 

viitor,  ci  în  trecut,  în  viața  și  lucrarea  Mântuitorului.  Apariția  lui  Hristos  are  un 

caracterul temporal unic, fiind evenimentul central al istoriei mântuirii.

Termenul “ἐπάφαξ” (odată pentru totdeauna, irepetabilitate,  unicitatea istoriei 

mântuirii), se raportează la fiecare punct al istoriei mântuirii și e caracteristic pentru 

evenimentul  central  al  acestei  istorii.  Timpul  creștin  are  caracteristici  originale  în 

raport  cu ceea ce îndeobște numim timpul comun. Dealtfel,  timpul face parte din 

acele realități care, în mentalitatea creștină, se regăsesc în altă lumină prin Evanghelie 

și  prin  credința  evanghelică.  A fi  creștin  înseamnă  a  experimenta  timpul  într-o 

manieră originală.

În Mică dogmatică vorbită, Părintele Stăniloae spune că timpul și spațiul, fiind 

create de Dumnezeu de la început, nu sunt nici infinite și nici veșnice. Totuși, ele sunt 

chemate la transfigurare prin experiența iubirii cu Dumnezeu sau cu o ființă umană. 

Timpul  și  spațiul  sunt  oarecum  relative  în  raport  cu  inima  ființei  umane, 

metamorfozându-se în funcție de conștiința spirituală a acesteia. „La toate popoarele, 

cultura (s. n.) este expresia acestei metamorfoze pe care ființa umană o operează în 

spațiu și în timp. Întrupându-Se, Dumnezeu Însuși Și-a asumat această modalitate de 

transformare de către existența umană a spațiului și timpului pe care El le-a creat.” 

Așadar, este o legătură directă între timp, spațiu și cultura unui popor, confirmată de 

însăși  întruparea  Domnului.  Timpul  este  lăsat  de  Dumnezeu  şi  pentru  creşterea 

spirituală a omului, sau mai ales pentru aceasta. Este un mediu în care se exprimă 

libertatea omului, iar în momentele foarte intense putem spune că timpul se opreşte. 

Apare așadar un altfel de timp, ca un instantaneu care durează. E vorba de timpul 

liturgic, la care accedem de fiecare dată când există o revelație. Timpul cronologic 

este străpuns, ne aflăm în meta-timp, în comuniune cu sfinții. Timpul existențial se 

poate prelungi și concentra, devenind un fel de veșnicie. Este practic un mister al 

vieții  veșnice:  prin  iubire,  prin  rugăciune,  omul  accede  la  acest  timp  existențial, 

dincolo  de  cronologic.  Este  experiența  comuniunii,  fără  de  care  nu  e  posibilă 



atingerea acestui prag. 

În Sfânta Treime, nu există interval: Tatăl nu așteaptă ca Fiul să-I răspundă. Este 

un răspuns imediat și veșnic. Spațiul în care are loc această devenire este Biserica, 

căci ea adună în trupul său, care este un timp și un spațiu depășit. Transformare și 

dinamism,  toate  acestea  ancorează  trăirea  credinciosului  în  cel  mai  pur  prezent. 

Pentru  a  conștientiza  permanent  prezența  lui  Hristos,  am  nevoie,  însă,  de  o 

sensibilitate duhovnicească. Numai așa pot să depășesc timpul și spațiul.

Părintele Stăniloae consideră că timpul liturgic asociază două forme de timp: un 

timp cronologic și unul sacru. Cel cronologic se referă la derularea ritului, cel sacru 

este  exprimat,  de  exemplu,  prin  cuvintele  „în  vremea  aceea”,  prin  care  începe 

întotdeauna citirea Evangheliei în Biserică. Multe cîntări din cadrul slujbelor încep cu 

cuvântul „astăzi”.

După părintele  Stăniloae,  eternitatea  lui  Dumnezeu poartă  în  ea posibilitatea 

timpului,  timpul se poate împărtăși din această eternitate, fapt care se poate actualiza 

în comuniunea cu Dumnezeu prin har sau mai bine zis prin îndumnezeirea omului. 

Căci Dumnezeu, fiind comuniune interpersonală eternă, poate intra în relații de iubire 

și  cu  ființele  temporale.  Hristos  realizează  astfel  o  personalizare  divino-umană  a 

timpului și eternității, vindecând și umplând un timp bolnav și gol și făcându-i pe 

oameni să aștepte plini de speranță în anticamera veșniciei. În loc să distrugă timpul, 

Hristos îl împlinește, îl valorifică din nou și îl  răscumpără. Părintele Stăniloae mai 

consideră timpul ca pe un interval, dar nu în sensul aristotelic, ci într-unul spiritual 

profund. Timpul este un interval între chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru. În 

acest context, timpul liniar nu mai înseamnă aproape nimic pentru noi decât o dreaptă 

care se prăfuiește din ce în ce mai mult de la o zi la alta. De-abia acea crucificare a 

timpului, acea condensare a lui în eternitate va fi capabilă să ne umple sufletele de 

iubirea lui Dumnezeu, să ne înlăture neliniștile și să ne facă să ne regăsim pe noi 

înșine.

V. Lossky arată pericolul considerării existenței temporale a lumii, de la creație 

la Parusie, ca un segment limitat al unei veșnicii devenite lineară. O veșnicie redusă 



la un timp fără început și fără sfârșit, un infinit redus la indefinit. Lossky denumește, 

de fapt, criza timpului istoric iudaic și arată cum au rezolvat Sfinții Părinți problema 

creației ca timp și veșnicie. Cu atât mai mult timpul își dobândește sensul său real, o 

dată  cu  înomenirea  Fiului  lui  Dumnezeu.  “Începutul”  primește  alte  semnificații 

depline, în condițiile unirii timpului cu veșnicia în viața divino-umană a lui Hristos. 

Prin Hristos, veșnicia nu mai aparține strict lui Dumnezeu căci omul e chemat, prin 

timp, la veșnicie.

Marea șansă oferită de Dumnezeu omului – și pe care aceasta e liber să o aleagă 

– se numește  theosis, adică îndumnezeirea omului. În cadrul theosis-ului, “veacul” 

sau  “aionul”  prezent  și  viitor  coexistă.  Îndumnezeirea  omului  în  acest  context 

temporal  reprezintă,  de  fapt,  asimilarea  și  unirea  lui  pe  cât  de  mult  posibil  cu 

Dumnezeu, transformarea lui într-o “copie” a lui Dumnezeu, dar “fără identitate de 

esență”. Acordat potențial prin Botez, harul îndumnezeirii, acceptat liber și treptat pe 

durata vieții întregi, ne poartă spre vederea și cunoașterea lui Dumnezeu. Theosis-ul 

are  o  legătură  directă  cu timpul,  căci  este  oferit  omului  în  timp.  În virtutea noii 

orientări pe care Biserica o dă omului, acesta e capabil să schimbe timpul: în loc de 

ființa  care  își  observă  robia  sa  în  păcat,  el  devine  ființa  care  își  observă 

îndumnezeirea. În  timp  ce  toți  Părinții  mărturisesc  incognoscibilitatea  și 

transcendența Ființei divine, modul lor de a concepe viața veșnică a ființelor raționale 

create și gradul îndumnezeirii lor nu este întotdeauna identic. Unii dintre ei concep 

participarea  la  Împărăție  ca  un  urcuș  infinit  spre  desăvârșirea  absolută,  alții, 

dimpotrivă, o descriu ca pe o “odihnă veșnică”; aceștia din urmă socotesc că orice 

existență caracterizată printr-o “devenire” nu este încă desăvârșirea integrală.

Vorbim apoi  despre  timp,  mişcare  şi  îndumnezeire,  pornind  de  la  faptul  că 

mișcarea este un mijloc de a atinge un țel înalt: în cazul omului, desăvârșirea. Finalul 

este aflat în urcușul Creației la Dumnezeu, unde repausul predomină ca o consecință 

și o desăvârșire a mișcării. Starea de repaus, care este absolută în lumea ideală a lui 

Platon  și  Origen,  este  relativă  în  lumea  desăvârșirii  duhovnicești  a  lui  Sfântului 

Maxim. Este ceea ce se cheamă αεικίνητος στάσις și στάσιμος κίνησις, un repaus 

veșnic-mișcător și o mișcare veșnic-neschimbată.



Aprofundăm ideea de lume ca spaţiu creat, destinat îndumnezeirii. Creaţia este 

un spaţiu al omniprezenţei divine. Dacă nu luăm lumea ca întreg, ca o ipostază în 

sine, ci privim în interiorul ei, adică la ceea ce se întâmplă înăuntrul ei, ca să zicem 

așa, la lucrurile luate în parte, vom observa aceleași urmări ale creației “din nimic”. 

Exact așa cum lumea, în întregul ei, a avut un început, tot așa și fiecare ființă în parte 

a acestei lumi depinde de un început care o amenință cu dispariția. Structura spațio-

temporală a universului “e trăită” de toate și de toți în această lume, ca fiind modul în 

care ființele își dobândesc starea de “a fi” și în același timp de “a nu fi”. Același 

spațiu, care în acest moment mă unește cu voi, mă separă de voi. Ființele se unesc și  

se despart prin aceleași mijloace. Spațiu și timp sunt caracteristici exclusiv ale lumii 

zidite, și aceasta privește orice creatură despre care se poate spune că are identitate 

proprie.

Omul  participă,  prin  intermediul  timpului  şi  spaţiului,  la  veşnicia  şi 

omniprezența lui Dumnezeu. Astfel, Sf. Simeon redă săptămâna creației din Fc 1 ca o 

imagine a istoriei mântuirii, culminând în "ziua a opta" sau creația cea nouă. Aceasta 

a fost inaugurată de Hristos și așteaptă manifestarea ei desăvârșită la a Doua Venire a 

Lui. Putem spune că trăim într-o proximitate a zilei a opta și ne putem împărtăși din 

veșnicia ei în măsura în care ne împărtășim cu Hristos încă din viața aceasta. După 

Sfinţii Părinţi, în ziua a șasea, creațiunea se încheie, ajunge la împlinirea ei, având 

curând  să  înceapă  un  nou  stadiu  dincolo  de  hotarul  ei  natural.  În  ziua  a  șaptea 

încetează cu totul orice mișcare temporală din cuprinsul ei. 

Sfântul Simeon Noul Teolog vorbește despre Ziua Domnului și înțelesul mistic 

al  Judecății  lui  Dumnezeu.  Strălucirea  Slavei  Dumnezeirii  schimbă  inclusiv 

temporalitatea  în  eternitate  și  transmută cosmosul  sensibil  în  cel  spiritual.   Însăși 

înțelegerea noastră legată de cuvântul "zi" ca perioadă temporală ce se întinde între 

două  repere  orare  nu  mai  este  valabilă.  Slava  Dumnezeirii  lui  Hristos  ne 

transfigurează și ne introduce în cu totul alte realități. Să nu ne închipuim, așadar, că 

ziua aceea va fi cândva, departe; să nu ne închipuim că Acela pe care nu-L vedem 

acum va rămâne tot nevăzut în veșnicie. Sfântul Simeon avertizează, totodată, asupra 

pregătirii  noastre  permanente  pentru  Ziua  Domnului:  "Cel  Ce  acum este  nevăzut 



pentru  toți  și  locuiește  întru lumina  cea  neapropiată  (1 Tim 6,  16),  atunci  Se  va 

descoperi tuturor așa cum este și le va umple pe toate de lumina Sa și se va face zi 

neapusă,  nesfârșită,  de  bucurie  veșnică  în  sfinții  Lui,  iar  pentru  cei  trândavi  și 

păcătoși ca mine va fi cu totul neapropiat și nevăzut; căci, fiind ei încă în această 

viață, nu s-au silit să vadă lumina slavei Lui prin curățire și să-L facă să locuiască în 

ei înșiși întreg, pe drept cuvânt și pe viitor El va fi pentru aceștia neapropiat." Așadar, 

extinderea explozivă a lui Hristos în noi la sfârșitul timpului va avea efecte diferite. 

Dacă nu l-am dorit și căutat pe Hristos încă din această viață, El va rămâne "cu totul 

neapropiat și nevăzut" și dincolo, în veșnicie. Lumina slavei Dumnezeiești poate fi 

văzută încă de pe acum, dar numai "prin curățire".

Lumea este în fapt mediul divin de revelare a Sfintei Treimi şi manifestare a 

energiilor necreate. Revelația nu este altceva decât lucrarea prin care Dumnezeu Se 

descoperă pe Sine lumii create, mai întâi prin proorocii Vechiului Testament și apoi, 

în mod personal, prin Fiul Său, pentru a ne face cunoscută „taina voii Sale”. În ceea 

ce  privește  modul  în  care  are  loc  actualizarea  și  permanentizarea  Revelației  prin 

Biserică,  aceasta  se  petrece  prin  slujba  Sfintei  Liturghii  și  prin  Taina  Sfintei 

Euharistii.  Sfântul  Maxim  Mărturisitorul  desfășura,  în  Mistagogia sa,  viziunea 

grandioasă a unei Biserici după chipul cosmosului sau a unui cosmos după chipul 

Bisericii dar și înțelesul mistic al sufletului ca Biserică a lui Dumnezeu.  Biserica – 

chip  și  icoană  a  întregului  cosmos,  Omul  –  biserică  tainică,  Biserica  –  icoană  a 

sufletului,  Cosmosul-om  și  omul-cosmos  sunt  doar  câteva  idei  din  această  prea 

frumoasă scriere a Sfântului Maxim.  Plecând de la ideile afirmate în  Mystagogia 

Sfântului  Maxim  Mărturisitorul,  putem  spune  că  locașul  bisericesc,  creațiunea 

cosmică și creațiunea umană nu sunt trei locașuri independente unul de altul, ci ele se 

întregesc reciproc. 

Zizioulas  consideră  că  Euharistia  are  în  natura  sa  intimă  o  dimensiune 

eshatologică: căci, cu toate că intră în istorie, Euharistia nu se transformă în întregime 

în  istorie.  Totuși,  această  centrare  exclusivă  pe  importanța  Euharistiei  pare  că 

umbrește  celelalte  moduri  în  care  Dumnezeu  este  prezent  în  Liturghie.  Așa  cum 

precizează  părintele  Ioan  Ică,  "  în  Sfânta  Liturghie  nu  e  vorba  de  prezența  mai 



generală a lui Dumnezeu, în lucrarea Sa creatoare și pronietoare și de care nu este 

lipsită nici o făptură creată, ci de însăși prezența reală și personală a lui Hristos Cel 

înviat,  împreună cu Tatăl  și  cu Duhul Sfânt...  Iisus Hristos Cel înviat  devine mai 

prezent acum decât atunci când era pe pământ, fiind acum prezent pretutindeni, dar 

nu vizavi de noi, ci chiar în noi înșine, prin energiile Duhului Sfânt în Biserică (s.n.).  

Trecem  apoi în revistă învăţătura despre energiile necreate, ajunsă la punctul ei de 

maxim în scrierile Sfântului Grigorie Palama.

În finalul părţii a doua, facem o prezentare a conceptelor de timp şi spaţiu în 

teologia  creştină  apuseană,  dintr-un  punct  de  vedere  interconfesional.  Gândirea 

creștină din secolul nostru a cunoscut pătrunderea masivă a istoriei în teologie. Ca 

rezultat, lumea catolică a depășit structura anistorică și ascetică a teologiei de manual, 

favorizând, în ambientul protestant, lichidarea teologiei liberale. Pe această linie vor 

merge un M. Blondel şi O. Culmann, al doilea cu a sa lucrare „Cristo e il tempo”, de 

care ne-am ocupat pe larg în paginile acestei teze. Poziţii interesante au şi teologii K. 

Rahner, H. Urs von Balthasar, Karl Barth, R. Bultmann, E. Brunner şi Fr. Gogarten, 

pe care le prezentăm în detaliu în cadrul lucrării noastre. 

Partea a treia a tezei de doctorat este consacrată înţelegerii timpului şi spaţiului 

în filosofia şi ştiinţa contemporană şi în ethosul popular românesc. 

Se  pot  individua  trei  direcții  de  bază  care  definesc  concepția  filosofiei 

contemporane  despre  timp:   direcția  unificatoare,   direcția  divizării  timpului  şi 

direcția  relativizării  și  istorizării  timpului.  În cele  ce urmează,  facem o trecere în 

revistă  a  celor  mai  importanți  gânditori  contemporani  care  s-au  aplecat  asupra 

problematicii spațiu-timp. Amintim aici pe: Henri Bergson, Alfred North Whitehead , 

Bertrand Russell, Giovanni Gentile, Teilhard de Chardin, Edmund Husserl, Gaston 

Berger, Maurice Merleau-Ponty ,  Karl Jaspers, Martin Heidegger.

În cadrul ştiinţei contemporane, se poate vedea cum s-a ajuns la dezmințirea 

clară a unei expresii ce s-a crezut multă vreme inatacabilă: “certitudinea științifică”. 

Această  certitudine  practic  nu  există:  pentru  că  ori  nu  e  științifică,  ori  nu  e 

certitudine.Universul nu e o amestecătură de monade, fiecare închisă în sine, așa cum 



era concepția veche despre materie, ci un tot unitar, viu, cu o istorie neîntreruptă și 

plină de surprize. Este evidentă în acest caz ideea și realitatea comuniunii pe care a 

adus-o creștinismul.  Concluzia fizicienilor este că universul n-a existat dintotdeauna. 

Universul și timpul însuși au un început în Big Bang, adică în jur de 15 miliarde de 

ani în urmă. Începutul timpului real ar fi putut avea o singularitate în cadrul căreia 

legile fizicii ar fi putut intra în colaps. Și totuși suntem departe de a fi descoperit 

misterul vieții și filosofia lui profundă, ceea ce ne arată că adevărata descoperire se dă 

de la Dumnezeu celor cu adevărat smeriți și asupra cărora se pogoară Duhul Sfânt. 

Iisus a făcut să se cutremure pământul când trupul Lui suferea pe cruce și a vindecat  

boli prin simpla poruncă. Prezența prin spirit la distanță e semnul unei transcenderi a 

universului material de către ființa vie a omului cu toată întregimea puterilor ei, cum 

nu e trimiterea unui cuvânt de la distanță prin mijloace tehnice. În această putere a 

spiritului lucrător la distanță se arată în mod vădit depășirea granițelor universului 

prin omul viu întreg. Dar aceasta o poate face omul numai umplându-se de Duhul 

dumnezeiesc.

În sfârşit, reprezentarea spațiului și timpului în ethosul popular românesc găsim 

că are profunde trăsături liturgice. Fazele timpului tradiţional – trecutul, prezentul şi 

viitorul -  sunt adevărate modele ale unei viziuni hristocentrice. Întoarcerea către satul 

tradițional poate fi de un real folos în ceea ce privește înțelegerea creștină a spațiu-

timpului. Țăranul român și-a reprezentat spațiul și timpul în legătură cu bogatul fond 

religios al poporului român. Modelul său ar putea fi reiterat într-un mod sau altul în 

societatea contemporană.

În concluziile lucrării noastre, plecăm de la faptul că reprezentările iconografice 

nu respectă regulile perspectivei liniare, ci ale perspectivei inverse, întoarse sau false. 

Aceasta  denotă  în  fapt  maturitatea  artei  adevărate.  Atunci  când  se  destramă 

stabilitatea religioasă a unei concepții despre lume, când dispare metafizica sacră a 

conștiinței comune a poporului, corodată de judecata personală a unui singur individ, 

având propriul său punct de vedere și anume unul exprimat într-un anumit moment, 

atunci apare și perspectiva (liniară), caracteristică acelei conștiințe singularizate. 



Cu alte cuvinte, la nivel existențial apare o diferență de mentalitate între omul 

modern  și  predecesorii  lui,  diferență  sugestiv  pusă  în  valoare  în  arta  plastică  de 

apariția  perspectivei  și  de  ceea  ce  iconarii  folosesc  în  reprezentările  sacre  sub 

denumirea de perspectivă inversă.

Aceasta este, de fapt, și soluția pe care Biserica o dă crizei omului modern, pe 

care psihanaliza o caracterizează,  iată,  până într-un punct,  atât  de bine.  Cuvintele 

Sfântului Pavel din Epistola către Romani cuprind în ele această soluție: “Vă îndemn, 

deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o 

jertfă  vie,  sfântă,  bine  plăcută  lui  Dumnezeu,  ca  închinarea  voastră  cea 

duhovnicească, și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea 

minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit.  

Căci, prin harul ce mi s-a dat, spun fiecăruia din voi să nu cugete despre sine mai 

mult decât trebuie să cugete, ci să cugete fiecare spre a fi înțelept, precum Dumnezeu 

i-a împărțit  măsura credinței.”  (Rom 12, 1-3) Așadar,  Sf.  Pavel  ne cere  să  nu ne 

potrivim  acestui  veac,  să  respingem,  adică,  trăirea  unei  vieți  “în  perspectivă”, 

acceptând iluzoriul ca o realitate și complăcându-ne în existența într-un spațiu amorf 

și omogen, turnând lumea în tiparele unei scheme euclido-kantiene. Să ne asumăm, 

așadar,  “perspectiva  inversă”,  viețuirea  cu  și  în  Dumnezeu,  care  desființează 

omogenitatea spațială și  reînființează metafizica sacră a conștiinței comune a unei 

nații.

Dealtfel, aceasta e și perspectiva pe care încearcă să o deschidă lucrarea noastră, 

făcând o sinteză între modul de înțelegere precreștin și creștin al spațio-temporalității, 

trecând apoi la înțelegerea acestor concepte într-o societate care se zice postmodernă 

dar care, în fapt, nu-și va găsi liniștea decât prin apelarea permanentă la modelele 

cosmologice creștin-ortodoxe. Timpul liturgic, timpul iubirii divine reprezintă în fapt 

penetrarea eternității în timp și pregustarea bunătăților ce au să fie încă de pe acum. 

Iar spațiul material al existenței în această lume devine mediu al transmiterii acestei 

pregustări,  atunci  când  trăirea  în  Hristos  devine  preocuparea  constantă  a  fiecărui 

credincios în urcușul spre desăvârșire. 
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