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I ____
Judecata

unctul de plecare pentru investigația noastră în
înţelegerea de către Părinții deşertului a terme-

nului dikaiosynē este tema judecății (krisis), care joacă
un rol important în Colecția alfabetică. Pe parcursul aces-
tui capitol, vom explora concepţiile eshatologice con-
ținute în Apophthegmata Patrum, stabilind premisele
care stau la baza exegezei Părinților deşertului. În pri-
mul rând, vom examina tradițiile creștine referitoare
la eshaton și judecată, până în secolele al IV-lea și al
V-lea, oferind astfel un context pentru tradițiile con-
ținute în Ziceri. În al doilea rând, vom analiza cuvin-
tele în sine, pentru a determina domeniul de aplicare
eshatologic în text. De-a lungul acestei cercetări, Pil-
da vameșului și a fariseului va fi ghidul nostru, ofe-
rind o poartă de acces în cugetul Părinților deşertului.

Un cuvânt al Sfântului Epifanie al Ciprului crista-
lizează tema noastră: „Canaaneanca cere ajutor şi este
ascultată. Femeia cu scurgere de sânge tace şi e nu-
mită binecuvântată. Fariseul strigă și este osândit
(katakrinetai). Vameșul nici nu deschide gura și este

P
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ascultat”36. Multiplele niveluri de semnificație din
această frumoasă zicală poetică vor fi analizate de-a
lungul prezentării noastre.

Ziua Domnului

Părinții deşertului, ca moștenitori ai unei tradiții
bisericeşti, au primit Septuaginta și Noul Testament
ca scrieri de Dumnezeu inspirate (theostomos), ce re-
flectă o viziune unitară a lui Dumnezeu și proclama-
rea de către El a mântuirii. Concepţia că Iisus Hristos,
ca Domnul cel Înviat, va judeca întreaga omenire apar-
ține celei mai timpurii kerygma a Bisericii păstrate în
Scripturi. În timp ce-i propovăduieşte lui Corneliu și
casei acestuia despre Hristos, Petru spune: „Ne-a po-
runcit să propovăduim poporului şi să mărturisim că
El este Cel rânduit de Dumnezeu să fie judecător
al celor vii şi al celor morţi”37. Unui om temător de
Dumnezeu provenit din rândul neamurilor precum
Corneliu, nu mai puţin decât contemporanilor săi,
această afirmaţie îi va fi părut uimitoare. Psalmii
afirmă în cuvinte neîndoielnice că „Dumnezeu jude-
cător este” (Theos kritēs esti)38. În Evanghelia după Ioan,
vedem că judecata este a Fiului: „Tatăl nu judecă pe

36  Ward, 57-8; PG 65.165 [p. 120].
37  Fapte 10, 42.
38  Psalmi 49, 6. 
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nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului”39. Conform
Evangheliei după Matei, după Înviere, Hristos Îşi afir-
mă statutul Său unic, spunând: „Datu-Mi-s-a toată pu-
terea, în cer şi pe pământ”40.

Pentru apostoli, aceste afirmații au fost confirmate
de un singur eveniment – Învierea lui Iisus Hristos. Pa-
vel, care s-a întâlnit față către față cu Domnul cel În-
viat pe drumul spre Damasc, a oferit filosofilor din
Areopag mărturia sa personală: „Dar Dumnezeu, tre-
când cu vederea veacurile neştiinţei, vesteşte acum oa-
menilor ca toţi de pretutindeni să se pocăiască, pentru
că a hotărât o zi în care va să judece lumea întru drep-
tate, prin Bărbatul pe care L-a rânduit, dăruind tuturor
încredinţare, prin Învierea Lui din morţi”41. Chiar dacă
nu aprobată de toți evreii (cum ar fi saducheii), cre-
dința într-o înviere trupească a morților a devenit tot
mai prezentă în gândirea iudaică din perioada celui
de-al doilea Templu42. Iezechiel, care zugrăveşte o vale
plină de schelete ce capătă viaţă și sunt replămădite

39  Ioan 5, 22: οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν
κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ.

40  Matei 28, 18.
41  Fapte 17, 30-31: „τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπερι-

δὼν ὁ θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας παν-
ταχοῦ μετανοεῖν, καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ἧ μέλλει κρίνειν
τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν πα-
ρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν”.

42  Vezi Jon Levenson, Resurrection and the Restoration of Israel: The
Ultimate Victory of the God of Life (New Haven: Yale UP, 2006), passim;
N.T. Wright, The Resurrection of the Son of God (Minneapolis: For-
tress, 2003), 85-206; cf. George Nickelsburg, Resurrection, Immorta-
lity, and Eternal Life in Intertestamental Judaism and Early Christianity,
Expanded ed. (Harvard: Harvard Divinity, 2007), passim.
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la porunca lui Dumnezeu43, şi Daniel, care descrie o
înviere universală (a celor drepți spre viață, iar a ce-
lor nedrepți spre osândă)44, au ocupat ambii un loc
major în gândirea populară iudaică. Evreii evlavioşi
aşteptau „ziua Domnului”45, în care învierea și jude-
cata tuturor oamenilor erau socotite parte integrantă
a aceluiaşi act divin. În ziua aceea, cei drepți (oi di-
kaioi) vor fi restauraţi/reabilitaţi [la calitatea de fii] (di-
kaioō) de Dumnezeu, iar cei osândiţi (katakritos/katadi-
kos) vor fi pedepsiți pe drept.

Conform Scripturilor, prin învierea morților
mai înainte de ceasul Judecății, Iisus Hristos Se
dezvăluie ucenicilor ca fiind „Cel Drept”46, desem-
nat de Dumnezeu Tatăl pentru a judeca întreaga
omenire. Înţelepciunea fariseică nu a putut înţelege
aceasta. Dacă înainte de experiența pascală a apos-
tolilor, mulți evrei aşteptau stabilirea unei împără-
ţii pământeşti, în care drepții aveau să domnească
peste neamuri, odată cu Învierea lui Iisus, creștinii
şi-au îndreptat aşteptările numai asupra venirii Lui
din nou întru slavă și a coborârii „Ierusalimului ce-
resc”47. Această înțelegere creștină timpurie a ju-
decății finale va fi rezumată în formule de botez
timpurii, cum ar fi cele din scrierile lui Policarp48,

43  Iezechiel 37, 1-14.
44  Daniel 12, 1-3.
45  Vezi Iezechiel 30, 3; Ioil 2, 11; Amos 5, 18-20; Avdie 1, 15;

Sofonie 1, 14; şi Maleahi 3, 23.
46  Fapte 3, 14; 7, 52.
47  Evrei 12, 22; Apocalipsa 3, 12; 21, 2; 21, 9-10.
48  Epistola către Filipeni 2, 1: ὅς ἔρχεται κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν,

οὗ τὸ αἷμα ἐκζητήσει ὁ θεὸς ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων αὐτῷ. [Pentru


