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Timpul sacru în păgânism, iudaism şi creștinism 

1.a. Timpul, lumea și omul. Din perspectivă științifică, timpul este acea 
„dimensiune a Universului după care se ordonează succesiunea ireversibilă 
a fenomenelor” 1, astfel că el „coincide cu schimbarea din universul fizic” 2. 
Dar complexitatea fenomenului numit timp face ca dezbaterea asupra naturii 
și impactului său asupra lumii să fie un subiect mereu deschis, oferind noi și 
noi orizonturi de abordare, fără a putea epuiza analizarea lui. Ființa umană 
este circumscrisă în timp, iar analiza acestuia se poate face doar din interior, 
astfel că omul nu se poate detașa de timp și nici nu îl poate privi din afară. 

Simplu, și în același timp misterios, timpul l-a făcut pe Fericitul Augustin 
să rostească celebrele cuvinte: „Ce este timpul? Dacă nu-mi pune nimeni 
această întrebare, atunci știu ce este timpul. Dar dacă aș vrea să îl lămuresc 
pe cel care întreabă, nu mai știu” 3. Este lucru cert faptul că timpul ne mar-
chează în mod esențial existența, el este „un reper curent al vieții cotidiene” 4, 
iar curgerea lui coincide cu periplul subiectului uman de la punctul de intrare 
în lume la cel în care acesta părăsește existența fizică.   

Timpul este atât contextul în care se petrec lucrurile, cât și, într-o anumită 
măsură, conținutul realității. El este, prin abstractizare, măsura schimbării sau 
principiul durației, ori cauza schimbării și a durației. 

1  http://dexonline.ro/definitie/timp.  
2  Enciclopedia Universală Britanica, vol. 15, București, Ed. Litera, 2010, p. 216. 
3  Sfântul Augustin, Confesiuni, trad. din latină de Eugen Munteanu, București, Ed. Nemira, 

2010, p. 380. Pentru mai multe detalii asupra analizei timpului, a se vedea volumul Timp și melan-
colie, coordonat de Constantin Grecu și Corneliu Mircea, Timișoara, Ed. Hestia, 1996. Dintre 
articolele cu impact major semnalăm: Timpul sacru și problema ontologică a răului (de Aurel 
Codoban, pp. 102-107), Timpul și logica timpului (de Constantin Grecu, pp. 127-141) și Aristotel 
și Hegel despre timp (de Cornel Haranguș, pp. 142-148) etc.   

4  Corneliu Mircea, Timpul originar, în vol. Timp și melancolie, p. 191. 
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Timpul a fost creat de către Dumnezeu odată cu lumea 5. El nu exista înainte 
de a fi lumea, astfel că înaintea începuturilor existenței materiale „era o stare 
mai veche decât facerea lumii, potrivită puterilor celor mai presus de lume, 
o stare mai presus de timp, veșnică, pururea fiitoare” 6, deci era un cadru 
existențial propice făpturilor pur spirituale, imateriale și atemporale. Între cele 
două realități, timpul și lumea, există o unitate solidă 7, prin cuvintele Întru 
început… 8 (Fac. 1, 1) din primul verset al Sfintei Scripturi înțelegându-se 
„unitatea, întrepătrunderea dintre timp și făptură” 9. Această întrepătrundere 
nu înseamnă, totuși, că timpul ține de ființa creaturii, însă el nici nu este exterior 
acesteia; prin urmare, timpul se constituie în „condiția relației dinamice a 
creaturii, care n-a ajuns încă în Dumnezeu, cu Dumnezeul cel etern” 10. 

De la crearea sa, omul a trăit sub auspiciile timpului, însă maniera în care 
timpul, în curgerea lui, influența existența umană în Eden, trebuie să fi fost 
esențial diferită de cea în care o influențează după căderea în păcat. Omul 
paradisiac era supus curgerii timpului doar din punctul de vedere al creșterii 
spirituale, întrucât nu era cu putință ca în Paradis persoana umană să meargă 
înspre îmbătrânire, deoarece legătura spirituală cu Dumnezeu era directă, nea-
tinsă, iar puterea harului menținea trupul uman într-o stare de nepervertire. 
Cu trecerea timpului, omul putea să sporească în virtute, să-și consolideze 
raportul de comuniune cu Dumnezeu, dar nu putea să se epuizeze fizic, așa 
cum se întâmplă acum; trecerea timpului însemna înaintarea continuă spre 

5  „Când, însă, trebuia adusă între existențe și lumea aceasta … atunci, de aceeași natură cu lumea, 
cu viețuitoarele și plantele din lume, a adus la existență și scurgerea timpului, care se grăbește totdeauna, 
trece mai departe și nu-și oprește deloc drumul” (Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, I, 
5, în PSB, vol. 17, trad. de D. Fecioru, București, EIBMBOR, 1986, p. 76). Părintele Dumitru Stăniloae 
afirmă, la rândul lui, că „timpul a început, fără îndoială, odată cu lumea creată”. Aceasta vine ca o 
dovadă a eternității lui Dumnezeu, întrucât „fără o eternitate preexistentă el (timpul, n.n.) n-ar fi putut 
începe … eternitatea explică timpul, care din ea vine și în ea se sfârșește” (Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, București, EIBMBOR, 2010, p. 187).

6  Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, I, 5, p. 75.  
7  Pr. Prof. Dr. Petre Semen spune că „odată cu crearea lumii nevăzute și văzute, Dumnezeu a 

creat și timpul, care este indisolubil legat de aceasta” (Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Învățătura despre 
sfânt și sfințenie în cărțile Vechiului Testament, Iași, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1992, p. 
196). Sfântul Maxim Mărturisitorul confirmă unitatea între timp și spațiu, spunând că „nu e cu putință 
să se cugete un unde separat de un când care ar lipsi, pentru că acestea sunt deodată, deoarece sunt 
cele fără de care nu există ceva; nici un când nu e separat de un unde care ar lipsi și cu care acesta 
se cugetă împreună” (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, București, EIBMBOR, 2006, p. 259). 
Pentru Paul Evdokimov „spațiul și timpul … sunt măsura existenței, una din dimensiunile ei; ele au 
ca funcție ordonarea și calificarea lucrurilor, care nu există decât în aceste forme inerente oricărei 
creaturi” (Paul Evdokimov, Ortodoxia, București, EIBMBOR, 1996, p. 222).

8  Dumitru Stăniloae afirmă că „în începutul (prin excelență) se întâlnește deodată consimțirea 
voii divine celei mai presus de timp cu apariția primei clipe a timpului, a existenței create” (Pr. 
Prof Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 345).

9  Pr. Prof. Constantin Galeriu, Sfințirea timpului. Ziua de odihnă – Ziua Învierii, în „Ortodoxia”, 
XXXIII (1981), nr. 2, p. 156. 

10  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 188. 
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îndumnezeire, deci avea o dimensiune strict pozitivă, nu cum se întâmplă 
acum, când, odată cu trecerea timpului, omul se apropie inevitabil de moarte. 
În paradis timpul era eminamente sacru, omul aflându-se într-o legătură per-
petuă, neatinsă cu Creatorul. Timpul profan, adică cel al păcatului, al pervertirii, 
nu exista. Acesta din urmă este doar un accident, survenit ca urmare a căderii 
omului în păcat. Această cădere a afectat legătura dintre om și Dumnezeu; 
aspirațiile primului nu au mai fost exclusiv pe direcția înaintării înspre comu-
niunea tot mai deplină cu Creatorul, ci, datorită firii pervertite 11 și înclinate tot 
mai mult spre rău, tendințele omului au început a fi spre materie, spre trup, 
spre lume, spre păcat 12, iar cele spre Dumnezeu doar sporadice. Ceea ce era 
firesc, timpul exclusiv sacru, a devenit nefiresc, „excepție de la normal” (ca 
frecvență), iar ceea ce nu ar fi trebuit să existe, timpul profan, s-a constituit în 
firesc. Regula a devenit excepție, iar excepția regulă. 

Totuși, amintirea Edenului nu a dispărut din om după căderea în păcat 13, 
astfel că acesta a făcut încă de la început eforturi de recuperare a timpului sfânt 
paradisiac. Dar relaționarea directă cu Dumnezeu nu mai era posibilă 14. Firea 
pervertită nu mai corespundea unui dialog direct cu Creatorul, astfel că au 
apărut manifestările cultice exterioare, iar odată cu acestea, diferite momente 

11  Jean Claude-Larchet vorbește admirabil despre urmările păcatului strămoșesc, în urma căruia 
„Adam a părăsit calea pe care îl așezase Dumnezeu la crearea lui. Și astfel, omul s-a abătut de la 
țelul care-i era hărăzit prin însăși natura sa. Încetând să mai tindă cu toată ființa lui spre Dumnezeu 
și să se mai deschidă cu toate puterile sale harului necreat, și-a întunecat oglinda sufletului, care 
a încetat să-L mai oglindească pe creatorul lui. Și pentru că Adam nu s-a mai împărtășit din Izvorul 
a toată desăvârșirea, virtuțile i-au scăzut și a pierdut asemănarea cu Dumnezeu, pe care începuse 
să o înfăptuiască din chiar momentul creării sale. Chipul lui Dumnezeu, de neșters, există în con-
tinuare în omul căzut, dar nu mai este scos la iveală și luminat prin legătura omului cu Dumnezeu, 
și, neajungând la desăvârșire prin dobândirea asemănării, care este menirea lui cea adevărată, s-a 
desfigurat și s-a întunecat” (Jean Claude-Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, București, Ed. 
Sophia, 2006, p. 20).

12  Sfântul Maxim Mărturisitorul acuză neascultarea lui Adam și alegerea lui de a păcătui, 
întrucât această alegere l-a abătut de la scopul pentru care a fost creat: „Omul a fost făcut la început 
după chipul lui Dumnezeu, ca să se nască cu voința din duh și să primească asemănarea adăugată 
lui prin păzirea poruncii dumnezeiești, ca același om să fie făptură a lui Dumnezeu, după fire, și 
fiu al lui Dumnezeu și dumnezeu prin duh, după har. Căci nu era cu putință ca omul creat să se 
arate și dumnezeu prin îndumnezeirea din har, dacă nu se năștea mai înainte cu voința din duh, 
datorită puterii de-sine-mișcătoare și liberă aflată în el prin fire” (Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
Ambigua, p. 440).

13  „Căderea a înăbușit chipul lui Dumnezeu fără să-l pervertească”, spune Paul Evdokimov 
(Ortodoxia, p. 98). 

14  „Adam a fost nemijlocit chemat să se îndumnezeiască. După cădere însă au intervenit două 
obstacole care au făcut de netrecut această distanță: păcatul însuși, care face ca natura umană să 
nu mai poată primi harul, și moartea, consecința acestei căderi, care îl împinge pe om într-o stare 
antinaturală în care voința lui, contaminând cosmosul, dă neființei o paradoxală și tragică realitate. 
În această stare, omul nu mai poate corespunde vocației sale. Planul lui Dumnezeu nu a fost însă 
schimbat. El dorește și pe mai departe ca omul să se unească cu El și să transfigureze întregul 
pământ” (Vladimir Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, București, Ed. Sophia, 2006, p. 41).



100 Altarul Banatului

destinate strict actului de cult. Acestea constituie timpul sacru 15, dedicat exclu-
siv restabilirii legăturii dintre om și Dumnezeu, deosebit de timpul profan, 
care se referă la orice moment care nu are legătură cu sacrul 16. 

De-a lungul istoriei omenirii, timpul sacru a evoluat de la forme simple, 
nedatate cronologic în mod exact (sau raportate la ciclurile anotimpurilor), spre 
forme calendaristice certe: sărbătorile. Timpul sacru a început, deci, să coincidă 
cu momentele numite sărbători, 17 însă nu doar acestea din urmă au în structura 
lor ideea de timp sacru, dedicat lui Dumnezeu (vom vedea mai încolo cum 
creștinismul cheamă la o sfințire perpetuă a timpului – Ef. 5, 16; 6, 18). 

1.b. Timpul sacru în păgânism. În perioadele primare ale existenței omului, 
timpul sacru aproape se confunda cu cel profan 18, omul vechi fiind prin excelență 
religios, astfel că întreaga lui existență se desfășura pe coordonate aproape 
exclusiv religioase 19. Totuși, distincția între sacru și profan exista, sacrul, prin 

15  Privit în general, timpul sacru se referă, îndeobște, la acele momente pe care persoana umană 
le dedică venerării lui Dumnezeu, prin încetarea activităților cotidiene, acte de cult specifice și 
îndreptarea gândului spre Divinitate, prin rugăciune și meditație. Mircea Eliade prezintă timpul 
sacru drept „timpul în care e cuprinsă celebrarea unui ritual și care, prin aceasta, e un timp sacru, 
adică un timp esențial, diferit de durata profană care îi urmează. El poate, de asemenea, desemna 
timpul mitic, fie recuperat indirect printr-un ritual, fie realizat prin repetarea unei acțiuni înzestrate 
cu un arhetip mitic. În sfârșit, el mai poate desemna ritmurile cosmice (de pildă, hierofaniile lunare), 
în măsura în care aceste ritmuri sunt considerate revelații – înțelegem prin aceasta manifestări, 
acțiuni – ale unei sacralități fundamentale subiacente Cosmosului” (Mircea Eliade, Tratat de istorie 
a religiilor, București, Ed. Humanitas, 2005, p. 394).

16  Paul Evdokimov distinge trei categorii ale timpului: „timpul profan, plin de păcate, timpul 
negativ al căderii și timpul sfânt, răscumpărat, orientat spre mântuire” (Paul Evdokimov, Ortodoxia, 
p. 223).

17  Hillel Schwartz face o analiză foarte amplă a timpului sacru, plasându-l pe mai multe coor-
donate; astfel 1. ca dar prețios al vieții, timpul este sacru în totalitatea lui; 2. plecând de la premisa că 
ce este sacru este neschimbat, el conchide că timpul sacru este nemișcat, veșnic, mereu același; practic, 
timpul sacru îl lasă pe om să experimenteze veșnicia; 3. timpul sacru înseamnă o comunicare cu 
realitățile transcendente; 4. timpul sacru este un timp al ritualurilor, prin care omul încearcă să evadeze 
din mărginitul specific uman în nemărginitul specific sacrului; 5. timpul sacru este un timp epifanic, 
al revelării unor realități metafizice; 6. mai departe, trecând într-o altă abordare, el afirmă că timpul 
sacru ar putea fi doar o concepție moștenită de la înaintași, și fixată în conștiința generală; 7. timpul 
sacru este unic și inexplicabil; precum cea mai mare capodoperă nu poate fi reprodusă, așa timpul 
sacru nu poate fi reprodus, exprimat în dimensiunea strict umană; 8. timpul sacru este divin; 9. timpul 
sacru este cosmic; 10. timpul sacru este o sincopă, o oprire a timpului fizic, un time out în curgerea 
lui firească; 11. timpul sacru poate fi receptat doar în mod spiritual; 12. experimentând sacrul, timpul 
devine o iluzie, întrucât în sacru timpul fizic se suspendă (Hillel Schwartz, Sacred time, în „Encyclopedia 
of religion”, second edition, vol. 12, editor in chief Lindsay Jones, Thomson Gale, 2005, pp. 
7987-7989).      

18  „The majority of primitive and ancient peoples never separated the two domains (sacrul și 
profanul, n.n.) in their interpretations and usages” (New Catholic Encyclopedia, ediția a doua, vol. 
12, The Gale Group, 2003, p. 57).

19  Chiar și sexualitatea și nutriția, pentru omul vechi, se constituiau în sacramente. Acesta avea 
tendința de a transforma chiar și actele fiziologice cele mai firești în ritualuri, „acordându-le astfel 



101Convergenţe sacro-profane

prisma misterului inerent lui, îi dădea omului atât sentimentul eliberării, al 
susținerii printr-o putere metafizică, cât și sentimente de frică, de neliniște în 
fața necunoscutului; astfel, sacrul se prezenta drept irezistibil prin grandoare 
și înspăimântător prin superioritate 20.

Timpul sacru introduce în prim-plan categoria eternului, noțiune care trans-
cende temporalul așa cum el este îndeobște înțeles, și pune trecutul și viitorul 
în aceeași dimensiune cu prezentul 21. Pentru omul ancorat în realitățile valorilor 
păgânismului problematica eternului coincide cu un prag insurmontabil; privat 
de comuniunea cu Dumnezeu și fără a beneficia de o revelație specială, directă, 
omul rămânea închis în spectrul materialului perisabil, care a devenit para-
digmă a vieții cotidiene și religioase. Veșnicia era doar vag, intuitiv speculată, 
fără a putea fi, însă, pe deplin conturată ca idee sau realitate. 

1.b.1. Timpul ca întoarcere la origini. Omul arhaic avea în conștiința lui impresia 
paradisului pierdut 22 și a timpului primordial edenic, astfel că exista în el tendința 
reîntoarcerii la perfecțiunea inițială a lucrurilor. Setea de sacru, nostalgia paradi-
sului și dorința de reintegrare în lumea originară 23 au făcut ca el să nu părăsească 
ideea restabilirii comuniunii cu Dumnezeu. Dar imaginea paradisului s-a deformat 
în timp, iar negura uitării a diluat imaginea perfecțiunii originare, astfel că omul  
a început a-și crea imagini inedite ale timpurilor primordiale, imagini care erau în 
raport cu realitățile vieții materiale. Dumnezeu însuși a fost dezbrăcat de dumne-
zeirea Sa, fiind reprezentat prin unele forțe impersonale 24, focalizate în diferite 
lucruri materiale, ori prin diferite duhuri sau zei, gândiți după imaginea omului, 
fiindcă omul, pentru a înțelege, trebuia să aducă totul la nivelul său, și aceasta în 
o valoare spirituală” (Mircea Eliade, Sacrul și profanul, București, Ed. Humanitas, 1995, p. 51).

20  New Catholic Encyclopedia, vol. 12, p. 57.
21  Ibidem, p. 504.
22  „După pierderea stării paradisiace, în mod obiectiv, omul nu-și mai putea realiza scopul 

final. Atitudinea Sa în noua stare de neființă și moarte exprimă o pasivitate dureroasă, întemeiată 
mai întâi pe o nostalgie paradisiacă tenace și, în al doilea rând, pe o așteptare lucidă a mântuirii” 
(Vladimir Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, p. 42).

23  Aurel Codoban, Timpul sacru și problema ontologică a răului, în vol. Timp și melancolie, 
p. 103.

24  Sfântul Atanasie cel Mare explică deformarea imaginii paradisiace din conștiința omului 
prin apariția răului, ceea ce a dus și la pervertirea imaginii despre Dumnezeu, Care a fost înlocuit 
cu idoli: „Răul nu a fost de la început … Oamenii au început să îl născocească pe acesta mai târziu 
și l-au întipărit în ei. Ca urmare și-au plăsmuit și gândul despre idoli, socotind ca fiind cele ce nu 
erau” (Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor, II, în PSB, vol. 15, trad. de Dumitru 
Stăniloae, București, EIBMBOR, 1987, p. 31). „Mulți s-au îndepărtat, în diferite chipuri, de la 
Unul Dumnezeu. Unii au îndumnezeit soarele, ca să rămână fără Dumnezeu în timpul nopții, când 
apune soarele. Alții au îndumnezeit luna, ca să nu aibă Dumnezeu ziua. Alții, pe celelalte părți ale 
lumii. Alții meseriile; alții mâncărurile; alții plăcerile. Alții, înnebuniți de dragostea lor pentru 
femei, au înălțat idol unei femei goale, au numit-o Afrodita și s-au închinat, prin mijlocirea statuii, 
patimii. Alții, uimiți de strălucirea aurului, l-au îndumnezeit pe el și celelalte materii” (Sfântul 
Chiril al Ierusalimului, Cateheze, IV, 6, EIBMBOR, București, 2003, p. 52).
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primul rând ca imagine 25. Timpul primordial a început a desemna o realitate mito-
logică, în care ființe supranaturale, zei, au plămădit lumea și omul. Totul era atunci 
(în acel timp inițial) nou, pur și imaculat, atât natura, cât și omul. Lumea în ansam-
blul ei era dinamizată de o sfințenie originară 26. Cu trecerea timpului, păcatul a 
început a perverti lumea 27, de aici și încercările omului de a recupera acel timp 
inițial al purității și fericirii.

Acest timp primordial avea, în mod paradoxal, valențe atemporale, el mani-
festându-se înainte de începutul propriu-zis al timpului fizic. El a devenit o 
realitate destul de ambiguă, numită științific illo tempore, având în sine ger-
menii existenței umane, astfel că omul arhaic a căutat neîncetat a recupera 
aceste potențialități creatoare, care i-ar fi permis regenerarea sa fizică și spi-
rituală. Pentru a aduce în prezent acest timp primordial, omul a stabilit momente 
speciale, de sărbătoare, iar acestea, prin manifestări cultice variate, aveau drept 
scop aduceau timpul primordial în prezent 28. 

Prin urmare, în cadrul timpului sacru, în păgânism, se încerca aducerea în 
prezent, prin sărbătoare, a timpului primordial. 

Primele încercări de organizare ale timpului sacru s-au făcut în raport cu 
ciclurile naturale ale anotimpurilor, cu evenimentele solare, lunare 29 etc. „Prima 
și fundamentala reprezentare a timpului sacru în ontologiile arhaice religioase 
este ciclul, regenerarea periodică” 30. Timpul la care omul se raporta, illo 
tempore, era un timp al începuturilor, astfel că începutul a jucat un rol semni-
ficativ în gândirea și manifestarea religioasă păgână. 

1.b.2. Timpul mitic. În fapt, timpul sacru la păgâni însemna întoarcerea la 
„timpul mitic al creației” 31 sale, în care el, omul, a fost puternic, neafectat de 
păcat, pur. Tratatele de istoria religiilor, utilizează de multe ori expresia de 
timp mitic, însă acesta desemnează, în fond, timpul paradisiac, rămas în 
conștiința umană și raportat la acea tendință a omului de recuperare a realităților 
inițiale, valoroase datorită neperisabilității lor și a felului firesc de adaptare și 
pliere pe persoana umană, care a fost creată pentru ele, și ele pentru ea 32. 

25  Givanni Filoramo, Istoria religiilor. Religiile antice, vol. I, Iași/București, Ed. Polirom, 
2008, p. 25.

26  Mircea Eliade, Sacrul și profanul, p. 67.
27  Arhimandritul Ermoghen consideră că toată viața religioasă păgână a fost instrumentată de 

către demoni, păgânismul fiind, deci, închinare la demoni (Arhimandritul Ermoghen, Creștinismul 
și religiile păgâne, Mânăstirea Noul-Neamț, 2006, p. 26).

28  Mircea Eliade, Sacrul și profanul, p. 63.
29  „În general, aceste populații primitive cred într-o zeitate supremă, care uneori este perso-

nificarea soarelui sau a lunii” (Ibram Nuredin, Filosofia și istoria religiilor, Curs universitar, 
„Ovidius” University Press, Constanța, 2000, p. 32).

30  Ibidem, p. 102.
31  Mircea Eliade, Sacrul și profanul, p. 70.
32  Privit dintr-o perspectivă mitologică, timpul sacru „se confundă cu timpul mitic al zeilor … 

cel în care s-au petrecut evenimentele primordiale” (Jean-Jacques Wunenburger, Sacrul, Cluj-Napoca, 
Ed. Dacia, 2000, p. 65). Roger Caillois spune că timpul mitic este „originea celuilalt (a timpului fizic, 
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În acel timp mitic a fost creată (modelată) lumea de către zei, atunci puterea 
creatoare a avut cea mai mare amploare, de aceea omul a căutat a dobândi 
acea putere, întrucât ea îl ajuta să se reînnoiască pe sine însuși, dar ea avea și 
rolul de a reînnoi lumea, de a-i conferi acesteia sfințenia, puritatea originară. 33 
În acest sens, Anul Nou, ca moment festiv, devenea momentul reînnoirii lumii, 
punctul unui nou început, dar nu numai din punct de vedere temporal, ca 
început al unei banale succesiuni de anotimpuri, ci ca început al unei lumi 
reîmprospătate prin primirea forței și sfințeniei inițiale, care asigura prospe-
ritatea pe parcursul unui nou ciclu (an) de viață. Timpul însuși primea valențe 
sacre, era regenerat și imprimat de forța creatoare inițială. 

Timpul mitic spre care se tindea în păgânism era un timp anistoric 34. El 
desemna o realitate care s-a „petrecut” înainte de începutul propriu-zis al lumii, 
înainte de punctul incipient al acesteia (însă, în realitate, nu avea legătură cu 
vreun fapt concret, care să se fi întâmplat cu adevărat). Trecerea timpului a 
pervertit, deci, tot mai mult imaginea timpului inițial, scopul vieții omului a 
început să însemne revenirea la timpul mitic, iar nu înaintarea spre treptele 
superioare ale viețuirii duhovnicești (dobândirea asemănării cu Dumnezeu). 
Astfel, viața omului, văzută prin prisma unei eshatologii primitive, însemna 
o învârtire în cerc, o întoarcere la sfințenia originară (care nimeni nu prea știa 
ce înseamnă cu adevărat), o refacere a forțelor spirituale în vederea unui nou 
ciclu de viață, o abordare istovitoare, însă fără o finalitate evidentă. Dumnezeu 
și lumea însemnau două realități total separate 35, fapt anulat în creștinism, unde 
Dumnezeu Se implică activ în istorie. 

1.b.3. Timp ireversibil, reversibil și circular.  
Una dintre caracteristicile timpului este ireversibilitatea lui, el fiind un mediu 

caracterizat de o permanentă mișcare înainte, fără a fi deloc static 36. Timpul curge 
firesc, n.n.) și emerge în el încontinuu, producând tot ce se manifestă ca deconcertant sau inexplicabil 
în el. Supranaturalul se află în chip constant pitit îndărătul sensibilului și tinde neîncetat să se manifeste 
prin el. Vârsta primordială este descrisă cu o uimitoare unanimitate în regiunile cele mai diverse. Este 
locul ideal al metamorfozelor și al miracolelor. Nimic nu era încă stabilizat, nici o regulă încă hotărâtă, 
nici o formă încă fixată. Ceea ce de atunci a devenit imposibil, atunci se putea face. Obiectele se 
deplasau cu de la sine putere, bărcile zburau prin aer, oamenii se transformau în animale și invers. Își 
schimbau pielea, în loc să îmbătrânească și să moară. Întregul univers era plastic și fluid, și inepuizabil. 
Recoltele se coceau spontan, și carnea creștea la loc pe animale, de îndată ce erau hăcuite” (Caillois 
Roger, Omul și sacrul, București, Ed. Nemira, 2006, p. 123).

33  Mircea Eliade, Sacrul și profanul, p. 67.
34  Vom vedea mai încolo că diferența dintre ideea de timp sacru între păgânism și creștinism 

este tocmai această problemă a istoricității faptelor care constituie timpul inițial, care este recuperat 
și retrăit mistic. 

35  A face o analiză exactă a modului în care diferite popoare s-au raportat la Divinitate de-a 
lungul istoriei nu este scopul nostru aici. Ceea ce urmărim este a evidenția succint ce însemna timpul 
sacru la popoarele păgâne și care era scopul actului de sfințire a timpului (ce încercau a recupera, 
spre ce tindeau).  

36  În mișcarea ascendentă a timpului, și omul este chemat la înaintare (spre comuniunea cu 
Dumnezeu). „Timpul este expresia faptului că noi nu rămânem și nu putem rămâne în ceea ce 
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neclintit, implacabil, fără a putea fi oprit sau întors. Este independent de mișcarea 
naturii, dar nu străin de ea, întrucât în cadrul lui se desfășoară întreaga viață a 
lumii materiale. Lumea depinde de timp, timpul nu depinde de materie, cu toate 
că aceasta din urmă este scopul existenței timpului, adică timpul a fost creat 
pentru a măsura viața materiei. Omul nu are capacitatea de a afecta în vreun fel 
curgerea timpului, astfel că curgerea acestuia este ireversibilă.

Condiția religioasă a omului în păgânism l-a condus pe acesta înspre ideea 
recuperării timpului. Omul nu avea un reper concret pentru viața religioasă 
(în creștinism, de exemplu, acest reper este întruparea și opera de mântuire 
realizată de Mântuitorul Iisus Hristos), singura referință fiind cea a conștiinței 
paradisului pierdut. Astfel omul încerca tocmai întoarcerea la acele timpuri 
edenice, recuperarea lor fiind văzută drept modalitate de înnoire și sfințire a 
omului, a timpului și a spațiului. Orice manifestare sacră păgână însemna 
încercarea de recuperare a unor astfel de realități primordiale, de recuperare 
a timpului. Deci, în concepțiile religioase păgâne timpul devenea reversibil, 
el putând fi recuperat 37. 

Concepția timpului reversibil, adus în prezent prin manifestările specifice 
praznicelor, sărbătorilor, îl introduce pe om în sfera unei mișcări circulare care 
nu conduce înspre nici o finalitate. Concret, timpul primordial este recuperat 
și adus în prezent în mod ciclic, fiecare „act de recuperare” a lui însemnând 
o reînnoire a omului și a lumii. Dar această înnoire constituie, finalmente, un 
act sisific, prin care omul, cel puțin la nivel teoretic, se învârte în cercul unei 
nesfârșite căderi și ridicări, fără însă a depăși sfera acestei recuperări, adică 
fără a putea înainta înspre comuniunea cu Dumnezeu, și fără a atinge asemă-
narea cu El. Actul de recuperare a timpului primordial nu avea, deci, o finalitate 
certă, omul rămânând închis în granițele unor tendințe de dobândire a unor 
realități metafizice, însă fără a le dobândi în mod real vreodată 38. Theosis-ul 39 
suntem, dar nici n-am ajuns definitiv în acea plenitudine în care ne putem odihni; că noi suntem 
suspendați deasupra abisului neantului” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,  Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, vol. I, p. 193). 

37  „Distingem încă de la început o deosebire esențială între aceste două calități ale timpului: 
prin natura sa, timpul sacru este reversibil, în sensul că este, de fapt, un timp mitic primordial adus 
în prezent. Orice sărbătoare religioasă, orice timp liturgic, înseamnă reactualizarea unui eveniment 
sacru care a avut loc într-un trecut mitic, „la începutul începuturilor”. Participarea religioasă la 
o sărbătoare implică ieșirea din durata temporală „obișnuită” și reintegrarea în timpul mitic 
actualizat de a acea sărbătoare. Timpul sacru este deci mereu recuperabil și repetabil la nesfârșit. 
S-ar putea spune, dintr-un anumit punct de vedere, că acest timp nu „curge”, că nu este o „durată” 
ireversibilă” (Mircea Eliade, Sacrul și profanul, p. 61). 

38  Acest fapt este exprimat de Paul Evdokimov, care spune că „în funcție de chip omul caută 
mereu absolutul, dar asemănarea în afară de Hristos este fără efect, căci păcatul pervertește intenția 
sufletului, iar acesta își va căuta absolutul în idoli, va voi să își potolească setea cu halucinații, 
fără să poată să se înalțe la Dumnezeu” (Paul Evdokimov, Ortodoxia, p. 100).

39  Theosis-ul, adică îndumnezeirea, este „scopul suprem și ultim al vieții noastre, pentru care 
am fost creați” (Gheorghe Kapsani, Îndumnezeirea – scopul vieții omului, București, Ed. 
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este ceva străin gândirii religioase păgâne, iar aceasta se datorează, în primul 
rând, faptului că el nu era posibil în acel context religios, întrucât relația dintre 
Creator și om nu fusese readusă la firesc. Omenirea Îl aștepta pe Hristos.  

Timpul sacru în păgânism era un timp mort al repetițiilor 40, care avea drept 
scop aducerea în prezent a unor realități ambigue (atât la nivel ideatic, cât și 
ca exercitare concretă în viața omului), fără a avea vreun aport real la reabi-
litarea interioară a subiectului uman. El nu era orientat înspre înainte (în 
creștinism, timpul sacru este orientat spre eshaton, spre veșnicie), ci înspre 
trecut (înapoi), astfel că, pe traiectul impus de concepția păgână, omul nu 
înainta pe direcția unirii cu Dumnezeu, ci încerca a se regenera spiritual prin 
redobândirea purității inițiale pierdute. Eșecul era previzibil, întrucât numai 
în unirea cu Dumnezeu omul putea să se desăvârșească. Păcatul l-a aruncat 
pe om în cercul vicios al eternelor întoarceri fără ieșire 41. Dar Dumnezeu nu 
l-a lăsat pe om pe drumul pierzării, ci, credincios promisiunilor Sale (Fac. 3, 
15), S-a revelat pe Sine și voia Sa prin intermediul Legii vechiului legământ, 
apariția acesteia constituind punctul în care omul a redobândit orientarea 
firească spre Dumnezeu. 

1.c. Timpul sacru în iudaism. În credința evreiască, prima formă religioasă 
revelată, ideea de timp ciclic este depășită 42. Totuși, și în iudaism exista o 
ciclicitate, dar a sărbătorilor 43. Această ciclicitate ținea doar de timpul cele-
brării, care era fix, și nu de conținutul spiritual al sărbătorii.  

Odată cu apariția poporului ales, istoria mântuirii își concretizează primele 
faze de manifestare, iar Dumnezeu începe a Se descoperi pe Sine omului, 
scoțându-l pe acesta din nebuloasa gândirii păgâne. Omul a aflat cine este, de 
unde vine și încotro se îndreaptă. Dumnezeu Se arată pe Sine acționând într-un 
timp istoric, nu într-unul mitic. Însăși crearea (modelarea) lumii se realizează 
într-un timp istoric, concret, întrucât timpul a fost creat atunci când „Întru 
început, a făcut Dumnezeu cerul și pământul” (Fac. 1, 1) 44, deci lumea mate-
rială nu a existat în afara timpului, ci timpul a apărut odată cu materia, cu 
lumea. În concepția iudaică, timpul curge, de la începutul său, care coincide, 
deci, cu începutul lumii materiale, înspre un punct final, iar această curgere 
Evanghelismos, 2006, p. 5). Despre Theosis a se vedea și Pr. Drd. Alexandru Joița, Logos și theosis, 
în „Studii Teologice”, XXVII (1975), nr. 7-8, pp. 546-554.

40  Paul Evdokimov, Ortodoxia, p. 226.
41  Ibidem, p. 224. 
42  Mircea Eliade, Sacrul și profanul, p. 98. 
43  În iudaism exista regula zilei a șaptea, care era zi de odihnă și de cult, sau unele sărbători 

anuale, care erau fixe, și care se celebrau în fiecare an la aceeași dată (Paștile, Cincizecimea etc.). 
Însă prin aceste sărbători nu se dorea recuperarea unui timp primordial, precum în păgânism, ci se 
urmărea restabilirea relației dintre om și Dumnezeu. De aceea, ciclicitatea sărbătorilor evreiești nu 
era sinonimă cu cea păgână.  

44  A se vedea nota nr. 5.
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este ireversibilă, spre deosebire de concepțiile păgâne, în care timpul era con-
siderat reversibil. 

Timpul a avut un început, dar va avea și un punct terminus. Curgerea tim-
pului este progresivă, de la momentul creării lui, înspre cel al desăvârșirii 
întregii creații. În cadrul acestui progres Dumnezeu în mod repetat intervine 
în viața omului, și aceasta în baza legământului încheiat cu acesta 45. Dumnezeu 
transcende timpul, dar este, în același timp, implicat în el 46. Evenimentele 
istoriei națiunilor și ale vieții indivizilor nu mai sunt produsul haosului, al 
hazardului, nici rezultanta unor forțe oarbe. Totul este o dramă vie desfășurându-se 
prin manifestările judecății lui Dumnezeu în vederea desăvârșirii creației.

Omul s-a rupt prin propria lui voință de comuniunea cu Dumnezeu, prin 
păcatul edenic, și totuși Dumnezeu este Cel care intervine pentru a-l ridica pe 
om la Sine. Astfel timpul sacru în iudaism a însemnat încercarea omului de 
a redobândi comuniunea cu Dumnezeu, comuniune pierdută în urma păcatului 
adamic. Omul este chemat, în iudaism, la sfințenie 47: „Fiți sfinți, că Eu, Domnul 
Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lev. 19, 2). Sfințenia presupunea două aspecte, 
unul exterior – respectarea directivelor Legii, și unul interior – comuniunea 
sinceră, spirituală, atât cât era posibil în sfera Legii vechi, cu Dumnezeu.

Sfințirea timpului este realizată inițial de către Dumnezeu, cu acțiune con-
cretă asupra zilei a șaptea, în care El S-a odihnit în urma creației: „Și a bine-
cuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că într-însa S-a odihnit 
de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut și le-a pus în rânduială” (Fac. 2, 3). 
Dar Dumnezeu „a binecuvântat-o … și a sfințit-o” (Ieș. 20, 11) nu pentru 
Sine, ci în vederea omului 48.  Acest act de sfințire a fost ulterior reiterat în 
cadrul legilor date evreilor de către Dumnezeu (Ieș. 20, 8, 10; 23, 12; 31, 14; 
Deut. 5, 12, 14, 15 etc.), context în care sâmbăta a devenit paradigmă a timpului 
sacru la evrei, zi dedicată exclusiv raportului cu Yahve. 

45  Prin legământ înțelegem Protoevanghelia (Fac. 3, 15), apoi legământul cu Avraam și Legea 
mozaică. 

46  New Catholic Encyclopedia, vol. 12, p. 505.
47  „Vechiul Testament nu a cunoscut sfințirea tainică prin har; totuși a cunoscut sfințenia, 

deoarece harul, venind din afară, i-a dat naștere în suflet, ca unui efect” (Vladimir Lossky, 
Introducere în teologia ortodoxă, p. 42). „Sfințenia, ca sfințire activă a oricărei ființe și asimilare 
liberă a naturii umane în natura lui Dumnezeu, se poate manifesta doar după lucrarea lui Hristos, 
prin înțelegerea conștientă a acesteia. De aceea, Legea este esențială pentru Vechiul Testament, 
iar relația dintre om și Dumnezeu nu este o unire, ci o alianță, garantată prin devotamentul față 
de Lege” (Ibidem).

48  Pr. Ioan Mircea, Duminica – Ziua Domnului „Împărăteasă și doamnă”, în „Ortodoxia”, 
XXXIII (1981), nr. 2, p. 178. Autorul articolului afirmă că „abia de la Moise începe să apară 
denumirea de ziua a șaptea, sau Sabatul poruncită ca zi de odihnă, pentru semnificația și scopul 
ei specific iudeilor – și numai pentru ei” (p. 179). „Neavând harul divin, preoția Legii Vechi nu 
putea mijloci sfințenia membrilor comunității israelite, de aceea nici nu întâlnim în Legea Veche 
termenul de sfânt cu același sens pe care-l întâlnim în Noul Testament” (Pr. Prof. Dr. Petre Semen, 
http://www.crestinortodox.ro/diverse/sfintenia-dumnezeu-sfintenia-oamenilor-vechiul-in-noul-tes-
tament-69389.html).
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În iudaism, pentru prima dată apar sărbătorile din poruncă divină. Pe lângă 
ziua săptămânală de odihnă, Dumnezeu instituie și alte sărbători, zile de cele-
brare în cinstea Divinității, prima astfel de sărbătoare fiind Paștile, instituite 
ca aducere-aminte „atât pentru că i-a scăpat de sabia ucigătoare a îngerului, 
cât și pentru scoaterea lor din robia Egiptului” 49. Au fost instituite și alte 
sărbători (Cincizecimea, Lunile Noi, Sărbătoarea Corturilor etc.), toate acestea 
reprezentând momente în care Dumnezeu cerea omului acte de pietate prin 
care să încerce să refacă relația sa cu Dumnezeu, alterată în urma păcatului 50 
(Ieș. 20, 8). Sacralitatea timpului se evidenția cu precădere în aceste zile în 
care avea loc celebrare cultică „în vederea întâlnirii continue a credincioșilor 
cu Dumnezeu” 51. Sfințirea timpului se realizează prin „ceea ce se întâmplă în 
timpul acestor celebrări” 52, ceea ce aduce la lumină importanța acestor 
momente – sărbătorile. 

Ideea de sfințire 53 are în Vechiul Testament ca punct de pornire, puterea și 
inițiativa lui Dumnezeu, Care prin Moise sfințește personalul de cult – preoții, 
veșmintele sacerdotale, Cortul Adunării și odoarele lui (Lev. 8) etc. Sărbătorile 
și actele de cult aferente lor, pe fondul inițiativei divine care sta la baza înte-
meierii lor, aduceau o sfințire reală, însă aceasta nu putea avea același sens 
precum cel din creștinism, unde se beneficiază de harul divin primit în urma 
operei de mântuire. Se poate spune, totuși, că sfințirea timpului prin sărbătoare 
în iudaism avea o valoare obiectivă, întrucât atât inițiativa, cât și puterea de a 

49  Pr. Ioan Mircea, op. cit., p. 179.  
50  Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „Dumnezeu a dat iudeilor în fiecare an un număr de 

sărbători ca să-și aducă aminte de binefacerile primite de la Dumnezeu” (Sfântul Ioan Gură de 
Aur, Omilii la Matei, L, III, în PSB, vol. 23, trad. de Pr. D. Fecioru, București, EIBMBOR, 1994, 
p. 583).

51  Pr. Conf. Ilie Moldovan, Semnificația sărbătoririi duminicii, în „Ortodoxia”, XXXIII (1981), 
nr. 2, p. 136. Acest aspect va primi conotații cu mult mai profunde în creștinism, unde, odată cu 
instituirea Sfintei Euharistii, prezența lui Dumnezeu în om va fi cât se poate de reală și de autentică, 
persoana umană devenind hristoforă (purtătoare de Hristos) odată cu luarea Sfintei Împărtășanii.  
Pr. Prof. Dr. Petre Semen spune că „ideea de sacru poate fi legată … de anumite …  timpuri – ziua 
de odihnă, anul sabatic, anul jubileu etc. … Acestea nu pot deveni sălașul sfințeniei fără o prealabilă 
consacrare din partea lui Yahve… Sfințenia … este o putere divină care se împărtășește în mod 
tainic” (Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Învățătura despre sfânt și sfințenie în cărțile Vechiului Testament, 
p. 194).   

52  Alexandre Schmemann, Sfințirea timpului, trad. Pr. Viorel Sava, în Analele Științifice ale 
Universității Alexandru Ioan Cuza, Tomul III, Iași, Teologie, 1995 – 1996, p. 48.

53  Există, aparent, o deosebire între ideea de sfințire (văzută ca punct maxim pe care omul îl 
poate atinge) în creștinism și iudaism. Dacă în gândirea creștină omul, beneficiind de roadele unirii 
ipostatice, poate ajunge dumnezeu prin har (Ioan I. Ică, Maica Domnului în teologia secolului XX 
și în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, 
Sibiu, Ed. Deisis, p. 527), în gândirea talmudică „sfințenia Mea este mai presus decât gradul suprem 
de sfințenie pe care l-ați putea atinge” (Levitic Raba, 24, 19). Nici în creștinism îndumnezeirea 
omului nu înseamnă a avea dumnezeirea intrinsec, ci radiind din Însuși Dumnezeu, astfel că se 
poate ca gândirii iudaice să îi lipsească nu corectitudinea raționamentului, ci modul de abordare, 
adică unirea ipostatică, cea care facilitează modul de înțelegere a îndumnezeirii finale a omului.   
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sfinți veneau pe filieră divină, ceea ce conferea sărbătorii viabilitate. Însă 
realitatea sacramentală iudaică își va găsi împlinirea, desăvârșirea doar în 
contextul haric al creștinismului, acesta din urmă fiind beneficiarul celei mai 
înalte forme de revelare, întrucât Însuși Dumnezeu S-a pogorât între oameni, 
sfințind timpul și dându-i acestuia valențele veșniciei. În creștinism, prin întru-
parea lui Hristos, și mai apoi celebrarea euharistică, timpul lumii și veșnicia 
au început a se intersecta. 

1.d. Timpul sacru în creștinism. În Legea harului timpul sacru primește cea 
mai sublimă formă de sfințire. Dumnezeu, înainte de a-l ridica pe om spre 
Sine, Se coboară El însuși în granițele timpului fizic (In. 1, 14), sfințind istoria 
lumii, care devine istoria mântuirii. Mântuitorul realizează obiectiv întreaga 
operă de mântuire, însă nu Se oprește aici, ci, prin lucrarea Sfântului Duh în 
Biserică, permanentizează actul de sfințire a lumii. Hristos euharistic are 
aceeași putere sfințitoare precum Hristos întrupat și prezent pe pământ, singura 
variabilă fiind aceea a participării subiective a fiecăruia la lucrarea Sa.  

1.d.1. Timpul sacru, expresie a veșniciei. „Dumnezeu a creat lumea ca să 
o facă părtașă de eternitate” 54, în comuniune cu El. Slujbele Bisericii sunt 
ferestre prin care omul, deși se află sub presiunea și mersul istoriei, pregustă 
eternitatea, întrucât prin invocarea preoțească Dumnezeu în mod real coboară 
harul Său și sfințește materia și pe om. Sfânta Liturghie îl face pe om contem-
poran cu Hristos istoric, dar și cu realitățile cerești. Ea începe prin anticiparea 
Împărăției Cerurilor 55, iar timpul desfășurării ei îmbracă haina veșniciei. Ea 
nu doar comemorează evenimente din istoria mântuirii, ci îl face pe om con-
temporan cu ele, și aceasta nu transpunându-l pe om (în mod spiritual) în acele 
vremuri, ci reactualizând toate acele acte mântuitoare 56. Însă nici aceasta nu 
este suficient, întrucât totul primește valoare prin actul de participare a omului, 
în mod personal, la jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, Care, ca preot, a mijlocit, 
mijlocește și va mijloci pentru om până la încheierea timpului istoric.

Timpul liturgic este un timp cu dublu sens, fiind un timp al omului, dar 
fiind și al lui Dumnezeu, și aceasta în mod paradoxal, întrucât Dumnezeu 
trăiește într-o dimensiune veșnică. În sfera liturgică se întâlnesc, deci, timpul 

54  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 183.
55  Prin aceasta înțelegem binecuvântarea mare, cu care debutează Sfânta Liturghie.
56  „Prin întreaga desfășurare a ritualului ei, bogat în momente și acte de cult, încărcate de un 

profund simbolism teologic și mistic, Sfânta Liturghie ne înfățișează toată viața și activitatea 
Mântuitorului Iisus Hristos și etapele principale ale iconomiei mântuirii. Prin aceasta se creează 
mediul necesar unei legături și comuniuni mistice cu Dumnezeu, în vederea apropierii de El, făcându-i 
pe cei care participă la săvârșirea ei să trăiască aievea realitatea prezenței Mântuitorului Iisus Hristos 
în fiecare Sfântă Liturghie, cu bogăția de daruri pe care o revarsă de fiecare dată prin împărtășirea 
cu Trupul și Sângele Lui” (Sfântul Gherman I, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, Craiova, Ed. Mitropolia 
Olteniei, 2005, p. 6).
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istoric cu eternitatea 57. În Sfânta Liturghie Hristos vine purtând în El tot ceea 
ce a făcut pentru noi, dar și tot ceea ce ne va dărui în timpurile eshatonului. 
El însă nu desființează temporalitatea noastră, ci o umple și ne oferă posibi-
litatea de a trăi în ea veșnicia 58. În mediul liturgic contradicția între timp și 
eternitate dispare 59, iar veșnicul prezent al eternității se întrepătrunde cu pre-
zentul istoric.

Omul trebuie să participe la timpul liturgic, care este totodată timp al lui 
Dumnezeu, pentru că doar așa are cinstea de a fi contemporan cu Mântuitorul, 
cu Maica Domnului și sfinții. Totuși, prins în mreaja timpului bolnav, omul, 
de multe ori, nu mai conștientizează valoarea timpului sacru liturgic, consi-
derându-l „pierdere de vreme”. Însă este fapt indubitabil că în cele câteva ore 
de stat în biserică omul se împărtășește de veșnicie 60. Este o realitate certă că 
în/prin Sfânta Liturghie timpul primește cel mai sublim act de sfințire 61. 

1.d.2. Timpul ca jertfă adusă lui Dumnezeu. Creștinismul face chemare 
înspre o sacralizare permanentă a timpului (Efes. 5, 16; 6, 18; I Tes. 5, 16-17). 
Părintele Dumitru Stăniloae vede timpul drept un interval între chemarea lui 
Dumnezeu și răspunsul nostru 62, adică în spectrul acestui timp istoric omul își 
conturează viitorul profil eshatologic 63. Timpul reprezintă distanța dintre chip 
și asemănare. Dumnezeu însuși trăiește și timpul istoric, nu doar veșnicia, 
întrucât prin energiile sale harice îl ajută pe om să înainteze pe calea spre 

57  „Veșnicia lui Dumnezeu, ca viață în propria-i plenitudine, ca iubire veșnică și desăvârșită 
între Persoane ce stau într-o unire desăvârșită, poartă cu sine posibilitatea timpului. Timpul, pe de 
altă parte, poartă cu sine posibilitatea veșniciei, care se poate realiza în comuniune cu Dumnezeu 
prin harul Său; din acest motiv, Dumnezeu poate intra într-o relație iubitoare cu ființele temporale” 
(Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Timp și veșnicie, SLG Press, Convent of the Incarnation, Fairacress, 
Oxford, p. 8).

58  Preot Negură Dan-Dumitru, pe http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_
id=33747&fo rmat=html. „Veșnicia a intrat într-o solidaritate cu timpul, rămânând totuși distinctă 
față de el. Veșnicia este originea și scopul timpului” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Timp și 
veșnicie, p. 20). 

59  Preot Negură Dan-Dumitru, sursa cit.
60  http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=6070. Totuși, așa cum am specificat 

și mai sus, timpul liturgic înseamnă împărtășire de veșnicie în măsura în care omul participă la actul 
liturgic, iar prin participare nu se înțelege doar prezența fizică în spațiul Bisericii, ci implicare 
interioară, adeziune spirituală la momentul euharistic.

61  „Lucrarea pe care Dumnezeu o săvârșește prin Liturghie întrece prin măreția sa orice altă 
lucrare dumnezeiască în lume și însăși facerea lumii … împreunează într-o singură unire cerul și 
pământul, pe îngeri și pe oameni; îi înveselește pe toți întru nădejdea învierii și nemuririi” (Ioan 
din Kronștadt, Liturghia – cerul pe pământ, Sibiu, Ed. Deisis, 2002, pp. 160-161). Sfânta Liturghie 
este soarele cultului creștin ortodox, culmea acestuia și centrul întregii vieți religioase. Ea perpe-
tuează și reactualizează peste veacuri Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos pe cruce, prin care ne-a 
izbăvit din robia păcatului și a morții (Sfântul Gherman I, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, p. 5). 

62  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 188.
63  „Timpul este o mișcare reală a persoanei umane spre ceva de dincolo de ea cu scopul de a 

reduce distanța dintre ea și Dumnezeu” (Dumitru Stăniloae, Timp și veșnicie, p. 14.).



110 Altarul Banatului

eternitate 64. Omul este chemat la o relaționare permanentă cu Dumnezeu, la o 
sacralizare permanentă a timpului personal.

Timpul este un dar al lui Dumnezeu, oferit fiecărei făpturi în parte, după 
specificul fiecăreia 65, însă el, ca subiect de valoare, nu doar se prezintă ca 
mediu de manifestare a creaturilor, ci el și responsabilizează. Sfântul Apostol 
Pavel statuează că omul trebuie să trăiască „răscumpărând timpul” (Efes. 5, 
16). 66 Tot astfel, Mântuitorul Iisus Hristos exprimă ideea metaforic prin cuvin-
tele „Umblați cât aveți lumina…” (In. 12, 35); folosit irațional, timpul, în loc 
a conduce creatura pe traiectul ascendent al îndumnezeirii, o coboară tot mai 
adânc spre tenebrele păcatului. Omul, creatură înzestrată cu rațiune, are datoria 
de a folosi timpul în sens constructiv, de a eficientiza timpul, atât pe direcția 
împlinirii materiale, cât și pe cea a desăvârșirii spirituale. Altfel spus, omul 
este chemat a sfinți timpul în mod personal, iar acest lucru se poate realiza 
prin faptul de a „face voia lui Dumnezeu, a-și identifica menirea cu voia 
Creatorului” 67. A sfinți timpul „înseamnă a da timpului semnificația voinței 
ziditoare a lui Dumnezeu” 68.

Timpul poate fi sfințit prin rugăciune, deci timpul meu devine sfânt în 
măsura în care eu relaționez duhovnicește cu Dumnezeu. În cadrul slujirii 
Sfintelor Taine timpul este sfânt în virtutea harului manifestat prin acestea, 
care se coboară indiferent de alți factori 69. În rugăciunea personală timpul se 
sfințește doar în măsura în care aceasta unește cugetul celui care se roagă, cu 
Dumnezeu, sub forma unui dialog duhovnicesc, în urma căruia omul se unește 
cu Dumnezeirea și devine părtaș veșniciei lui Dumnezeu (care este prin sine 
sfântă) 70. „Timpul lui Dumnezeu” este veșnicia; prin rugăciune omul este trans-
pus în veșnicie, și, deși nu o gustă plenar, împrumută de la aceasta sfințenia. 
Timpul omului este un „timp bolnav”, pe când veșnicia este „timpul desăvârșit”, 

64  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 191.
65  Timpul este al lui Dumnezeu (Ps. 73, 17-18), dar El l-a oferit omului pentru ca acesta să îl folo-

sească în folosul propriu; însă i-a cerut acestuia să Îi consacre câteva zile Lui, să le sfințească pentru El 
(Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Învățătura despre sfânt și sfințenie în cărțile Vechiului Testament, p. 196).

66  IPS Bartolomeu Valeriu Anania explică acest text astfel: „răscumpărând vremea înseamnă 
recuperând timpul pierdut (în păcate) prin maxima folosire a celui prezent (care poate fi scurt)”, 
în Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediție jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită după Septuaginta, 
redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, 
sprijinit de numeroase alte osteneli, tipărită cu binecuvântarea și prefața Preafericitului Părinte 
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, București, 2001, nota a, p. 1680. 

67  Pr. prof. Constantin Galeriu, op. cit., p. 157. 
68  Ibidem. 
69  Trebuie, totuși, specificat că timpul în sine se sacralizează în momentele de manifestare a 

actului de cult, dar omul se împărtășește de această sfințire doar în măsura participării duhovnicești 
la actul de cult.

70  „Este sfânt orice loc și orice timp în care gândul nostru se îndreaptă spre Dumnezeu” 
(Clement Alexandrinul, Stromatele, VII, 43, 1, trad. de D. Fecioru, în PSB, vol. 5, București, 
EIBMBOR, 1982, p. 502).
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sfânt, nefragmentat, întreg, mereu același 71, în care Dumnezeu Se manifestă. 
Timpul personal se sfințește prin faptul că împrumută din sacralitatea veșniciei, 
în care omul, transpus prin rugăciune, devine co-trăitor cu Dumnezeu 72. 

Concluzii 

Timpul este unul dintre elementele esențiale ale existenței materiale, fiind 
creat de către Dumnezeu odată cu materia, pentru a-i măsura acesteia existența. 
Definitoriu pentru cursul istoric, timpul a avut inițial valențe strict sacramen-
tale, înscriindu-se în spectrul exclusiv pozitiv al creației inițiale, care era bună 
foarte (Fac. 1, 31). Păcatul protopărinților noștri, Adam și Eva, a pervertit 
întreaga creație, astfel că la nivelul timpului au intervenit două categorii spe-
cifice: timpul sacru, rămășița timpului paradisiac, destinat relației dintre 
Dumnezeu și om, și timpul profan, accidentul din creație devenit aproape 
regulă a existenței umane. Astfel, dacă inițial timpul în integralitatea sa era 
sacru, având la bază legătura nealterată între om, regele creației, și Dumnezeu-
Creatorul, în urma păcatului adamic el a urmat cursul căderii și depărtării 
întregii creații de Dumnezeu. Sacralitatea sa a fost esențial alterată, astfel că 
a fost nevoie ca omul să statornicească momente speciale pentru a relaționa 
cu Dumnezeu; astfel au apărut sărbătorile.

Popoarele primitive, având în conștiință impresia paradisului pierdut în 
urma păcatului, au încercat să recupereze acel timp inițial, edenic, într-un act 
sisific de întoarcere la origini, însă, fiind lipsite de o revelație concretă din 
partea Creatorului, au adoptat metode cultice bizare, de cele mai multe ori 
contrare cerințelor divine. Direcția spirituală sugerată în concepțiile religioase 
primitive păgâne era una care se îndrepta înspre înapoi, înspre un timp pierdut, 
timp care aparent coincidea cu doleanțele spirituale ale omului. Timpul era 
considerat reversibil, ceea ce, totuși, este un non-sens, întrucât ansamblul 
existenței sugerează faptul că timpul trecut este ireversibil, nemaiputând fi 
recuperat.

Concepția mozaică, primă formă religioasă revelată, este cea care arată 
sensul eshatologic al existenței umane, aceasta, spre deosebire de ideea spe-
cifică concepțiilor păgâne, fiind îndreptată înspre înainte; afectată de păcat și 
de îndepărtarea de Dumnezeu, creația are drept scop mântuirea, adică un act 
final de restabilire a relației directe cu Dumnezeu, un rol decisiv în aceasta 
având Mesia, cel proorocit în multe pasaje ale scrierilor profetice iudaice. 

71  Paul Evdokimov, Ortodoxia, p. 223.
72  „Veșnicia nu poate fi pur și simplu o substanță neschimbabilă, nu poate fi ca o lege veșnică 

cu subzistență de sine. O asemenea veșnicie nu poate fi una inepuizabilă, dar, faptul că este inepu-
izabilă vine din interioritatea ei, care e una a unei Existențe personale. Veșnicia trebuie să includă 
o dimensiune interioară și o libertate a voinței. Numai așa poate fi inepuizabilă, ca izvor de noutate 
continuă” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Timp și veșnicie, p. 6).
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Timpul a început odată cu crearea lumii de către Dumnezeu, și are să se 
sfârșească atunci când omul va intra în comuniune nemijlocită cu Dumnezeu, 
când lumea va fi integrată în spectrul spiritualului, depășind total materialitatea 
actuală.

Creștinismul, având la bază revelația directă realizată prin Mântuitorului 
Iisus Hristos, Îl arată pe Dumnezeu ca parte integrantă a istoriei; Dumnezeu 
nu așteaptă pasiv întoarcerea omului spre El, ci Se întrupează El însuși și 
coboară la om, pentru a-l ridica pe acesta la Împărăția Cerurilor. Timpul lumii 
acesteia devine istoria mântuirii, iar Dumnezeu este Cel care, în actul chenotic 
al întrupării, acționează în direcția restabilirii comuniunii dintre El și omul 
păcătos. Timpul devine, în creștinism, realitate eshatologică perpetuă. În 
concepția evreiască eshatologia avea relevanțe mesianice, totul fiind plasat în 
viitor. Spre deosebire de concepția iudaică, creștinismul, „prin Învierea lui 
Hristos, a intrat deja în eshaton; eshatologia nu este însă realizată deplin și 
de aceea creștinii așteaptă încă evenimentul viitor al Parusiei. Până atunci, 
între prima și a  doua venire a lui Hristos, credincioșii creștini trăiesc tensiunea 
dintre deja și nu încă, dintre ceea ce au primit din bunurile Împărăției Cerești 
și ceea ce așteaptă să primească în viitorul eshatologic” 73. 

73   Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Eshatologia paulină, în „Revista teologică”, III (75), 1993, nr. 
4, pp. 56-57.


