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MODELE DE SLUJIRE PREO}EASC| ~N
APOCALIPSA SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL1
Pr. conf. dr. Ioannis G. SKIADARESIS
Facultatea de Teologie Ortodox\ din cadrul Universit\]ii „Aristotelio”,
Tessalonic, Grecia

1. Observa]ii preliminare
Din punctul nostru de vedere, pentru identificarea modelelor
de slujire preo]easc\ oferite de cartea Apocalipsei pot fi cercetate,
`n primul rând, cele [apte epistole2 pe care Iisus cel ~nviat le adreseaz\, prin intermediul Sfântului Ioan, celor [apte comunit\]i biserice[ti din vestul Asiei Mici. De asemenea, pot fi valorificate informa]ii referitoare la figurile sfinte ale celor dou\zeci [i patru de b\trâni, informa]ii plasate `n puncte strategice ale lucr\rii. ~n sfâr[it,
1
Pr. prof. dr. Ioannis Skiadaresis este profesor la catedra de Noul Testament a
Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din cadrul Universit\]ii „Aristotelio” din Tessalonic, Grecia. Acest articol este inclus `n volumul π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης, Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. Τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἔσχατα σὲ διάλογο, Ἐκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2013, dup\ care a fost f\cut\ [i prezenta traducere (n. tr.).
2
Toate cele [apte epistole au aceea[i structur\ filologic\ [i tematic\. Referitor
la func]iunea acestora `n cartea Apocalipsei [i analiza lor general\, vezi: I. Karavidopoulos, „Ὑπόσχεση καὶ ἐκπλήρωση στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη” („Promisiune [i
`mplinire `n Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul”), `n Βιβλικὲς Μελέτες Α΄ (Studii
biblice I), Salonic, 1995, pp. 164-185, D. Trakatelis, „Ὁ Νικῶν: Θέμα καὶ παραλλαγὲς στὰ Ἀποκαλύψεως 2 καὶ 3” („Biruitorul: Tema [i variantele `n cap. II [i III ale
Apocalipsei”), `n 1900 ετηρίς τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ιωάννου. Πρακτικὰ διεθνοῦς διεπιστημονικοῦ συμποσίου (1900 de ani de la Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Lucr\rile simpozionului interna]ional interdisciplinar), Atena-Patmos, 17-26 Septembrie 1995, Atena, 1999, pp. 131-140. W. Popkes, „Die Funktion der Sendschreiben in der Johannes Apokalypse. Zugleich ein Beitrag zur Spätgeschichte
der neutestamentlichen Gleichnisse”, `n ZNW 71 (1983), pp. 90-107. P.I. Boumis,
Ὁ ἐπίλογος μιᾶς πορείας. Ἐκκλησιαστικὴ ἑρμηνεία τῶν ἑπτὰ ἐπιστολῶν τῆς Ἀποκάλυψης (La cap\tul unui itinerariu. Interpretare eclesiologic\ a celor [apte epistole ale Apocalipsei), Atena, 1993.
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se impune schi]area unui model de slujire preo]easc\, a[a cum este
`ntruchipat de `nsu[i autorul lucr\rii, model ce reiese din nenum\ratele viziuni repetate, pe care Sfântul Ioan Teologul se bazeaz\ `n
redactarea lucr\rii sale.

2. Modele de slujire preo]easc\
`n cele [apte comunit\]i biserice[ti
~n capitolele 2 [i 3 ale Apocalipsei sunt inserate [apte epistole,
având ca destinatari [apte comunit\]i biserice[ti din vestul Asiei
Mici. ~n epistolele `n discu]ie sunt descrise [apte modele – tipuri de
vie]uire parohial\-bisericeasc\ [i de slujire –, fiecare dintre acestea
prezentând mai multe aspecte mai greu de observat. Dintre acestea,
doar dou\ modele sunt acceptate [i l\udate3, `n `ntregime, de autorul
Apocalipsei. ~n ceea ce prive[te celelalte cinci, lauda este amestecat\, mai mult sau mai pu]in, cu repro[uri4 sau, de multe ori, comunit\]ile de credincio[i sunt doar criticate5. ~n ciuda acestui fapt, din
punctul nostru de vedere, vom `ncerca s\ ar\t\m c\ [i acestea din
urm\, de[i descriu o situa]ie negativ\, pot constitui modele pozitive
de slujire preo]easc\.
Se impune, dintru `nceput, s\ subliniem c\, `n cazul de fa]\, vorbind despre slujire preo]easc\, nu ne referim la una sau mai multe
persoane, adic\ la acei exponen]i ai unor cinuri comunitare, ci la
slujirea [i via]a comunit\]ii `n `ntregul ei, comunitatea fiind aceea
care concepe [i promoveaz\ un mod de gândire teologic\ [i de
via]\ bisericeasc\-comunitar\, general acceptate. Cele spuse pân\
aici nu `nseamn\, nicidecum, negarea rolului conduc\torilor `n cadrul comunit\]ilor biserice[ti, ci faptul c\, `n aceste [apte epistole,
exponen]i [i membri ai comunit\]ilor sunt privi]i asemeni unei unit\]i indestructibile.
Mesajele transmise `n epistole vizeaz\ fiecare comunitate `n `ntregul ei [i, prin extensie, exponen]ii cinurilor biserice[ti din cadrul
3

Este vorba de comunit\]ile din Smirna (Apoc. 2, 8-11) [i Filadelfia (Apoc. 3, 7-13).
Mustrare amestecat\, mai mult sau mai pu]in, cu laud\ primesc comunit\]ile
din Efes (Apoc. 2, 1-7), Pergam (Apoc. 2, 12-17), Tiatira (Apoc. 2, 18-29) [i Sardes
(Apoc. 3, 1-6).
5
Doar mustrare, f\r\ nici o laud\, prime[te comunitatea din Laodiceea (Apoc.
3, 14-21).
4
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acestora. Semnificativ, `n acest sens, este faptul c\ autorul vorbe[te
când la persoana a II-a singular, când la persoana a II-a plural.
Premis\ a celor ar\tate mai sus, respectiv a faptului c\, `n cele
[apte epistole, slujirea preo]easc\ nu se refer\ doar la reprezentan]ii
institu]iilor biserice[ti, ci la `ntreaga comunitate, este adev\rul teologic [i bisericesc esen]ial ce const\ `n p\rerea exprimat\, `n mod
frecvent, `n special `n imnurile sau m\rturisirile baptismale ale Apocalipsei6 [i conform c\reia, `n virtutea jertfei lui Hristos [i prin
mijlocirea Tainei Botezului, to]i credincio[ii sunt numi]i regi [i
preo]i „ai lui Dumnezeu”, respectiv regi `n interiorul crea]iei lui
Dumnezeu [i preo]i `n virtutea trupului Bisericii. Bine`n]eles, acest
adev\r7 constituie o trimitere la Vechiul Testament [i, `n special, la
cartea Ie[irii (Ie[. 19, 6; 23, 22 [i Is. 61, 6), `n ceea ce prive[te c\r]ile Noului Testament acesta fiind prezent atât `n Apocalips\, cât [i
`n Epistola I Petru (I Pt. 2, 5.9).
~n `ncercarea noastr\ de a identifica acele modele de slujire preo]easc\ descrise `n epistole nu trebuie s\ sc\p\m din vedere, atât cei
hirotoni]i, cât [i laicii, urm\toarele:
a. Pentru to]i credincio[ii, adev\rul eviden]iat mai sus presupune atât drepturi, cât [i obliga]ii [i
b. Atât `n forma sa special\, cât [i `n forma sa general\, preo]ia
exist\ doar datorit\ lui Dumnezeu (vezi, `n limba greac\, dativul
«τῷ Θεῷ» = „lui Dumnezeu”8, ce exprim\ favoare) [i prin mijlocirea harului Acestuia.
~n urma acestor preciz\ri de natur\ general\, se impune s\ ne
concentr\m aten]ia asupra modelelor de slujire [i via]\ oferite de
cele [apte comunit\]i biserice[ti.

6

Vezi Apoc. 1, 5; 5, 9.
Pentru mai multe am\nunte, vezi: P. Vasileiadis, Paul Meyendorf, „Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ Μέγας Ἀρχιερεὺς” („Iisus Hristos, Marele Arhiereu”), `n Τὸ μυστήριον
τῆς Ἱερωσύνης, Πρακτικὰ Ζ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων, Ν. Προκόπιον Εὐβοίας 19-20 Σεπτεμβρίου 2005 (Taina Hirotoniei, Lucr\rile celui de-al VII-lea Simpozion al Personalului Sfintelor Mitropolii, N. Prokopion, Evia 19-20 septembrie 2005), Atena, 2006, pp. 33-53, precum [i lucrarea
subsemnatului, cu titlul Λειτουργικὲς σκηνὲς καὶ ὕμνοι στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη
(Scene liturgice [i imnuri `n Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul), Salonic, 2006,
pp. 169-170.
8
Apoc. 1, 5; 5, 10.
7
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2.1. Modelul Bisericii din Efes (Apoc. 2, 1-7)
Modelul acestei Biserici are foarte multe aspecte pozitive. Comunitatea Efesului iese `n eviden]\ pentru credin]a de care d\ dovad\,
chiar dac\ aceasta este contestat\. Astfel, comunitatea de aici se caracterizeaz\ prin munc\ misionar\ [i r\bdare, ori de câte ori este
persecutat\, Biserica din cetate de]inând [i implementând criterii
juste `n ceea ce prive[te adev\rul [i falsul (lucru care „nu este nici
u[or [i nici nu se `ntâmpl\ `ntotdeauna”9). ~n baza acestor criterii,
Biserica din Efes `i alung\ pe pseudo-apostoli (cel mai probabil
gnostici libertini care contestau `ntruparea lui Hristos sau pseudoprofe]i care c\utau s\ ob]in\ beneficii `n defavoarea comunit\]ii). Tot
acest set de rezultate pozitive este demn de laud\. Cu toate acestea,
`ns\, comunitatea din Efes mai pierde din vedere câte ceva. Astfel,
ea nu mai are inim\ iubitoare, a[a cum avea `n trecut, respectiv la
`nceputurile vie]uirii sale cre[tine, motiv pentru care Sfântul Ioan
arat\ c\ aceasta procedeaz\ corect `n multe privin]e, „dar am `mpotriva ta faptul c\ ai p\r\sit dragostea ta cea dintâi”10 . Despre ce
dragoste s\ fie vorba, oare, pe care Biserica din Efes o p\r\sise?
Foarte posibil:
a. S\ fie vorba de pierderea entuziasmului ini]ial [i a surprizei
celei dintâi sau de fericire ini]ial\ fa]\ de persoana lui Hristos, pierdut\ `ns\ `n timp de comunitatea ce „promova” programe [i metode
care, de la un anumit punct, relativizau valoarea absolut\ a leg\turii
vii `ntre om [i Dumnezeu. De asemenea, e foarte posibil ca, `n cadrul acestui progres, adev\rata ]int\ s\ nu fi fost, de fapt, Hristos,
sau chiar nici o alt\ persoan\, ci s\ fi constituit doar scop `n sine
[i `ndrept\]ire de sine.
b. ~n `ncercarea sa de a ie[i biruitoare `n dialogul cu ereticii,
foarte posibil ca acea comunitate din Efes s\ fi pierdut dragostea
fa]\ de unii semeni. Mai mult ca sigur, procesul a dus la ascu]irea s\biilor la nivel dialectic [i la pierderea esen]ei, respectiv a dragostei. ~ncercarea de a-i alunga pe cei r\t\ci]i sufocase comunitatea,
via]a bisericeasc\ a acesteia limitându-se la o ortodoxie lipsit\ de
9
S. Agouridis, Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. Ἱστορικὴ καὶ Συγχρονιστικὴ Ἑρμηνευτικὴ Προσπάθεια (Apocalipsa Sfântului Ioan. ~ncercare hermeneutic\ istoric\ [i sincronic\), Atena, 1975, p. 67.
10
Apoc. 2, 4.
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dragoste [i fapte. Dogma [i dragostea trebuie, `ns\, s\ p\[easc\
`mpreun\, a[a cum subliniaz\ [i Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii: „Felul
de a fi cucernic este format din aceste dou\ elemente, adic\ din respectarea dogmelor [i din grija de aproapele. Nici dogmele f\r\ grija
de aproapele nu sunt pl\cute lui Dumnezeu [i nici grija de aproapele f\r\ respectarea dogmelor nu este pe placul lui Dumnezeu”11.
A[adar, modelul de slujire preo]easc\ recomandat `n epistola
adresat\ comunit\]ii din Efes este acela al adeveririi „`n dragoste”12.
De]inerea [i implementarea criteriilor corecte de credin]\, precum
[i rezultatele str\lucite, doar `n teorie, nu sunt suficiente. Nu e de
ajuns nici m\car ca s\ p\streze comunitatea „numele Meu”13, respectiv cel al lui Hristos, de o importan]\ crucial\ `n Apocalips\. Tot
a[a, nu e `ndeajuns doar dreapta credin]\ rezumat\ la dogm\, dar
care poate conduce spre o atitudine necontrolabil\. Se impune,
a[adar, men]inerea entuziasmului ini]ial [i a surprizei celei dintâi fa]\
de Hristos, care se dovedesc prin acceptarea `n dragoste a celorlal]i
oameni, chiar [i atunci când ace[tia difer\. De multe ori, `n via]a noastr\ „duhovniceasc\” nu implement\m acest adev\r, pentru c\ acceptarea lui `nseamn\ durere, cruce [i nevoin]\. ~nseamn\, totodat\, [i
eliberarea din am\girea de sine a reu[itelor noastre teoretice.
Ca o concluzie la cele ar\tate mai sus, putem spune c\, `n conformitate cu cele transmise Bisericii din Efes, slujirea preo]easc\ [i
via]a bisericeasc\ pot fi acceptate doar ca realitate a dragostei `ntrupate, palpabile, `n caz contrar dreapta credin]\ fiind una stearp\ [i
`n[el\toare. A[adar, `n slujirea [i `n via]a noastr\ bisericeasc\ este
important s\ ne adeverim „`n dragoste”.
2.2. Modelul Bisericii din Smirna (Apoc. 2, 8-11)
Modelul oferit de via]a bisericeasc\ a acestei comunit\]i este unul
dintre cele mai viabile. Al\turi de cea a Filadelfiei, doar aceast\ comunitate de credincio[i nu este mustrat\ pentru ceva anume. Astfel,
de[i `[i duce traiul `ntr-o cetate bogat\, comunitatea de aici r\mâne
11
Chiril al Ierusalimului, Κατηχήσεις (Κατήχησις δ’) [Cateheze (Cateheze IV)], `n
ΒΕΠΕΣ 39, Atena, 1969, pp. 66-67.
12
Pentru mai multe am\nunte, vezi lucrarea noastr\ cu titlul Ἰωάννεια Γραμματεία, Salonic, 2013, pp. 427-428.
13
Apoc. 2, 9.

Traduceri

231

una s\rac\. De asemenea, cu toate c\ trece prin momente de suferin]\,
persecutat\ fiind [i privat\ de bunuri, unii dintre membrii acesteia
cunoscând deja sau urmând s\ cunoasc\ experien]a `nchisorii, aceasta
`[i define[te via]a `n baza puterii credin]ei, cu ajutorul c\reia dep\[e[te orice greutate. Este vorba, `ns\, de acea credin]\ ce presupune
`mbr\]i[area Crucii [i nu de una care se folose[te de mecanisme [i
metode de ocolire a acesteia.
Ca o concluzie a celor ar\tate pân\ aici, se impune s\ subliniem
c\, `n nici o alt\ carte a Noului Testament nu se face o leg\tur\ atât
de strâns\ `ntre credincio[i, suferin]\ [i Cruce, a[a cum vedem c\ se
`ntâmpl\ `n cartea Apocalipsei. Credincio[ii sunt cei care ~i urmeaz\
Mielului, Cel deja sacrificat „de la `ntemeierea lumii”14. Astfel, a[a cum
Crucea face parte din firea Mielului, nefiind o consecin]\ `ntâmpl\toare a unei c\deri sau a unei tr\d\ri, tot a[a [i crucea credincio[ilor, care `i urmeaz\ Mielului „oriunde se va duce”15, precum
[i suferin]a [i `ncerc\rile, apar]in firii acestora „pân\ la moarte”16.
~n baza celor ce urmeaz\ s\ le constat\m `n continuare, `n `ncheierea acestei sec]iuni, am putea spune c\, `n conformitate cu
cartea Apocalipsei, modelul ideal de slujire [i via]\ bisericeasc\ nu
este unul u[or de urmat, dar totodat\ nu constituie nici o utopie.
Tabloul Bisericii din Smirna insufl\ cititorului optimism, subliniind,
totodat\, faptul c\ o condi]ie de baz\ a unei slujiri [i vie]i biserice[ti corecte este acceptarea de noi, oamenii, a Crucii pe care, `n
calitate de cre[tini, ne-o asum\m fiin]ial (`n gândirea [i via]a de zi
cu zi), odat\ cu Taina Botezului.
2.3. Modelul Bisericii din Pergam (Apoc. 2, 12-17)
~n anii redact\rii c\r]ii Apocalipsei, cetatea Pergamului `ntre]inea
rela]ii deosebit de prietenoase cu cetatea Romei, a[ezarea constituind
un centru al cultului `mp\ratului. Mai mult decât atât, atmosfera
predominant\ `n cetate era una v\dit idolatr\ [i, `n acela[i timp, mistic\, din toate punctele de vedere. ~n aceast\ cetate vie]uia, `ns\, [i o
comunitate de cre[tini, cu multe probleme interne, existente `n paralel cu greut\]i create acesteia din exterior. Greut\]ile din exterior
14

Apoc. 13, 8.
Apoc. 14, 4.
16
Apoc. 12, 11.
15
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`i erau create acesteia de puterea politic\ atee, prin diferite mecanisme de propagand\ [i impunere a cultului `mp\ratului. Problemele interioare, `ns\, ale comunit\]ii `n care tr\ie[te [i Antipa (`n
greac\ exist\ dou\ forme ale numelui, diferen]a fiind f\cut\ de accent)17, singurul martir al Apocalipsei cunoscut nou\ cu numele, se
datorau unei oarecare toleran]e ar\tate de aceasta fa]\ de pseudoprofe]ie (vezi referirile f\cute `n epistol\ la Valaam [i Balac)18, fa]\
de pseudo-`nduhovnicire [i fa]\ de amalgamul de teorii [i practici
mistice. {i, de[i rezist\ violen]ei la care era supus\ de regim [i al c\rei
scop final era negarea de c\tre credincio[i a lui Hristos, comunitatea nu p\rea a dispune de voin]a necesar\ pentru a se opune mecanismelor sincretiste ce promovau un model fals de via]\ duhovniceasc\, `n care totul era justificat: religiozitatea pseudo-misticist\19,
a c\rei principal\ caracteristic\ era pseudo-profe]ia sau duhurile tulburi, ce se manifest\ `n diferite contexte, nicidecum `ns\ Duhul adev\rului, cel al lui Dumnezeu [i al profe]ilor S\i. ~ntr-un astfel de
model de via]\ „bisericeasc\”, Duhul adev\rului era, `ntr-adev\r,
unul de prisos! Printre atât de mul]i mijlocitori [i atâta „gerontism”
ca acela al lui Balaam, al nicolai]ilor20 sau al Izabelei21, ce noutate ar
mai fi putut aduce Duhul Sfânt?
Cu siguran]\, `ntre]inerea unei atmosfere tulburi, precum [i toleran]a erau `n interesul multora, mai ales c\ nu d\unau, din punct de
vedere material, nim\nui, [i nici nu interziceau locuitorilor cet\]ii
participarea la activit\]i de breasl\ [i sociale, motiva]ia fiind aceea
c\ acestea nu d\unau, `n nici un fel, credin]ei `n Hristos.
~n locul regl\rii de conturi la nivel de lupt\ [i dialectic, Sfântul
Ioan Teologul recomand\ acestei comunit\]i amalgamate, poc\in]a.
Solu]ia propus\ nu are leg\tur\ cu ceea ce comunitatea ar fi trebuit
s\ fac\ `mpotriva sincretismului, ci cu ceea ce aceasta ar fi trebuit s\
fac\ `mpotriva propriei lipse de for]\ moral\. De asemenea, Sfântul
Ioan mai recomand\ [i ascultare `n duh adev\rat, aceasta fiind, dup\
câte se pare, unul dintre `ndemnurile cele mai fierbin]i ale sale.
17

Apoc. 2, 13.
Apoc. 2, 14.
19
S. Agouridis, op. cit., p. 10.
20
Apoc. 2, 15.
21
Apoc. 2, 20 [.u.
18
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~n concluzie, am spune c\ realitatea descris\ referitoare la Biserica din Pergam ne permite s\ `n]elegem c\, `n Biseric\, pseudomisticismul, dublat adeseori de „gerontism” sau profe]ie tulbure, nu
creeaz\ premisele unei vie]i duhovnice[ti adev\rate, nici m\car atunci
când acestea par a asigura, pentru moment, o oarecare unitate.
2.4. Modelul Bisericii din Tiatira (Apoc. 2, 18 -29)
Devenit\ ulterior centru al montanismului, Bisericii din Tiatira
`i este adresat\ cea mai lung\ dintre epistole. Modelul de slujire [i
via]\ bisericeasc\ oferit de aceast\ comunitate are multe puncte comune cu cel pus la dispozi]ie de Biserica din Pergam. Astfel, [i via]a
bisericeasc\ a acestei comunit\]i este l\udat\ din mai multe puncte
de vedere. ~n ciuda acestui fapt, `ns\, comunitatea este [i mustrat\,
pentru c\, de[i `nregistra progrese, tolera, a[a cum am v\zut [i la
comunitatea cre[tin\ din Pergam, o pseudo-religiozitate misticist\
tulbure, care se dezvolta la sânul s\u. Cu alte cuvinte, de[i comunitatea considera c\-[i `ndrum\ adep]ii pe calea cunoa[terii profunde a lui Dumnezeu, `n realitate `i conducea pe calea cunoa[terii, `n profunzime, „a satanei”22. Evoluând `n sânul comunit\]ii [i
f\r\ a p\rea, pentru unii, deloc periculoas\, aceast\ realitate nu se
limita doar la nivel ideologic, ci promova relaxarea moralit\]ii [i pleda
pentru compromisuri ce aveau ca rezultat relativizarea valorii absolute a persoanei lui Hristos [i a Evangheliei, pe care le considera
ca inofensive, refuzând cu pizm\ (vezi expresia „nu voie[te”23) orice
apel la poc\in]\. ~n ceea ce prive[te pseudo-profetismul sincretic
din zon\, dublat de elementele gnostice pe care acesta [i le integrase [i care constituiau epicentrul s\u, nu e exclus ca acesta s\ fi
coexistat cu magia sau cu vreo alt\ form\ de cult dedicat satanei24.
22

Apoc. 2, 24.
Apoc. 2, 21.
24
Referitor la gnostici (vezi cap. IX al volumului nostru, Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη.
Τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἔσχατα σὲ διάλογο, Ἐκδόσεις Βάνιας, Salonic, 2013, pp. 287-310) [i
la leg\turile acestora cu practicile sataniste [i magia, informa]ii interesante ne sunt
oferite de Sfântul Epifanie, care spune c\ „[i ajutoare de demoni le trimiteau degrab\, astfel `ncât prin vr\jitorie mult\ [i cu putere mare, s\-i supun\ `n cele din
urm\ pe to]i, indiferent de voin]a fiec\ruia” (PG 41, 365). Cam `n acela[i mod se exprim\ [i Hipolit care, `n lucrarea publicat\ cu titlul Ἔλεγχος κατὰ πασῶν αἱρέσεων
(~mpotriva ereziilor de tot felul), `n ΒΕΠΕΣ, vol. V, p. 20, ne spune c\ „ace[tia
apelau la magie, folosindu-se de filtre [i preparate ale astrologilor, precum [i de
a[a-numitele inductoare de vise, pentru a le trimite demoni care s\ le tulbure
voin]a”.
23
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Concluzionând, am putea spune c\, `mpotriva tuturor acestor
devieri pe care le presupune, Sfântul Ioan insist\ asupra faptului
c\ nu are nevoie comunitatea de experien]e noi, considerate mai
duhovnice[ti, [i nici de o cunoa[tere mai profund\ decât cea pe care
Duhul o m\rturise[te `n Biseric\ [i care devenise tradi]ie a acesteia.
De aceea, nu mai este nevoie de o alt\ povar\, de nici o alt\ „porunc\” [i de nici o alt\ lucrare suprem\ sau `nv\]\tur\. Membrii
acestei comunit\]i au nevoie doar s\ vie]uiasc\ conform celor descoperite de Duhul ce se manifest\ `n Biseric\25 [i, cu `ncredere, s\-L
a[tepte pe Hristos. Pân\ atunci, `ns\, trebuiau s\ dea dovad\ de
r\bdare.
~n `ncheierea acestui subcapitol, reiter\m faptul c\ situa]ia Bisericii din Tiatira ne arat\ c\, `n cadrul comunit\]ilor noastre biserice[ti, cultivarea sau aspira]ia c\tre o religiozitate elitist\, dublat\ de
revendicarea unei a[a-zise cunoa[teri a lui Dumnezeu [i a unor experien]e mai duhovnice[ti, constituie o acroba]ie periculoas\. ~n
afar\ de faptul c\ alimenteaz\, de obicei, egotismul, e posibil, `n cele
din urm\, s\ asigure doar cunoa[terea `n profunzime a satanei [i
nu pe cea a lui Dumnezeu, D\t\torul de Via]\. A ne hr\ni cu cele
`nv\]ate de la Duhul lui Dumnezeu, Cel ce Se descoper\ tuturor
membrilor Bisericii prin mijlocirea Scripturilor [i a Tradi]iei vii, nu
este, nicidecum, un lucru lipsit de importan]\.
2.5. Modelul Bisericii din Sardes (Apoc. 3, 1-6)
Modelul de via]\ bisericeasc\ a comunit\]ii din Sardes d\ na[tere dilemei de a alege `ntre „a fi” [i „a p\rea” sau `ntre „`ntr-adev\r
este” [i „ca [i cum este”. Epistola contest\ faptul c\ numele [i renumele comunit\]ii concord\ cu realitatea, imaginea pozitiv\ a acesteia
fiind una fals\, din moment ce via]a acesteia nu concord\ cu zelul
ini]ial. Astfel, comunitatea nu mai pare `nsufle]it\, `n totalitatea
membrilor ei, de credin]a [i dragostea `n Hristos, elemente ce presupun nu doar acel „a p\rea”, ci adev\rata via]\ `n Hristos. Pu]ini
dintre membrii comunit\]ii mai par a fi orienta]i spre bucuria eshatologic\ (vezi expresia „ve[minte albe”26), cu tot ceea ce aceasta
presupune [i care se adevere[te `n cur\]enia vie]ii [i a credin]ei.
25
26

Apoc. 2, 29.
Apoc. 3, 4.
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Suntem de p\rere, a[adar, c\ prin modul s\u mai general de prezentare, comunitatea din Sardes ne ajut\ s\ `n]elegem faptul c\ slujirea preo]easc\ [i via]a bisericeasc\ caracterizat\ doar de „a p\rea”
[i nu de „`ntr-adev\r este” coincid cu schizofrenia [i moartea duhovniceasc\.
2.6. Modelul Bisericii din Filadelfia (Apoc. 3, 7-13)
Situat\ `ntr-o zon\ vulcanic\ instabil\ [i deci afectat\ de cutremure dese [i puternice, din cauza c\rora oamenii r\mâneau, deseori,
f\r\ acoperi[, cetatea Filadelfiei se confrunta cu o polemic\ intens\,
mai ales din partea iudeilor27. ~n cetate tr\ia o comunitate de credincio[i asem\n\toare celei din Smirna, având o via]\ impecabil\ (ulterior, `n timpul c\l\toriei sale spre Roma, unde urma a fi martirizat,
[i Sfântul Ignatie a adresat acestei Biserici o epistol\ `n care, de asemenea, nu este formulat\ nici o mustrare la adresa acestei comunit\]i f\r\ metehne).
Este vorba de o comunitate mic\, cu un num\r redus de credincio[i, lipsi]i de mijloace materiale, un exemplu str\lucit de slujire [i
via]\ religioas\. ~n ciuda num\rului mic de membri [i a nesiguran]ei
`n ceea ce prive[te via]a de zi cu zi, comunitatea d\ dovad\ de un
curaj deosebit, de deschidere [i lucrare misionar\ bogat\ – r\spuns
la chemarea lui Hristos – mai ales `n ceea ce-i prive[te pe iudeii care-i
erau potrivnici (este [i motivul pentru care Sfântul Ioan `i nume[te
pe ace[tia din urm\ „sinagog\ a satanei”28). De aceea, rodul misiunii
acestei comunit\]i promite a fi unul substan]ial, aceasta urmând a-i
conduce pe iudei spre cunoa[terea dragostei [i a jertfei lui Hristos
de pân\ la momentul Crucii [i al sacrificiului, `ntru folosul atât al
Bisericii, cât [i al acestora, având `n vedere c\ iudeii aveau s\ devin\
membri ai acesteia. Comunitatea se remarc\ `n ceea ce prive[te credin]a `n certitudinea mântuirii [i dragostea statornic\ fa]\ de Hristos, `n toate situa]iile, dar mai ales `n perioadele de suferin]\ [i `ncercare. Este orientat\ din punct de vedere eshatologic, aflându-se
`ntr-o rela]ie de comuniune ne`ntrerupt\ cu Hristos, `n interiorul c\reia, `n virtutea smereniei, se simte protejat\.
27
Referitor la frontul inaugurat de iudei `mpotriva Bisericii Apocalipsei, vezi,
`n special, cap. X al volumului nostru, Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. Τὰ πρῶτα καὶ τὰ
ἔσχατα..., pp. 311-332.
28
Apoc. 3, 9. Conform acelora[i criterii sunt caracteriza]i de Ioan [i iudeii din
cetatea Smirnei (Apoc. 2, 9).
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Chintesen]a numeroaselor aspecte pozitive amintite `n epistola
pe care Sfântul Ioan Teologul o expediaz\ comunit\]ii din Filadelfia
ar putea fi urm\toarea: `n slujirea [i via]a noastr\ bisericeasc\, credin]a „`ntru smerenie” este real\ doar atunci când se bazeaz\ pe
fragilitatea Crucii [i nu pe lumescul „a avea”. Mai mult, certitudinea privitoare la mântuirea `ntru Hristos constituie motiv al misiunii ne`ntrerupte [i nepref\cute (m\rturie – m\rturisire a dragostei
fa]\ de Hristos, precum [i fa]\ de `ntreaga lume, pân\ la jertf\).
Ideea de baz\ a slujitorului adev\rat este aceea de a-i conduce [i pe
al]ii pe calea spre ~nv\]\torul Hristos.
2.7. Modelul Bisericii din Laodiceea (Apoc. 3, 14-22)
~n epistola adresat\ Bisericii din Laodiceea (centru financiar [i
de produc]ie a medicamentelor, cu o [coal\ celebr\ de oftalmologie
[i manufacturi renumite pentru stofele de in etc.) ne este prezentat
`nc\ un exemplu negativ de slujire preo]easc\ [i via]\ bisericeasc\.
Comunitatea din Laodiceea este una distant\ [i nehot\rât\, p\rând
nu prea coapt\ din punct de vedere spiritual sau, cel pu]in, nu a[a
cum ar fi trebuit29, ci mai degrab\ ca o comunitate necunosc\toare a
dragostei jertfelnice [i a predispozi]iei la martiriu. Este dezbinat\
din punct de vedere existen]ial, via]a ei neavând ca punct de referin]\ acel „da” cert fa]\ de Hristos, precum nici un „nu” hot\rât. La
nivel teoretic-teologic, comunitatea nu poate fi acuzat\ de influen]e
gnostice sau de pseudo-`nduhovnicire, ci de faptul c\ tr\ie[te `n virtutea mul]umirii de sine, respectiv `n robie [i idolatrie fa]\ de propria
persoan\, precum [i `n indiferen]\. Prin „a avea”, privit din punct
de vedere financiar, comunitatea `ncurc\ prezentul cu cele ce vor
urma, punând `ntre acestea semnul egalit\]ii. De[i este o comunitate
cu resurse financiare l\udabile, consider\ c\ este pus\ la ad\post [i
`n ceea ce prive[te latura spiritual\, motiv pentru care tr\ie[te un sentiment de suficien]\. Este [i motivul pentru care comunitatea nu are
con[tiin]\ [i orientare eshatologice, fiind prizonier\ a prezentului.
Cu alte cuvinte, a[a cum ne spune textul Apocalipsei, comunitatea
din Laodiceea este una chinuit\, deplorabil\, s\rac\, oarb\ [i goal\.
Rezumând cele ar\tate mai sus, am putea spune c\, prin atitudinea sa, Biserica din Laodiceea ne ajut\ s\ con[tientiz\m faptul
29

Vezi Rom. 12, 11 [i Fp. 18, 25.
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c\ slujirea preo]easc\ [i via]a bisericeasc\, `n general, care, `n str\fundurile sale, se caracterizeaz\ prin mul]umire de sine, auto-subjugare
[i auto-idolatrizare, nu garanteaz\ acel „a fi `n Hristos”, ci doar
aceast\ via]\ lumeasc\ trec\toare. Lipsit de orientare eshatologic\,
un astfel de prezent este `ns\ unul exasperant de s\r\c\cios [i f\r\
nici o perspectiv\.

3. Despre modelele de slujire [i via]\ bisericeasc\
`n cele [apte comunit\]i
Dup\ o analiz\ de ansamblu [i nu doar par]ial\ a celor [apte
epistole adresate celor [apte `ngeri, respectiv celor [apte comunit\]i
biserice[ti din vestul Asiei Mici, am putea formula, `n ceea ce prive[te aspectele care ne preocup\, `nc\ dou\ observa]ii esen]iale:
1. Realit\]ile c\r]ii Apocalipsei, mai ales cele descrise `n capitolele 2 [i 3, cu referire la personalitatea preo]easc\, la slujirea preo]easc\ [i la via]a comunit\]ilor biserice[ti, exprim\ cu limpezime
profetic\ realitatea istoric\ existent\ atât `n Biserica epocii `n care
a fost redactat\ lucrarea, cât [i o realitate diacronic\. Dup\ cum am
observat `n cazul comunit\]ilor din vestul Asiei Mici, de multe ori
aceste trei elemente nu func]ioneaz\ asemeni unui ideal absolut,
`ns\ nici nu sunt, `ntru totul, pervertite. De obicei, al\turi de realiz\ri, `n istoria Bisericii se interpune [i p\catul, ca nereu[it\, a[a
cum vedem c\ se `ntâmpl\ `n cazul majorit\]ii dintre cele [apte comunit\]i din vestul Asiei Mici, unde lauda coexist\ cu mustrarea.
Modelele ideale de slujire [i via]\ bisericeasc\ sunt un ]el, dar la ele
se ajunge cu dificultate [i nu `n mod neap\rat. Idealul slujirii preo]e[ti [i al vie]ii biserice[ti nu constituie, de asemenea, nici utopie,
suprapunându-se, `n linii mari, cu cele ce vor urma. Acest ideal
apare `n istorie [i exist\ `n aceasta `n acela[i procent `n care istoria
lumii [i via]a bisericeasc\ a acesteia a fost marcat\ [i p\truns\ de
realitatea eshatologic\. ~n cartea Apocalipsei, cele ce vor urma nu
sunt `n]elese din punct de vedere temporal, respectiv ca atitudine de
via]\ [i comportament al oamenilor prezentului, ci ca fiind caracteristici ale locuitorilor `mp\r\]iei lui Hristos. Mesajul de baz\ pe
care cartea Apocalipsei ni-l transmite este nevoia de poc\in]\ [i lupta
`n direc]ia corect\rii [i a `mbun\t\]irii a ceea ce exist\ `n lume acum.
Aceste dou\ elemente, respectiv poc\in]a [i dragostea, constituie,
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a[adar, esen]a, dovedindu-se chiar mai puternice decât orice c\dere
sau p\cat al omului.
2. Agonia profetului Ioan [i pericolul pe care `l `ntâmpin\ comunit\]ile Apocalipsei par a avea leg\tur\ cu uzurparea adev\rului, `n
locul c\ruia sunt promovate elemente contraf\cute [i modele false.
A[a vedem c\ se `ntâmpla `n epoca Apocalipsei [i, f\r\ `ndoial\, la
fel se `ntâmpl\ mereu `n istoria omenirii [i a Bisericii. Ne referim la:
a. Uzurparea de c\tre puterea politic\30 a drepturilor lui Hristos. ~n forma sa religioas\, `n anii redact\rii c\r]ii Apocalipsei puterea politic\, `n spe]\ cea roman\ – la fel ca `n zilele noastre –, se
comporta asemeni unei sosii a lui Dumnezeu sau, mai exact, a lui
Hristos, uzurpând drepturile exclusive ale Acestuia asupra omului.
Aceasta `nseamn\ c\ puterea politic\ revendica, a[a cum [i azi continu\ s\ revendice, `n ceea ce prive[te omul, `n mod nejustificat
`ns\, ceea ce revendica de la aceasta Hristos Cel r\stignit pe Cruce
pentru mântuirea lumii. Mai exact, puterea politic\ avea preten]ia
de a fi adulat\, de supunere necondi]ionat\, de control asupra comunit\]ii [i a supu[ilor pe care `i ]ine `ntr-o rela]ie de dependen]\
total\. ~[i formuleaz\ `ns\ aceste preten]ii ca [i cum ar fi ~ns\[i
Hristos, str\in\ de Cruce [i jertf\, la care refuz\ s\ participe. Este
vorba, a[adar, de un fel de Hristos convertit, str\in de ceea ce `nseamn\ Crucea, de un anticrist care lupt\ `mpotriva adev\rului,
uzurpând drepturile Mielului-Hristos sacrificat, rezultatul fiind acela
de a refuza continuu drepturile omului. La o lecturare atent\, cititorul Apocalipsei poate constata c\ `n lucrarea sa Sfântul Ioan Teologul lupt\, `n mod inteligent [i, totodat\, dinamic, `mpotriva cultului
`mp\ratului, a[a cum acesta era propagat de preo]imea oficial\,
precum [i `mpotriva pseudo-profe]iei, ca model gre[it al credin]ei
reale `n Mielul-Hristos cel adev\rat. Pentru a putea proba cele ar\tate mai sus, este suficient s\ compar\m capitolul V, `n care este descris\ credin]a `n Mielul-Hristos, cu capitolul XIII, `n care, sub
forma unei fic]iuni, autorul descrie cultul balaurului [i al celor dou\
fiare, mai precis cultul treimii anti-dumnezeie[ti, pe care `l descrie
ca fiind o persiflare, antipod [i model eronat al credin]ei `n Hristos.
30

Referitor la puterea roman\, vezi capitolul VIII al lucr\rii noastre, intitulat\
Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. Τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἔσχατα..., pp. 267-286.
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b. Mult mai periculoas\ [i, bine`n]eles, mai greu de observat este,
`n ceea ce prive[te comunit\]ile biserice[ti, uzurparea puterii absolute [i a suprema]iei lui Hristos. ~n anii Apocalipsei, `nc\lcarea drepturilor lui Hristos se pare c\ se manifesta `n Biseric\ `n dou\ moduri:
`n primul rând, ca uzurpare de anumi]i pseudo-`nduhovnici]i sau
pseudo-profe]i a duhului profetic adev\rat [i, `n al doilea rând, ca
`nc\lcare de anumite persoane care cinsteau, `n mod excesiv [i mai
mult decât pe Hristos, anumite persoane sau dimensiuni, a unicit\]ii
lui Hristos.
~n ceea ce prive[te primul mod, respectiv cel de uzurpare a
duhului profetic adev\rat, la care `n]elegeau s\ procedeze anumi]i
pseudo-`nduhovnici]i sau pseudo-profe]i, subliniem c\, dup\ cum
am observat, `n anii Apocalipsei, al\turi de profe]ia adev\rat\ ac]ioneaz\ [i profe]ia fals\, bine`n]eles sub o alt\ semn\tur\, respectiv
pseudo-profe]ia tulbure, care opacizeaz\ [i induce `n eroare. A[a
se explic\ polemica pe care Sfântul Ioan, asemeni unui profet veritabil, o dezvolt\ `mpotriva a dou\ arhetipuri ale pseudo-profe]iei,
respectiv `mpotriva arhetipului promovat de Valaam [i `mpotriva
celui `ntruchipat de Izabela, precum [i chemarea repetat\ (`n [apte
rânduri) [i tot mai insistent\ adresat\ de acesta comunit\]ilor, aceea
de a face ascultare [i de a avea grij\ de Duhul profetic adev\rat
prezent `n Biserici [i nu de pseudo-profe]ia tulbure de orice factur\. Doar preo]ia cu tr\s\turi harismatice-profetice [i via]a comunitar\ care urmeaz\, cu aten]ie, cuvântului profetic-duhovnicesc se
potrive[te adev\rului [i fiin]ei Bisericii.
~n ceea ce prive[te cel de-al doilea mod, respectiv de `nc\lcare
a unicit\]ii persoanei lui Hristos, se impune s\ subliniem faptul c\
Sfântul Ioan observ\ c\ acesta se constat\ [i `n ceea ce prive[te dimensiunile create cele mai `nduhovnicite, respectiv `ngerii. Pentru
a putea `n]elege acest aspect, se impune s\ avem `n vedere c\ cinci
din cei [apte `ngeri, reprezentan]i ai celor [apte epistole adresate
comunit\]ilor, sunt mustra]i destul de aspru. De aceea se na[te `ntrebarea: Cum trebuie `n]eleas\ aceast\ mustrare care `i vizeaz\ pe
`ngeri? Este, oare, posibil ca `ngerii s\ gre[easc\? R\spunsul este unul
simplu: `ngerii nu gre[esc. De altfel, Sfântul Ioan nu ar fi putut trimite epistole unor `ngeri. Este evident, aici, c\ cei care gre[esc sunt
unii credincio[i membri ai comunit\]ilor respective, mai precis cei
care-i cinsteau `n mod exagerat pe `ngeri, considerându-i superiori
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chiar [i lui Hristos. ~n regiunile din vestul Asiei Mici, supra-cinstirea
`ngerilor era un fenomen cunoscut `nc\ din trecut, acesta cunoscând o arie larg\ de r\spândire. S\ ne amintim, `n acest sens, critica
pe care Sfântul Apostol Pavel o face, `n Epistola sa c\tre Coloseni31,
referitor la acest fenomen de supra-cinstire a `ngerilor. Aceea[i
supra-cinstire se observ\ [i `n sistemul filosofic-teologic al gnosticilor32, care `i considerau pe `ngeri „f\c\tori ai lumii” [i de]in\tori,
`n ierarhia spiritual\, a unui loc superior celui de]inut de Hristos.
Faptul c\ `n aceast\ regiune cultul `ngerilor era unul `nfloritor, chiar
[i mult mai târziu, `l afl\m din surse ulterioare, precum ar fi, de
exemplu, unele hot\râri sinodale33. Cinstirea exagerat\ a `ngerilor
avea ca rezultat, a[adar, relativizarea persoanei absolute a lui Hristos. Prin urmare, catalogând `ngerilor anumite gre[eli, Sfântul Apostol Pavel `nfiera, de fapt, tendin]a unor membri ai comunit\]ii de a
supracinsti aceste creaturi `n detrimentul unicit\]ii lui Hristos. Este
de `n]eles, a[adar, faptul c\ mustrând `ngerii, Sfântul Ioan Teologul
vrea s\ ne aminteasc\, `n Apocalips\, pe toate tonurile, faptul c\, `n
afar\ de Hristos, `n Biseric\ nu `ncap alte autorit\]i [i puteri [i c\,
cu atât mai mult, nu exist\ loc pentru sosii sau uzurpatori. Persoana
absolut\ este doar Hristos. Chiar [i cele mai „`nduhovnicite” fiin]e,
respectiv `ngerii, sunt mustrate de fiecare dat\ când, din cauza gre[elilor membrilor Bisericii, ac]ioneaz\ `mpotriva unicului Domn al
Bisericii. Nu este `ntâmpl\tor faptul c\, `n dou\ rânduri34, Sfântul
Ioan exclude, `n mod absolut, `nchinarea la `ngeri: „Vezi s\ nu faci
aceasta”. ~n sfâr[it, nu este `ntâmpl\tor nici faptul c\ `n scena de
la Apoc. 1, 16 [i 20 Hristos ]ine `n mâini, respectiv sub puterea Sa,
a[trii [i `ngerii, adic\ tot ceea ce ~l poate `nlocui `n con[tiin]a credincio[ilor. ~n tabloul `n discu]ie, `ngerii [i a[trii, dou\ dimensiuni care,
Col. 2, 18. Pentru mai multe am\nunte, vezi I. Karavidopoulos, Οἱ ἐπιστολὲς
πρὸς Ἐφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαεῖς, Φιλήμονα (Epistolele c\tre Efeseni, Filipeni, Coloseni, Filimon), Salonic, 1992, pp. 485-487.
32
Pentru mai multe am\nunte, vezi capitolul IX al volumului nostru, intitulat
Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. Τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἔσχατα..., pp. 287-310.
33
Cultul `ngerilor este condamnat de Canonul 35 al Sinodului de la Laodiceea (360 d.Hr.). ~n comentariile la Apocalips\, cei interesa]i pot identifica elemente de arheologie (de exemplu, epigrafii vechi de pe cuprinsul Asiei Mici) ce
constituie indicii referitoare la cultul `ngerilor pe perioada anilor `mp\r\te[ti. Vezi, de
exemplu, comentariul lui J. Rolloff, Die Offenbarung des Johannes, Zürich, 1984, p. 46.
34
Apoc. 19, 10; 22, 8.9.
31
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atât `n lumea elen\35, cât [i `n cea iudaic\36, erau `n]elese deseori
ca personific\ri ale puterilor ce domin\ lumea sau, `n general, ca fiin]e
dumnezeie[ti care-[i revendic\ cinstire, sunt incluse `n aceea[i categorie [i a[ezate sub puterea lui Hristos. Mesajul transmis de acest
tablou este unul puternic: Hristos este Cel ce ]ine `n mâini `ntreaga
crea]ie, inclusiv Biserica `n `ntregul ei, pe care nimeni nu i-o poate
r\pi din mâini (vezi „[i din mâna Mea nimeni nu le va r\pi”37) [i
asupra c\reia nimeni nu are puterea Acestuia.
A[a cum am observat pân\ aici, `n cartea Apocalipsei `ngerii
celor [apte comunit\]i se suprapun celor adev\ra]i. Acuzându-i conven]ional pe ace[tia, Sfântul Ioan inten]ioneaz\ s\ protejeze rolul
absolut [i unic al lui Hristos `n Biseric\. Acela[i lucru l-am fi afirmat [i dac\ `n `ngeri am fi v\zut – f\r\ a fi, desigur, de acord cu
aceasta – fie episcopi, fie vreo demnitate bisericeasc\. {i nu suntem
de acord pentru c\, printr-o astfel de interpretare, `n afara faptului
c\ aceasta nu se justific\ din punct de vedere lingvistic38, ar r\mâne
f\r\ r\spuns mai multe `ntreb\ri. Astfel, dac\ am lua `n considerare
faptul c\ cinci din cei [apte `ngeri sunt mustra]i, unii dintre ace[tia
sever, ne-am pune `ntrebarea: Cum de au reu[it 70% dintre episcopi
s\ decad\ `n asemenea hal `n doar dou\-trei decenii? Desigur, un
r\spuns la aceast\ nedumerire l-ar putea constitui ideea c\, `ntr-un
climat polemic intens [i având `n vedere existen]a mai multor
fronturi de lupt\ `mpotriva comunit\]ilor biserice[ti39, este posibil\
o denaturare a con[tiin]ei propriei valori, o relaxare sau chiar o c\dere de la dreapta credin]\ [i fapt\.
35

Col. 2, 18.
Aith. Enoh 21, 3.4.5; 14, 18.
37
In 10, 28.
38
~n izvoare, termenul „`nger” nu este folosit pentru a denumi vreun cin bisericesc.
39
Aceast\ polemic\ era sus]inut\: a. de puterea politic\ roman\, de mecanismele variate de reprimare folosite de aceasta [i, mai ales, de cultul, surogat al `mp\ratului, propagandizat `n paralel cu insinu\ri la adresa cultului Mielului-Hristos
(vezi cap. VIII); b. de comunit\]ile iudaice, prin politica acestora de def\imare a cre[tinilor, motiv pentru care Ioan `i nume[te „sinagog\ a lui satan” (vezi cap. X); c. De
gnosticismul `nfloritor `n vestul Asiei Mici, cu ideologia lui policefal\ (vezi cap. IX);
d. De mi[carea pseudo-profetic\ izvorât\ din `ns\[i interiorul comunit\]ilor; [i e. De
multe alte for]e, precum ar fi, de exemplu, magia.
36
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O alt\ variant\ care e posibil s\ constituie r\spuns la aceast\
nedumerire a noastr\ este faptul c\ aceste statistici pesimiste oglindesc nu doar prezentul Bisericii, respectiv epoca `n care a fost scris\
Apocalipsa, ci `ntreaga traiectorie viitoare a acesteia `n interiorul
istoriei. Cu toate acestea, [i dac\ am inten]iona ca `n persoana episcopilor s\-i identific\m pe `ngeri, s-ar na[te [i alte `ntreb\ri care ar g\si
[i mai greu un r\spuns satisf\c\tor. O astfel de `ntrebare poate fi: De
ce s\ fie mustrat episcopul pentru gre[eli de care se fac vinova]i
membrii comunit\]ilor sau de ce s\ fie l\udat acesta pentru reu[itele
acelora[i membri? La fel de dificil este [i r\spunsul la `ntrebarea:
Având `n vedere c\ Sfântul Ioan se adreseaz\ `ngerului, când la persoana a II-a singular, când la persoana a II-a plural, [i nu Bisericii
`n totalitatea ei, cum ar fi fost normal, cum se explic\ alternan]a
persoanei? ~n orice caz, chiar dac\ prin `ngeri se face referire la episcopi sau la al]i exponen]i ai cinurilor biserice[ti, [i `n acest caz Ioan,
prin mustrarea pe care o adreseaz\, subliniaz\ un adev\r: la fel ca
formele duhovnice[ti, respectiv `ngerii, [i institu]iile biserice[ti pot
fi folosite, `n mod uzurpator, `n detrimentul unicului Domn al Bisericii, Hristos. De fiecare dat\ când se interpun, pe fa]\ sau camuflat, `ntre Hristos [i credincio[i atât de mult `ncât s\ fie umbrit\ sau
ascuns\ persoana absolut\ a lui Hristos, ambele dimensiuni ne conduc `ntr-o `n[el\torie de moarte. Folosindu-se de `nsu[irea de profet, Sfântul Ioan Teologul elimin\ astfel de preten]ii [i, cu ajutorul
unui bisturiu profetic, cur\]\ aceste atitudini [i comportamente putrede. Nimeni [i pentru nimic `n lume nu trebuie s\ relativizeze, `n
teorie (lucru care se poate `ntâmpla rar) sau `n practic\ (lucru care
se `ntâmpl\ destul de des, dar care nu este m\rturisit), persoana absolut\ a lui Hristos.
Din cele ar\tate pân\ aici referitor la uzurpare, rezult\ dou\
mesaje esen]iale privitoare la slujirea preo]easc\, a[a cum aceasta
este profe]it\ `n Apocalips\:
a. Mântuirea este garantat\ de credin]a `n Hristos [i nu de elemente ale lumii create [i
b. ~n comunit\]ile de credincio[i trebuie s\ se fac\ auzit doar
cuvântul profetic, cel inspirat de Duh, care-i conduce pe to]i spre
persoana absolut\ [i unic\ a lui Hristos, Domnul tuturor.
~n continuare vom proceda la studiul, mai am\nun]it, al figurilor celor dou\zeci [i patru de b\trâni care, sunt puse la dispozi]ia
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celor ce doresc s\ creeze modele de preo]ie [i, prin extensie, prototipuri de comunit\]i biserice[ti.

4. Cei dou\zeci [i patru de b\trâni (prezbiteri) [i modelul
lor de slujire preo]easc\
4.1. Chipurile b\trânilor, chipuri de preo]i
Studierea chipurilor [i a rolului celor dou\zeci [i patru de b\trâni ai Apocalipsei poate ajuta la completarea altor elemente ale
bogatului mozaic al slujirii preo]e[ti, a[a cum l-am analizat pân\
aici, c\l\torind prin epistolele cuprinse `n capitolele II [i III ale Apocalipsei. Suntem convin[i c\ b\trânii au la activ ceva specific preo]esc, care `i pecetluie[te. Rolul acestora `n cartea Apocalipsei este
unul relevant, mai ales `n ceea ce prive[te aspectul cel mai important al personalit\]ii [i al slujirii preo]e[ti. Al\turi de cele patru
f\pturi vii, care, f\r\ `ndoial\, sunt acelea[i cu cei patru `ngeri din
jurul tronului40, cei dou\zeci [i patru de b\trâni joac\ un loc important, de]inând un rol `nsemnat `n cartea Apocalipsei [i, mai ales,
`n scenele liturgice succesive ale lucr\rii.
Care s\ fie `ns\ leg\tura `ntre cei dou\zeci [i patru de b\trâni
[i slujirea preo]easc\? Credem c\ figurile acestora, a c\ror lucrare,
`n Apocalips\, are a face cu pream\rirea [i `nchinarea la Dumnezeu, constituie o asem\nare cu cele dou\zeci [i patru de cete `n care
David i-a `mp\r]it pe preo]ii [i levi]ii templului pentru a putea asigura slujirea continu\ [i, `n special, cultul ne`ntrerupt [i pream\rirea lui Dumnezeu `n templu 41. Dup\ cum ne informeaz\ Iosif
Flaviu42, ordinea aceasta a fost men]inut\ pân\ `n momentul distrugerii Ierusalimului [i a templului de c\tre romani. Cu aceste
dou\zeci [i patru de cete ar trebui asemui]i cei dou\zeci [i patru
de b\trâni [i nu cu altele mitologice sau forme [i zodii de sorginte
babilonian\, a[a cum procedeaz\ acei hermeneu]i care v\d, `n cazul de fa]\, influen]e religioase. A-i compara, a[a cum `ncearc\ unii
hermeneu]i, cu un corp judec\toresc sau consultativ ceresc sau cu
corpuri consultative asem\n\toare celor de la cur]ile `mp\r\te[ti,
40
Referitor la p\rerile legate de identitatea celor patru fiin]e, vezi studiul nostru cu titlul Λειτουργικὲς σκηνὲς..., pp. 125-128.
41
Vezi 1 Par. 24, 5 [.u. [i 25, 9-31.
42
Iosif Flaviu, Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία (Arheologie iudaic\), VII, 147.
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este un lucru absurd. Nic\ieri `n Apocalips\, cei dou\zeci [i patru
de b\trâni nu exercit\, ei `n[i[i, o lucrare administrativ\, autoritar\,
nici nu judec\ oamenii [i nici nu-L sf\tuiesc pe Dumnezeu43. Ace[tia
nu constituie nici elemente de decor `ntr-o lucrare `n care durerea,
suferin]a [i `n]elesurile abund\.
4.2. Cei dou\zeci [i patru de b\trâni, oglinzi ale lui Dumnezeu
~n liturghia cosmic\ / universal\ (capitolele IV [i V), cei dou\zeci
[i patru de b\trâni a[eza]i, asemeni lui Dumnezeu, pe dou\zeci [i
patru de tronuri, „`nconjurau tronul” Acestuia [i particip\ `n mod
activ, „`mbr\ca]i `n haine albe” [i „purtând pe capetele lor cununi
de aur”44. Am putea spune c\ ace[tia se aseam\n\ cu oglinzi ale lui
Dumnezeu, de vreme ce `n existen]ele lor se reflect\ `ns\[i slava
lui Dumnezeu. Membri ai Bisericii celor adormi]i [i a celor vii, b\trânii
alc\tuiesc cea de-a doua coral\ care-L `nconjoar\ pe Dumnezeu, Cel
stând pe tron, prima coral\ fiind alc\tuit\ din cele patru f\pturi vii.
~ns\, cu toate c\ se afl\ `n apropierea lui Dumnezeu, men]inându-se
`n comuniune vie [i continu\ cu Acesta [i `mp\rt\[indu-se din slava
[i str\lucirea Lui, fiind, a[a cum am ar\tat, oglinzi ale Acestuia, cei
dou\zeci [i patru de b\trâni r\mân creaturi [i mandatari ai Creatorului. Ei nu exist\ `n sine [i pentru ei `n[i[i, ci slujesc `ntr-o lucrare
`n care Dumnezeu este „Alfa [i Omega”45, având un rol bine stabilit `ntr-o liturghie `n care tot Dumnezeu, [i nu ei `n[i[i, este „Cel
dintâi [i Cel de pe urm\”46.
4.3. Lucrarea celor dou\zeci [i patru de b\trâni
4.3.1. Pream\rirea [i `nchinarea lui Dumnezeu
Urm\rind, `n cuprinsul Apocalipsei, figurile celor dou\zeci [i patru
de b\trâni, primul lucru de care ne convingem este acela c\ slujirea principal\ a lor este pream\rirea [i `nchinarea lui Dumnezeu
(referitor la aceasta, vezi Apoc. 4, 10.11; 5, 11.14; 7, 11; 11, 16; 14, 3;
43

Referitor la cele mai interesante puncte de vedere formulate `n ceea ce-i
prive[te pe cei dou\zeci [i patru de b\trâni ai Apocalipsei, vezi lucrarea noastr\
cu titlul Λειτουργικὲς σκηνὲς…, 2006, pp. 128-135.
44
Apoc. 4, 4.
45
Apoc. 1, 8.
46
Apoc. 1, 17.
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19, 4). Aceasta `nseamn\, mai exact, c\ slujirea b\trânilor constituie,
`nainte de toate, exprimare [i m\rturisire a cinstirii ar\tate fiin]ei lui
Dumnezeu [i rolului Acestuia `n cadrul istoriei, manifestarea, `n mod
v\zut, a pream\ririi lui Dumnezeu [i, `n acela[i timp, recunoa[terea
autorit\]ii Lui. M\rturisirea cinstirii cuvenite lui Dumnezeu nu const\
doar `n intonarea unor note sau cuvinte sau `n rostirea unei „m\rturisiri de credin]\”, ci `n exprimarea certitudinii empirice, consecin]\ a apropierii [i particip\rii acestora la slava lui Dumnezeu. Nici
manifestarea acestei cinstiri nu este, de asemenea, un simplu gest
sau mi[care (metanie, `ngenunchiere sau semn al Crucii) f\cute `n
fa]a lui Dumnezeu sau a icoanei Sale, ci atitudine de via]\ [i recunoa[tere etern\ a paternit\]ii [i a darurilor Acestuia. Se impune, de
asemenea, s\ preciz\m c\ pream\rirea [i cinstirea lui Dumnezeu nu
constituie manifest\ri de care Creatorul are nevoie, ci doar expresii
ale obliga]iei [i dovezi ale s\n\t\]ii duhovnice[ti a celor dou\zeci
[i patru de b\trâni [i, prin extensie, a noastr\ a tuturor. Altfel spus,
constituie r\spunsul, plin de recuno[tin]\, dat de oameni lui Dumnezeu, D\t\torului de Daruri, pentru tot ceea ce Acela le ofer\ din
bel[ug atât lor, cât [i, `n cazul de fa]\, preotului slujitor.
Dovad\ a acestui adev\r se face, incontestabil, `n multe locuri `n
textul Apocalipsei. Ne oprim `ns\ asupra tabloului descris la Apoc.
4, 9-10, referitor la liturghia universal\, cosmic\, a[a cum am caracterizat-o, unde Sfântul Ioan noteaz\: „{i când (de fiecare dat\) cele
patru fiin]e d\deau slav\ (`ngerii ce ]ineau tronul lui Dumnezeu),
cinste [i mul]umire Celui ce [ade pe tron, Celui ce este viu `n vecii
vecilor, atunci cei dou\zeci [i patru de b\trâni, c\zând `naintea Celui
ce [edea pe tron, se `nchinau Celui ce este viu `n vecii vecilor [i
aruncau cununile lor `naintea tronului”. ~n paralel cu acest act, cei
dou\zeci [i patru de b\trâni ~i `nal]\ lui Dumnezeu un imn minunat, `n care se face referire la lucrarea Sa creatoare. Credem c\ cel
mai bun mod de a comenta acest gest al b\trânilor, acela de a-[i
arunca `n fa]a lui Dumnezeu cununile, este rostirea unui cuvânt de
mul]umire: „Ale Tale dintru ale Tale, }ie `]i aducem de toate [i pentru toate”. Gestul nu constituie altceva decât un r\spuns, plin de recuno[tin]\, la darurile pe care Creatorul ni le-a dat sau, altfel spus,
o `ntoarcere c\tre Acesta a tuturor celor primite.
Concluziile la care am ajuns mai sus sugereaz\ c\ chintesen]a
slujirii preo]e[ti [i, `n acela[i timp, ceea ce ne `ndrept\]e[te, nu poate
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fi altceva decât r\spunsul, plin de recuno[tin]\, prin cuvânt [i fapt\,
dat lui Dumnezeu pentru toate câte am primit de la Acesta, respectiv
slava, cinstirea [i a nenum\ratelor daruri pe care Acesta ni le ofer\.
Iar cel mai de pre] dar f\cut de Dumnezeu `ntregii crea]ii, al c\rei
corifeu este omul-preot al acesteia, este perpetuul „dar al cunoa[terii”. Astfel, Dumnezeu nu mai este inabordabil, `ndep\rtat, ci devine
p\rta[ la istorie, cognoscibil [i abordabil, un Dumnezeu „pentru noi”
[i „cu noi”.
Pream\rirea lui Dumnezeu `nseamn\, a[adar, interpretarea corect\
a leg\turii dintre Creator [i lume [i invers. Pentru a putea `n]elege
leg\tura indestructibil\, a[a cum aceasta devine `n urma pream\ririi lui Dumnezeu, se impune s\ ne men]inem `n liniile logicii expuse mai sus [i s\ ascult\m imnul pe care cei dou\zeci [i patru de
b\trâni `l `nal]\, `n timp ce se `nchin\ [i `[i arunc\ cununile `n fa]a
lui Dumnezeu: „Vrednic e[ti, Doamne [i Dumnezeul nostru, s\ prime[ti slava [i cinstea [i puterea, c\ci Tu ai zidit toate lucrurile [i
prin voin]a Ta ele erau [i s-au f\cut”47.
Dup\ cum se poate observa, având con[tiin]\ preo]easc\ [i apostolic\, cei dou\zeci [i patru de b\trâni nu `ntorc lui Dumnezeu, D\t\torul de daruri, a[a cum am ar\tat mai sus, doar „cele primite”
ci, mai mult, privesc [i `n]eleg lumea ca pe un rod al voin]ei [i al
energiei creatoare [i nu ca pe un rezultat al unei nevoi impersonale
[i stringente. Prin urmare, ei m\rturisesc c\ sensul existen]ei vie]ii
este `n]eles doar prin raportare la Dumnezeu.
~ntr-un alt imn, dedicat de cei dou\zeci [i patru de b\trâni [i,
`mpreun\ cu ace[tia, de cele patru fiin]e, tot Mielului-Hristos cel
sacrificat, imediat ce cartea cu [apte pece]i este primit\ de Hristos
din mâinile Celui a[ezat pe tron, ne este oferit\ o nou\ od\, acompaniat\ de aceast\ dat\ de al\ute pe care b\trânii le ]in `n mâini [i
la care ace[tia cânt\: „Vrednic e[ti s\ iei cartea [i s\ deschizi pece]ile
ei, fiindc\ ai fost `njunghiat [i ai r\scump\rat lui Dumnezeu, cu sângele T\u, oameni din toat\ semin]ia [i limba [i poporul [i neamul”48.
Din con]inutul acestui imn reiese c\ lucrarea b\trânilor nu este
numai una de interpretare [i `n]elegere a crea]iei celei dintâi a lui
Dumnezeu, ci [i de interpretare-`n]elegere a lucr\rii renovatoare
47
48

Apoc. 4, 11.
Apoc. 5, 9.10.
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`nf\ptuite de Hristos. Astfel, slujirea preo]easc\, imita]ie a lucr\rii celor
dou\zeci [i patru de b\trâni, const\ `n pream\rirea [i `nchinarea la
Dumnezeu. Aceasta presupune `ns\ credin]\ [i cunoa[terea corect\,
de slujitor, a lucr\rii `ntru Hristos a lui Dumnezeu `n lume, declararea
[i m\rturisirea acestei cunoa[teri [i raportarea, plin\ de recuno[tin]\ [i slav\, a acestei lumi c\tre cauza sa, Dumnezeu. Toate acestea
`ntr-un procent absolut [i, desigur, `ntr-o form\ liturgic\ doxologic\ [i euharistic\.
4.3.2. Interesul lumesc
Reversul slujirii celei dintâi [i mai importante lucr\ri a celor dou\zeci [i patru de b\trâni `l constituie interesul esen]ial [i continuu
al acestora fa]\ de lume. Cu alte cuvinte, pream\rirea [i `nchinarea
lui Dumnezeu presupune interes real fa]\ de lume. Aceasta `nseamn\
c\ cei dou\zeci [i patru de b\trâni nu tr\iesc numai pentru ei `n[i[i
[i nici `ntr-o leg\tur\ unidimensional\ cu Dumnezeu. De[i afla]i `n
cer, ace[tia se men]in `ntr-o leg\tur\ de reciprocitate cu lumea, luând
parte la istoria [i la traiectoria descris\ de aceasta. Liturghia cereasc\,
la care ace[tia iau parte al\turi de `ngeri [i al]i oameni sl\vi]i, nu
este una particular\ unidimensional\ [i imaterial\ (doar pentru ei
`n[i[i), s\vâr[it\ la anumite intervale ale s\pt\mânii, undeva la marginea vie]ii, ci o liturghie ne`ncetat\, la care particip\ `ntreaga crea]ie,
fiind s\vâr[it\ pentru lume [i pentru istoria acesteia. ~n felul acesta,
b\trânii aduc slav\ lui Dumnezeu, ale c\rui lucr\ri le `mbr\]i[eaz\,
dând dovad\ de purtare de grij\ fa]\ de creaturile Acestuia care,
pentru a nu se denatura, nu trebuie private de energiile d\t\toare de
via]\ ale Creatorului lor. Relevant\ este [i insisten]a Apocalipsei asupra adev\rului c\, departe de Dumnezeu, crea]ia urmeaz\ o traiectorie de denaturare, de deformare, `n care `[i pierde atât frumuse]ea,
cât [i func]ionalitatea. Scopul pl\gilor repetate, care afecteaz\ crea]ia,
este acela de a ar\ta c\ schimonosirea acesteia constituie o urmare a
p\catului, pe care omul este dator, cu ajutorul poc\in]ei, s\ `l pre`ntâmpine [i s\ `l corecteze.
~n Apocalips\, epicentrul interesului b\trânilor este Biserica cea
suferind\ [i persecutat\ `n lume, datoare s\ biruie cu ajutorul Crucii.
Astfel, la Apoc. 5, 8, vedem c\ rug\ciunile sfin]ilor sunt aduse `naintea lui Dumnezeu, unul dintre b\trâni consolându-l, a[a cum am
observat, pe profetul Ioan, trist din cauz\ c\ nu reu[e[te s\ g\seasc\
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acel drept care s\ primeasc\ [i s\ deschid\ cartea cu [apte pece]i, `i
spune: „Nu plânge” [i `i face cunoscut faptul c\ cel care, `n cele din
urm\, a fost g\sit vrednic s\ o fac\ este „leul din semin]ia lui Iuda”49,
adic\ Mielul `njunghiat. La fel, unul dintre b\trâni `i t\lm\ce[te Sfântului Ioan, cel plin de agonie [i ne[tiutor, o viziune referitoare la
sângele [i la martiriul Bisericii persecutate50, ini]iindu-l, asemeni unui
cunosc\tor, `n cele de nep\truns. Acest din urm\ act, de `ndrumare
[i ini]iere a fra]ilor `n Crucea pe care o presupune Biserica [i `n cele
de nep\truns, nu poate fi decât prima dintre lucr\rile preo]iei! Aceasta
presupune cunoa[tere prin experien]\.
~n `ncheierea acestei referiri, pe scurt, la b\trâni [i la slujirea
lor, am spune, concluzionând, c\ situa]ia acestora exprim\, dup\ p\rerea noastr\, slujirea preo]easc\ `n forma ei ideal\. ~nainte de a finaliza aceast\ sec]iune referitoare la cei dou\zeci [i patru de b\trâni
[i luându-ne ca punct de plecare p\rerea exprimat\ des de hermeneu]i, conform c\reia b\trânii, `mpreun\ cu toate fiin]ele cere[ti, alc\tuiesc un fel de organ consultativ al lui Dumnezeu, asem\n\tor
modelelor existente `n regatele r\s\ritene [i la cur]ile `mp\r\te[ti,
s\ mai not\m c\ niciodat\ `n Apocalips\ cei dou\zeci [i patru de
b\trâni nu ~l sf\tuiesc pe Dumnezeu [i nici nu judec\ vreun om.
Prin urmare, este gre[it dac\, `n timpul slujirii sale, preotul simte sau
se comport\, bazat fiind pe concep]ia gre[it\ ar\tat\ mai sus `n ceea
ce prive[te rolul b\trânilor `n Apocalips\, asemeni unui judec\tor al
oamenilor sau al unui sf\tuitor al lui Dumnezeu, indicându-I Aceluia,
de fiecare dat\, cum s\ pedepseasc\ lumea. Dimpotriv\, acestea fac
trimitere la lucrarea preo]easc\ unic\, aceea de pream\rire [i de `nchinare lui Dumnezeu, `n care, `n mod firesc, este cuprins interesul
real fa]\ de `ntreaga crea]ie.
Prin abordarea figurilor sfinte ale celor dou\zeci [i patru de b\trâni, ni s-au f\cut cunoscute, dup\ p\rerea noastr\, destule caracteristici ale eticii [i slujirii preo]e[ti. Odat\ cu schi]area unui portret al autorului Apocalipsei, ca exponent al preo]iei profetice, a[a
cum am caracterizat-o, vom fi `n m\sur\ s\ ad\ug\m [i alte caracteristici ale acestei slujiri.
49
50

Apoc. 5, 5.
Apoc. 7, 13-16.
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5. Autorul Apocalipsei, purt\tor al preo]iei profetice
Fie este vorba de Apostolul Ioan, fie de vreun alt Ioan, cum ar
fi cel B\trân51, `n ceea ce-l prive[te pe autorul c\r]ii Apocalipsei un
lucru e sigur: `n paginile lucr\rii, acesta se exprim\ asemeni unui
profet-preot, l\sând s\ se `ntrevad\ responsabilit\]ile pastorale extinse pe care le are. Nu am exagera deloc dac\ am spune c\ Apocalipsa constituie o m\rturisire a inimii profetice-preo]e[ti a autorului.
Sfântul autor al Apocalipsei `[i exteriorizeaz\, la propriu, rezervele
eului profetic [i ale agoniei sale preo]e[ti.
S\ `ncepem cu ceea ce este mai important [i s\ subliniem aici c\
Sfântul Ioan Teologul a fost „`n duh” (= i-a fost d\ruit har duhovnicesc), con]inutul c\r]ii sale fiindu-i f\cut cunoscut `n zi de duminic\52. Acest adev\r `l leag\ pe Sfântul Ioan de doi dintre factorii
esen]iali pe care `i presupune Taina Preo]iei: `n primul rând de harul
Sfântului Duh, a c\rui crea]ie este preotul [i, `n al doilea rând, de ceea
ce caracterizeaz\ aceast\ zi, respectiv de Sfânta Euharistie. Legat
de cel de-al doilea factor, Sfânta Euharistie, s\ spunem c\ nu e exclus ca Sfântul Ioan s\ fi avut viziunile `n timpul `n care, al\turi de
al]i exila]i, s\vâr[ea Sfânta Euharistie sau c\, `n cazul `n care acest
punct de vedere n-ar putea fi sus]inut, exist\ posibilitatea ca Sfântul
Ioan s\ fi fost „`n duh” [i s\ fi v\zut [i auzit tot ceea ce a consemnat
`n cartea sa de la dep\rtare sau, a[a cum ar fi spus [i Sfântul Apostol
Pavel, aflat fiind „departe cu trupul, `ns\ de fa]\ cu duhul”53, tr\ia
Sfânta Euharistie s\vâr[it\, `n zi de duminic\, de comunit\]ile din
vestul Asiei Mici. Astfel, cartea Apocalipsei, `n care predomin\ figura
„Mielului `njunghiat”, se `ntrep\trunde cu cultul [i, mai ales, cu Sfânta
Euharistie, precum [i cu templul ceresc, ca spa]iu scenic, cu imnurile [i, firesc, cu preo]ia. Tr\s\tura cea mai evident\ a c\r]ii Apocalipsei este tropismul s\u cultic-liturgic [i, `n special, cel euharistic.
Scene liturgice, imnuri [i doxologii, obiecte de cult, `nchin\ciuni, t\mâieri, litanii [i multe altele apar [i sunt reluate `n carte, constituindu-se `n coloana vertebral\ a acesteia. Baza]i pe aceast\ constatare,
51
Cu titlu informativ, vezi dialogul aferent redat de I.D. Karavidopoulos `n Εἰσαγωγὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη, Salonic, 2007, pp. 362-364, [i U. Schnelle, Einleitung
in das Neue Testament, Göttingen, 2005, pp. 558-562.
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Apoc. 1, 10.
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1 Cor. 5, 3.
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`n special hermeneu]ii str\ini sus]in c\ Apocalipsa presupune Sfânta
Liturghie [i mai ales pe cea pascal\54, `n interiorul c\reia, ca `ntr-o
matrice, Sfântul Ioan [i-a turnat viziunile. Aceasta concord\ cu rolul
Sfântului Ioan Teologul, acela de exponent al harului, `n special profetic sau, am putea spune, al preo]iei profetice. ~n ceea ce prive[te
preo]ia, credem c\ ar fi nimerit s\ re]inem [i s\ ne `nsu[im acest termen („preo]ie profetic\”) [i, odat\ cu acesta, s\ purcedem la cel de-al
doilea factor, respectiv harul Duhului Sfânt, cel care `l transform\
pe Ioan `n apostol [i, `n sensul mai larg, `n preot. Cele spuse anterior arat\ c\, `n paginile Apocalipsei, preo]ia se constituie `ntr-o
misiune care, a[a cum este transpus\ `n practic\ de Sfântul Ioan,
nu `mpiedic\ [i, chiar mai mult, nu exclude ac]iunea Duhului, Cel care
„abund\ `n profe]ie, `ntru des\vâr[irea preo]ilor” (gr. βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ). De aceea, `n]elegem c\ preo]ia adev\rat\ se
experimenteaz\ [i se pune `n practic\ nu doar sau `n special ca lucrare administrativ\, ci ca prelungire a Cincizecimii [i ca `nt\rire a
substan]ei harismatice a Duhului `n interiorul Bisericii [i, prin extensie, a existen]ei preo]e[ti.
~n ceea ce prive[te lucrarea `n ansamblul ei, atmosfera preo]easc\ (mai mult harismatic\ sau profetic\ sau, dac\ dori]i, de sorginte mai mult sacerdotal\, decât institu]ional\) reiese din `ntregul
cuprins al Apocalipsei, al acestei c\r]i cu atât de multe particularit\]i,
o lucrare `ntr-adev\r greu de abordat, `ns\ nu [i inabordabil\.
Vom `ncerca, `n continuare, s\ creion\m, `n linii mari, portretul
de profet-preot al autorului Apocalipsei, respectiv al Sfântului Ioan:
1. Primul lucru pe care se impune s\-l not\m este faptul c\, `nc\
de la `nceputul c\r]ii sale, Sfântul Ioan Teologul se autointituleaz\
continuator al profe]ilor, descriindu-[i chemarea `n acela[i fel `n care
procedeaz\, `n c\r]ile lor, [i ceilal]i profe]i ai Vechiului Testament.
Acest am\nunt are o importan]\ deosebit\ `n ceea ce prive[te con[tiin]a de sine a autorului, f\când dovada faptului c\ Sfântul Ioan nu
se simte izolat de cei ce i-au precedat [i nici de profe]ii slujitori ai
poporului, lucrarea sa preo]easc\ fiind una profetic\. Ne referim,
aici, la slujirea preo]easc\ a autorului Apocalipsei ca verig\ a unei
succesiuni ne`ntrerupte. Cu alte cuvinte, Sfântul Ioan se nume[te
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Vezi M.H. Shefpherd, The Paschal Liturgy and the Apocalypse, Londra [i
Richmond, 1960.
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pe sine verig\ `ntr-un lan] al profe]ilor chema]i de Acela[i Dumnezeu, care-L v\d pe acela[i Dumnezeu, devin guri ale aceluia[i Dumnezeu [i, din acest motiv, m\rturisesc `n lucr\rile lor o experien]\
[i o teologie comune.
La fel se `ntâmpl\, `n linii mari, [i cu preo]ia. Preo]ii au `ns\ obliga]ia s\ nu se comporte, `n interiorul istoriei, asemeni unor unit\]i
izolate, ci asemeni unor verigi ale unui lan] ce se `ntinde din trecutul
`ndep\rtat pân\ `n viitorul infinit.
Faptul c\ Sfântul Ioan se a[az\ pe sine [i lucrarea sa `n rândul
profe]ilor, `nseamn\ acceptarea a multor alte lucruri, la care nu putem face referire aici. Ne vom rezuma la o singur\ remarc\: acceptarea adev\rului c\ adev\rata profe]ie presupune suferin]\, martiriu
[i sacrificiu. Pentru a putea `n]elege acest aspect, ar fi bine s\ studiem, cu aten]ie, episodul `n cartea profetului-preot Ioan, care, la
`ndemnul `ngerului, `[i `nghite cartea55. Descris la Apoc. 10, 8-11, episodul este identic cu cel relatat de profetul Iezechiel (Iez. 2, 8 – 3, 3).
Pentru a-l `n]elege, este relevant faptul c\, atâta timp cât se afl\ `nc\
`n gura autorului Ioan, cartea are gust dulce, `ns\ odat\ ce este `nghi]it\ [i ajunge `n stomac, gustul acesteia devine amar, ceea ce indic\
suferin]a, martiriul [i jertfa pe care le presupune, `n cele din urm\,
preo]ia profetic\.
2. De[i exilat, autorul Apocalipsei nu se `nstr\ineaz\ de comunit\]i,
al c\ror conduc\tor spiritual r\mâne `n continuare. Izolat [i privat de
drepturile sale, Sfântul Ioan nu este cuprins de autism sau introversiune boln\vicioas\ [i nici nu fuge de datoria pe care o are fa]\ de
fra]ii s\i, ci se declar\ „p\rta[ la suferin]a [i la `mp\r\]ia [i la r\bdarea `n Iisus”56. De fapt, le spune: „~mp\rt\[esc, al\turi de voi,
prigoana [i, cu r\bdare, a[tept venirea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu”.
~i pas\, a[adar, de fra]ii s\i, el `nsu[i fiind exilat, izolat [i `ntristat.
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O abordare interesant\ a episodului poate fi consultat\ `n prezentarea f\cut\ de prof. Miltiadis Konstantinou, cu titlul: Βιβλιοφαγία στὸν Ἰεζεκιὴλ καὶ τὴν
Ἀποκάλυψη (~nghi]irea c\r]ii la Iezechiel [i `n Apocalips\), `n 1900 ετηρίς τῆς Ἀποκαλύψεως Ἰωάννου…, pp. 701-709, precum [i `n studiul semnat de M.Z. Kopidakis, Ἡ πικρία τῆς γνώσης (Αποκ 10,8-11) [Am\r\ciunea cunoa[terii (Apoc. 10, 8-11)],
`n volumul colectiv cu titlul Τὰ ἐσόμενα, ἡ ἀγωνία τῆς πρόγνωσης τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες (Cele mai de dinl\untru, agonia prognozei `n primele secole cre[tine), Atena, 1990, pp. 27-41.
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Apoc. 1, 9.
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Nu se `nchide `n propriile-i probleme. Chinurile la care este supus
pe insula arid\, neprimitoare a Patmosului, acolo unde munce[te din
greu la carierele de piatr\ renumite din zon\, al\turi de al]i dezr\d\cina]i ai acelor vremuri, nu `l las\ indiferent la suferin]ele comunit\]ilor biserice[ti, exercitându-[i `n continuare rolul de conduc\tor
spiritual. Dimpotriv\, `[i asum\ de bun\voie suferin]a acestora,
a[a cum f\cuse [i mai `nainte, chiar dac\, de acum, ap\sarea acesteia atârn\ [i mai greu.
Merit\ subliniat aici un am\nunt legat de atitudinea Sfântului
Ioan, la care ne-am referit doar `n trecere mai sus. Aflat `n cer [i v\zând c\, pentru moment, nimeni nu este vrednic a primi [i a deschide
cartea pecetluit\ pe care o ]ine `n mâna dreapt\ Cel a[ezat pe tron,
Sfântul Ioan izbucne[te `n plâns. S\ fie, oare, plânsul s\u doar o
expresie a emo]iei `ncercate? Chiar [i a[a, aceasta tr\deaz\ ceva referitor la caracterul s\u. Plânsul Sfântului Ioan Teologul constituie
o reac]ie care nu are leg\tur\ cu ceva personal [i nici de moment.
Este o reac]ie legat\ de posibilitatea ca, neg\sindu-se cineva vrednic,
planul lui Dumnezeu legat de soarta `ntregii lumi s\ fie amânat `n
ve[nicie. Oricum ar fi, bocetul Sfântului Ioan este o expresie a durerii,
a suferin]ei [i a agoniei pentru soarta aproapelui [i, chiar mai mult,
pentru traiectoria universal\ a lumii. Episodul ne arat\ c\ inima Sfântului Ioan nu este una de nep\truns. Comportamente asem\n\toare
fac dovada faptului c\ cel ce le afi[eaz\ nu este pus la ad\post [i
nici nu tr\ie[te izolat `n „racla egoismului s\u”, ci, dimpotriv\, `[i iube[te fratele [i sufer\ pentru mântuirea lumii, ceea ce `l face `ns\
vulnerabil. Astfel, f\r\ `ndoial\, `n pieptul preotului-profet poate
bate doar o inim\ vulnerabil\.
3. De[i izolat, Sfântul Ioan nu se las\ strivit sub greutatea condi]iilor nefavorabile ale exilului, ci r\mâne un vizionar. Un aspect
important al personalit\]ii Sfântului Ioan, strâns legat de cel anterior, dar cu o dinamic\ mai special\, este [i speran]a [i optimismul
de care acesta d\ dovad\ `n mijlocul atâtor greut\]i. Este vorba de un
aspect ce reclam\ un model preo]esc interesant de a fi, precum [i
o atitudine preo]easc\ special\. Exilul, dezr\d\cinarea, privarea de
cele dragi [i condi]iile dure de via]\ `n Patmos nu `l zdrobesc [i
nici nu `l conduc spre mizerie sau negativism. Astfel, Sfântul Ioan
Teologul nu este inundat de geotropism, nu-[i pierde demnitatea [i

Traduceri

253

nu uit\ cerul, observând c\ „u[\ era deschis\ `n cer”57 [i ridicându-se,
`n mod tropic, la acesta, al c\rui orizont atinge necuprinsul [i de
unde admir\ partea nev\zut\ a lucrurilor [i a istoriei, teologhise[te
[i cuget\ asemeni unui om `nduhovnicit [i are parte de viziuni.
~n epistolele `ntemni]a]ilor sau ale dezr\d\cina]ilor epocii `n care
tr\ie[te Sfântul Ioan, adresate de ace[tia rudelor [i prietenilor, se simte
dezn\dejdea, egocentrismul, expresia nemul]umirilor intense, indignarea, dezn\dejdea, sentimentul nedrept\]ii, precum [i o mul]ime
de alte sentimente negative n\scute `n sufletul acestora din cauza
temni]ei [i a exilului. ~n antitez\ cu ace[tia, a[a cum procedase ceva
mai devreme [i `ntemni]atul Pavel58, Sfântul Ioan trece peste condi]iile temni]ei, ridicându-se deasupra sentimentelor obi[nuite pe
care aceasta i le provoac\. Este [i motivul pentru care continu\ s\
spere, nu-i este fric\, se bucur\ [i se roag\, `nal]\ psalmi, pov\]uie[te [i, `ntr-un cuvânt, nutre[te planuri m\re]e, având orizonturi
larg deschise, atât pentru el `nsu[i, cât [i pentru ceilal]i.
4. Sfântul Ioan este un teolog de rang `nalt, precum [i cuget\tor intens, `ns\ cu picioarele pe p\mânt. La fel cum a procedat [i
`n cazul Evangheliei care `i poart\ numele, [i `n Apocalips\, Sfântul
Ioan se dovede[te un teolog de statur\ [i factur\ speciale. Teologia
`nalt\, precum [i cugetarea sa nu constituie reverii nefondate, ci o
`mbr\]i[are a `ntregii lumi [i a istoriei acesteia care, de multe ori, este
una `nsângerat\. Astfel, de[i teologhise[te asemeni unui vultur, plutind `n sfere `nalte, Sfântul Ioan Teologul p\[e[te cu putere pe p\mânt exercitându-[i, a[a cum reiese mai ales din capitolele II [i III
ale c\r]ii sale, atribu]iile de lider spiritual, sentimentul s\u fiind acela
de `nalt\ responsabilitate, [i pov\]uind referitor la atitudini privitoare la via]a de zi cu zi. De altfel, duhovnicia Sfântului Ioan nu este
una flasc\ [i lipsit\ de nerv. Lucrarea redactat\ de acesta denot\ un
spirit lupt\tor extrem, condus de o con[tiin]\ lupt\toare pe fronturi
multiple: al puterii politice, al polemicii iudaice [i al calomniei extreme, al propagandei eretice de factur\ gnostic\, al crizei profetice
infiltrate `n sânul comunit\]ilor, al practicilor de magie etc.
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Apoc. 4, 1.
Vezi studiul interesant al prof. I. Karavidopoulos, Ἡ πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἄπ. Παύλου, μία ἐπιστολὴ ἀπὸ τὰ δεσμὰ (Epistola c\tre Filipeni a Sfântului
Apostol Pavel, o epistol\ din lan]uri), `n Βιβλικὲς Μελέτες Β΄ (Studii Biblice II), Salonic, 2000, pp. 239-256.
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5. Sfântul Ioan Teologul `ndeamn\ la lupt\, dar [i la poc\in]\.
Chiar [i atunci când `ndeamn\ la lupt\ sau când amenin]\ cu catastrofe `mpotriva necuviincio[ilor sau a du[manilor Bisericii epocii sale,
Ioan r\mâne un iubitor de oameni, recomandând tuturor poc\in]a,
singura capabil\ s\ schimbe sau chiar s\ anuleze planul lui Dumnezeu. {i de[i aceia refuz\59, blestemând numele lui Dumnezeu, Sfântul Ioan `[i exprim\ din nou dragostea fr\]easc\, principiu vizibil
`n tactica pe care autorul o urmeaz\ cel pu]in `n trei rânduri `n prezentarea evenimentelor descrise. Este vorba de principiul `ntârzierii
descrierii crizei. Cu alte cuvinte, de[i `n trei rânduri ajunge pân\ `n
pragul judec\]ii, pe care chiar o preveste[te60, `n final Sfântul Ioan
nu o descrie `n totalitate [i nici nu o prezint\ ca fiind deja realizat\.
~n locul `n care s-ar fi impus s\ prezinte sau s\ descrie judecata,
Sfântul Ioan insereaz\ scene liturgice, luminoase, sau, `n general, tablouri care nu au leg\tur\ exclusiv\ cu judecata. Mai precis, de[i este
orientat din punct de vedere eshatologic, autorul `mpinge din ce `n
ce mai mult descrierea judec\]ii c\tre ultimele rânduri ale c\r]ii sale
justificându-[i, `ntr-un fel anume, amânarea, prin iubirea pe care Dumnezeu o nutre[te fa]\ de oameni. Am putea spune c\, `n calitate de
profet, Sfântul Ioan este interesat s\ fac\ cunoscut\, `nainte de toate,
nevoia unui parcurs `ntru poc\in]\ al omului `n interiorul istoriei, decât
judecata `n sine.
6. De[i Sfântul Ioan Teologul este un conduc\tor cu drepturi administrative, preo]ia sa are mai ales o dimensiune profetic\ [i harismatic\. Sfântul Ioan este, pe de o parte, o personalitate multifunc]ional\ a Bisericii (apostol, profet, conduc\tor [i responsabil al tuturor
comunit\]ilor), atât atitudinea, cât [i cuvântul s\u nefunc]ionând asemeni unor puteri [i for]e, ci asemeni unui cuvânt al dragostei [i al
drept\]ii, ca act al slujirii [i al jertfei. Modelul preo]esc pe care acesta
se sprijin\ diacronic este cel al preo]iei profetice, slujirea sa fiind
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Apoc. 9, 20.21; 16, 8.10.11.21.
Dup\ Apoc. 6, 17, ne-am fi a[teptat, `n capitolul VII, la descrierea complet\
a Judec\]ii de Apoi. ~n locul acesteia `ns\ asist\m la pecetluirea celor 144.000 de
ale[i, precum [i la scene liturgice [i imnuri care r\sun\ din ceruri. Acela[i lucru
este valabil [i referitor la cele descrise la Apoc. 9, 21 [i Apoc. 16, 21.
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o „viziune liturgic\, `ndemn la lupt\ [i biruin]\”61, pl\cut [i d\t\tor
de speran]\.

Epilog
~n ceea ce prive[te preo]ia [i vie]uirea cre[tin\, profetul [i apostolul Ioan stabile[te standarde deosebit de `nalte, stabilind totodat\
criterii severe de evaluare a acestora.
~n cartea Apocalipsei, preotul este chemat s\ se ridice la nivelul
profetului, s\ devin\ exponent al unei preo]ii profetice, s\ aib\ con[tiin]\, vie]uire [i cuvânt profetice, precum [i o perspectiv\ profetic\ `n ceea ce prive[te lumea [i traiectoria acesteia `n cadrul istoriei.
Traducere din limba greac\
de Dr. Nicolae N. BUR|{
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Referitor la acest triptic (cu acela[i titlu), vezi studiul, deosebit de interesant, al Arhiepiscopului Americii, IPS Dimitrios Trakatelis, publicat `n volumul cu
titlul Τιμητικὸν ἀφιέρωμα εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ὕδρας Σπετσῶν καὶ
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