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Apocalipsele vechitestamentare [i apocrife

– studiu comparativ – 

Pr. Prof. Dr. Petre SEMEN

Este aproape unanim recunoscut de c\tre exegeza biblic\ faptul c\ „a[a-zisa
mi[care apocaliptic\ î[i are începuturile în istoria lui Israel”1. ~ntr-adev\r, genul
literar apocaliptic a ap\rut exclusiv din ra]iuni religioase în mediul iudaic, dar a
avut rezonan]e puternice [i în afara culturii [i civiliza]iei iudaice fiind preluat [i
cultivat cu succes [i de c\tre unii gânditori cre[tini. Se sus]ine de c\tre mul]i c\ a
ap\rut exclusiv din motiva]ii literare. Este posibil ca în parte s\ fie adev\rat, dar
pe lâng\ aceasta se încerca [i o reflec]ie mai profund\ asupra misterelor lumii
spirituale, despre care se pretinde c\ s-ar fi primit ni[te revela]ii cu totul speciale
[i totodat\ c\ anumi]i oameni ar fi fost într-un fel [i ini]ia]i de c\tre unele entit\]i
spirituale, de cele mai multe ori îngeri, arhangheli sau str\mo[i care apar]ineau
deja lumii de dincolo. Exist\ de fapt dou\ categorii de scrieri apocaliptice
vechitestamentare: 1) fragmente apocaliptice canonice, mai mari sau mai mici,
disipate în scrierile profe]ilor, numi]i de tradi]ia iudaic\ [i „posteriori” (neviim
aharonim) [i 2) c\r]i întregi apocaliptice necanonice sau apocrife, deoarece au-
torii lor, din ra]iuni înc\ neelucidate pe deplin, nu-[i declin\ în nici un fel iden-
titatea. Dup\ cum vom vedea mai departe, între unele [i celelalte exist\ anumite
deosebiri atât cu privire la modul de abordare teologic\, evident acolo unde se
întâlne[te o astfel de abordare, cât mai ales ca motiva]ie. Atât unele cât [i celelalte
î[i raporteaz\ revela]iile la Dumnezeu, la fiin]ele celeste din anturajul divinit\]ii sau
la ultima etap\ din istoria omenirii [i soarta locuitorilor p\mântului. De fapt, chiar
termenul apocalips\ ce provine din grecescul ajpokaluvptw înseamn\ a ridica v\lul,
a descoperi sau a demasca, iar ca substantiv ajpokavluyi", ew" `nseamn\ ac]iunea
de a descoperi sau descoperire, dar nu prin proprie lucrare, ci din ini]iativ\ divin\2.

1 Cf. George Beasley-Murray, Apocalyptic, în „Holman Bible Dictionnary, Nashville-
Tesesse, 1991, p. 68.

2 M. A. Bailly, Dictionnaire Grec-Français, huitième edition revue, Paris, 1919, p. 226:
Plutarh a folosit verbul gamnavzw în locul lui ajpokaluvptw probabil pentru a face leg\tura
cu gimnaziumul în care lupt\torii se despuiau ca s\ poat\ executa exerci]iile fizice [i
dansurile de rigoare (cf. Bailly, op. cit., p. 420-421; J.B. Trey, Apocalyptic, în Supplement
au Dictionnaire de la Bible, Paris, 1928, col. 326).
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Corespondentul lui ajpokavluyi" în ebraica biblic\ este ervah care `nseamn\
nuditate, goliciune (cf. Facerea 9, 22; Ie[irea 20, 23; Leviticul 18, 10; 20, 17; I
Samuel 20, 30 etc.)3. Corespondentul latin al termenului este revelatio care
`nseamn\ descoperire sau revela]ie. ~n general, când ne referim la semnifica]ia
cuvântului apocalips\ trebuie s\ în]elegem ceva mai mult decât o revela]ie în
sensul strict biblic al cuvântului, adic\ un anumit tip de revela]ie, o revela]ie de
excep]ie, în care nu de pu]ine ori, mai ales în apocalipsele apocrife predomin\
fantasticul, [i în care se întrevede dorin]a, dac\ nu chiar cutezan]a de c\utare într-un
fel agresiv\ a omului de a deslu[i ceva din ceea ce trebuie s\ r\mân\ tain\, cu alte
cuvinte, str\dania sus]inut\ de a afla mai mult decât accept\ Dumnezeu ~nsu[i s\
descopere. ~n sensul mai larg al termenului ajpokavluyi" s-ar putea spune c\
întreaga Scriptur\ a Primului Testament este un fel de apocalips\ sau o desco-
perire, o revela]ie, nu neap\rat a misterelor divine [i respectiv a lumii de dincolo,
cât mai ales a voii lui Dumnezeu [i a lucr\rii Sale în crea]ie. Din c\r]ile canonice
rezult\ c\ revela]ia se realizeaz\, spre deosebire de apocrife, în care, scriitorul
întotdeauna anonim se erijeaz\ în purt\tor de harisme speciale, exclusiv din
ini]iativa lui Dumnezeu [i doar prin mijlocirea aghiografilor de care divinitatea
se serve[te ca de ni[te instrumente. Biblia ne mai arat\ c\ Dumnezeul Care a
vorbit prin profe]i nu Se ascunde de omenire ca zeii din religiile misterelor [i nici
nu a[teapt\ vreodat\ s\ fie descoperit doar de cei ini]ia]i. A[a se [i explic\ de ce în
Scriptur\, substantivul mister sau verbul a ascunde nu are nici pe departe vreo
asociere cu sensul substantivului mister din religiile p\gâne4. Sfântul Apostol
Pavel precizeaz\ c\ prin întruparea lui Hristos „ni s-a ar\tat taina cea ascuns\ din
ve[nicie a lui Dumnezeu” (cf. Romani 16, 25-26). De fapt, întruparea Domnului
nu este singura tain\ descoperit\ lumii, ci de fapt suma tuturor celorlalte. De
remarcat c\ în textele vechitestamentare, cuvântul apocalips\ folosit cu sensul de
descoperire a ultimelor realit\]i nu prea apare. Se întâlnesc îns\ destul de
frecvent verbele: a dezv\lui; a descoperi sau a face cunoscute lucruri tainice, cu
totul inaccesibile omului prin propriile-i investiga]ii. Destul de frecvent se face
îns\ referire la descoperirea voii lui Dumnezeu (cf. Deuteronom 29, 29; Isaia 22,
11; Amos 3, 7; Daniel 2, 19, 22, 28 etc.).

3 Cf. The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius, Hebrew and English Lexicon, with an

appendix containing the biblical aramaic, based on the lexicon of William Gesenius by

Francis Brown D.D.D. Lit. with the cooperation of S.B. Driver D.D. Lit. and Charles A.

Briggs, Massachusetts, 1979, p. 788-789; vezi [i Edmond Jacob, Aux sources biblique de

l’ Apocalyptique, `n Apocalypse et théologie de l’espérance, Ed. Monloubou, Paris,

1977, p. 45; a se mai vedea Apocalisse, în La Biblia di Gerusaleme, Edizioni Dehoniane,

Bologna, Nona Edizione, 1989, p. 2623; Savvas Agouridis, Comentariu la Apocalips\,

trad. de Pr. C. Coman, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 1997, p. 11; L’Apocalypse, în La

Bible, Traduction Oecumenique, edition integrale, Ed. Du Cerf, Paris, 1988, p. 2023;

John F. Walvoord, Apocalipsa, comentariu în române[te Tavi Verlan [i Constantin

Leontiuc, Ed. Multimedia, Arad, 2001, p. 23-24.
4 A se vedea mai detaliat F.H. Henry Carl, Dumnezeu, revela]ie, autoritate, Editura

Cartea cre[tin\, Oradea, vol. III (1996), p. 8-9. 
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Din perspectiva neotestamentar\ lucrurile stau cu totul altfel decât în c\r]ile
apocrife în care prevaleaz\ preten]ia scriitorilor c\ ei „ar reprezenta ultima
genera]ie de profe]i ce delimiteaz\ lumea veche, în care predomina nelegiuirea,
impus\ lumii de cei r\i, de cea nou\ în care se va impune în mod absolut
dreptatea”5. ~n apocalipsele apocrife sunt destul de notabile încerc\rile omene[ti
de investigare a tainelor divine [i mai ales a sfâr[itului, iar din cele canonice se
deta[eaz\ evident ideea c\ descoperirile se realizeaz\ exclusiv din dorin]a lui
Dumnezeu, respectiv de c\tre Dumnezeu Tat\l, prin Fiul S\u [i prin Duhul Sfânt,
a unor taine cu totul de nep\truns de c\tre mintea omului (cf. Romani 16, 25; I Co-
rinteni 14, 6). De fapt, în epistolele pauline pe lâng\ substantivul ajpokavluyi"
mai apare [i musthvrion îns\ între cei doi termeni exist\ totu[i o deosebire
categoric\. ~ntr-adev\r, Sfântul Pavel arat\ c\ taina lui Dumnezeu nu mai este de
fapt o tain\ dup\ ce a fost descoperit\ sfin]ilor S\i prin bun\voin]\ (Coloseni 1, 26).
Astfel, dac\ musthvrion exprim\ ideea unui secret temporar care o dat\ descoperit
devine cunoscut [i în]eles încetând deci s\ mai fie un secret, ajpokavluyi"
semnific\ într-adev\r revela]ie, dar care r\mâne ascuns\ temporar [i î[i a[teapt\
revelarea pentru a deveni efectiv în]eleas\6, ba chiar împlinirea pentru a fi acce-
sibil\ tuturor.

Circumstan]ele na[terii apocalipticului

Este destul de dificil de a fixa în timp un termen ad quem al apari]iei stilului
literar apocaliptic [i cu atât mai mult nu se poate deslu[i motiva]ia na[terii
interesului unor scriitori de acest gen. Cu toate acestea, de-a lungul timpului s-au
încercat unele estim\ri. Oricum, nu toat\ lumea împ\rt\[e[te aceea[i p\rere cu
privire la momentul [i motivul apari]iei a[a-numitului stil apocaliptic. Pe de o
parte, unii sus]in c\ stilul apocaliptic ar fi înflorit cu prec\dere în secolul III î.d.H.,
iar cartea lui Daniel, secondat\ de apocrifele IV Ezdra, II Baruh, I Enoh sunt texte
de referin]\ în domeniu, pe de alta, mul]i exege]i ai Sfintei Scripturi iau ca punct de
reper perioada anilor 150-100 î.d.H. când ar fi ap\rut acest stil7. Concluziile
privind timpul apari]iei sunt legate, nu neap\rat, de solide argumente istorice [i
filologice, cât mai ales de situa]ia grea a iudaismului de atunci ce presupune c\ ar fi
favorizat înflorirea unei bogate literaturi apocaliptice. S-ar p\rea c\ într-adev\r
argumenta]ia este destul de temeinic\, dac\ se au în vedere perioadele de intense
convulsii sociale [i politice dimpreun\ cu sl\birea sentimentului religios începând

5 Dic]ionar Enciclopedic de Iudaism, trad. de Viviane Prager, C. Litman, Ticu
Goldstein, Schi]\ a istoriei poporului evreu, Edit. Hasefer, Bucure[ti, 2001, p. 61.

6 Cf. S.S. Smalley, Mystery, în The New Bible Dictionnary edit. by James D. Douglas,
Inter –Varsity, Fellowship, London 1962, p. 856 b.

7 A se vedea Apocalyptique, în Dictionnaire Encyclopedique de la Bible, publié sous
la direction du Centre Information et Bible, Abbaye de Maredsous. Responsables
scientifiques Pierre M. Bogaert-Mathias Delcor, Edmond Jacob, Edouard Lipinski,
Robert Martin-Achard, Joseph Panthot, Brepols, 1987, p. 87.
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mai ales cu impunerea brutal\ a st\pânirii elenistice în ]ara urma[ilor lui Avraam.
Acum, dar [i ceva mai târziu, sub st\pânirea roman\, autorii scrierilor apocalip-
tice nu ar fi avut alt\ motiva]ie decât dorin]a sincer\ de a trezi în cititori spiritul
na]ional [i speran]a unei noi ordini sociale8. Este într-adev\r unanim recunoscut
c\ ocuparea ]\rii [i distrugerea templului lui Solomon, dup\ care a urmat umili-
toarea robie babilonic\ (608-537 î.d.H.) a constituit pentru na]iunea iudaic\ un
moment de mare cotitur\ pe plan religios [i cultural. ~n noile condi]ii de via]\,
liderii religio[i [i-au acutizat responsabilit\]ile încercând s\-[i reevalueze [i re-
considere mo[tenirea cultural\ [i religioas\. O prim\ sarcin\ a constat în recon-
fortarea moral\ a celor profund afecta]i în sentimentele lor religioase (un exemplu
concludent este profetul Iezechiel) [i au reu[it s\-i determine s\ renun]e definitiv
la sincretismul religios, care cu pu]in înainte de c\derea statului, devenise chiar o
politic\ promovat\ de ultimii monarhi ai regatului. Numai dup\ ce, la îndemnul
conduc\torilor spirituali, poporul exilat a renun]at pentru totdeauna la idoli, a
început s\-L caute [i s\-L adore cu mai mult\ fervoare pe Dumnezeu [i s\ respecte
poruncile date prin Moise, cum nu f\cuse aproape niciodat\ înainte de exil9. O
mare contribu]ie la redresarea spiritual\ a poporului au avut-o desigur [i profe]ii
exilici: Ieremia, Iezechiel [i Daniel. Poate c\ mai mult decât la alte categorii de
conduc\tori spirituali, la ace[tia din urm\ se observ\ preocuparea insistent\ de a
actualiza [i impune principiile legii mozaice, ca [i interpretarea în contextul
acelei legi a etapei dificile prin care trecea na]iunea10. Ei încercau s\ le explice
cona]ionalilor c\ imensele necazuri ab\tute asupra lor nu-[i au cauza decât în
abandonarea aproape în bloc a credin]ei monoteiste revelate. ~n predica acelora[i
profe]i se întrevede ideea major\ a dualismului specific\ scrierilor apocaliptice,
respectiv a luptei dintre bine [i r\u, cu deosebirea c\, dac\ la profe]ii clasici, care
î[i fundamentau cuvânt\rile pe legea lui Moise, binele era interpretat ca
binecuvântare divin\ drept consecin]\ a acomod\rii vie]ii cu principiile legii, iar
„mântuirea se realiza aproape exclusiv în istorie, a[a cum se anticipase în cartea
Deuteronom (cap. 28), la Ieremia, Iezechiel [i Daniel se întrev\d clar zorii
literaturii apocaliptice”11. 

Ideea c\ autorii apocalipselor ar fi avut ca scop central crearea unei noi ordini
sociale nu poate fi în totalitate valabil\ decât poate pentru c\r]ile apocrife, atât
cele iudaice, destul de bine reprezentate în perioadele de vârf ale crizei na]iunii,
cât [i cele cre[tine. S\ nu se uite îns\ c\ fragmente destul de numeroase cu con-
]inut apocaliptic sau mai exact un fel de mini apocalipse se întâlnesc în paginile
Scripturii vechitestamentare chiar din secolele IX-VIII î.d.H., de notorietate fiind
profe]ii Ioil (2, 10; 3, 4; Amos 3, 7; Isaia, capitolele: 24-27, supradenumite [i

8 Dic]ionar Enciclopedic de Iudaism, p. 61.
9 W. Harrington, Nouvelle introduction à la Bible, traduit de l’anglais par Jacques

Winandy, Paris, 1970, p. 235.
10 A se vedea mai detaliat Pr. Prof. Abrudan D., Profe]ii [i rolul lor în istoria mântuirii,

în „Mitropolia Ardealului”, XXVIII, 1983, nr. 3-4, p. 139-141.
11 A. Paul, De l’Apocalyptique à la Théologie, în vol. Recherches de Science Religieuse,

Paris, 1992, nr. 80 (2), p. 169.
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apocalipsa isaian\; cap. 34-35; Iezechiel 37-41, la care se mai adaug\ profe]ii:
Daniel, cap. 7-11 [i Zaharia, cap. 9-12. ~ntrebarea major\ care se pune ar fi de ce
criterii a dispus sinagoga iudaic\ pentru a înl\tura apocrifele apocaliptice ne-
inspirate [i men]inerea paragrafelor de la sus-numi]ii profe]i, de[i astfel de
paragrafe se mai întâlnesc [i la al]ii. Paragrafe destul de importante de con]inut
apocaliptic se mai întâlnesc [i în unele c\r]i istorice (I Regi 2, 27; 3, 21) [i în cele
didactice (Iov 12, 22; Pilde 11, 13). De[i se încadreaz\ în genul apocaliptic, ca
unele care pretind a fi rezultatul unor descoperiri f\cute anumitor oameni prin
intermediul îngerilor, sinagoga a fost destul de circumspect\ fa]\ de scrierile
apocaliptice apocrife [i nu le-a inclus în canon. De notat c\ Biserica a procedat la
fel atunci când s-a confruntat cu probleme de ace-la[i gen, dac\ se ia în calcul c\
substantivul ajpokaluvptw [i verbul ajpokavluyi" apar de multe ori [i în c\r]ile
neotestamentare mai vechi decât Apocalipsa Sfântului Ioan12. 

Este totu[i o recunoa[tere aproape unanim\ c\ stilul apocaliptic ar fi ap\rut la
iudei în perioadele istorice de maxim\ vitregie, stil cultivat din abunden]\ [i de
c\tre cre[tinii veacurilor primare. Faptul este explicabil pentru cre[tini, dac\
avem în vedere c\ la început Biserica era predominat\ de iudeii care au primit
mesajul Evangheliei [i s-au convertit. Ne întreb\m totu[i cum se poate explica
dispari]ia brusc\ a unei astfel de abord\ri a istoriei. S\ fie oare una din cauze
adoptarea de c\tre cre[tini a stilului apocaliptic în care s-au scris o mul]ime de
c\r]i, desigur apocrife cu excep]ia Apocalipsei Sfântului Ioan ce r\mâne o scriere
de referin]\ în domeniu? Se poate vorbi oare de o reiterare a dorin]ei din partea
sinagogii iudaice de a nu mai avea nimic comun cu cre[tinismul, întocmai cum
s-a întâmplat cam în aceea[i perioad\, când s-a respins utilizarea de c\tre aceea[i
sinagog\ a textului traducerii Septuagintei pe motiv c\ l-au adoptat cre[tinii?
Repulsia iudeilor fa]\ de literatura apocaliptic\ este într-adev\r cvasitotal\ dup\
abordarea [i de c\tre cre[tini a unui astfel de stil13.

Specificul scrierilor apocaliptice

Stilul apocaliptic a fost definit de unii ca „un fenomen complex, atât în ceea
ce prive[te forma literar\ cât [i cu referire la con]inutul s\u doctrinar”14.

12 Vezi mai pe larg Pr. Remus Oni[or, Cartea lui Enoh [i apocaliptica inter-
testamentar\, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000, p. 45-46.

13 Jean Louis d’Aragon, L’Apocalisse, în Grande Commentario Biblico, a cura di
Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy, Brescia, 1973, p. 1916.
Oricum, prin scrierea Sf. Ioan cre[tinii au realizat o lucrare de excep]ie a genului
apocaliptic, cu sublinierea c\ de fapt nici autorul Apocalipsei nu este chiar cu totul
original, dac\ ne gândim c\ efemeritatea acestei lumi nu este remarcat\ numai de Sf.
Ioan, doar c\ el dezvolt\ aceast\ idee insistând asupra modului finalit\]ii sale. De
asemenea, ar mai fi de men]ionat c\ numeroase idei eshatologice, [i de fapt nu doar din
Apocalips\ se reg\sesc [i în epistolele ioaneice, iar imaginea Antihristului este reluat\ [i
detaliat\ în ultima carte.

14 Edmond Jacob, Aux sources biblique de l’Apocalyptique, în Apocalypse et théologie
de l’espérance, Ed. Monloubou, Paris, 1977, p. 44.



146 TEOLOGIE {I VIA}|

Caracteristica cea mai general\ a apocalipselor este preten]ia lor de a aduce o
revela]ie, a face cunoscute tainele trecutului, o pretins\ pertinent\ explica]ie a
prezentului [i o descifrare a viitorului, autorii fundamentându-[i aceste sus]ineri
pe textele biblice canonice, sugerând c\ au lucrat sub inspira]ia aceluia[i Duh
Sfânt care i-a asistat [i pe profe]i. Ei mai pretind c\ pot preciza cu exactitate nu
atât momentul sfâr[itului, cum de fapt ar l\sa s\ se în]eleag\ de c\tre o parte
apreciabil\ a exege]ilor15, ci mai curând modul derul\rii acestuia. La acest tip de
scrieri, scenele finalului sunt prezentate într-un limbaj simbolic, încât un procent
destul de apreciabil al con]inutului r\mâne, cel pu]in pentru cei neini]ia]i în textele
sacre biblice [i în acela[i timp nedeprin[i cu descifrarea simbolurilor, a semni-
fica]iei cifrelor [i a limbajului aparent ezoteric, aproape în întregime inaccesibil.

Cu privire la caracteristicile scrierilor apocaliptice în general, s-au purtat [i
se mai poart\ înc\ discu]ii, pe de o parte, motivate de necesitatea acestora, iar pe
de alta, de dificultatea lor. S-a recunoscut totu[i aproape în unanimitate c\ spe-
cificul apocalipselor ar fi: simbolismul, dualismul, pseudonimia, determinismul
[i pesimismul. ~nainte de a face câteva preciz\ri cu privire la unele dintre cele
mai importante caracteristici, subliniem c\ predominant r\mâne totu[i simbo-
lismul, în]eles din perspectiva eshatologic\, nu numai ca un perpetuu antagonism
între puterile celeste [i puterile infernului, a[a explicându-se de fapt foarte nume-
roasele aluzii la lumea demonilor [i a îngerilor, [i a Duhului Sfânt în opozi]ie
total\ cu st\pânirea acestei lumi16, dar [i din perspectiv\ istoric\, scriitorii de
apocalipse (le avem în vedere aici îndeosebi pe cele apocrife) v\d un permanent
antagonism între for]ele r\ului (a demonicului) [i puterea divin\ care într-un nou
veac va interveni în mod miraculos [i le va anihila.

Datorit\ stilului unic, cultivat mai întâi în mediul iudaic [i însu[it dup\ aceea
[i de cre[tini, scrierea apocaliptic\ apare ca ceva cu totul bizar pentru gândirea [i
modul de abordare a omului modern17. ~ntr-adev\r, o scriere apocaliptic\ se poate
defini pu]in cam bizar\, ca una care face exces de vorbirea în simboluri [i pentru
c\ utilizeaz\ abundent imagini care dep\[esc realul, iar pe cititorul modern îl
[ocheaz\ transpunerea oarecum exagerat\ într-o cu totul alt\ lume, ca [i preo-
cuparea aproape exclusiv\ de eshatologic, încât, nu de pu]ine ori, autorul unei
astfel de scrieri d\ impresia c\ se deta[eaz\ total de lumea real\.

Simbolismul – caracteristic\ a cuvânt\rilor profetice [i apocaliptice

Cu foarte mici excep]ii, Sfânta Scriptur\ s-a transmis ca mesaj divin pentru a
fi receptat de oameni. Oricum, scrierile apocaliptice, exceptând cele apocrife,
sunt parte integrant\ a Scripturii [i au acela[i scop ca [i celelalte scrieri inspirate.
Pe de alt\ parte, este foarte adev\rat c\ unele texte apocaliptice ale profe]ilor (ne
referim cu prec\dere la Ioil, Isaia, Iezechiel [i Daniel) nu pot fi în]elese pe deplin

15 A. Robert, A. Tricot, Initiation Biblique, Paris, Tournai, Rome, New York, 1954, p.
310-311. 

16 George Beasley-Murray, Apocalyptic, în Holman Bible Dictionnary..., p. 68.
17 Vezi Grande Commentario Biblico, parte I, Il Vechio Testamento, parte II, Il Nuovo

Testamento e articoli tematici, Queriniano-Brescia, 1973, p. 1916.
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decât doar dup\ consumarea, cel pu]in par]ial\ a evenimentelor descrise. Este
adev\rat c\ nu pu]ine sunt textele apocaliptice ce dep\[esc puterea de în]elegere a
omului, iar deslu[irea sensului unor viziuni celeste [i chiar terestre dimpreun\ cu
unele revela]ii despre viitor [i starea etern\ a lucrurilor, necesit\ o real\ ma-
turitate spiritual\18 secondat\ de o serioas\ preg\tire în exegeza biblic\. ~n aceste
scrieri, imaginile [i simbolurile sunt atât de frecvente, încât cititorul trebuie s\
aib\ capacitatea de a se [i transpune în mentalitatea [i specificul de vorbire al
timpului, altfel aceste scrieri r\mân ca un mesaj cu scriere criptic\, mai întâi
pentru autorii unor astfel de scrieri care nu se sfiesc s\ admit\ c\ ei în[i[i au avut
nevoie de interven]ia unui mijlocitor celest care s\ le explice sensul vedeniilor.
Ace[tia pretind cu to]ii c\ descoperirile lor î[i au originea la Dumnezeu. Cum,
din nefericire, omul nu poate accede vreodat\ în mod direct la sursa divin\, apare
un intermediar din lumea angelic\ mereu gata s\ tâlcuiasc\ sensul descoperirilor,
pentru ca numai dup\ aceea s\ fie capabil de a-l explica [i altora (vezi Daniel 12,
1-2). Din contextul unor astfel de scrieri rezult\ c\ beneficiarul vedeniilor nu
solicit\ întotdeauna explicarea integral\ a acestora sau a semnifica]iei lor, ceea ce
ar l\sa s\ se în]eleag\ c\ nu era necesar\ explicarea tuturor descoperirilor. De
altfel este arhicunoscut c\ vechii evrei, [i de fapt orientalii, în general, mânuiau
cu foarte mult\ dexteritate imaginea [i simbolul. „Exprimarea în imagini [i
simboluri era destul de familiar\ mai tuturor fiilor lui Israel întrucât acestea se
constituiau într-adev\r în cele mai pretabile mijloace de transmitere a revela]iei
divine”19, în special pentru oamenii simpli. Fiind pe deplin familiariza]i cu o
astfel de exprimare se deduce c\ imaginea [i simbolul nu puteau ap\rea brusc în
literatura apocaliptic\, deoarece aveau o leg\tur\ direct\ cu via]a [i cu trecutul
istoric al poporului ales. Aici ar fi de notat c\ o prim\ deosebire între apo-
calipsele apocrife [i cele canonice (se subîn]elege c\ ne referim la profe]ii deja
aminti]i) ar fi c\ primele se raporteaz\ mai întotdeauna la trecut. Aceasta reiese
din chiar atribuirea scrierii unui personaj marcant din perioada patriarhilor, pe
când cele din urm\ îndreapt\ aten]ia cititorului mereu spre viitor. Este adev\rat c\
uneori [i profe]ii se raporteaz\ la trecut, pentru a-[i fundamenta cuvânt\rile pe
legea lui Moise [i pe cuvânt\rile altor profe]i care i-au precedat, în inten]ia de a-i
determina pe primitorii mesajului s\ trag\ înv\]\turile ce se impun din lec]ia
trecutului. Ca urmare, cheia unor metafore apocaliptice se poate afla tot în istoria
poporului. Este cazul imaginii l\custelor, folosite cu mult succes de profetul Ioil,
ca o prefigurare a judec\]ii divine, imagine ce aminte[te de plaga a zecea ab\tut\
asupra egiptenilor (Ie[irea 10, 12-16). Aceea[i imagine mai apare [i la Naum
(cap. 3, 15) [i `n Psalmii 78, 46; 105, 34 etc. Printre alte caracteristici ale
apocalipselor un loc de frunte îl ocup\ deci simbolismul. Acesta difer\ totu[i
foarte mult de actele simbolice ale profe]ilor inspira]i. Viziunile apocaliptice pot
fi din regnul animal precum caii, leii, ur[ii, leoparzii, berbecul, anumite f\pturi
celeste, l\custele etc., ori din regnul vegetal cum ar fi: mirtul, vi]a-de-vie, cedrul,
smochinul, spinul, m\slinul, iarba câmpului sau chiar marea învolburat\. Nu

18 Cf. John F. Walvoord, op. cit., p. 15.
19 Apocalypse, în Nouveau Dictionnaire Biblique revisée, éditions Emmaus (Suisse),

1992, p. 89.
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lipsesc, de asemenea, instrumentele muzicale (de cele mai multe ori trâmbi]ele
care d\deau vestea începutului ori sfâr[itului unei b\t\lii). Un loc de seam\ îl
ocup\, de asemenea, simbolul cifrelor: 40, 42, 80, 20 sau 1260 de zile cât se
preconizeaz\ c\ va dura necazul cel mare (cf. Daniel 9, 27). Revenind la profe]i,
e necesar s\ subliniem c\ [i la ace[tia abund\ actele simbolice, pe care uneori le
executau din proprie ini]iativ\, cum a procedat Ahia din {ilo când a voit s\-i fac\
cunoscut lui Ieroboam divizarea regatului davidic [i accederea lui la tron (III Regi
11, 30-32), alteori din îndemn divin (Osea 3, 1-8; Ieremia 13, 1-11; 16, 19; 27,
32; 43, 8-10; 51, 59-64), Iezechiel (3, 24-27; 4, 4-17; 5, 1-3; 12, 1-16; 12, 17-20;
21, 23-25) etc. Simbolismul nu este totu[i doar o caracteristic\ a scrierilor
apocaliptice, deoarece mai întotdeauna cuvânt\rile profetice erau înso]ite de
semne [i gesturi sau acte simbolice. Astfel vechiul profet Ahia din {ilo a uzat cu
succes de gestul mai sus amintit. Mai târziu, un alt profet, pe nume Sedechia, fiul
lui Chenaana, dup\ ce a confec]ionat ni[te coarne de fier, i-a vestit regelui Ahab,
pe care-l lingu[ea evident, c\ îi va birui pe sirieni (cf. III Regi 22, 11). Profetul
Isaia prime[te porunc\ s\ pun\ nume simbolice copiilor s\i ca s\ fie mai
conving\tor în transmiterea mesajului c\tre ascult\tori (cap. 8, 3). 

Gesturile simbolice sunt [i mai numeroase la Ieremia. Spre exemplu, pentru a
ilustra plecarea poporului în captivitate, tot din îndemn divin, î[i duce brâul în
localitatea babilonean\ Eufrat (13, 1-11). De asemenea, la porunca lui Iahve,
profetul refuz\ participarea la doliul celor din anturajul s\u (cap. 16), iar prin
spargerea unui ulcior vrea s\-[i aten]ioneze cona]ionalii increduli de iminen]a
distrugerii Ierusalimului (cap. 19). Iminen]a sclaviei este sugerat\ prin a[ezarea
unui jug pe propriul grumaz (cap. 27). Eliberarea din casa servitu]ii nu este
anun]at\ numai prin vorbe, ci este înso]it\ [i de gesturi simbolice. Inspirat de
Duhul, profetul achizi]ioneaz\ un câmp pentru care semneaz\ un act de vânzare-
cump\rare (cap. 32) ca s\ fie el însu[i convins c\ evreii vor reveni din exil [i via]a
î[i va reintra în normal. 

Cele mai numeroase acte simbolice se întâlnesc îns\ la Iezechiel. Astfel,
acesta mimeaz\ asedierea cet\]ii (4, 1-3), iar destinul tragic al poporului îl anun]\
prin vorbe înfl\c\rate înso]ite de actul t\ierii b\rbii [i împr\[tierea p\rului (5, 1-3).
~mbr\carea unui sac de emigrant de c\tre acela[i profet sugereaz\ plecarea
inopinat\ în captivitate (12, 1-6).

Ceea ce-i deosebe[te mult pe profe]i de autorii apocalipselor apocrife este,
dup\ cum am ar\tat mai sus, c\ actele simbolice ale primilor au la baz\ un
îndemn divin [i aceasta se vede chiar din cuvânt\rile lor în care î[i motiveaz\ mai
întotdeauna gesturile. Ba mai mult, credincio[ilor ascult\tori li se [i explic\
semnifica]ia actelor simbolice. Scopul oric\rui act simbolic la profe]i este deci
pedagogic. Se urm\re[te ca mesajul s\ poat\ fi mai u[or receptat [i în]eles, iar
recurgerea la o astfel de metod\ se impunea din cauza urgen]ei mesajului. A[adar
la profe]ii biblici, gestul simbolic avea aproape acelea[i propriet\]i ca [i cuvântul
rostit. Pentru anumite acte simbolice pe care trebuiau s\ le execute aproape
necondi]ionat, ca s\ fie cât mai explici]i în predic\, unii erau mai reticen]i. De
aceea profe]ii nu ac]ionau ca un automat, ci erau mai întâi ei în[i[i convin[i de
utilitatea actului în sine primind [i l\muririle de rigoare. ~n cazul scriitorilor de
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apocalipse, lipsesc în totalitate actele simbolice sau gesturile semnificative [i
acesta este un indiciu sigur c\ misiunea lor nu mai era atât de urgent\. Ace[tia
sus]in c\ au fost beneficiarii unor vedenii simbolice pe care nici ei nu le în]e-
legeau [i nici nu încercau s\ le dea vreo explica]ie. Aici se afl\ iar marea
deosebire între textele profetice, în care se sugereaz\ repetat c\ mesajul se
constituie într-un urgent mesaj divin c\tre contemporani mai întâi, [i de cele mai
multe ori [i pentru posteritate, c\rora li se [i adreseaz\, pe când apocalipsele apar
exclusiv ca o descoperire a semnifica]iei prezentului în lumina sfâr[itului20. De
aceea nici nu se vede vreo preocupare din partea acestor scriitori de a l\muri
semnifica]ia simbolurilor din vedeniile ce sus]in c\ le-au avut. Este adev\rat în
acela[i timp c\ r\mân totu[i neclarificate sensurile unor simboluri din anumite
paragrafe apocaliptice ale unor profe]i, cum ar fi spre exemplu: Iezechiel, cap. 38
[i 39. De asemenea, r\mân cu totul insurmontabile pentru exege]i, [i cu atât mai
mult pentru cititorul de rând, semnifica]iile unor personaje enigmatice ca Gog [i
Magog, despre care acela[i profet afirm\ c\ vor invada ]ara sfânt\ în timpul
necazului celui mare sau în a[a-numita Yom Yahve # Ziua Domnului21.

Ca o concluzie la acest capitol, se cuvine a sublinia c\ simbolismul specific
unei viziuni apocaliptice compus din cifre, animale s\lbatice, dintre cele mai
feroce [i ciudate, ce apar instantaneu din p\mânt sau din ap\, chipuri compozite
ori diferite plante etc., pentru a-l în]elege corect, necesit\ din partea cititorului s\
intre numaidecât în jocul vizionarului sau cel pu]in s\ realizeze c\ evenimentele
descrise ascund anumite enigme22.

Dualismul

Atunci când ne referim la stilul apocaliptic, nu ne putem limita nicidecum la
încadrarea istoric\ a acestui stil, unic de fapt în scrierile sacre, ca de altfel [i în
literatura universal\, f\r\ a ]ine seama [i de teologia autorilor de apocalipse [i
nici nu le putem considera doar dintr-o singur\ perspectiv\. ~n marea lor ma-
joritate, scriitorii de apocalipse pretind c\ sunt ni[te vizionari de excep]ie [i

20 D.T. Niles, As seing the Invisible, K. Harper Brothers, New York, 1961, p. 27.
21 Expresia Yom Yahve sau hayom hahu # ziua aceea se întâlne[te destul de frecvent [i

la al]i profe]i biblici. Acea zi era considerat\ ca o zi cu totul special\ în care Dumnezeu
nu se va mai revela lumii, [i în special lumii israelite, ca un Dumnezeu milostiv [i în chip
voalat, cum a f\cut-o de nenum\rate ori în istoria lui Israel, ci se va ar\ta deodat\ în toat\
slava Sa ca s\ judece lumea [i s\-[i stabileasc\ pentru totdeauna în chip v\dit împ\r\]ia Sa
peste tot p\mântul (vezi Isaia 13, 9-13; Iezechiel 30, 1-2; Ioil 2, 31; Amos 5, 18; Sofonie
1, 14-18; Zaharia 14, 1). Textele care fac aluzie la ziua aceea se preteaz\ foarte bine la
încadrarea lor în a[a-numitul stil apocaliptic deoarece se prognozeaz\ [i în acestea o
manifestare absolut\ a suveranit\]ii divine asupra tuturor ]inuturilor [i popoarelor ce va
avea loc într-un timp nedefinit [i printr-o interven]ie spectaculoas\ cu scopul prioritar de
a judeca toate neamurile p\mântului [i o dat\ cu ele [i pe israeli]ii vinova]i de a nu se fi
supus legii lui Moise.

22 A se vedea Apocalisse, în La Biblia di Gerusaleme..., p. 2623.
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numai în aceast\ calitate au beneficiat de revela]ii speciale. De fapt, c\l\toriile
lor vizionare par a fi motiva]ia central\ a scrierilor. Cel pu]in aceasta ar rezulta
din acele c\r]i. Autorii de apocalipse apocrife afirm\, aproape f\r\ excep]ie, c\ au
fost martori când s-au deschis cerurile [i c\ au beneficiat de extraordinara
favoare de a fi fost r\pi]i la cer, asemenea patriarhului Enoh (cf. Facerea 5, 24), a
profetului Ilie (cf. IV Regi 2, 1, 5, 9-11) sau Sfântului Apostol Pavel (cf. I
Corinteni 12, 1-7) [i c\ au putut h\l\dui nestingheri]i prin loca[urile celeste, unde
au avut ocazia s\ admire frumuse]i de negr\it23. ~n aproape toate apocalipsele se
întrevede o permanent\ interac]iune între lumea celest\ [i cea p\mânteasc\24. ~n
acea lume spiritual\ au intrat în leg\tur\ cu fiin]ele celeste de la care au [i primit
informa]iile de rigoare pe care le relateaz\ apoi în scrierile lor. Ca urmare, se
consider\ cu totul îndrept\]i]i s\ afirme c\ informa]iile ce le transmit sunt
complete întrucât vin direct de la surs\. Acestea se raporteaz\ la trecut, prezent [i
viitor25. Din nefericire, realit\]ile celeste care pretind c\ li s-au descoperit sunt
descrise într-un limbaj cifrat [i ca urmare nu poate deveni accesibil decât celor
ini]ia]i [i nu neap\rat celor capabili s\ în]eleag\ sensul alegoriilor, s\ deslu[easc\
simbolistica cifrelor sau s\ dezlege limbajul enigmatic. Chiar dac\ nu întot-
deauna o m\rturisesc în mod direct, las\ totu[i s\ se în]eleag\ c\ adev\ratul sens
al viziunilor devine inteligibil doar celor cu o forma]ie cu totul special\, a celor
predispu[i într-un fel la în]elegerea tainelor lui Dumnezeu [i a lumii celeste.

~n pofida acestor neajunsuri, o alt\ caracteristic\ destul de u[or sesizabil\ a
apocalipselor apocrife r\mâne dualismul eshatologic [i delimitarea categoric\
între cele dou\ eonuri, cel prezent [i cel ce va s\ vin\26. Cu toate c\ se pretinde
accederea liber\ la lumea celest\, vizionarul însu[i m\rturise[te c\ nu în]elege
chiar totul din ceea ce i se descoper\, întrucât are de a face cu obiecte [i per-
sonaje ale unei lumi cu totul fantastice. De asemenea, mesajul însu[i este primit
într-un mod cu totul neconven]ional, în sensul c\ de cele mai multe ori prime[te,
sau afirm\ c\ prime[te, o carte, respectiv un sul de carte, gata scris\ cu con]inutul
special a unei revela]ii pe care un intermediar prime[te sarcina de a i-o tâlcui. Nu
îns\ mai înainte de parcurgerea unor etape. Denot\, de asemenea, c\ revela]iile
divine nu pot fi descoperite la întâmplare, ci numai celor ini]ia]i. Acest aspect
reiese evident [i din profe]iile lui Daniel (cf. 8, 26; 12, 49). De asemenea, o dat\
cu mesajul, primesc [i interdic]ia de a le divulga mai înainte de timpul stabilit.
Din apocrifa lui Enoh rezult\ c\ nu-i suficient\ numai ini]ierea, ci mai ales
recunoa[terea statutului de drept înaintea lui Dumnezeu.

Spuneam c\ un alt specific al apocalipselor este dualismul proferat cu insis-
ten]\ de acest tip de scrieri. Conform acestora ar exista dou\ planuri de existen]\
total diferite [i contradictorii: planul terestru al lumii prezente, caracterizat ca un

23 A se vedea Pr. Remus Oni[or, op. cit., p. 50.
24 Jesus Assurmendi, Joelle-Ferry, Allain Fournier-Bidoz, Le livre de Daniel, în Les

livres de prophetes, vol. II, Bayard editions-Centurion, p. 120.
25 Cf. Pierre Grelot, Histoire et eshatologie dans le livre de Daniel, în Apocalypse et

théologie de l’espérence, Ed. Monloubou, Paris, 1977, p. 89-90.
26 Gerhard von Rad, Old Testament Theology, vol. II, 1993, p. 301-302.
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plan al r\ut\]ii, deoarece în el predomin\ dezordinea, ca urmare a înc\lc\rii ori-
c\ror exigen]e ale drept\]ii [i ale rânduielii divine [i planul ceresc sau veacul viitor
numit [i cel al ~mp\r\]iei lui Dumnezeu, în care predomin\ binele [i dreptatea
absolut\. Cu toate c\, din perspectiva Bibliei, Dumnezeu controleaz\ totul, cu
excep]ia r\ului pe care, din ra]iuni necunoscute, îl îng\duie dar îl [i limiteaz\,
apocalipsele afi[eaz\ [i un oarecare determinism. De notat, de asemenea, c\, în
mai toate apocalipsele, r\utatea din aceast\ lume nu este cauzat\ neap\rat de per-
vertirea moravurilor omene[ti, ci exclusiv de puterile demonice din afara lumii
care o influen]eaz\ negativ. Din cauza r\ut\]ii sale, Lucifer cu toat\ o[tirea sa va fi
aruncat într-o închisoare ve[nic\ sub p\mânt.

Pseudonimia

Am ar\tat deja c\ cea mai mare parte dintre scrierile apocaliptice se în-
cadreaz\ în a[a-numitele apocrife al c\ror specific, dup\ cum o arat\ denumirea
îns\[i, este pseudonimia. De asemenea, s-a mai precizat c\ nu toate apocalipsele
sunt apocrife. Mai trebuie subliniat c\, dac\ autorii apocalipselor apocrife au o
preocupare aparte pentru eshatologic [i nu de pu]ine ori pretind c\ au [i capa-
citatea de a prognostica finalul acestei lumi, autorii apocalipselor canonice nu se
hazardeaz\ în astfel de afirma]ii. S-ar p\rea c\ una din motiva]iile pentru care
scriitorii apocalipselor necanonice fac uz de pseudonimie ar fi con[tientizarea de
c\tre autor a lipsei de credibilitate ori de interes din partea cititorilor pentru astfel
de scrieri. Ei au g\sit deci c\ formula ideal\ pentru a-[i spori credibilitatea [i mai
ales interesul pentru lucr\rile lor este s\-[i ascund\ identitatea atribuindu-le unor
mari personalit\]i religioase din trecutul poporului biblic cum ar fi: Enoh,
Avraam, Iacob, Moise, Levi, Baruh, Ezdra etc. Se pretinde, a[adar, din partea au-
torilor unor astfel de scrieri c\ realizatorii descoperirilor sunt anumite personaje
biblice care le-au descoperit o parte din tainele viitorului, ori se [tie c\ autorii
reali au tr\it cu mult mai târziu decât presupu[ii autori. Un alt aspect, nu lipsit de
importan]\, legat tot de istoria poporului biblic, este c\, în mod justificat sau nu,
realizatorii sus-numitelor scrieri se considerau reprezentan]ii ultimei genera]ii de
profe]i, care chipurile, „desp\r]ea lumea veche, în care predominau cei r\i de
lumea nou\ în care se va instaura dreptatea ve[nic\”27. Pentru a-[i justifica pre-
ten]iile, ei încercau s\-[i fundamenteze scrierile pe profe]iile biblice, de[i difer\
substan]ial de acelea atât prin form\ cât [i prin con]inut28 [i inten]ie. S-a crezut c\
recurgerea acelora la pseudonimie s-a realizat din ra]iuni de strategie, ca s\ nu
zicem licen]\ literar\, în ideea de a avea mai mult\ audien]\ la cititori, deoarece
erau con[tien]i c\ societatea vremii nu mai accepta alte categorii de profe]i. Cei
care se autointitulau profe]i nu îndeplineau nici pe departe acelea[i criterii de
oameni harismatici. Oricum, oricare ar fi fost ra]iunea nedeclin\rii identit\]ii [i

27 Cf. Dic]ionar Enciclopedic de Iudaism, p. 61; a se mai vedea Apocaliptique, în
Dictionnaire Encyclopedique de la Bible, p. 89.

28 Dic]ionar Enciclopedic de Iudaism, p. 61.
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ascunderii numelui la umbra unei personalit\]i marcante din trecutul istoric al
poporului, r\mâne totu[i de apreciat faptul c\ în acest tip de scrieri se întrevede
clar doctrina unei interven]ii minunate a lui Dumnezeu în via]a lumii pentru a
stopa nedreptatea [i p\catul.

Asem\n\ri [i deosebiri între c\r]ile apocaliptice canonice [i 
cele apocrife 

~nainte de a elucida principalele aspecte ce ]in de deosebirile dintre scrierile
apocaliptice apocrife [i necanonice [i cele profetice, se cuvine s\ ar\t\m [i
asem\n\rile. Astfel atât unele cât [i celelalte, cu toate c\ pretind a deslu[i taine pe
care le fac cunoscute cititorilor, uzeaz\ de cele mai multe ori de un limbaj
cvasicifrat. Acest lucru se poate observa mai mult la profetul Daniel (12, 4) ca [i
în cazul Apocalipsei Sfântului Ioan. ~n acestea g\sim afirma]ia c\ cel pu]in o
parte din con]inutul lor se constituie în ni[te „c\r]i pecetluite cu [apte pece]i”,
adic\ pe de-a întregul inaccesibile celor care, dup\ afirma]ia Sfântului Apostol
Pavel: „Nu au în ei Duhul lui Dumnezeu” (cf. Romani 8, 9; I Corinteni 2,14). O
alt\ mare similitudine o constituie [i abunden]a limbajului simbolic, a imaginilor,
[i nu în ultimul rând, a dorin]ei m\rturisite, cel pu]in de c\tre o parte dintre ei, de
a l\sa parc\ în mod inten]ionat, neexplicate m\car anumite aspecte din tainele
pretins deslu[ite lor de c\tre acel personaj intermediar.

Nici deosebirile dintre cele dou\ categorii de scrieri nu sunt pu]ine. O deo-
sebire substan]ial\ ar fi aceea c\ apocrifele afi[eaz\ un pesimism exagerat fa]\ de
situa]ia vie]ii contemporane lor, la care se adaug\ prezicerea unui viitor în care
cei drep]i se vor bucura de binecuvânt\ri divine pe toate planurile. O alt\ deose-
bire notabil\, asupra c\reia am mai insistat deja mai sus, ar fi c\ autorii lor nu-[i
declin\ niciodat\ identitatea, pe când ceilal]i autori, profe]ii, [i aici ne referim la
cei mai reprezentativi: Isaia, Ieremia, Iezechiel, Ioil [i Daniel, nu par în nici un
fel motiva]i s\-[i ascund\ numele în umbra vreunui personaj celebru al poporului
biblic. ~n scrierile lor nu are deci ce c\uta pseudonimia. 

Cele dou\ se mai deosebesc [i prin destinatarii lor. Din faptul c\ o parte din
viziunile alegorice sunt explicate de un intermediar celest denot\ c\ mesajul avea
un scop [i o destina]ie precis\. Mesajul apocrifelor este totu[i lipsit de adres\, de[i
autorii lor pretind c\ au beneficiat de l\muriri clare din partea cuiva [i el urma s\
fie receptat [i deslu[it exclusiv de categoria celor ini]ia]i, `n timp ce mesajele din
Daniel [i Zaharia erau în mod v\dit destinate unui public destul de larg de
cititori. Cu toate acestea, trebuie s\ recunoa[tem c\ r\mâne totu[i foarte greu
accesibil cititorului de rând s\ `n]eleag\ mesajul apocrifelor, fiindc\ prin mul-
]imea alegoriilor, a imaginilor [i simbolurilor se apropie uneori excesiv de lite-
ratura vechitestamentar\.

Concluzii

Dup\ cum am subliniat mai sus, unii exege]i consider\ c\, cel pu]in pentru
apocalipsele de provenien]\ iudaic\ [i într-o oarecare m\sur\ [i pentru
Apocalipsa Noului Testament, trebuie luat\ în calcul în primul rând încercarea
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autorilor de a descrie în mod voalat situa]ia din vremea lor. Pentru a nu fi
depista]i la vremea aceea, s-au pretat la utilizarea unui limbaj codificat29, în ideea
de a nu se expune inutil rigorilor din partea persecutorilor pe care doar astfel
puteau s\-i critice subtil [i f\r\ menajamente. Numai a[a s-ar putea explica
abunden]a imaginilor [i a simbolurilor, de cele mai multe ori indescifrabile
pentru cei total neini]ia]i în textele biblice30. S\ admitem c\ par]ial apocalipsa
ioaneic\ s-ar preta la o astfel de interpretare, supradenumit\ în limbajul de spe-
cialitate interpretare preterist\, dac\ avem în vedere c\ autorul tr\ia în perioada
unei lupte acerbe între puterea Imperiului Roman [i tân\ra Biseric\ cre[tin\31. Al]i
bibli[ti merg [i mai departe cu presupunerile afirmând c\ în cazul Apocalipsei
Sfântului Ioan am putea vorbi de un „veritabil rebus ce ar urma s\ fie descifrat cu
ajutorul unui manual de istorie”32. Opinia nu poate fi împ\rt\[it\ întru totul decât
doar dac\ ne raport\m la omul (credinciosul) modern care nu mai este atât de
prompt în a-[i jertfi pozi]ia social\, profesia, familia ori via]a proprie pentru
crezul m\rturisit, dac\ s-ar impune, a[a cum o f\ceau cei din Antichitatea iudaic\
[i apoi cea cre[tin\. Biblia abund\ în m\rturisiri directe despre entuziasmul [i
fervoarea profe]ilor în a vesti cu orice pre] mesajul divin, indiferent de con]inutul
s\u, care se [tie c\ de cele mai multe ori nu era deloc pe placul ascult\torilor. Ei
în[i[i erau con[tien]i c\ se expuneau la foarte multe primejdii. Ca urmare,
consider\m c\ în cazul paragrafelor de factur\ apocaliptic\ a profe]ilor trebuie
avut în vedere esen]ialul, [i anume interven]ia Duhului Sfânt în comunicarea
unor mesaje cu totul [i cu totul speciale [i evident foarte urgente. Atât la profe]ii
apocaliptici, cât [i la Sfântul Ioan, se poate constata c\, din îndemnul Duhului,
mesajul s-a trasmis mai întâi verbal [i doar dup\ aceea s-a fixat [i în scris pentru
ca s\ poat\ fi trasmis intact genera]iilor viitoare, [i de aceea de multe ori s-a
neglijat armonizarea detaliilor cu scopul de a miza exclusiv pe impactul
extraordinar al fiec\rei imagini33. Aceasta ar demonstra c\ scenele descrise nu
pot fi numai produsele imagina]iei, ci [i descoperiri reale care cople[esc mintea
omului. Se poate observa c\ nici viziunile descrise nu se prezint\ într-o ordine
logic\, poate nu neap\rat c\ acesta ar fi specificul spiritului oriental, cum se [i
sus]ine de multe ori, ce nu pune prea mare pre] pe cronologie, ci ar fi vorba mai
curând de ni[te experien]e extatice în care mintea nu-[i mai poate men]ine intacte
capacit\]ile obi[nuite.

Cei care nu amintesc în nici un fel de posibila implica]ie a Duhului divin în
elaborarea scrierilor apocaliptice, diseminate mai pe larg sau mai restrâns în
scrierile profe]ilor biblici inspira]i, uit\, ori nu vor s\ accepte, c\ Domnul ~nsu[i a
vestit ucenicilor S\i anumite evenimente cu o v\dit\ tent\ apocaliptic\ (a se
vedea spre exemplu Matei 24, Marcu 13, Luca 21), ca s\ nu mai vorbim de
mul]imea textelor pauline sau petrine. Consider\n deci c\ este vorba de o revela]ie

29 Vezi Apocalypse, în Dictionnaire Encyclopedique de la Bible..., p. 63.
30 Ibidem.
31 H. Halley, Manual Biblic, trad. Doru Motz, Editura Door of Hope, 1983, p. 684.
32 Dictionnaire Encyclopedique de la Bible, p. 63.
33 Apocalypse, în La Bible dechiffrée..., Edition Fleurus, Paris, 1977, p. 646.
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divin\ realizat\, dintr-o v\dit\ pedagogie divin\, pe etape, ca [i în cazul mesianis-
mului. Dac\ vom compara, spre exemplu, paragrafele, unanim recunoscute din
Isaia, [i în mod special pe cele din Iezechiel [i Daniel, care sunt mult mai
numeroase, cu Apocalipsa Sfântului Ioan, vom avea surpriza unei atât de mari
asem\n\ri încât se creeaz\ impresia unui adev\rat transfer de idei. Fa]\ de aceast\
situa]ie nu credem c\ ar fi vorba de o copiere masiv\ a ideilor respective de c\tre
Sfântul Ioan, ci mai curând, dup\ cum am mai precizat deja, de continuarea
lucr\rii aceluia[i Duh Sfânt. 
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The Old Testament Apocalypses and Apocrypha – 
a comparative study

The biblical exegesis asserts that the 'so called apocalyptic movement has as origin

the history of Israel'. The idea of mystery, of hidden truth entrusted by God to the people

is a common issue in the universal history of religion. In the religion of Israel though,

the entire course of history is a plan of God for the salvation of humankind and coming

of a Messiah is the main goal of this plan of redemption. The author states that the

Incarnation of Christ is not only a mystery of God, but the sum of all the mysteries of

history, the supreme target of humanity and the apogee of time. 

It is also analysed the circumstance of the birth of apocalyptic style in the Jewish

culture and religion. The vicissitudes of history are found to be the ferment for a great

expectation of a Saviour sent by God to redeem the people of Israel. From that, the

stream of apocalyptic literature and the common attitude of the nation of expecting the

Messiah. The specific features of the apocalyptic literature is its symbolism, together

with pseudonymia, dualism, determinism and pessimism.           


