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Not\ la edi]ia în limba român\ 

Cu poporul ortodox român avem leg\turi profunde [i 
sincere. O dovad\ a acestor leg\turi o constituie [i tradu-
cerea în limba român\ a lucr\rii de fa]\ cu titlul Apocalipsa 
Sfântului Ioan Teologul. Cele dintâi [i cele de pe urm\ în dialog. 

Domnului Nicolae Bur\[, ucenicul meu drag, cel care 
s-a îngrijit de traducerea lucr\rii, îi urez numai astfel de 
reu[ite [i mult\ binecuvântare. „Mielul cel Înjunghiat” al 
Apocalipsei s\-i fie punct unic de referin]\. 

 
 

Pr. Ioannis G. Skiadaresis 
Salonic, 03.04.2014 

 
 
 
 



Prolog 

Datorit\ bog\]iei rare pe care o ascunde în paginile sale, 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, aceast\ carte într-adev\r 
greu de p\truns a Noului Testament, atrage necontenit aten]ia 
[i dragostea oamenilor.  

Lucrare profetic\ [i, în acela[i timp, apocaliptic\, cartea 
se ofer\ unor lectur\ri diferite, d\ruindu-ne multe lucruri. 
Noi am lecturat-o din punct de vedere ecleziologic, savu-
rându-i plenitudinea arhitectural\, structura filologic\ [i 
tehnica de redactare [i închinându-ne cu evlavie în fa]a 
nenum\ratelor imagini [i simboluri [i a realit\]ilor la care 
acestea fac trimitere. Identific\m, în aceast\ carte, imaginea 
Bisericii,  a[a cum aceasta se proiecta la sfâr[itul secolului 
I d.Hr., precum [i imaginea viitorului ei plin de glorie, 
eshatologic. Afl\m, a[adar, despre fronturile pe care lupt\ 
Biserica, precum [i despre biruin]a final\. Apocalipsa este o 
carte ce inspir\ speran]\, dar [i spirit de lupt\, expresii ale 
înduhovnicirii adev\rate. Imaginile triste nu ne provoac\ 
teama, ci dorin]a arz\toare de a limita r\ul în nenum\ra-
tele sale forme, precum [i setea pentru dreptate [i impulsul 
spre eliberarea de sub st\pânirea for]elor potrivnice, cu 
feluritele lor nume. Viziunile finale ale c\r]ii ne fac s\ ne 
fie dor de cele ce vor urma, a[a cum acestea vor s\ fie, iar 
tropismul liturgic al acesteia se constituie într-un indiciu 
spre descoperirea [i pre]uirea Sfintei Euharistii, dimen-
siune [i mod diferit [i unic de a fi ale cre[tinilor. 

Rod al studiului îndelung al c\r]ii ce încheie Canonul 
Sfintei Scripturi, lucrarea de fa]\ constituie o scrutare a 
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orizontului eshatologic, larg, luminos [i din ce în ce mai 
aproape. 

Calde mul]umiri prietenului meu Ioannis Koukidis 
pentru ajutorul necondi]ionat oferit în to]i ace[ti ani în 
care s\n\tatea mi-a fost pus\ la grea încercare. 

 
Pr. Ioannis G. Skiadaresis 



Introducere 

Observa]ii preliminare 

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul1 este ultima dintre 
c\r]ile Canonului Noului Testament. Rezumat al întregii Sfinte 
Scripturi, scrierea se constituie, în acela[i timp, [i într-un 
rezumat al Canonului Vechiului Testament, respectiv al 
c\r]ii Facerii. Cu alte cuvinte, Apocalipsa constituie o rela-
tare, pe scurt, a începutului, a parcursului [i a sfâr[itului 
omenirii. 

Titlul Apocalipsei a fost inspirat de primul verset al scri-
erii, aceasta fiind, de obicei, asimilat\ lucr\rilor de factur\ 
literar\, mai exact speciei cunoscute drept literatur\ apo-
caliptic\2. Pân\ la un anumit punct îns\ încadrarea este 
oarecum for]at\ [i aceasta pentru c\ scrierea ca atare, de[i 
tr\deaz\ multe dintre caracteristicile genului apocaliptic, 
nu este exclusiv apocaliptic\. Acest lucru ne este m\rtu-
risit chiar de c\tre autorul lucr\rii, textul constituindu-se, 

                    
1 Introducerea de fa]\ include un num\r limitat de note de subsol 

(bibliografie etc.), pentru simplul motiv c\ majoritatea aspectelor men-
]ionate sunt tratate pe larg în cele 11 capitole - unit\]i care alc\tuiesc 
acest studiu. 

2 Dintre studiile clasice privitoare la literatura apocaliptic\ amin-
tim, printre altele, urm\toarele: J. Schreiner, Alltestantlich-Jydische Apo-
kalyptik. Eine Eiführung, München, 1969; W. Schmithals, Die Apokalptik. 
Einführung und Deutung, Göttingen 1973 [i, în mod special, studiul lui 
J.M. Schmidt, Die jüdische Apokalyptik. Die Geschichte ihrer Erforschung 
von den Anfangen bis zu den Textgungen von Qumran, Neukirchen, 1969. 
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înainte de toate, într-o profe]ie3. Mai mult decât atât, în-
tregul con]inut al lucr\rii poart\ pecetea unui scriitor 
cre[tin, textul nefiind o simpl\ prelucrare dup\ o redac-
tare asem\n\toare, de sorginte iudaic\, sau o simpl\ com-
pila]ie a unor texte disparate. 

Înainte de a purcede la anumite considera]ii referitoare 
la cartea Apocalipsei, se impune, ca o parantez\ [i pe scurt, 
s\ amintim câteva dintre caracteristicile esen]iale ale lucr\-
rilor catalogate drept apocaliptice, precum [i a elementelor 
care fac ca acest tip de scrieri s\ difere de profe]iile în sine. 
Clarificarea se datoreaz\ necesit\]ii de a ne putea crea o 
viziune mai clar\ asupra abord\rii diferen]iate, a[a cum 
aceasta se impune, odat\ ce purcedem la analiza textului 
Apocalipsei. 

Scrierile apocaliptice [i asem\narea lor cu profe]iile 

Scrierile de factur\ apocaliptic\ sunt considerate crea]ii 
ale unui curent literar diferit, ap\rut undeva între anii 200 
î.Hr. - 200 d.Hr. În cazul poporului evreu, perioada men-
]ionat\ coincide cu cea a sclaviei sale, respectiv cu perioada 
în care acesta a cunoscut nenum\ra]i cuceritori (asirieni, 
babilonieni, per[i, greci, romani). Este vorba, cu alte cuvinte, 
de o lung\ perioad\ de umilin]\ na]ional\ [i religioas\. 
Experimentat\ pe o durat\ atât de mare de c\tre poporul 
ales, aceast\ suferin]\ a dat na[tere unei dileme majore: 
„De ce poporul evreu, un neam evlavios, s\ fie nedrep-
t\]it, fiind obligat de c\tre Iahve, poten]atorul istoriei, s\ 
îndure atâtea st\pâniri?”. R\spunsul la aceast\ întrebare 
[i, în general, la aceast\ inaccesibilitate a istoriei poporului 
evreu, încearc\ s\-l dea literatura apocaliptic\, în ale c\rei 
crea]ii chestiunea drept\]ii lui Dumnezeu este cunoscut\ [i 
tratat\ pe larg. Mai precis, este vorba de un r\spuns la 

                    
3 Apoc. 1, 3; 22, 10. 
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întrebarea: „De ce sufer\ întotdeauna cei drep]i?”. R\spunsul 
oferit în scrierile apocaliptice este acela c\ societatea tim-
pului, dec\zut\, trebuie în mod obligatoriu s\ apun\, pentru 
ca împ\r\]ia lui Dumnezeu s\ poat\ fi oferit\ drep]ilor. 

Prin urmare, scrierile de factur\ apocaliptic\ au ap\rut 
în perioade de criz\, având rolul de a tonifica moralul sc\zut 
al evreilor, iar con]inutul lor era prezentat ca fiind repre-
zentativ în ceea ce prive[te problema sfâr[itului eshatologic. 
Mai exact, punctul de referin]\ al scrierilor de factur\ apo-
caliptic\ era ini]ierea maselor în mistere altfel de nep\truns. 
Dup\ cum este firesc, cuno[tin]ele speciale la care facem 
referire insuflau [i un anumit comportament colectiv [i 
mai ales coordonau mi[c\ri de eliberare menite s\ acce-
lereze apropierea de sfâr[itul veacului de umilin]\ [i inau-
gurarea împ\r\]iei celei noi. 

Dintre caracteristicile de baz\ ale literaturii apocalip-
tice, amintim: 

a. Utilizarea pseudonimelor: Autorii se foloseau de nu-
mele unor eroi ai trecutului (de exemplu Adam, Enoh, 
Moise, Baruh, Ezdra), pe care îi înf\]i[au drept autori ai 
respectivelor mesaje apocaliptice. Numele unor astfel de 
eroi au fost uzurpate [i în lucr\ri teologice elaborate, dar [i 
cu ocazia descrierii anumitor tradi]ii, de cele mai multe ori 
falsificate. În acest mod, autorii de texte cuprinzând mesaje 
apocaliptice considerau c\ d\deau operei lor mai mult\ 
valoare. 

b. Falsa pre-existen]ialitate: Scrierile apocaliptice erau 
prezentate ca fiind scrise în perioada în care a tr\it cel ce 
era înf\]i[at drept autor. 

c. Limbajul virtual - simbolic, respectiv folosirea pe larg 
a scenelor [i a simbolurilor cunoscute în tradi]ia vechi-
testamentar\, chiar [i a acelora provenind din mitologia 
popoarelor orientale. 

d. Includerea în text a unor închipuiri [i vedenii, cu aju-
torul c\rora erau prezentate concep]ii referitoare la mistere 
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ale istoriei. În cazuri mai rare, acestea erau descrise chiar 
de c\tre autor sau de vreun personaj al ierarhiei cere[ti 
(vezi, de exemplu, îngerul t\lm\citor). 

e. Folosirea excesiv\ a numerologiei, numerele fiind consi-
derate expresii ale unor interpret\ri speciale. Recurgerea 
excesiv\ la numerologie se suprapunea unei concep]ii 
legate de o împ\r]ire prestabilit\ a istoriei în perioade. 

f. Recurgerea la îndemnuri, având în vedere c\ scopul 
scrierilor apocaliptice era acela de a oferi lumii un anumit 
tip de îndrumare. 

g. Determinismul, respectiv concep]ia conform c\reia 
tot ceea ce se întâmpl\ în lume este prestabilit [i cuprins 
într-un plan ini]ial, bine definit. 

h. Dualismul ontologic, rezultat al influen]elor unor filo-
sofii orientale, ca de exemplu cea iranian\. 

i. Atitudinea critic\ vizavi de puterea lumeasc\. 
j. Schi]area, în nuan]e pesimiste, a prezentului. 
k. Caracterul ilegalist al scrierii. 
l. Recurgerea exagerat\ la angelologie [i demonologie. 
m. Prezentarea, de cele mai multe ori confuz\, a lui Mesia 

asemeni unui exponent al mântuirii ce avea s\ urmeze.  
n. A[teptarea judec\]ii iminente [i a reabilit\rii realit\]ilor 

dec\zute ale societ\]ii. 
o. Împletirea unor elemente din domeniul filosofiei, al 

astronomiei, al zoologiei, al botanicii, al farmaceuticii etc. 
Se impune, în mod special, s\ subliniem faptul c\ lite-

ratura apocaliptic\ s-a dezvoltat odat\ cu împlinirea pro-
fe]iei iudaice [i a impunerii, de c\tre farisei, a autocra]iei 
Legii. Altfel spus, literatura apocaliptic\ a luat na[tere ca o 
reac]ie împotriva tradi]iei juridico - hieratice, predominant\ 
datorit\ fariseilor, precum [i ca o tentativ\ de imitare a 
profe]iei. Îns\, dac\ profe]ia constituie o prezen]\ origi-
nal\ [i un logos autentic, literatura de factur\ apocaliptic\ 
este o imita]ie nereu[it\ a acesteia. Autorii textelor apoca-
liptice s-au dovedit a fi urma[i neîndemânateci ai profe-
]ilor, fa]\ de care difer\ în puncte esen]iale, cum ar fi: 
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a. Profe]ii insistau pe tradi]ia oral\, în vreme ce scrii-
torii textelor apocaliptice pe cea scris\, pentru a-[i putea 
face cunoscute [i a-[i r\spândi ideile într-un mod mai 
autoritar. 

b. În timp ce, la profe]i, aten]ia nu este îndreptat\ 
exclusiv c\tre veacul ce avea s\ vin\, ci mai mult c\tre 
prezent, aten]ia scriitorilor apocaliptici era atras\, am putea 
spune, în mod unilateral, doar de veacul ce avea s\ urmeze. 
De aceea, dac\ profe]ii recomandau spirit de lupt\ pentru 
ob]inerea drept\]ii, a p\cii etc., lucruri folositoare în pre-
zent, urmate de o pregustare a celor ce aveau s\ urmeze, 
scriitorii apocaliptici urm\reau cursul evenimentelor în 
mod determinist. 

c. Profe]ii erau cunoscu]i pe nume. Afirma]iile lor erau 
o dovad\ a responsabilit\]ii [i a realismului, ace[tia ba-
zându-[i autenticitatea pe faptul c\ fuseser\ ale[i de c\tre 
Dumnezeu, pe când scriitorii apocaliptici î[i c\utau aceast\ 
autenticitate în numele de r\sunet ale unor eroi ai trecu-
tului, pentru ca mai apoi s\ [i-o însu[easc\. 

d. La profe]i, Mesia ocup\ locul central, pe când la 
scriitorii apocaliptici acesta este prezent în mod confuz. 

Concentrându-ne analiza pe leg\tura existent\ între 
Apocalips\ [i tradi]ia iudaic\ apocaliptic\ scris\ [i cu scopul 
de a face leg\tura între Apocalips\, înainte de toate, [i pro-
fe]iile vechi-testamentare, vom încerca s\ determin\m în 
continuare care sunt caracteristicile de baz\ ale acestor 
texte care absenteaz\, cu preponderen]\, din con]inutul 
Apocalipsei. 

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul [i 
leg\tura ei cu scrierile apocaliptice 

Dintre caracteristicile de baz\ ale literaturii apocalip-
tice, a[a cum am analizat-o pe scurt pân\ aici, din Apoca-
lipsa Sfântului Ioan Teologul lipsesc: 
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a. Pseudonimele [i 
b. Stabilirea perioadei de redactare a textului. 
Autorul Apocalipsei tr\ie[te în interiorul Bisericii epocii 

sale [i, dup\ cum se poate observa, nu este un profet 
oarecare, aflat în trecere pe acolo, ci o persoan\ care 
de]ine, în cadrul comunit\]ii religioase din care face parte, 
o pozi]ie de conducere ce presupune responsabilitate, fiind 
evident interesat de soarta comunit\]ii sale, [i participând 
efectiv la durerea [i suferin]a membrilor acesteia. El scrie 
[i vorbe[te în mod autentic despre Biseric\, f\când referiri 
la problemele acesteia [i m\rturisind, [i în ceea ce prive[te 
propria-i persoan\, adev\rul. Acesta este [i motivul pentru 
care, în contrast cu anonimatul sau pseudo-anonimatul 
care caracterizeaz\, dup\ cum am ar\tat, atât literatura 
apocaliptic\ anterioar\, cât [i pe cea redactat\ mai târziu, 
autorul Apocalipsei î[i dezv\luie identitatea înc\ de la 
primul verset al c\r]ii sale4, gest pe care îl repet\ înc\ de 
dou\ ori în cuprinsul lucr\rii5. În aceea[i manier\, autorul 
Apocalipsei î[i face cunoscut\, înc\ de la începutul scrierii 
sale, [i calitatea de profet, punând chemarea sa profetic\ 
mai presus de orice altceva6 ce ar fi putut avea leg\tur\ cu 
vreo persoan\ asemenea Fiului Omului7, în a[a fel [i cu 
astfel de formul\ri ca [i când ar fi vorba de chemarea unui 
profet vechi-testamentar, [i caracterizând, în acela[i timp, 
cartea sa ca fiind cuvânt profetic. 

c. Un alt element care lipse[te din Apocalips\ este accen-
tul na]ionalist, întâlnit în toate celelalte texte iudaice cu 
caracter apocaliptic. Viziunea Apocalipsei este una l\rgit\. 
Sfântul Ioan Teologul nu mai pare preocupat de soarta 
poporului iudeu sau cel pu]in doar de soarta acestuia, ci 

                    
4 Apoc. 1, 1. 
5 Apoc. 1, 4; 1, 9. 
6 Apoc. 1, 9-20. 
7 Apoc. 1, 13. 
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de destinul întregului univers. În acest mod, din lucrarea 
sa nu mai este omis viitorul nim\nui. 

d. De asemenea, din Apocalips\ lipse[te, în mod evident, 
viziunea pesimist\ asupra prezentului, a[a cum aceasta 
este prezent\ în restul textelor iudaice de factur\ apoca-
liptic\. Asemeni unui profet veritabil, autorul Apocalipsei 
consider\ c\, datorit\ persoanei [i a lucr\rii lui Hristos, 
prezentul a fost deja grevat lumii ce va s\ urmeze. Aici, 
istoria [i veacul ce vor s\ vin\ coexist\ într-o unitate indes-
tructibil\, c\in]a [i lupta omului constituind factori limi-
tativi ai r\ului, capabili s\ influen]eze chiar [i planul lui 
Dumnezeu. 

Nu cumva îns\ lipsa elementelor identificate mai sus 
umbresc caracterul apocaliptic al textului c\r]ii Apocalipsei? 
Înainte de toate, se impune s\ preciz\m c\ prezen]a unor 
accente apocaliptice nu este exclus\, în general, din textul 
Sfintei Scripturi. Elemente de factur\ apocaliptic\ pot fi 
identificate nu numai în Vechiul Testament8, ci [i în Noul 
Testament9. Este unanim acceptat faptul c\ literatura apo-
caliptic\ a constituit un factor cizelator al gândirii teolo-
gice, nu doar pentru literatura cre[tin\ a secolului al II-lea 
(vezi, de exemplu, lucrarea P\storul lui Herma etc.), ci [i 
pentru cea a secolului I. Prin urmare, textele de factur\ 
apocaliptic\ [i gândirea cre[tin\ nu apar ca dimensiuni 
incompatibile. Mai mult, dup\ cum reiese din cele expuse 
pân\ aici, multe dintre aceste elemente apocaliptice exist\, 
oricum, [i în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, diferen]iate 
îns\, mai mult sau mai pu]in, prin modul în care acestea 
opereaz\ în textele iudaice de tip apocaliptic.  

                    
8 Vezi, de exemplu, Isaia, cap. XXIV-XXVII, Zaharia cap. XII-XIV, 

Daniil etc. 
9 Vezi Mc. 13, Mt. 24, Lc. 21, I Tes. 4, 13-18, 2 Tes. 2, 1-12, I Cor. 

15, 20-28 [.a. 
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{i în Apocalips\ se apeleaz\ la numere, cum ar fi, de 
exemplu, num\rul 7 (pece]i, trâmbi]e, epistole, fericiri etc.), 
num\rul 12 (a[tri, por]i, pietre pre]ioase, apostoli), nu-
m\rul 4 (animale, c\l\re]i), num\rul 144.000 [.a.m.d. În 
Apocalips\ îns\, importan]a numerelor nu trebuie supra-
evaluat\, a[a cum vedem c\ se întâmpl\ în literatura apo-
caliptic\, [i mai ales numerele nu trebuie percepute ca 
tentative de împ\r]ire exact\ a istoriei în perioade.  

De asemenea, mesajul Apocalipsei este transmis prin 
intermediul unei succesiuni de imagini [i sunete, de altfel 
foarte comune literaturii apocaliptice. Sfântul Ioan Teologul 
îns\ este convins c\ cele câte aude [i vede constituie enigme 
inaccesibile celor care îl ascult\ sau îi citesc scrierile, [i c\ 
acestea au leg\tur\ cu întâmpl\ri [i situa]ii care, [i în pre-
zent, privesc lumea. Acolo unde se impune o aten]ie spo-
rit\, autorul vine cu explica]ia necesar\. În rest, Sfântul 
Ioan Teologul [tie c\ se adreseaz\ unor ascult\tori care 
experimentaser\ deja personal anumite evenimente în 
cadrul comunit\]ilor în care vie]uiau, aceia fiind buni cu-
nosc\tori ai unei teologii extinse [i ai unei problematici 
mai generale, cum ar fi evenimentele din via]a Bisericii.  

La fel de critic\ este atitudinea Sfântului Ioan Teologul [i 
vizavi de puterea politic\10 [i în special fa]\ de cea roman\, 
cu toate acele mecanisme religioase [i economice la care 
aceasta apela: cultul împ\ratului – insult\ [i insinuare a 
vener\rii mielului, [i teologia [i preo]ia mincinoas\ pe 
care le propagau cultul împ\ratului [i al zei]ei Roma. 
Dup\ cum [tim, Asia Mic\ era regiunea cea mai impor-
tant\ în care se practica cultul împ\ratului. Adorarea divei 
Roma [i a chipului sfânt al împ\ratului, bineîn]eles la ini-
]iativa puterii lume[ti, cuno[tea în Asia Mic\ o populari-
tate [i r\spândire nespus de mari, mai pronun]ate decât în 
oricare alt loc din imperiu. Constituia îns\ un mod gre[it 

                    
10 Referitor la aceast\ tem\ vezi, pe larg, cap. VIII al lucr\rii de fa]\. 
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de exprimare a lini[tii [i a recuno[tin]ei pe care ora[ele 
asiatice le nutreau odat\ cu urcarea pe tron a Augustului, 
dup\ lungi perioade de anarhie, s\r\cie [i r\zboi. Pentru 
contracararea acestora, Sfântul Ioan Teologul recurge la o 
exprimare radical\. În concep]ia sa, împ\ratul este fiara, 
falsa încarnare a mielului - Hristos sau, altfel spus, un fel 
de dublur\ a acestuia care, pe de o parte, î[i însu[e[te 
jurisdic]ia lui Hristos asupra oamenilor [i, pe de alt\ parte, 
le refuz\ oamenilor drepturile, chiar [i pe cele mai elemen-
tare, în cadrul istoriei.  

Aceea[i pozi]ie critic\ este adoptat\ de Sfântul Ioan 
Teologul [i împotriva oric\ror alte forme de putere, chiar 
[i împotriva celor de factur\ spiritual\ (vezi critica exis-
tent\ în textul Apocalipsei împotriva îngerilor, în special în 
capitolele 2 [i 3, cel mai probabil din cauza faptului c\, da-
torit\ influen]ei gnosticilor, îngerii erau adora]i [i cinsti]i 
mult mai mult decât era cinstit Hristos). 

Având în vedere, a[adar, toate aceste caracteristici co-
mune ale Apocalipsei [i ale scrierilor de factur\ apoca-
liptic\, a[a cum le-am expus pân\ aici, nu putem s\ neg\m 
leg\tura existent\ între cele dou\ tipuri de texte. Nu 
putem îns\ nici s\ le caracteriz\m ca fiind asem\n\toare. 

Alte caracteristici distinctive ale Apocalipsei 
Sfântului Ioan Teologul 

În afar\ de faptul c\ multe dintre caracteristicile tex-
telor apocaliptice sunt prezente [i în textul Apocalipsei, cu 
sens mai mult sau mai pu]in diferit de cel în care sunt 
întrebuin]ate în textele iudaice de aceea[i factur\, scrierea 
este caracterizat\, în special, prin tr\s\turi noi, care îi 
confer\ o alur\ diferit\. Dintre acestea, amintim: 

a. Forma epistolar\, având în vedere c\ o parte a prolo-
gului Apocalipsei, precum [i sfâr[itul scrierii se aseam\n\ 
cu prologurile [i cu epilogurile epistolelor pauline. De 



Capitolul III 

Scenele liturgice [i materialul imnic al 
Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul 

Printre particularit\]ile Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul 
se num\r\ [i aceea c\ scrierea include nu numai imagini 
terifiante, ci [i un num\r mare de scene [i imnuri liturgice 
care se constituie în tablouri pline de lumin\ [i speran]\. 
În capitolul de fa]\, scopul nostru este, înainte de toate, s\ 
scoatem în eviden]\ aceste scene [i s\ identific\m imnurile 
care r\zbat din ele. Vom încerca, de asemenea, s\ desci-
fr\m eventualele reguli de repartizare a acestor scene în 
întreaga lucrare, iar mai apoi vom studia modul în care 
aceste reguli opereaz\, nu doar în ceea ce prive[te fiecare 
scen\ sau imn în parte, ci în întreaga lucrare. 

Pentru început, vom proceda îns\ la câteva note [i 
observa]ii introductive. 

3.1. Observa]ii introductive 

De multe ori, în literatura apocaliptic\ – a[a cum obser-
v\m, de altfel, [i în textele profetice vechi-testamentare – 
se vorbe[te despre imnuri în\l]ate de îngeri, pe care1 

                    
1 Cele mai vechi indicii referitoare la imnuri cere[ti ale îngerilor se 

întâlnesc la Is. 6, 1 [.u., 38, 7. Iez. 1, 1 [.u., 3, 12. (Cf. Dan. 3, 58). Multe 
dintre îndemnurile adresate îngerilor de a în\l]a imnuri lui Dumnezeu 
se reg\sesc în Psalmi (Ps. 102, 20-21; 148, 2). Cea mai clar\ pream\rire a 
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autorii le aud în timpul experien]elor lor duhovnice[ti sau 
pe perioada cât se afl\ în ceruri2. Alteori, aceia[i autori 
transcriu rug\ciunile pe care ei în[i[i le-au adresat lui 
Dumnezeu sau dialogurile pe care le-au avut cu Creatorul3. 
Cu alte cuvinte, în momentul p\trunderii în spa]iul [i 
timpul transcendental, respectiv în momentele de experi-
mentare a unor st\ri spirituale extraordinare, scriitorul apo-
caliptic [i profetul nu au simple viziuni, ci [i ascult\, medi-
teaz\ [i se roag\. Astfel, de multe ori ace[tia au viziuni cu 
caracter liturgic sau aud cânt\ri, de obicei îngere[ti, dintre 
care pe unele le numesc imnuri, iar pe altele, ode. 

Cele spuse referitor la textele amintite sunt valabile, 
într-un grad [i cu o amploare chiar mai mare, [i în ceea ce 
prive[te textul Apocalipsei Sfântului Ioan, singura dintre 
c\r]ile Noului Testament care ad\poste[te în paginile sale 
scene liturgice sau de cult, precum [i un num\r mare de 
imnuri. Descriindu-[i viziunile, Sfântul Ioan Teologul in-
sereaz\ în lucrarea sa, în planul orizontal al întâmpl\rilor, 
adic\ în cel lumesc, [i în puncte strategice ale acestora, 

                    
lui Dumnezeu Creatorul de c\tre îngeri este descris\ în cartea Iov (38, 7). 
Concep]ia referitoare la provenien]a din Canaan a imnodiei închinate 
lui Dumnezeu de c\tre îngeri, r\spândit\ pe arii mari în întregul 
R\s\rit (vezi G. Rad Th. W I 77,10-14), este prezent\, în special dup\ 
robie, în literatura apocaliptic\ (Ath. Enoh 39, 12-13; 40, 1-3; 47, 2; 61, 11; 
67, 1; 67, 11-12; Slav. Enoh 7, 1; 8, 8; 19, 3; 19, 6; 20, 3-4; 21, 1; Anal. Ier. 7, 
15-20; 15, 27; 15, 30; 15, 36; 8, 3; 8, 16-18; 9, 28-29, 9, 33; 9, 40-42; 10, 1-3; 
10, 19; 11, 26-27; Var 10, 7; Apoc. Avr 15, 6; Apoc. Μω. 7, 17; 7, 43; Via]a 
lui Adam 33, Apoc. Pavel 11, 29-30 etc.), precum [i în textele de la 
Qumran (4Q. Sl. 39.40. Vezi [i Iosif Iu. Pol. 2, 142). Mai pe larg, vezi R. 
Deichgraber, Gotteshymnus und Cristushymnus in der frühen Christenheit. 
Untersuchungen zu Form, Sprache und Stil der frühchristlichen Humnen, 
Göttingen, 1967, 47-49 [i D. Kaimakis, Τὰ χειρόγραφα τοῦ Κουμρὰν καὶ ἡ 
θεολογία τους (Manuscrisele de la Qumran [i teologia lor), Salonic, 2004, 
pp. 90-103. 

2 Slav. Enoh 1, 8; 7, 1; 8, 1; 11, 1; 20, 1. [i multe altele. 
3 Vezi, de exemplu, Var 48, 2-24 [i IV Ezdra 8, 20-36. 
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episoade care au ca plan de desf\[urare lumea cereasc\. În 
linii mari, decorul acestor scene seam\n\ cu cel al tem-
plului, motivele predominante fiind liturgice sau cultice. 
Din interiorul acestor scene se aud una sau mai multe 
cânt\ri, sursa lor fiind când o ceat\ de îngeri, când vreun 
cor de prezbiteri sau oameni sl\vi]i. Doar o singur\ dat\ 
aceste cânt\ri se constituie într-un imn al întregii crea]ii. 
Câteodat\, Sfântul Ioan caracterizeaz\ aceste cânt\ri drept 
ode, în timp ce cercet\torii din întreaga lume, argumen-
tându-[i diferit punctul de vedere, le numesc piese imnice4.  

Se impune îns\, în acest punct, o precizare: în compa-
ra]ie cu imnica cereasc\, prezent\ în alte lucr\ri vechi-
testamentare sau extra-biblice, Apocalipsa Sfântului Ioan 
Teologul se dovede[te întru totul original\, dac\ e s\ lu\m 
în considerare faptul c\, pe de o parte, introduce în tema-
tica sa evenimente legate de Hristos [i de via]a Acestuia, 
iar pe de alt\ parte, în afar\ de Dumnezeu, imnurile sunt 
adresate [i lui Hristos-Mielul. De asemenea, Apocalipsa 
Sfântului Ioan prezint\ originalitate [i datorit\ faptului c\ 
aria destinatarilor imnurilor este una l\rgit\, dintre ace[tia 
f\când parte nu numai îngeri sau persoane sl\vite, ci 
întreaga crea]ie. Cu alte cuvinte, chiar dac\ Dumnezeu 
este cunoscut ca Domn absolut al istoriei [i al lumii – în 
cartea Apocalipsei Acesta nefiind prezent asemeni unui 
Creator aflat în monolog – întreaga crea]ie [i, în special, 
fiin]ele logice nu sunt doar creaturi supuse [i t\cute, 
asupra c\reia Creatorul ac]ioneaz\ în calitate de monarh 
absolut. R\spunzând Celui ce îi vorbe[te [i îi poart\ de 
grij\ [i bucurându-se de slava pe care i-o face cunoscut\, 
întreaga crea]ie îi r\spunde lui Dumnezeu fie pream\rindu-L 
(Îi confer\ m\rire), fie blestemându-L (refuz\ s\ se c\iasc\), 

                    
4 Referitor la aceste criterii, vezi lucrarea noastr\ cu titlul «Λειτουργικὲς 

σκηνὲς…», pp. 18-28. 
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respectiv închinându-se sosiilor uzurpatoare, cu diferite 
nume, ale Acestuia. 

Dup\ cum am spus anterior, unele dintre aceste cânt\ri 
sunt clasificate, de c\tre autorul Apocalipsei, drept ode5. 
Altele, pe care le vom reda, pe scurt [i împreun\ cu des-
crierea cadrului lor liturgic, în subcapitolul urm\tor, au 
fost catalogate de cercet\tori, în baza unor anumite criterii, 
drept imnuri sau, în general, fragmente liturgice. Atât cele 
din prima categorie, cât [i cele din cea de-a doua se con-
stituie, în general, în material imnic al c\r]ii Apocalipsei 
care, o spunem din nou, se aud întotdeauna din interiorul 
unor scene liturgice care, de obicei, fac trimitere la motive 
[i acte de cult. 

3.2. Care sunt scenele liturgice [i 
materialul imnic al c\r]ii Apocalipsei? 

Acele fragmente ale Apocalipsei caracterizate, de critica 
din întreaga lume, drept imnuri, sunt, a[a cum am subli-
niat mai înainte, cânt\ri corelate de autor cu scenele litur-
gice cere[ti pe care acesta le descrie. Atât scenele în dis-
cu]ie, cât [i imnurile corespunz\toare acestora sunt repar-
tizate, a[a cum vom observa în continuarea studiului nostru, 
în mod simetric în întreaga scriere, cititorul având posibi-
litatea de a distinge regulile în baza c\rora s-a f\cut aceast\ 
repartizare. De asemenea, putem afirma, în avans, c\ aproape 
fiecare subcapitol tematic al lucr\rii6 este precedat, dezvol-
tat [i se încheie cu un imn. 

                    
5 Apoc. 5, 9; 14, 3; 15, 3. 
6 Referitor la structura c\r]ii, vezi S. Agouridis, Ἡ Αποκάλυψη του 
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