
TIMPUL

INTRE SECULARI2ARE §1 INDUMNE2EIRE

de Romulus Ganea

1. Secularizarea: etimologie, aspecte definitorii, origine,
dezvoltare §i efecte

Etimologie, termenul secularizare i§i gase§te originea in

latinescul saeculum a carui msemnatate este urmatoarea: rasa, neam,
generafie, epocd, secol, spiritul vremii §i moda timpului, viapd
lumeascd}

Dupa cum subliniaza autorul menjionat mai sus, nopunea

de secularizare desemneazd un fenomen prin care la nivelul

mentalitdtii produce o schimbare majord in spiritul vremii sau dupd

moda timpuluU adicd un spirit si o modd pentru care «pofta firii

pdmantesti, pofia ochilor si Iduddrosia vieiii* (1 loan 2:16) au devenit

idealuri supreme. In aceea§i ordine de idei, definind societatea '

secularizata, pr. loan Bizau o caracterizeaza ca o societate despiri-

tualizatd, desacralizatd §i dominatd de apofta firii pdmintesti, pofia

S3 saa sritrt.r
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ochilor si Iduddrosia viepii", deci o societate care sus^ine un mod de

via$a contrar principiilor datatoare de via$a ale EvanghelieL

Societatea seculara promoveaza constituirea unei vieti

personale §i sociale fara nici un fel de raportare la principiile

fundamentale ale spiritualitapi cre§tine. Modul de viaja promovat

de secularism este unul autonom, determinat de propriile valori,

principii §i motivapi ale individului, diferite de cele religioase. In

acceptjiunea lui Alexander Schememan, secularimul promoveaza

nun model de viafd in care aspectele de baza ale existenfei umane - ca

de pildd familia, educapiay §tiinfa profesia, arta etc. - nu numai cd nu

sunt inrddacinate sau legate de credinfa religioasd ci in care adevdrata

necesitate sau posibilitate a unei astfel de legdturi este negatd.n7> In

societatea seculara ceea ce este pieritor triumfa asupra a ceea ce este

ve§nic, adica economicul primeaza asupra spiritualului, tehnica

asupra culturii, politicul asupra moralei, trupul asupra sufletului.4

Cercetand arhiva istoriei in$elegem ca originile

secularismului se regasesc in secolul al DC-lea, in epoca rena§terii

carolingiene.5 loan Scotus Eriugena (cca. 810-870) este eel care a

2 Tertulian folose§te termenul saeculum/secularism cu sensul de viaja lumeasca,

acea viaja care nu este conforma cu spritualitatea Scripturilor. loan Bizau, Op.

tit, pp. 62-63.

3 Alexander Schmeman, Sfintele sfinpilor. Cateva observafii referitoare la primirea

Sfintei Impdrtafanii, Bucure§ti, ed. Univers Enciclopedic, p. 115, apud loan

Bizau, Op. tit, p. 63.

4 loan Bizau, Op. cit., p. 63.

5 Renafterea carolingiana a fost o mi§carea culturala inceputa in jurul anului 780,

care s-a adresat cu preeminenja oamenilor Bisericii §i care a avut in centrul

atenjiei ei problemele ecleziastice. Ovidiu Dramba, Istoria culturii §i civilizapiei,

vol. 3, Bucure§ti, Ed. §tiinjifica, 1990, p. 42.
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determinat orientarea teologica §i filosofica a acelei vremi. El a

redescoperit scrierile filosofilor Greciei antice §i a folosit aceste

modele antice. Orbit fiind de descope-rirea acestor idei noi,

singurul filosof de la curtea lui Carol eel Ple§uv, irlandezul Scotus

Eurigena, s-a lasat influen^at de raponalismul filosofiei grece§ti §i 1-a

folosit in studiile sale.6

De§i gandirea lui pe taramul teologiei §i al filosofiei nu a

primit recunoa§terea bisericii oficiale7, doctrina lui Eriugena -

,,impregnatd de germenii conflictului dintre credinpd si rapiune - va

rdmane o ispitd permanentd pentru Evul Mediu Apusean".

Redescoperirea lui Eriugena a fost relizata de scolasticism, care Ma

inipiat indlparea ediflciului metaflzicii europene pe teme-iul premisei

existen$ei lui Dumnezeu ca simpld idee rapionald, deschizand

perspectiva excluderiiprezenpei Sale din istoria lumii"}

Identificarea lui Dumnezeu cu un concept rapional, definit

drept JZausaprima"a creapiei, sau cuprincipiulautoritdpii absolute in

eticd (Principium auctoritatis)y ce puteau fi confirmate printr-un

intreg proces demonstrativ, II transforma pe Acesta intr-o simpld

necesitate rapionala. Scolasticii nu au mai perceput existen^a lui

Dumnezeu conform revela$iei, iar cunoasterea Lui nu a mai

reprezentat un act de comuniune in iubire cu Sfanta Treime, intemeiat

6 Ovidiu Dramba, Op. cit, p. 45.

7 In evul mediu timpuriu elerieii §i chiar episcopii susjineau imposibilitatea

compromisului intre cultura antica §i cea cre§tina. Incompatibilitatea dintre

acestea doua era considerata ca fiind categorica §i absoluta. Ovidiu Dramba, Op.

tit., p. 38.

8 loan Bizau, Op. cit, pp. 85-86.
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pe manifestarea revelatoare afiin\ei dumnezeiesti in Logosul intrupat

si in lucrarea Duhului Sfant. Reducerea lui Dumnezeu de la nivelul

Revelafiei personate la nivelul unuiprodus specific intelectului uman a

insemnat in fapt expulzarea Lui intr-o sfera inaccesibild experienfei

personate.9

Sub aspectul separarii religiei de stat, nojiunea moderna de

secularizare sau. laicitate are originea in Franca »secolului

luminilor". In ace^a vreme laicizarea avea de-a face cu sfera punerii

la indoiala a dreptului divin almonarhiei §i criticii aduse bisericii in

privin^a rolului sau in menjinerea ordinii politice §i sociale.

In secolul al XVIH-lea, filosofi ilumini§ti precum Voltaire §i

Rouseau, in numele universalitapi naturii umane §i al caracterului

relativ al credin^elor, au devenit aparatori ai toleran^ei §i au definit

trasaturile unei religii fundamentate pe normele moralei sociale. Se

propunea inlaturarea vechilor a§ezaminte, privilegiile nobilimii §i

clerului §i a§ezarea in locul principiului religios a celui al

suveranitajii na^ionale: legitimitatea nu mai vine de la relapia

monarhului cu Dumnezeu, ci de la contractul incheiat cu napiunea, de

9 loan Bizau, Op. cit., pp. 86-87.

10 Produsul secularizarii este o lume autonoma, in care Dumnezeu devine doar un

obiect al cunoaperii conceptual sau este plasat in varful ierarbiei valorilor ca simplu

susfindtor al ordinii sociale. Iar intre teologia teologilor si experienfa misticd a

Bisericii se produce o rupturd profundd, asa cum raportul personal dintre Dumnezeu

si om se altereazd, fiind falsificat prin intermedierea acaparatoare a institu(iei

edesiastice ori blocat intr-un individualism inflamat, cdrtiia sensul nopunii de Trup

al lui Hristos ii rdmane strain. Aceasta este de fapt calea secularizdrii, in care

metafizica va inlocui experienfa duhovniceascd, tehnica va coplesi realitdpile naturale

si istorice, politica se va substitui moralei, iar mitul bundstdrii individului va secdtui

taina lumii loan Bizau, Op. cit., pp. 87-88.
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lapoporul suveran.11 Factorii menponaji mai sus au fost elementele

determinante ale Revolupei franceze de la 1789.

Pe langa revolta indreptata impotriva vechii oranduiri

social-economice §i politice, revolupa a fost insojita pe plan

spiritual de o atitudine ostila la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu,

fiind asociat cu Institupa Bisericii, in special cea Catolica, a devenit

$inta asupra careia s-a indreptat mania norodului revoluponar. Cu

acest prilej El a fost ,,alungat" din societate, iar, in locul Sau,

Rajiunea umana a fost transformata intr-un obiect al inchinarii.

Fapta pe deplin graitoare, ce contureaza caracterul

antidumnezeiesc al revolupei franceze, este incoronarea de catre

revolu$ionari a unei prostituate ca zei$a a rapunii in catedrala

Notre-Dame din Paris. In noua ordine seculara sau laica

cre§tinismul nu-§i mai gasea nici un rost, deoarece omul se separase

§i i§i declarase independent fa^a de Dumnezeu §i devenise in fapt

wmasura tuturor lucrurilor". Declarapa drepturilor omului a

consfinpt aceasta realitate §i, pana in ziua de azi, a ramas ca un

punct de reper fundamental al tuturor relaponarilor din cadnil

societa$ii, principiile Sfintei Scripturi fiind inlaturate.

Numai in urma unei analize superficiale, de suprafa^a,

asupra conceptului de secularism sau laicitate s-ar putea crede ca

am avem de a face doar cu o ,,nevinovata" separare a sacrului de

profan, a religiosului de politic. Insa lucrurile nu stau deloc a§a.

Experien^a ne dovede§te ca aceasta ,,separare" a dus la ihlaturarea

11 Dinu Moraru, Laicitdpi europene, in Lumea, An. XII, Nr. 9, 2004, p. 15.
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principiilor §i valorilor cre§tine care inca mai diriguiau (chiar intr-un

mod palid) societatea europeana pana cu ceva decenii in urma.

Potrivit lui Rene Remond12 rezultatul procesului de laicizare sau

,,dereligizare" nu mai este separarea religiei de sorietate, ci

marginalizarea ei treptatd, cepoatd sd meargdpand la disparipia totald

a celei dintai.

Religia cre§tina, in urma procesului de secularizare, in loc sa

fie consideratd cheia de boltd care asigurd unitatea edificiului social, a

devenit o parte oarecare in interiorul acestui edificiu. Izolarea religiei

cre§tine a avut ca rezultat indepartarea viejii individului, in fiecare

aspect definitoriu, in afara inrauririi cre§tinismului §i a§ezarea

acesteia sub spectrul tacerii in ce prive§te Persoana lui Dumnezeu, a

denaturarii sarbatorilor cre§tine, a limitarii perspectivei viepi

umane doar la orizontul viejii pamante§ti, a utilitarismului,

consumis-mului §i pseudo-spiritualita^ii.13

Astazi, procesul secularizarii inainteaza cu pa§i repezi §i

afecteaza la modul general intrega umanitate14 sub toate aspectele

(religios, moral, social, cultural, economic, §i chiar temporal) §i, in

mod particular, dupa cum am subliniat deja, via$a fiecarui om.15

12 Rene Reraond, Religie si societate in Europa. Secularizarea in secolele al XIX-lea fi

XX, 1780-2000, Ia§i, Polirom, 2003, p. 222.

13 loan Bizau, Op. cit., pp. 64, 64-84.

14 In secolul al XXI-lea, statele lumii, §i in mod mai vizibil cele de pe continentul

european, se definesc ca laice §i experimenteaza procesul secularizarii.

ls Fiecare dintre segmentele viejii individului sunt privite in secularism drept

autonome §i sunt diriguite de propriile valori, motivapii ;i principii, diferite de cele

cre$tine. loan Bizau, Op. cit., p. 63.
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Studiile teologice, desi subliniaza pe indelete efectele

secularismului asupra umanitatii, acorda pu$in spa$iu evaluarii

perspective! seculare asupra segmentului temporal al expe-rien$ei

umane. Astfel prin studiul de faja ne propunem sa eviden$iem atat

perspectiva seculara asupra timpului §i efectele acesteia in

cotidianul omului contemporan, cat §i conceptului biblic despre

timp, care ar trebui sa ne fie calauzitor intru indumnezeirea

noastra.

2. Efectul secularizarii asupra timpului

Suprimarea influence! calendarului liturgic asupra viejii

profane a inceput in anii Revolutiei franceze. Insu§i calendarul

trebuia sa marcheze ruptura cu trecutul - Biserica. Biserica -

pazitoarea calendarului, cu posturile, §i sarbatorile - a fost una

dintre sursele de putere ale atat de uratei vechi ordini §i trebuia sa

se termine o data cu ea. Astfel pe 6 noiembrie 1792, la initiativa a

doi deputaji: Louis Pierre Manuel §i Antoine Joseph Garsas

procesul de Mreformare" a calendarului a inceput. Pe 5 octombrie

1793 noul calendar a fost introdus. Nu avea nimic legat de

cretinism. Ruptura s-a produs. Chiar daca mai tarziu s-a revenit la

calendarul gregorian, spiritul secularismului s-a pastrat §i avea sa

infuenjeze intr-un mod iremediabil societatea franceza §i mai apoi

intreaga Europa in ce prive§te timpul.16

16 E. G. Richards, Cronologie $i Civilizafie. Calendarul intre ftiinfd $i religie,
Bucure§ti, Ed. Tehnica, 1999, pp. 259-266.
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Secularismul a alungat sacrul din via$a §i din preocuparile

omului. Rezultatul a fost ,,declinul sarbatorii".17 Pe parcursul a

doua secole, sdrbdtorile crestine au fost denaturate ori inlocuite cu

sdrbdtori convenpionale, ce au caracter strict politic, nationalist sau

ludic. Ceea ce inceput Revolupa franceza, ,,cu intregul sau pachet

de sarbatori", a continuat nazismul §i comunismul. Chiar §i in

lumea, a§a socotita libera, secularismul §i-a continuat procesul

schimbarii §i denaturarii sarbatorilor cre§tine, repere ale randuirii

experien^ei cre§tine pe axa temporalului, cu diverse alte evenimente

ridicate la rangul de sarbatori dupa care omul sa-§i oranduiasca

cotidianul. In acest caz am putea aminti sdrbdtorile «misticii de

stadion» sau cele consacrate unor personalitdp cdrora li se acordd un

cult idolatru.18

Dupa cum subliniaza pr. loan Bizau, de multe ori3

desacralizarea §i convenpionalul au mers pand la uciderea ideii de

sdrbdtoare, instituindu-se sdrbdtori de un ridicol pe care numai omul

secularizat ilpoate acceptay precum ziua muncii, afemeiiy a copilului,

a constitufiei, a indrdgostiplor etc. Chiar si atunci cand nu au fost

alungate dm calendarul modernitdpi, vechile sdrbdtori crestine aufost

golite de semnificapia lory sacra, devenind momente banale de repaus

fizky de somnolen$d3 de distrac$ie> de muncd suplimentard in familie,

ori de evadare Jn mijlocul naturii", atata cat a mai rdmas in

apropierea marilor aglomerapii urbane.19

17 Vasile Bancila, Dubul sdrbdtorii, Bucure§ti, Anastasia, 1996, pp. 67-84.

18 loan Bizau, Op. cit., pp. 81-82.

19 Ibidem.
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Cadenza vie^ii profane era ritmata de ciclul viapi religioasa a

Bisericii. Calendarul bisericesc stabilea nalternarea perioadelor de

munca §i de recreere". De§i in societatea europeana de azi aceasta

ntradipie a orientdrii si stabilirii vacanpelor dupd marile sarbatori

cre§tine" inca. se mai regase§te, totu§i originea acestor sarbatori este

adesea pierduta din vedere. Chiar daca zilele in care nu se munce§te

due mai departe mo§tenirea unor sarbatori religioase se constata ca

acestea au fost lipsite de fondul lor religios. In mod evident,

societatea nu mai este preocupata de pastrarea calendarului religios

din rapuni spirituale, iar, cand totu§i, se $ine cont de sarbatorile

religiose in acordarea vacanpelor, de buna seama ca nu se face din

dorin^a de a respecta sarbatorile religioase §i de a inlesni

participarea la slujbe. Este deja clar ca interesul economic primeaza
■i

chiar §i in aceste demersuri, aparent bine intenjionate.20

Dupa cum bine observa Rene Remond, timpul a fost

yyprofanat". Activitaple colective confirma aceasta realitate. Daca

sarbatorile religioase continua sa fie pastrate, binein^eles ca aceasta

nu se face in primul rand din motive religiose. Motivajia

economica, plus inca altele, cum ar fi dorinja de odihna, inlaturarea

monotononiei din via$a cotidiana, tradipa ,,culturala" §i nu

neaparat cea religioasa, sunt cele care stau in spatele $inerii unor

sarbatori din calendarul religios al bisericii.21

Sa luam de exemplu Duminica. Binein|;eles ca numai pupni

sunt cei care se opresc- din activitatea lor in aceasta zi din ra^iuni

20 Rene Remond, Op. cit., p. 222.

21 Ibidem., p. 223.
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religioase sau biblice. Preocuparea de a $ine aceasta zi §i de a I-o

inchina Domnului pentru a implini porunca Scripturii din Exod 20

lipse§te din viaja multor semeni. §i totusi se constata ca Duminica

§i chiar minivacanpa de la sfar§itul saptamanii, numita tot mai des

weekend, continua sa fie pastrate §i inca cu mai multa

con§tiinciozitate, deoarece au devenit un produs comercial.

La fel se poate constata §i in cazul sarbatorii Na§terii

Mantuitorului, cunoscuta in termeni populari, dar in mod evident

fara fundament cre§tin, drept Sarbatoarea Craciunului. §i in cazul

acesteia exista o preocupare tot mai mare de a o pastra cu mult mai

mare atenjie decat pana acum. Binein^eles ca ra|iunile de ordin

religios lipsesc din preocuparea majoritatii oamenilor. Pu$ini mai

sunt aceia care sarbatoresc Craciunul pentru a cinsti na§terea lui

Hristos. Ceea ce se observa cu claritate este transformarea

Sarbatorii Na§terii Domnului intr-un produs comercial.

Nici sarbatoarea Pa§telui nu a fost scutita de astfel de

influence seculare. A inceput transformarea acesteia intr-o

sarbatoarea a iepura§ului. De buna seama ca §i de aceasta data

interesele economice §i divertismentul sunt determinante, §i mai

pu$in se are in vedere cinstirea jertfei Mantuitorului.

Dupa cum am subliniat, principalele sarbatori cre§tine,

atent marcate de calendarul liturgic cre§tin, au fost secularizate §i

chiar profanate. Timpului i-a fost furata dimensiunea religioasa,

daruindu-i-se o adanca conotape seculara. Timpul a fost

transformat dintr-un ,,suportw al experien^ei duhovnice§ti, a§a dupa
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cum Dumnezeu 1-a randuit §i daruit omului, intr-o no^iune

economic!.

Pentru a observa §i mai bine aceasta realitate nu trebuie

decat sa luam in considerare o expresie des folosita in comunicare

de catre contemporani: Timpul inseamnd bani! Pentru a injelege

cultura unui popor, studiul limbii prin intermediul careia membrii

unei najiuni comunica intre ei este esen$ial. Limba ne dezvaluie

tainele limbajului, iar acesta, la randul sau, eviden^iaza valorile

culturale imbrap§ate de catre acea societate. Metaforele §i expresiile,

folosite in comunicare, ca parte a limbajului, reliefeaza atat

orientarea ideologica (crezul) §i valorile fundamentale ale societa$ii,

cat §i sim^amintele sau trairile suflete§ti specifice membrilor. acelei

entitati etnico-ligvistice.22

Expresia -Timpul inseamnd banif, precum §i alte cum ar fi:

Imi mananci timpul!, Prin acest procedeu vei castiga timpf Trebuie sd

ifi dozezi (mdsori) bine timpul! - des utilizate in societatea noastra

wcapitalista", ne confirma o data in plus capitalizarea timpului §i

implicit existenja unui adanc proces de secularizare a acestuia. Intr-o

societate capitalist!, industrializata, in care profitul sta la baza

oricarei relapi umane, timpul este intotdeauna raportat la valorile

economice. Astfel, de cele mai multe ori nojiunea de timp o gasim

asociata metaforic vorbind cu banii. Goana dupa inavupre le-a rapit

oamenilor timpul §i in planurile acestora fiecare clipa a zilei este

22 Valorile fundamentale ale unei culturi sum coerente cu structura metaforica a

conceptelor de capatai ale acelei culturi. G. Lakoff §i M Johnson, Metaphors We

Live By, Chicago, University of Chicago Press, 1985, p. 22.
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perceputa ca un nou prilej prin care dorinjele lor de§arte sa-§i

gaseasca implinire.

In acest context cautarea Mindumnezeirii" §i imbogajirea

duhovniceasca au fost inlaturate dintre prioritaple oamenilor, iar

timpul daruit de Dumnezeu fiin^ei umane spre a-L cauta pe

Datatorul viejii, Sursa tuturor binecuvantarilor, este injeles §i

exprimat sub forma unei ,,realita$i economice". Cu adanca tristeje,

trebuie sa marturisim ca §i noi, credincio§ii, de multe ori irosira

timpul, aceasta resursa epuizabila, fara a-L cauta pe Dumnezeu §i,

potrivit mersului acestei lumi, ne indreptam atenpa doar spre ceea

ce este firesc §i trecator...!23

3. O incursiune rapida in teologia biblica a timpului

Cand vorbim despre timp trebuie sa avem in vedere doua

aspecte: timpul ca nojiune §tiint;ifica, fapt evident noua prin

existen^a unitaplor de masura ale timpului24, §i timpul determinat

de experien^a umana (timpul ca experien^a umana). E de la sine

23 Chiar daca expresia Timpul inseamnd banif nu este recunoscuta uneori ca

mottou al vie|;ii contemporanilor no§tri, preocuparile §i cautarile acestora

dovedesc ca ea i§i gasejte implinire in viejile lor.

24 Unitatea fundamentals de timp a fost lnlocuita in secolul al XX-lea dupa

descoperire ceasului atomic. La un moment dat se baza pe ziua solara medie, msa

acum unitatea fundamentals de timp din Sistemul International de unitaji (SI)

este secunda, definita ca: ca durata a 9192631770 perioade ale radiapei

corespunzdtoare tranzipiei intre doua niveluri hiperftne ale niveluluifundamental al

atomului de cesiu - 133. Bineinjeles, intr-un minut sunt tot 60 de secunde §i 60 de

minute intr-o ora. Ziua este unitatea de timp care este definita acum ca durata de

86400 de secunde sau 24 de ore; valoarea este aproape de ziua solara medie. E. G.

Richards, Op. cit., Anexa 1.
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m^eles ca, in studiul de fa$a nu ne-am propus sa luam in discujie

timpul ca nojiune §tiin$ifica. Acest demers este irelevant pentru

studiul nostru, deoarece insa§i existen^a unitajii de masura a

timpului a fost determinata de experienja umana, pe care o

'masoara".

* # *

a) Dumnezeu - Creatorul inceputului

Dumnezeu este creatorul Universului. 25 Tot ce exista in

afara lui Dumnezeu i§i are un inceput, neexistand din eternitate.

Cand inceputul a luat fiinja, prin Create, timpul s-a nascut. Potrivit

carjii Geneza 1:1, timpul este unitatea de masura a istoriei

(experien^ei) umane. Expresia biblica rvttftoa face o deosebire clara

intre ve§nicie §i temporaliate, deoarece ea exprima coincident

originii timpului cu actul creajiei sau na§terii tuturor lucrurilor26,

lipsite mai inainte de existenja.27 §i Sf. Vasile eel Mare, analizand in

omiliile sale la hexemeron primul verset al Scripturii, subliniaza

25 In (la) inceput Dumnezeu a creat cerurile fipdmantuL Gen 1:1
26 Adica inceputul istoriei umanitajii.

27 P. Scholz, Habdbucb der Theologie desAlten Tesamenten, Regensburg, 1862, vol.
II, p. 17. apud Athanase Negoija, Teologia biblica a Vechiului Testament,

Bucure§ti, Credinja Noastra, 1991, p. 49.

Potrivit omiliilor la Facere ale Sf. loan Gura de Aur, expresia la inceput are

scopul sa evidenjieze §i falsitatea credinjelor acelora care susjin ca materia a

preexistat. Sf. loan Gura de Aur, OmiUi la Facere, voL I, Bucuresti, Ed.

I.B.M.B.O.R., 2003, pp. 17-18. Sf. loan Gura de Aur, Cele dintai omilii la Facere,

Bucuresti, Sophia, 2004, pp. 14-15. Vezi de asemenea si Norman Geisler si

Thomas Howe, Sub semnul indoielii, Cluj- Napoca, Aqua-Forte, 2004, p. 19.
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faptul ca expresia la inceput indica debutul timpului, care se

suprapune in mod perfect cu apari$ia materiei.28

Vorbind tot despre inceput, Sf. Vasile eel Mare afirma

urmatoarele: Cdnd insd trebuia adusd intre existence §i lumea aceasta

- mai intai ca scoald si ca un loc de invdpdturd a sufletelor omenesti,

apoiy ca sd spun pe scurt, ca o locuinfd potrivitd tuturor celor supusi

nasterii si striedciunii - , atunci, de aceeasi naturd cu lumea, cu

viefuitoarele si plantele din lume, a adus la existenfd §i scurgerea

timpului, care se grdbeste totdeauna, trece mai departe §i nu-si opreste

deloc drumul Astfel, potrivit aceluia§i parinte al biseridii tmpurile

viepuitoarelor si ale plantelor, legate in chip necesar de curgere si

stdpanite de mi§carea care le duce spre nastere §i striedciune, se eddea

deci sdfie cuprinse de natura timpului, care este tnrudit cu cele supuse

schimbdrii [...] CdndMoise spune cd s-aufacut Ja inceput", n-o spune

ca si cum ar da mdrturk cd timpul este mai vechi decat toate cele

/acute, ci spune cd cele vdzute sipercepute de simpurile noastre au luat

inceput in urma celor nevdzute §i spirituale.29

Astfel, versetul intai al Bibliei subliniaza cat se poate de clar

ca de la inceputul vremurilor doar Dumnezeu, Cel fara de inceput,

exista30 §i creeaza,31 El intemeind inceputul.32 Timpul nu a existat

<Moise> a spus mai intai: Ja inceput", ca sd nu socoteascd unii cd lumea este

fard de inceput. Sf. Vasile eel Mare, Omilii la hexemeron, Bucuresti, Sophia, 2004,
p. 15. (Vezi §i pp. 17 §i 21).

29 Sf. Vasile eel Mare, Omilii la hexemeron..., pp. 20-21. Prin nevazut si spiritual,
Sf. Vasile eel Mare injelege lumea spirituals si nu materia nevazuta cu ochiul
liber.

Potrivit lui Moses Rosen, insu§i numele evreiesc al lui Dumnezeu - rnrp - poarta

in sine ideea existenjei Sale, care transcende timpul si spapul, deoarece numele
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inainte de inceput, ci s-a nascut concomitent cu inceputuL Timpul s-a

nascut odata cu inceputul materiei §i masoara schimbarile care au

loc la nivelul acesteia. Inainte de inceput timpul nu exista, caci

lucrul acesta nu li era necesar lui Dumnezeu, existen^a sa fiind §i

ramanand atemporala. Dumnezeu, Marejul Creator al inceputului,

se afla deasupra timpului, este Stapanul absolut al acestuia §i nu este

condijionat in nici un fel de trecerea vremurilor, fiind nesupus, in

vreun fel sau in altul, schimbarii.33

b) Crearea inceputului §i ziua de odihna

Nevoia de odihna la fiecare 24 de ore, ceasul saptamanal,

despre care cercetatorii in medicina spun ca este adanc imprimat in

interiorul noastra, §i ciclul saptamanal sunt elemente deosebit de

importante care influen$eaza existenja umana.34 Revolutionary

franceziau suprimat calendarul existent, a carui fundament era

saptamana de §apte zile, §i au promovat unul bazat pe un ciclu de

rvp] deriva din combinarea celor trei forme personale ale verbului „& fi" din

limba ebraica: n;n, nin §i ^n\ Moses Rosen, Eseuri Biblice, Bucure§ti, Hasefer,

1992, p. 87.

31 House Paul, Old Testament Theology, Downers Growe, IVP, p. 59.

32 Moise a spus: Ja inceput afast0, ca sd cunoastem cd lumea a luatfiin{djard curgere

de timp, o data cu voinfa lui Dumnezeu, [...] dintr-o data, in pufind vreme. Si.

Vasile eel Mare, Omilii la hexameron..., pp. 23-24.

33 Exod 15:18 - i»i otob f?»: Dmn% Ps. 135:13 - D^ath yzti mn-;, 145:13

nia'po ^D^d^d, 146:10 - o'pDiu'p DniDn-: ^»% Isaia 40:8 -

rn^-i?-i% 1 Petru 1:23, 25 - 6ia Xoyoi) CcSvToq 0€Ou

. pf||ia Kuptou \ikvei dc, xbv alcova.

34 Andy Mclntosh, Geneza, Oradea, Faclia, 2004, p. 82.
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zece zile (1793). O asemenea initiative au avut §i revolutionary ru§i.

In anul 1929, ei au inlocuit ciclul de §apte zile cu unul de cinci.

Atat scopul celor dintai, cat §i al celor de pe urma, a fost unul

antireligios, adica abolirea duminicii.35 Toate Incercarile de

refomare a saptamanii au fost sortite e§ecului, deoarece organismul

uman nu poate rezista fara a face o pauza din §apte in §apte zile.

Potrivit lui Andy Mclntosh, toate aceste fapte dovedesc cd

ceea ce spune Geneza, si anume, cd trupurile noastre, prin creapie, au

nevoie de odihna sdptdmanald. Tocmai de aceea a spus Domnul:

aSabatul a fost fdcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat" (Marcu

2:27), nu in scopul de a elimina ziua de odihna, ci pentru a opri orice

fel de addugiri care nu veneau de la Dumnezeu.36

Legea zilei de odihna, la un interval de §apte zile, i§i gase§te

originea in insu§i actul Creapiei (Geneza 2:3), §i deci aceasta lege nu

este doar una evreiasca.37 Dupa cum afirma prof. Hans Klein,

35 E. G. Richards, Op. cit., pp. 278-281. Potrivit lui Gilbert Romme, arhitectul

calendarului francez, scopul trecerii la ciclul de zece zile ax fost wabolirea

dumnicii". (El si-a exprimat in mod faji§ opinia in aceasta privinja.) Ziua de

odihna, duminica, a fost redata poporul francez printr-un decret datand din 9

septembrie 1805. §i in cazul revolujionarilor rusi, motivul pentru introducerea

ciclului de cinci zile a fost ncombaterea spiritului religios" prin abolirea sambetei

§i duminicii. Din cauza e§ecului acestei reforme, mai tarziu, in anul 1931, s-a

trecut la un cidu de §ase zile, iar fiecare a §asea zi era o zi de odihna. Totu§i, dupa

11 ani de la prima incercare de reforma a saptamanii, .din cauza co§marului

administrativ (oamenii de la (ara au continuat sa foloseasca pe ascuns saptamana

de §apte zile), s-a revenit in anul 1940 la saptamana de §apte zile (cu mai pupn

timp liber).

36 Andy Mclntosh, Op. cit., p. 82.

37 Geneza 2:3 Dumnezeu a binecuvantat ziua a §aptea §i a sfinpit-o, pentru cd in ziua

aceasta S-a odibnit de toatd lucrarea Lui, pe care o zidise $i ofacuse.
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acpiunea creatoarea a lui Dumnezeu are drept obiectiv odihna din ziua

a saptea. In odihna lui Dumnezeu actul creapiei isi gdseste apogeul.

Alternanpa dintre muncd si odihnd este asadar sdditd in Creapie (Exod

20:11). Insd nu muncay ci odihna este aceea care este proprie Creapiei,

cdci Dumnezeu binecuvanteazd si sfinpeste odihna. [...] Oricat.de mult

poate munca sd facd lumea locuibild si sd o menpind, potrivitjtQestei

relatdriy abia in odihnd i§i ajunge pelul ei?%

Daca crearea zilei de odihna s-a integrat in planul general de

faurire a Universului, in conformitate cu ini$iativa divina,

injelegem ca sfin$irea sau respectarea zile sabatului este un

principiu universal valabil pentru intreaga omenire (Geneza 2:3).

Chiar inainte de obligativitatea impusa de cele zece porunci in

privin$a a zilei de odihna (Exod 20: 9-11 §i Deut. 5:13-15), evreii au

sfinpt acesta zi pentru Domnul (Exod 16:23). Acest fapt confirma

ca respectarea zilei de sabat a precedat confirmarea acesteia prin

lege. Profe$ii §i ceilalji scriitori ai car^ilor Vechiului Testament au

atras in mod permanent atenpa poporului evreu in privinja lipsei

lor de preocupare pentru sfinprea zilei de odihna (Ezechiel 22:8,

26, 23:38, Osea 2:11 etc), ceea ce va aduce cu sine aspra judecata

divina asupra najiunii. Dupa implinirea judecajii, va veni vremea

restaurarii, iar profetul Isaia (66:23) sus^ine ca tocmai pnerea cu

rigurozitate a zilei inchinate Domnului va fi una dintre dovezile

revigorarii spirituale a poporului evreu.

38 Hans Klein, Via{a binecuvantatd, Sibiu, s.e., 2004, pp. 54-55
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Domnul Iisus Hristos a atribuit autoritate Sabatului (Luca

6:5, Me. 2:28). Andy Mclntosh arata ca Mantuitorul in loc sa

anuleze legea privitoare la ziua de odihna, a ardtat ca in trecut ea a

fast data inainte de crearea omului (Me. 2:27) si in trecut §i in prezent,

deopotriva, El este Domnul acestei zile. Ea trebuie sa poarte numele

sau §i ni se aplica §i noua astazi. Faptele Apstolilor 20:7 §i 1

Corinteni 16: 1, 2 eviden^iaza practica ucenicilor Domnului Iisus

de a sfinp pentru Domnul o zi din §apte, aceasta fund prima zi a

saptamanii - Duminica. Mantuitorul Insu§i i s-a descoperit

Apostolului loan, pe cand era in insula Patmos, tot in ziua intai a

saptamanii §i i-a facut de cunoscut o intreaga carte a Noului

Testament - Apocalipsa. Astfel, potrivit lui Mclntosh, autoritatea

acestei zile puse deoparte de Dumnezeu (la inceput sambdta, iar acum

duminica) rdmane un standart absolut pentru toate societdfile de pe

faty pdmantului. Ea reprezintd granipa care ii separdpe cei evlaviosi de

cei neevlaviosi dinjurul lor.39

Pe langa cele doua motive, enunjate mai inainte, privitoare,

la jinerea zilei sabatului, mai trebuie sa avem in vedere §i un al

treilea, ca nu cumva sa cadem prada unei grave erori. Legea

Sabatului nu are o legatura directa cu ziua sabatului, dupa cum

susjin unii, pentru ca Sabatul nu se afld intr-o legatura idestructibild

cu ziua de sambdta.40 Primii cre§tini au adoptat ziua de Dumnica,

ca zi de sabat, avand bineinjeles solide fundamente.41

39 Andy Mclntosh, Op. cit., pp. 86-88.

Jonathan Edwards explica aceasta prin urmatoarele cuvinte: uCuvintele celei de-

a patra porunci nu stabilesc ziua din sdptdmand pe care sa o pinem ca sabat; ele

stabilesc doarfaptul ca trebuie sa ne odibnim si sa ludm un sabat din sapte zile sau
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Tending pe care o manifesta unii cre§tini de a nu sfinp

pentru Domnul o zi, in mod special, argumentand ca fiecare zi este

pentru ei un sabat, ii conduce spre o imensa gre§eala, pe care Bonar

H. o sesizeaza in urmatoarele cuvinte: JEi suspn ca ridicd fiecare zi

din sdptdmand la rangul de Sabat; insd practica demosntreazd de

fiecare data cd, in realitate, coboard sabatul la nivelul unei zile de

Pentru ca analiza ioastra sa fie completa, la acest nivel,

trebuie sa evidenjiem §i urmatoarele implicapi de ordin spiritual §i

practic care deriva din respectarea hotararii dumnezeie§ti cu privire

la ziua sabatului.43

Pentru ca sabatul a fost randuit o data cu inceputul, adica

prin create, §i mai apoi a fost reafirmat atat prin legile sfinte date

de catre Dumnezeu poporului sau, cat §i prin uiva^atura

Mantuitorului, aceasta ne obligd pe noi cre§tinii sa finem ziua de

dupa fiecare }ase zile de munca ... dor cuvintele nu precizeazd in nici unfel unde
incep aceste zile $i, prin urmare, nici care trebuie sd fie ziua de sabat" Jonatahn

Edwards, The perpetuity and change of the Sabbath, Predica XIV, The Works of

Jontahan Edwards, vol. 2, Banner of Truth, 1979, pp. 93-103, apud Andy
Mclntosh, Op. cit., p. 88.

41 Domnul Hristos a inviat in prima zi a saptamanii (loan 20:1-18) §i s-a aratat
ucenicilor sai in aceasta zi (loan 20:19, 20,26, Ap. 1:10). Duhul Sfant a fost trimis

in prima zi a saptamanii, Duminica (F.A. 2:1-4 - Potrivit Levitic 23:15, 16,

Sarbatoarea Cinzecimii era intotdeuna la §apte saptamani dupa sabat.) Obiceiul

apostolilor de a se lntalni tot in prima zi a saptamanii (F.A: 20:6, 7; 1. Cor. 16.1,

2). In privinja argumentarii pozijiei noastre mai putem aminti §i practica
parinpilor bisericii. Andy Mclntosh, Op. cit, pp. 88-90.

42 Bonar H. Earth's Morning, apud, Andy Mclntosh, Op. cit., pp. 92.
43 Andy Mclntosh, Op. cit., pp. 92-94.
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odibna ca o mdrturie cu privire la Creatorul nostru §i Mantuitorul

nostru.

Ziua de sabat este o zi de odihna, care presupune un repaus

fizic pentru fiecare individ. Este necesara, astfel, oprirea oricarei

activity legitime in timpulsdptdmanii. (Exod 20: 10, Neemia 13:15-22)

Ziua de sabat nu este doar o zi a repausului pentru fiecare

faptura, ci este §i o zi de odihna sfanta inchinata Domnului (sau in

Domnul).44 Ziua de sabat, ca o anticipare a odihnei la care Hristos

ne va face parta§i in mod deplin la sfarsjtul veacurilor (Evr. 4), nu

trebuie petrecuta ,,dormind" sau »relaxandu-ne". Ea ar trebui sa se

constituie intr-un prilej de intalnire cu Domnul, de adorare a

persoanei si lucrarii Sale §i de aducere aminte a jertfei

rascumparatoare a Mantuitorului nostru. In conformitate cu Isaia

58:13, 14, cre§tinii trebuie sa vegheze la pastrarea zilei Domnului,

ca un timp al desfatarii spirituale in Dumnezeu, in care Creatorul

sa fie onorat §i glorificat.45 Pasajul din cartea profetului Isaia

accentueaza in mod clar ca nici o activitate omeneasca nu trebuie sa

suprime caracterul strict spiritual al acestei zile. Implinirea acestei

cerinje aduce cu sine descoperirea §i implinirea in via^a cre§tinului a

doua promisiuni: credinciosul va primi de la Domnul puterea

Exod 20:10 Dar ziua a §aptea este ziua de odibna incbinatd Domnului,
Dumnezeului tdu: sd nufaci nici o lucrare in ea, nici tu, nidfiultdu, nicifiica ta,
nici robul tdu, nici roaba ta, nici vita ta, nici strdinul care este in casa ta.

45 Levitic 23:3 califica ziua Sabatului ca zi a adunarii. Psalmul 92 este un psalm
pentru Sabat,^ adica pentru adunarea sabatuluu Comunitatea adunatd isi asigurd
prin aceasta in Sabat, apropierea binevoitoare a lui Dumnezeu. Pentru aceia care se

afld in [dri strdine (inerea sabatului este un semn de recunoastere al apartenenfei lor
la poporul lui Dumnezeu (Ezechiel 20:12). Hans Klein, Op. cit., p. 91.
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divina, a§a incat sa gaseasca placere in Dumnezeu, §i va primi in

posesie inaljimile $arii, adica energie pentru intreaga saptamana.46

In privin^a angajaplor §i angajtorilor cre§tini, porunca a

patra, dedicarea unei zi din §apte Domnului, are urmatoarele

consecinje. Angajajii crestini, ori de cate ori este posibil, trebuie sd

evite sd incurajeze munca in zilele de duminicd, cu except cazurilor

in care domeniul de activitate este unul medical sau de urgenpd.

Cuvantul lui Dumnezeu permite aceste exceppii intrucat si Hristos a

vindecdt in ziua Sabatului si a permis in mod specific actele de caritate

in aceastd zi (Me. 3:1-6, Matei 12:11-12). In contextul de azi, apar tot

mai mult situa^ii in care crestinii sunt obligap sa lucreze Duminica,

de indeplirea acestei cerinje depinzand locul lor de munca.

Implicate renun^arii la un astfel de loc de munca sunt imense, mai

ales cand §i alte persoane, din familie, sunt intre$inute din acelasj

castig. Cu toate acestea, §i intr-o astfel de situate trebuie sa primeze

principiul care cere ca ziua Domnului sa fie inchinata in mod

exclusiv cinstirii lui Dumnezeu. Acest lucru este necesar deoarece

insu§i Dumnezeu a afirmat ca nvoi cinsti pe cine Md cinstesten (1

Samuel 2:30). De asemenea, angajatorii cre§tini si aceia care in

firmele in care lucreaza sunt factori de decizie trebuie sa faca tot ce

se poate sa-i opreasca pe angajaji sa lucreze in ziua Domnului §i sa

Isaia 58:13,14 Dacd ipi vei opripiciorul in ziua Sabatului, ca sd nu-pifaci gusturi/e
tale m ziua Mea cea fontd; dacd Sabatul vafi desfdtarea taJcasd sfinpesti pe Domnul,
sldvindu-L, si dacd-l vei cinsti, neurmind cdUe tale, neindeletnicindu-te cu treburUe
tale^ si nededindu-te laflecdrii, atunci te veiputea desfata in Domnul, si Eu te voi sui
pe indlpimile pdrii, te voiface sd te bucuri de mostenirea tatdlui tdu Iacov; cdci gura
Domnului a vorbit.
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nu se angajeze in programe ce ar conduce la incalcarea poruncii a

patra din Decalog.47

c) Dumnezeu - Stapanul timpului (al viefii) §i al istoriei

Caracteristica in viziunea Scripturilor Vechiului Testament

este credinja in Dumnezeul viu §i etern (Exod 15:18; Ps. 90:1-2; Isaia

40:28; Dan. 12:7), Creator, Susjinator §i Stapan al timpului, al

istorie?8, in toate dimensiunile sale.49 Principiul, exprimat mai

inainte, este evidenfiat, in unele pasaje biblice, prin asocierea

timpului cu acjiunea lui Dumnezeu in istoria umanitafii (Ioel 2:1-11).

Noul Testament inregistreaza aceea§i continuitate conceptual^

(Galateni 4:4; Iacov 4:13-16, Ap. 4:8).

Din perspective biblica, acest principiu i§i gase§te conturare

in natura, in cultul israelit, in experience Israelului cu Dumnezeu,

atat din trecut, cat §i din prezent §i viitor §i in intreaga via$a a

umanita^ii §i a individului.

47 Andy Mclntosh, Op. cit., pp. 93-94.

48 Timpul, in scurgerea sa, masoara schimbarile care au loc in cadrul istoriei

umanitajii. Cand ne referim la timp, avem in vedere insafi via;a, ca spajiu

temporal §i nu ca forja vitala care il insufleje§te pe individ, iar cand facem

trimitere la istorie ne gandim la conjinuturile (evenimentele) spapiului temporal,

adica la insa§i experien^a de viaja a umanitapi.

49 Vezi §i Hans Klein, Op. cit., p. 24.
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d) Dumnezeu - Stapan peste timpul/via^a §i istoria

naturii50

Omul secular aflat in cautare de solupi care sa previna sau sa

stopeze calamitaple povocate de »natura" i§i da seama de

de§ertaciunea cautarilor sale doar atunci cand dezastrul ramane in

urma ,,rabufnirilor naturii". In societatea seculara natura este

personalizata sub influenza vechilor credin^e animiste, revitalizate,

§i i se atribuie de multe ori §i un rol creator. Sfintele Scripturi

infirma aceste credinje ale omului modern cu privire la universul in

care i§i duce existen^a. Natura a fost creata de Dumnezeu (Geneza

1, 2) §i are astfel un inceput. ,,Viaja" ei se va sfar§i in momentul

hotarat de Dumnezeu, fara ca cineva sa poata interveni (2 Petru

2:10). Procesele din Univers §i din natura sunt determinate §i

controlate de Dumnezeu. Nimeni §i nimic nu poate influenza

cursul evenimentelor naturii (F.A. 17: 24, 25; Iov 41:11, 38:32; Ps. 1:3).

Raspunsurile negative ale oamenilor, in fa$a chemarii

divine, determina din partea lui Dumnezeu transformarea naturii,

dintr-un suport al existenjei umane (Deut. 28:12), intr-o forja

distructiva. Astfel de calamita^i naturale i§i gasesc rostul in

preocuparea Creatorului de a-i intoarce pe oameni de la venerarea

naturii §i de a-i a§eza pe faga§ul spiritual randuit de El. Sunt de

asemenea §i cazuri in care capriciile naturii sunt unelte ale pedepsei

divine indreptata impotriva acelora care nesocotesc voia lui

Dumnezeu. (Lev. 26:4; Ieremia 5: 19-25)

so
Sau a universului.
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e) Dumnezeu - Stapan peste timpul/via£a §i istoria

comunitajii Israelite (Ps. 90:1).

Pentru israeli^i timpul §i istoria, al caror stapan absolut este

Dumnezeu, se regasesc intr-o comuniune inseparabila. In intreg

Vechiul Testament, expresia stereotipa xinn nya - la timpul acela, se

refera atat la evenimente anume din istoria mantuirii, deci din

trecut, cat §i la cele prin care sunt caracterizate a§teptarile

viitorului. (pentru trecut: Deut. 1:9, 16, 18; 2:34; 3:4; 4:14; §i

referitor la judecata §i mantuirea viitoare ce vor fi aduse de

Dumnezeu: Isaia 18:7; Ier 3:17; 4:11; 8:1; 50:20; Daniel 12:1; Ioel 3:1

[4:1]; Tefania 3:19-20.)

Deoarece Yahve a fast exprimat ca izbdvitor din robia

egipteandj deci eel care acpioneazd intr-o situapie istoricd concretd, El

este inpeles de/in Israel drept carmuitor al istoriei Deja istoria

cdlduzirii, careprezintd sederea lui Israel inpustie dupd eliberarea din

Egipt (Exod 16, Numeri 11-14) aratd clar cd Yahve este eel care-si

conduce poporul. Chiar daca nu se merge in linie dreapta spre |ara

promisa, Dumnezeu i§i conduce mo§tenirea spre destina$ia finala.

Prin pustie, Domnul este suspnatorul vie^ii, daruindu-i poporului

mancare §i bautura. Asta, chiar daca scopul nu era menpnerea viefii,

ci conducerea poporului in pdmantul fdgdduit. Alte dovezi ale

intervenjiei lui Dumnezeu in istoria poporului apar in timpul

cuceririi Canaanului §i in vrema judecatorilor. Insu§i Domnul

participa in mod activ la cucerirea $arii promise (Iosua 6:451 etc) §i la

eliberarea seminin^iilor de sub dominajia najiunilor vecine, pe

51 Ierihonul este cucerit in sunet de trambije.
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vremea judecatorilor Qud. 4, 652). Potrivit prof. Hans Klein,

versetul JDomnul Se va lupta pentru voi; dar voi stapi linistipi."

(Exod 14:14) arata in$elegerea fundamentals pe care Israel trebuia s-o

aiba asupra istoriei.53

Din cauza neascultarii poporului, profejii au fost trimifi

inaintea acestuia cu un mesaj al judecapi. In 1 Imp. 19:15-18 gasim

exemplul unui profet evreu, Hie, care, prin ungerea lui Hazael ca

rege al Siriei, prilejuie§te pedepsirea apostaziei poporului Israel

printr-o vreme de asuprire nimicitoare (v. 17).54

Expresia ,,vreme de necaz" (rnaa niny) este folosita in cartea

psalmilor pentru a desemna acele perioade de asuprire straina pe

care le traie§te poporul lui Dumnezeu din cauza pacatului. Psalmul

9:9 [10] declara ca Domnul este locul de scapare pentru eel apasat in

vremuri de necaz (Domnul este scaparea celui asuprit, scapare la

vreme de necaz), in timp ce in Psalmul 10:1, autorul i§i exprima

nedumerirea cu privire la faptul ca Domnul sta departe §i intarzie

sa intervina in favoarea celui napastuit in vreme de necaz (Pentru ce

stai asa de departe, Doamne? Pentruce Te ascunzi la vreme de necaz?).

Ieremia (14:855) recunoaste ca Domnul este Mantuitorul lui Israel in

vremuri de necaz (rns n»; cf. Isa 33:256), dar in aceeasi masura i§i

Domnul ii da lui Ghedeon victorie asupra madianijilor in sunetul ulcelelor
sparte.

53 Hans Klein, Op. cit., p. 34-35.
54 Hans Klein, Op. cit, p. 36.

55 Tu, care e§ti nddejdea lui Israel, Mantuitorul lui la vreme de nevoie: pentru ce sdfii
ca un strain in \ara\ ca un cdldtor, care intrd doar sd petreacd noaptea in ea?

6 Doamne, ai mild de noil Noi ndddjduim in Tine. Fii ajutorul nostru in ftecare
dimineafd si izbdvirea noastrd la vreme de nevoie!
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exprima spaima in faja refuzului lui Dumnezeu de a-§i ajuta

poporul. O expresie similara este folosita in Judecatori 10:14, unde

Domnul, exasperat de pacato§enia israelijilor, le spune acestora sa-§i

caute izbavirea la idolii lor win vremea stramtorarii" - nsirnx rw.57 De

asemenea, ca §i in cazurile de mai sus, expresia nrirm n» semnifica

acea vreme de asuprire straina care, prin ingaduin^a divina, se va

abate asupra Israelului din cauza pacatului. Dumnezeu permite

astfel de vremuri de necaz in via^a popo'rului sau din cauza

apostaziei (2 Cronici 28:2258).

In astfel de circumstance, Israel invapd sd infeleagd nu doar

biruinpi ca ofaptd a lui Yahve, dar si infrangerea sd o considere ca o

faptd a lui Yabve.[...] In principiu este adevarat cd biruinpi si

infrangerea suntfapte ale lui Yahve: ,,Calul este pregdtit pentru ziua

batdlieiy dar biruinpi este a Domnului." (Prov. 21:31) Asadar poporul

participd doar la biruinpi lui Yahve: uLucrul acesta nu se vaface nici

prin putere3 nici prin tdrie, ci prin Duhul Meu,- zice Domnul

ostirilorr (Laharia 4: 6) Istoria nu ofac nici regiiy nci poporul, istoria

oface Yahve.59

Privajiunile eshatologice pe care le resimte Israelul, potrivit

lui Ieremia (15:11), par sa slujeasca unui scop binecuvantat, care nu

se lasa descoperit §i definit decat mai tarziu in carte.. Chiar,4aca

,,vremea de necaz pentru Iacov* (30:7) va fi cu mult mai

57 Duce(i-vd §i cbemapipe dumnezeiipe cari i-a(i ales; ei sd vd izbdveascd in vremea

strdmtordrii voastre!

58 Pe vremea aceea (nxn rw), chiar c&nd era la strctmtorare, a pdcdtuit si mai mult

impotriva Domnului, el, impdratul Ahaz.

59 Hans Klein, Op. tit, p. 34 - 36.
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inspaimantatoare decat oricare alta perioada de timp de dinainte, se

va sfar§i §i va aduce cu sine un timp al fericirii eshatologice, cand

Israel va fi izbavit §i un nou David va domni peste popor (30:9).

Profetul Daniel (12:1) exprima o idee similara despre asuprirea

eshatologica a poporului Israel. El afirma ca va fi ,,o vreme de

stramtorare" cum nu a mai fost, insa rezultatul ei nu va fi altul

decat mantuirea §i glorificarea tuturor celor care vor fi gasiji

neprihanipi. Daniel in mod frecvent foloseste expresia ,,vremea

sfarsitului" fa ny) pentru a desemna perioada sau acel curs al

evenimentelor care initiaza eshatonul60 (8:17; 11:35, 40; 12:1, 4, 9).

A§teptarea eshatologica a poporului Israel cuprinde, dupa

cum am observat, promisiunea Zilei Domnului, care are de aceasta

data un caracter restaurativ. De asemenea, Ziua Domnului este

asociata cu a§teptarea eshatologica a venirii in lume a lui Mesia

(Isaia 2, 7, 9, 11, 18:7; Ier 3:17; 4:11; 8:1; 50:20; Daniel 12:1; Ioel 3:1

[4:1]; Tefania 3:19-20.)

f) Dumnezeu - Stapan peste timpul/via£a §i istoria

religioasa a lui Israel

Dumnezeu, la timpul hotarat de Sine, li s-a descoperit

patriarhilor. Avraam este primul caruia Dumnezeu i se face de

cunoscut, iar mai apoi, aceasta descoperire de Sine continua §i in

viaja celorlalp patriarhi §i a poporului israelit. In mijlocul robiei

60

Eshatonul nu este un punct fix in timp, ci un proces.



90 Romulus Ganea

egiptene, Dumnezeu a intervenit §i s-a descoperit copiilor lui Israel

§i lui faraon ca singurul suveran al poporului evreu.

Timpul implinirii promisiunii sale, facute patriarhilor,

sosise, iar poporul trebuia sa fie eliberat din temni^a robiei

egiptene. Israelul va fi slobozit de catre Dumnezeu de sub tirania

faraonului egiptean, pentru a fi facut poporul lui Dumnezeu §i

pentru a i se darui ,,odihna" in fara Canaanului. Israelul ii apar$ine

lui Dumnezeu, iar acest fapt va fi dovedit in practica, in ciuda

opozipei faraonului egiptean.

Autoritatea politica a lui Faraon asupra israeliplor aducea

cu sine muncile grele pe care ace§tia trebuia sa le faca. Stapanirea lui

asupra evreilor nu a avut doar un caracter politic sau administrativ.

Faraon era considerat zeu. Prin urmare, din cauza statutului sau,

intreg panteonul egiptean stapanea in mod direct asupra robilor

evrei. In aceste condipi, proprietatea lui Dumnezeu se gasea in

maini straine §i se impunea rascumpararea ei. Prin eliberarea

spirituals a evreilor, ace§tia au fost readu§i in relate cu adevaratul

stapanitor al lor - Dumnezeu. Eliberarea spirituals a evreilor a avut

efecte §i pe plan fizic. Moartea (chiar §i celelalte plagi) a trecut peste

Israel. De asemenea, Israel a fost trecut prin Marea Ro§ie §i a fost

izbavit de mania lui faraon.

Istoria religioasa a poporului evreu incepe chiar cu

evenimentul Exodului. Pornind de aici poporul trebuia sa-§i duca

existen^a in stransa dependent;! de voia lui Dumezeu, fapt care

cerea a fi dovedit prin respectarea sarbatorilor randuite prin Legea

cea sfanta. Poporul trebuia sa sfin^easca pentru Domnul ziua de
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odihna §i celelalte sarbatori anuale, care aveau scopul sa-i

reaminteasca alegerea §i destinul sau sfant, in Dumnezeu (Exod

23:14-19).

g) Dumnezeu - Stapan peste timpul/viaja §i istoria

umanita^ii §i a individului61

Timpul, ca parte a experienjei umane, ii aparjine lui

Dumnezeu. In mana lui Dumnezeu se afla atat inceputul, cat §i

sfar§itul umanitajii (Geneza 1, 2; 2 Petru 2:10). De asemenea, in

mod particular, El fixeaza inceputul §i capatul viepi fiecarui individ

de pe parcursul istoriei (Ps. 39, 90; Iov 5:26, Iacov 4:14).

Viaja este un dar din partea lui Dumnezeu (F.A. 17: 25, 26),

iar omul, ca act al recunoa§terii autorita$ii dumnezeies.ti asupra

propriei persoane, 1-1 poate atribui lui Dumnezeu spre adminis-

trare. Acjiunea aceasta ii confera omului o nota de deosebita

siguranja, fapt care il determina sa exclame intr-un mod exuberant,

prin credinja, a§a cum a facut-o §i psalmistul: ,,In mana Ta este

timpul; eu sunt scapat din mana celor care imi sunt ostili §i ma

persecute (Ps. 31:15[16]). Aici psalmistul nu se refera la vreo faza

anume a viejii sale, zi, luna sau an, ci are in vedere experien^a sa ca

om (timpul determinat ca experienja umana). (Ps. 31:15 [16]; Eel.

3:2; 7:17, etc.)

Dumnezeu fixeaza in viaja omului momentul fiecarui

eveniment (Gen 17:21, 18:10, 21:2; Eel. 8:6). Unul dintre termenii

Aici se cade sa fie amintit ca Sfanta Scriptura nu susjine o gandire ciclica asupra

timpului §i nici nu imbrapseaza o gandire fatalista asupra viepi.



92 _ Romulus Ganea

ebraici pentru timp, n», este folosit §i pentru a desemna momentul

potrivit sau favorabil pentru realizarea unui lucru (Ezechiel 4:10;

cf. v. 11; Osea 13:13). ,,Timpul potrivit" poate fi recunoscut prin

intermediul circumstan^elor. David a cazut in pacat atunci cand el a

ramas acasa, primavara, ,,pe vremea cand porneau lmparajii la

razboi" (2 Sam 11:1), atunci cand condipile erau favorabile purtarii

razboaielor. De asemenea, Scripturile fac de cunoscut ca insu§i

Dumnezeu determina §i aduce la cuno§tin$a oamenilor }Jtimpul

potrivit". De exemplu, Osea (10:12) le spune contemporanilor sai

ca perioada de dinaintea venirii judecaijii este vremea cautarii lui

Dumnezeu §i pentru a face lucrarile neprihanirii.

Mai intalnim in Scripturi §i ideea ca multe dintre

evenimentele vie$ii (de exemplu: na§terea, insuratui, moartea) i§i au

un timpul al lor (run -jnt) pe baza ordinii naturale, incredini;ate de

catre Creator (Eclesiatul 3:l-9).62 De§i aceasta conceppe pare a fi

asemanatoare cu perspectiva ciclica asupra viepi, ea nu are nimic in

comun cu aceasta.

Omul, pentru a avea succes in demersurile sale, trebuie sa

a§tepte planificarea divina asupra timpului. (Vezi istoria impa-

ratului Saul.) Neurmarirea planului divin va transforma timpul

hotarat de catre om intr-unul al ,,nimanui" (Iov 15:32, 22:16).

"2 Aceea§i idee reiese §i din folosirea cuvantului ebraic ny cu sensul de anotimp.

Astfel ,,timpul ploii" este timpul potrivit in care ploaia sa vina - anotimpul

ploios (Lev. 26:4; Deut. 11:14, 28:12;;Ezra 10:13; Ier. 5:24; Zaharia 10:1). Timpul

oantatului pasarilor (Cantarea Cantarilor 2:12) este primavara. Iermia observa ca

pasarile cunosc care este timpul eel mai potrivit pentru migrajie, dar poporul lui

Dumnezeu este nepasator la poruncile sale care au fost la fel de bine rinduite ca

legile naturii (Ier 8:7).
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Astfel, potrivit Scripturilor, timpul este o ,,realitate religioasa"

pentru care fiecare fiin^a umana trebuie sa a§tepte §i sa se increada

in Dumnezeu. Deoarece sursa timpului nu o reprezinta omul,

asupra lui nu se poate avea nici un avantaj (Ps. 75:2, Eel. 9: 12).

Judecata n aparpne in totalitatea Celui Atotputernic §i va

fi adusa la implinire la vremea hotarata (Ps. 75: 2, 119: 126, Is.

13:22). Top cei care vor fi gasiji vinovap inaintea Domnului, din

cauza felului lor de§ert de viejuire, i§i vor primi condamnarea la

vremea destinata acestui scop. Scriptura vorbe§te despre acest timp

al judecatii §i il nume§te ziua maniei Domnului Qfef. 2:1-3). In

context eshatologic, termenul ny desemneaza sosirea orei judecapi:

,,Vremea lui este aproape sa vind, si zilele nu i se vor lungi." (Isaia

13:22); y>Cdci vine peste ei ziua nenorocirii lor, timpul pedepsirii lor!

(Ieremia 46:21; cf. 50:31; 51:33); nCdci se apropie ziua, se apropie ziua

Domnului, zi intunecoasd: aceasta va fi vremea neamurilor."

(Ezechiel 30:3, cf 21:25 [30]). Tot in pasaje eshatologice termenul nv

apare uneori asociat cu pp. (sfarsjt), ceea ce denota faptul ca sfarsjtul

i§i are un timp al lui mai dinainte §tiut de catre Dumnezeu: J>ii cu

luare aminte, fiul omului, cdci vedenia priveste vremea sfarsituluir

(Dan 8:17; cf. %1:35, 40; 12:4, 9). rj?. alaturi de irio, evidenjiaza §i

mai clar ideeaj3r,,vremea sfar§itului" i§i are un moment al sau,

desemnat sau K^tarat de catre Dumnezeu: Jatd, ipi ardt ce se va

intampla la vremea de apoi a maniei, cdci vedenia aceasta priveste

vremea (hotarata a) sfarsituluir (8:19; cf. 11:27, 29, 35).

Vremea izbavirii celor ale§i din necaz i§i are, de asemenea,

timpul hotarat de Domnul, caci nimeni §i nimic nu poate acfiona
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impotriva copiilor sai fara ingaduinja Sa §i afara vremii de incercare

hotarate in acest scop de Cel Prea Inalt (Istoria lui Iov, Ps. 102:13).

Potrivit Scripturilor, timpul, fiind o Mrealitate religioasa" i-a

fost oferit fiin$ei umane ca un dar din partea Creatorului sau.

Datoria omului este sa se foloseasca din bel§ug de darul dumne-

zeiesc pentru a reintra in parta§ie cu Tatal eel din ceruri. Omul

trebuie sa-§i petreaca via$a pe Pamant intr-un mod chibzuit,

cautandu-L pe Domnul cata vreme Acesta se lasa gasit (Isaia 55:6).

Nu in ultimul rand, Scriptura ne vorbe§te despre o vreme a

sfar§itului pentru fiecare fiinja §i lucru de pe Pamant. Mai mult

decat atat, Sfanta Carte ne descopera ca pamantul acesta §i cerurile

vor avea un sfar§it, iar in locul lor, la vremea hotarata, Domnul va

crea un pamant nou $i un cer nou (Apoc. 21:1). Vremea sfar§itului

nu li este cunoscuta nimanui, deoarece Tatal o pastreaza doar

pentru sine (Marcu 13:32-33).

Prezentarea foarte pe scurt a perspectivei biblice asupra

timpului nu s-a dorit a fi una exhaustive, deoarece spa^iul este

limitat. Totu§i, in ciuda limitarii acesteia, am putut observa ca

perspectiva contemporanilor no§tri asupra timpului este opusa celei

a Scripturilor. Societatea noastra nu a secularizat doar cre§tinismul,

fapt observabil mai cu seama de sarbatori, ci a transformat §i

timpul intr-o no$iune capitalista. Dumnezeu a fost "expulzat" din

spapul temporal al creaturilor sale. Omenirea, proclamandu-§i

independen^a fa^a de Suspnatorul viejii, §i-a arogat chiar §i dreptul
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de a avea ultimul cuvant in orice chestiune. Oamenii pot acum

decide vremea venirii pe lume a unui copil sau cand o fiin$a ar

trebui sa moara pentru a i se scurta in mod aparent suferin$ele. Mai

mult decat atat, fiinja umana i§i irose§te timpul incredin$at doar

pentru a-§i implini propriile nazuinje egoiste, transformandu-§i

existen$a in spapu §i in timp in goana dupa vant.

Potrivit Scripturii, timpul este o ,,realitate" religioasa §i nu

una economics. Timpul a fost creat de Dumnezeu §i i-a fost daruit

omului (Gen. 1-2:1-3), ca sa ajunga sa-L cunoasca pe Creatorul sau.

In aceea§i masura precum contemporanul sau secularizat

deja, §i cre§tinul, prin omiterea acestor principii de viaja

duhovniceasca privitoare la timp, se transform^ intr-un in§elator al

lui Dumnezeu. Tot mai des, sub masca diferitelor scuze, timpul

este deturnat §i oranduit spre alte scopuri fire§ti §i nu spre

imboga|ire spirituals. §i totu§i, va aduce oare binecuvantare

schimbarea scopului investi^iei divine!? Nicidecum! Indiferent de

cat de mare ar fi zbaterea pentru a avea asigurat traiul zilei in

vremurile acestea grele §i indiferent de cauzele prin care darul lui

Dumnezeu pentru om, timpul, este deturnat spre implinirea altor

scopuri, decat cele spirituale, cre§tinul va descoperi la sfar§it ca tot

ceea ce a facut nu este decat goana dupa vant. Mergand pe aceasta

cale, va putea oare deveni cre§tinul mai sigur pe ziua de maine,

cand Hristos ii porunce§te sa traiasca doar pentru cea de azi!?

(Matei 6: 34, 6:11) Raspunsul este negativ §i confirma realitatea

cruda in care mulji se scalda, prin ignorarea glasului dumne-

zeie§tilor Scripturi.
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Incalcarea principiilor cu privire la administrarea timpului

nu poate fi §tearsa prin intermediul darurilor care-I sunt mchinate

lui Dumnezeu de catre cre§tini, dar care au fost cas.ti.gate furandu-I

timpul. Inchinarea zeciuielilor din aceste ca§tiguri, lui Dumnezeu,

nu reprezinta decat o alinare a con§tiint.ei, deja adormita. Dumne

zeu nu binecuvanteaza daca I se deturneaza investigia (Maleahi 2:2).

Incercarea de a-L in§ela pe Dumnezeu este chiar motivul lipsei de

binecuvantare din partea Celui Prea Inalt (Hagai 1:2-11) §i a tuturor

nenorocirilor care se abat peste societatea secularizata, al carei chip

se contureaza tot mai mult §i in cre§tinul de azi (Ieremia 2:22-25).

Lecturand aceste cateva randuri, a§ dori sa privim spre felul

in care am perceput pana acum fiecare dintre noi timpul, injelegand

ca timpul nu este o realitate economica, ci una religioasa. El ii

apartine lui Dumnezeu §i ne este daruit noua spre a-L investi in

cautarea Fiin^ei Sale. Voia Domnului Iisus Hristos pentru noi este

sa folosim cu in^elepciune timpul pe care Domnul ni 1-a

incredin^at, cautand ,,mai intai Impdrdpia lui Dumnezeu §i

neprihdnirea Lui" (Mat. 6:33). Cui i-am inchinat noi timpul pe care

Insu§i Creatorul nostru ni 1-a daruit? Fiecare, dar, sa se cerceteze pe

sine insu§i §i sa-§i gaseasca propriul raspuns. Merita facut acest pas,

deoarece §i un minut e prea pret;ios ca sa fie pierdut!




