
APOCALIPSA 2086

Apocalipsa Sfântului Ioan

1

Introducere. Salutare către cele
şapte Biserici. Vedenie pregăti-
toare.

1 Descoperirea1 lui Iisus Hristos, pe
care Dumnezeu I-a dat-o pentru ca să
le arate robilor Săi cele ce trebuie să se
petreacă’n curând; şi El, prin trimite-
rea îngerului Său2, i-a destăinuit-o ro-
bului Său Ioan,

2 care a mărturisit cuvântul lui Dum-
nezeu şi mărturia lui Iisus Hristos, pe
toate câte le-a văzut.

3 Fericit este cel care citeşte şi cei ce
ascultă cuvântul acestei profeţii şi păs-
trează cele scrise într’însa!; pentru că
vremea e aproape.

4 Ioan, celor şapte Biserici care sunt în
Asia3: Har vouă şi pace de la Cel-ce-
Este şi Cel-ce-Era şi Cel-ce-Vine4 şi de
la cele şapte duhuri care sunt înaintea
tronului Său,

5 şi de la Iisus Hristos, Martorul

1Traducerea grecescului apokálypsis (apoca-
lipsă).

2Îngerul Său: intermediarul dintre Iisus
Hristos şi autorul scrierii.

3Provincia romană Asia, în vestul Asiei Mici,
a cărei capitală era Efesul. Bisericile din ea (enu-
merate în v. 11) sunt selectate în funcţie de cifra
7, simbolul plenitudinii şi al universalităţii.

4Întreită dezvoltare a numelui Yahvé, în jurul
definiţiei din Iş 3, 14.

cel credincios, Cel Întâi-Născut din
morţi5 şi Domnul împăraţilor pămân-
tului. Celui ce ne iubeşte şi prin sân-
gele Său ne-a dezlegat din păcatele
noastre

6 şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi
Dumnezeului şi Tatălui Său, Lui fie-I
slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

7 Iată, El vine cu norii, şi fiece ochi Îl va
vedea, şi cei ce L-au împuns; şi din pri-
cina Lui se vor tângui toate seminţiile
pământului. Da! Amin!

8 Eu sunt Alfa şi Omega6, zice Domnul
Dumnezeu, Cel-ce-Este, Cel-ce-Era şi
Cel-ce-Vine, Atotţiitorul.

9 Eu, Ioan, fratele vostru şi împreună
cu voi părtaş la necazul şi la împără-
ţia şi la răbdarea întru Iisus, fost-am
în insula ce se cheamă Patmos7, pen-
tru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru
mărturisirea lui Iisus.

10 În duh am fost8 în zi de Duminică9,
şi’n urma mea am auzit un glas mare
ca de trâmbiţă,

5„Pârga celor adormiţi” (1 Co 15, 20); primul
fruct al învierii, garanţia că toate celelalte vor
veni după El.

6Alfa şi Omega, prima şi ultima literă a alfa-
betului grecesc.

7Insulă mică din arhipelagul Sporadelor, în
Mediterana, la câteva ore sud-vest de Milet.

8= Răpit; în stare de extaz.
9Literal: Ziua Domnului. În latineşte: Do-

mini Dies = Duminica.
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11 care zicea: „Ceea ce vezi scrie într’o
carte şi trimete-o celor şapte Biserici:
la Efes şi la Smirna şi la Pergam şi la
Tiatira şi la Sardes şi la Filadelfia şi la
Laodiceea”

12 Şim’am întors să văd glasul care vor-
bea cu mine. Şi’ntorcându-mă, am vă-
zut şapte sfeşnice de aur;

13 şi’n mijlocul sfeşnicelor, pe Cineva
asemenea cu Fiul Omului, îmbrăcat în
veşmânt lung până’n pământ şi încins
pe sub sân cu cingătoare de aur.

14 Capul Său şi părul Său erau albe ca
lâna albă, ca zăpada; şi ochii Săi, ca
para focului;

15 şi picioarele Lui erau asemenea
bronzului lămurit în cuptor10; şi glasul
Său era ca vuietul apelor multe;

16 în mâna Lui cea dreaptă avea şapte
stele; şi din gura Lui ieşea o sabie as-
cuţită, cu două tăişuri; iar faţa Sa era
ca soarele când străluceşte’n puterea
lui.

17 Şi când L-am văzut, am căzut la pi-
cioarele Lui ca mort. Şi El Şi-a pus
peste mine mâna dreaptă, zicând: „Nu
te teme; Eu sunt Cel-dintâi şi Cel-de-
pe-urmă

18 şi Cel-Viu. Mort am fost, şi iată, sunt
viu în vecii vecilor, şi am cheile morţii
şi pe ale iadului11.

19 Scrie deci cele ce-ai văzut şi cele ce
sunt şi cele ce-au să fie după acestea.

20 Taina celor şapte stele pe care le-ai
văzut în dreapta Mea şi a celor şapte
sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt

10= Metal purificat şi devenit lucios prin ar-
dere.

11Textual: Hades; numele prin care vechii
Greci desemnau împărăţia (subterană) a morţi-
lor.

îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşni-
cele cele şapte sunt şapte Biserici.

2

Trimiteri către Bisericile din Efes,
Smirna, Pergam şi Tiatira.

1 Îngerului1 Bisericii din Efes scrie-i:
Aşa grăieşte2 Cel ce ţine’n dreapta Sa
cele şapte stele, Cel ce umblă’n mijlo-
cul celor şapte sfeşnice de aur:

2 Îţi ştiu faptele şi osteneala şi răbda-
rea şi că nu-i poţi suferi pe cei răi şi
că i-ai pus la’ncercare pe cei ce-şi spun
apostoli şi nu sunt, şi că i-ai aflat min-
cinoşi,

3 şi că ai răbdare şi c’ai îndurat de dra-
gul numelui Meu şi că n’ai obosit.

4 Dar am împotriva ta că ţi-ai părăsit
iubirea dintâi.

5 Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut şi
pocăieşte-te şi fă-ţi faptele cele dintâi;
dar dacă nu, Eu vin la tine şi voi muta
sfeşnicul tău din locul lui. . . , dacă nu
te vei pocăi.

6 Dar o ai pe aceasta: că urăşti faptele
nicolaiţilor3, pe care şi Eu le urăsc.

7 Cel ce are urechi, să audă ceea ce Du-
hul le zice Bisericilor: Biruitorului4,

1Îngerul (aici): duhul care patronează Bise-
rica; conducătorul ei spiritual (episcopul).

2Literal: pe acestea le zice. Reformulat în spi-
ritul vechiului limbaj profetic.

3Nicolaiţii: membrii unei secte gnostice obs-
cure, care-şi revendicau – fără nici o acoperire –
paternitatea lui Nicolae, unul din cei şapte dia-
coni (FA 6, 5). Proveniţi dintre păgâni, practi-
cau încă anumite forme de idolatrie şi libertina-
jul erotic.

4= Celui ce, asemenea lui Iisus Hristos (In 16,
33), va învinge pân’la capăt încercările la care
este supus.
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lui îi voi da să mănânce din pomul vie-
ţii, care este’n raiul lui Dumnezeu5.

8 Iar îngerului Bisericii din Smirna
scrie-i: Aşa grăieşte Cel-dintâi şi Cel-
de-pe-urmă, Cel ce a murit şi a revenit
la viaţă:

9 Îţi ştiu necazul şi sărăcia (tu însă eşti
bogat6) şi defăimarea din partea celor
ce-şi spun iudei şi nu sunt7, ci sinagogă
a Satanei.

10 Nu te teme de cele ce ai să păti-
meşti. Iată, pe unii dintre voi va să-
i arunce diavolul în temniţă, ca să fiţi
puşi la’ncercare, şi veţi avea zece zile8

de necaz. Fii credincios9 pân’la moarte
şi-ţi voi da cununa vieţii.

11 Cel ce are urechi, să audă ceea ce
Duhul le zice Bisericilor: Biruitorul nu
va fi vătămat10 de moartea cea de-a
doua11.

12 Iar îngerului Bisericii din Pergam
scrie-i: Aşa grăieşte Cel ce are sabia
ascuţită’n două tăişuri:

13 Ştiu unde locuieşti: acolo unde-i sca-
unul Satanei12. Şi te ţii de numele
Meu, şi credinţa nu Mi-ai tăgăduit-o

5Pomul vieţii din Fc 2, 9; aici: fericirea fă-
găduită de Dumnezeu celor ce vor moşteni viaţa
veşnică.

6= Bogăţia duhovnicească a creştinilor din
Smirna, în opoziţie cu sărăcia lor materială.

7Biserica e noul Israel; cei ce-o tăgăduiesc sau
o persecută au rămas iudei doar cu numele.

8„Zece zile” indică o perioadă relativ scurtă
(vezi Dn 1, 12).

9= Rămâi fidel faţă de credinţa în care te-ai
angajat.

10În sensul: va scăpa neatins; răul va trece pe
lângă el fără să-l rănească.

11Spre deosebire de moartea cea dintâi, care
este despărţirea sufletului de trup, moartea cea
de-a doua va fi despărţirea sufletului de Dumne-
zeu, pedeapsa veşnică, echivalentă cu moartea
însăşi a sufletului.

12Pergamul era un centru faimos al cultului
imperial şi al ritualurilor idolatre.

nici chiar în zilele lui Antipa13, marto-
rul Meu, credinciosul Meu, care-a fost
ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.

14 Dar împotriva ta am câteva lucruri:
Ai acolo pe unii care se ţin de învăţă-
tura lui Balaam14, cel care-l învăţa pe
Balac să pună piatră de poticnire îna-
intea fiilor lui Israel, ca să mănânce
carne jertfită idolilor şi să se desfrâ-
neze.

15 Aşa şi tu, îi ai pe unii care se ţin de
învăţătura nicolaiţilor.

16 Aşadar, pocăieşte-te; dar dacă nu,
Eu vin la tine curând şi Mă voi război
împotrivă-le cu sabia gurii Mele.

17 Cel ce are urechi, să audă ceea ce
Duhul le zice Bisericilor: Biruitorului
îi voi da din mana cea ascunsă15 şi-i
voi da o pietricică albă16 şi pe pietricică
scris un nume nou, pe care nimeni nu-l
ştie decât cel care-l primeşte17.

18 Iar îngerului Bisericii din Tiatira
scrie-i: Aşa grăieşte Fiul lui Dumne-
zeu, Cel căruia Îi sunt ochii ca para fo-
cului şi picioarele asemenea bronzului:

19 Îţi ştiu faptele şi iubirea şi credinţa
şi slujirea şi răbdarea şi că faptele tale
cele de pe urmă sunt mai multe decât
cele dintâi.

20 Dar am împotriva ta că o’ngădui pe
femeia Izabela18, care-şi spune prooro-

13Textul îl indică drept mucenic creştin în
epoca apostolică. Grecescul mártys înseamnă
martor, mărturisitor, martir.

14Vezi istoria lui Balaam în Nm 22-24.
15= Hrană cerească.
16Gemă (pe care se poate grava). Albul e sim-

bol al biruinţei şi păcii.
17Vezi şi 19, 12.
18Proorociţă falsă, idolatră şi perversă, aseme-

nea soţiei cu acelaşi nume a regelui Ahab (3 Rg
16, 31; 4 Rg 9, 22). În variantă manuscrisă: „fe-
meia ta, Izabela”; în acest caz, nume simbolic (ca
acela al lui Balaam).
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ciţă şi-i învaţă şi-i amăgeşte pe robii
Mei să se desfrâneze şi sămănânce căr-
nuri jertfite idolilor.

21 Şi i-am dat timp să se pocăiască şi
nu vrea să se pocăiască de desfrânarea
ei.

22 Iată, pe ea o arunc bolnavă’n pat; şi
pe cei ce se desfrânează cu ea, în mare
necaz, dacă nu se vor pocăi de faptele
lor.

23 Şi pe fiii ei19 cu moarte-i voi ucide,
şi toate Bisericile vor cunoaşte că Eu
sunt Cel care cercetez rărunchii şi ini-
mile şi vă voi da vouă, fiecăruia, după
faptele voastre.

24 Dar v’o spun Eu vouă, celorlalţi din
Tiatira câţi nu au învăţătura aceasta,
celor ce n’au cunoscut, aşa cum spun
ei, adâncurile Satanei20: nu pun peste
voi o altă greutate,

25 dar ceea ce aveţi, ţineţi cu tărie până
ce voi veni.

26 Iar biruitorului şi celui ce păzeşte
pân’la capăt faptele Mele îi voi da stă-
pânire peste neamuri21

27 şi cu toiag de fier le va păstori şi ca pe
vasele de lut le va sfărâma, aşa cum şi
Eu am primit putere de la Tatăl Meu;

28 şi-i voi da Steaua cea de Dimi-
neaţă22.

29Cel ce are urechi, să audă ceea ce Du-
hul le zice Bisericilor.

19= Cei ce-i urmează învăţătura şi exemplul.
20= Treapta cea mai de jos a ereziei şi păcatu-

lui. „Aşa cum spun (cum o numesc) ei”: expre-
sie curentă, extrasă probabil din doctrinele eso-
terice. Vezi contrastul cu „adâncurile lui Dum-
nezeu” din 1 Co 2, 10.

21Neamuri (aici): neamuri păgâne; totalitatea
celor ce au respins mesajul lui Dumnezeu prin
Iisus Hristos; comunităţile celor necredincioşi
(vezi şi nota de la FA 13, 47).

22= Pe Iisus Hristos Însuşi (vezi 22, 16).

3

Trimiteri către Bisericile din Sar-
des, Filadelfia şi Laodiceea.
1 Iar îngerului Bisericii din Sardes
scrie-i: Aşa grăieşte Cel ce are cele
şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele
şapte stele: Îţi ştiu faptele, că-ţi merge
numele că trăieşti1, şi eşti mort.
2 Priveghează şi întăreşte ce-a mai ră-
mas şi era să moară. Că faptele tale nu
le-am găsit împlinite’n faţa Dumneze-
ului Meu.
3 Adu-ţi aminte deci cum ai primit şi-ai
auzit; şi păstrează şi te pocăieşte. Dar
dacă nu vei priveghea, Eu voi veni ca
un fur şi tu nu vei şti în care ceas voi
veni asupră-ţi.
4 Dar ai în Sardes câteva nume2, „oa-
meni” care nu şi-au întinat veşmintele;
ele vor umbla cu Mine în alb, căci vred-
nice sunt.
5 Biruitorul va fi îmbrăcat astfel în veş-
minte albe şi numele lui nu-l voi şterge
din cartea vieţii şi-i voi mărturisi nu-
mele înaintea Părintelui Meu şi ’nain-
tea îngerilor Săi.
6 Cel ce are urechi, să audă ceea ce Du-
hul le zice Bisericilor.
7 Iar îngerului Bisericii din Filadel-
fia scrie-i: Aşa grăieşte Cel-Sfânt, Cel-
Adevărat, Cel ce are cheia lui David3,
Cel ce deschide şi nimeni nu va închide
şi Cel ce închide şi nimeni nu va des-
chide:
8 Ştiu faptele tale – iată, am lăsat în
faţa ta o uşă deschisă pe care nimeni

1Literal: că ai un nume că trăieşti.
2= Fiinţe omeneşti. Relaţia intimă dintre

nume şi persoană. Vezi mai sus 2, 3 şi nota de
la FA 4, 10.

3Cheia lui David: simbol al autorităţii (cf Is
22, 22).
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nu poate s’o închidă –; că tu ai putere
mică şi Mi-ai păzit cuvântul şi nuMi-ai
tăgăduit numele.

9 Iată, din sinagoga Satanei ţi-i dau pe
cei ce-şi spun iudei şi nu sunt, ci mint;
iată, îi voi face să vină şi să se’nchine
înaintea picioarelor tale şi să-şi dea
seama4 că te-am iubit.

10 Pentru că tu ai păzit cuvântul răb-
dării Mele5, şi Eu te voi păzi pe tine de
ceasul încercării, cel ce peste toată lu-
mea va să vină ca să-i încerce pe cei ce
locuiesc pe pământ.

11 Vin curând; ţine ce ai, pentru ca ni-
meni să nu-ţi ia cununa.

12 Biruitorul, pe el îl voi face stâlp
în templul Dumnezeului Meu şi afară
nu va mai ieşi; şi voi scrie pe el nu-
mele Dumnezeului Meu şi numele ce-
tăţii Dumnezeului Meu – al noului Ie-
rusalim care se pogoară din cer de la
Dumnezeul Meu – şi numele Meu cel
nou.

13Cel ce are urechi, să audă ceea ce Du-
hul le zice Bisericilor.

14 Iar îngerului Bisericii din Laodiceea
scrie-i: Aşa grăieşte Amin-ul6, Marto-
rul cel credincios şi adevărat, începutul
zidirii lui Dumnezeu:

15 Îţi ştiu faptele: tu nu eşti nici rece,
nici fierbinte. O, de-ai fi rece sau fier-
binte!

16 Aşa, pentru că eşti căldicel – nici fi-
erbinte, nici rece –, am să te vărs din
gura Mea.

4Literal: să cunoască.
5Învăţătura întemeiată pe răbdarea lui Iisus

Hristos (2 Tes 3, 5; Evr 12, 1-2;); de unde, răbda-
rea sfinţilor (13, 10; 14, 12).

6Amin-ul: Iisus Hristos (vezi 2 Co 1, 20); Da-
ul prin excelenţă, garanţia absolută a adevăru-
lui.

17 De vreme ce tu zici: Sunt bogat şi
m’am îmbogăţit şi de nimic n’am ne-
voie!, şi pentru că nu ştii că tu eşti cel
ticălos şi vrednic de plâns şi sărac şi
orb şi gol,

18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine
aur lămurit în foc ca să te’mbogăţeşti,
şi veşminte albe ca să te’mbraci şi să
nu se dea pe faţă ruşinea goliciunii
tale, şi alifie7 ca să-ţi ungi ochii şi să
vezi.

19 Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi-
i pedepsesc8; fii râvnitor aşadar şi
pocăieşte-te.

20 Iată, Eu stau la uşă şi bat; de-Mi va
auzi cineva glasul şi va deschide uşa,
voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu
Mine.

21 Biruitorului, lui îi voi da să şadă cu
Mine pe tronul Meu, aşa cum şi Eu am
biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe tro-
nul Său.

22Cel ce are urechi, să audă ceea ce Du-
hul le zice Bisericilor”.

4

Tronul lui Dumnezeu şi corul ce-
resc.

1 După aceasta m’am uitat: şi iată, o
uşă era deschisă’n cer; şi glasul cel din-
tâi – cel pe care-l auzisem vorbind cu
mine ca o trâmbiţă – mi-a zis: „Suie-te
aici şi-ţi voi arăta ce trebuie să fie după
acestea!”

7Textual: collyr = unguent pentru afecţiunile
oftalmice.

8Grecescul paidévo are sensul de a pedepsi
într’un sistem de educaţie şi instruire; a aplica
unui copil o corecţie cu scopul de a-l îndrepta. E
pedeapsa care’n vechea limbă română se cheamă
„certarea lui Dumnezeu”.
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2 Îndată am fost în duh1; şi iată, un
tron era în cer; şi pe tron şedea Cineva.

3 Şi Cel care şedea semăna la vedere cu
piatra de iasp2 şi de sardiu3, iar de jur-
împrejurul tronului era un curcubeu4

cu înfăţişarea smaraldului5.

4 Şi’mprejurul tronului, douăzeci şi pa-
tru de tronuri; şi pe tronuri, şezând,
douăzeci şi patru de Bătrâni6 îmbră-
caţi în veşminte albe; şi pe capetele lor,
cununi de aur.

5 Şi din tron ieşeau fulgere şi glasuri şi
tunete; şi’n faţa tronului ardeau şapte
făclii de foc, care sunt cele şapte duhuri
ale lui Dumnezeu.

6 Şi’n faţa tronului, ca o mare de sticlă
asemenea cristalului. Şi’n mijlocul tro-
nului şi’mprejurul tronului, patru Fi-
inţe pline de ochi dinainte şi dinapoi.

7 Şi Fiinţa cea dintâi, asemenea leu-
lui; a doua Fiinţă, asemenea juncului;
a treia Fiinţă are faţa ca a unui om;
iar a patra Fiinţă, asemenea vulturu-
lui care zboară7.

8 Şi cele patru Fiinţe au fiecare din
ele câte şase aripi; de jur-împrejur şi

1= În stare de extaz.
2Piatră preţioasă; poate avea culori diferite.
3Piatră preţioasă transparentă, de culoare

brună; dacă e roşie: cornalină.
4Curcubeul e simbolul milei lui Dumnezeu, al

împăcării şi al păcii (Fc 9, 13, 16).
5Piatră preţioasă de culoare verde. Desigur,

semnificaţia tuturor acestor nestemate nu izvo-
răşte din forma, ci din culorile lor, ele simboli-
zând splendoarea Celui ce şade pe tron.

6Semnificaţii posibile: cei 12 patriarhi ai Ve-
chiului Testament şi cei 12 apostoli ai Domnu-
lui; cele 24 de ordine sacerdotale menţionate în 1
Par 24, 1-19. Oricum, prin tronurile şi cununile
lor, Bătrânii participă la slava dumnezeiască, pe
care o laudă asemenea îngerilor.

7În iconografia răsăriteană, cele patru ase-
mănări ale acestor fiinţe au devenit simboluri ale
celor patru evanghelişti.

pe dinlăuntru sunt pline de ochi; şi
odihnă nu au ziua şi noaptea, zicând:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumne-
zeu, Atotţiitorul, Cel-ce-Era şi Cel-ce-
Este şi Cel-ce-Vine”.
9 Şi de câte ori acele Fiinţe Îi vor
da slavă, cinste şi mulţumită Celui ce
şade pe tron, Celui ce este viu în vecii
vecilor,
10 cei douăzeci şi patru de Bătrâni vor
cădea înaintea Celui ce şade pe tron şi I
se vor închina Celui ce este viu în vecii
vecilor şi-şi vor aşterne cununile înain-
tea tronului, zicând:
11 „Vrednic eşti Tu, Domnul şi Dumne-
zeul nostru, să primeşti slava şi cinstea
şi puterea, fiindcă Tu ai zidit8 toate lu-
crurile, şi prin voia Ta au fost9 şi s’au
zidit10”.

5

Cartea cu şapte peceţi şi Mielul.
1 Am văzut apoi în mâna dreaptă a
Celui ce şedea pe tron o carte scrisă
pe dinlăuntru şi pe dos1, pecetluită cu
şapte peceţi2.
2 Şi-am văzut un înger puternic care
striga cu glas mare: „Cine oare este
vrednic să deschidă cartea şi să-i des-
facă peceţile?”
3 Dar nimeni în cer, nici pe pământ,
nici sub pământ nu putea să deschidă
cartea, nici să se uite’n ea.

8= Ai creat.
9= Au venit în existenţă.

10În limba română, reflexivul cu conotaţie de
pasiv (m’am născut = am fost născut); vezi şi In
1, 3.

1Cartea: o foaie lungă de papirus, pergament
sau aramă, scrisă pe ambele feţe, înfăşurată ca
un sul.

2= Caracterul secret al conţinutului.
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4 Şi eu mult plângeam că nimeni n’a
fost găsit vrednic să deschidă cartea,
nici să se uite’n ea.

5 Şi unul dintre Bătrâni mi-a zis: „Nu
plânge! Iată, Leul din seminţia lui
Iuda3, rădăcina lui David, El a biruit
să deschidă cartea şi cele şapte peceţi
ale ei”.

6 Şi’n mijlocul tronului şi al celor patru
Fiinţe şi’n mijlocul Bătrânilor am vă-
zut un Miel, stând ca înjunghiat4; El
avea şapte coarne şi şapte ochi5, care
sunt cele şapte duhuri ale lui Dumne-
zeu trimise’n tot pământul.

7 Şi El a venit şi a luat cartea din
dreapta Celui ce şedea pe tron.

8 Şi când a luat cartea, cele patru Fi-
inţe şi cei douăzeci şi patru de Bă-
trâni au căzut înaintea Mielului, fie-
care având o ţiteră şi cupe de aur pline
cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţi-
lor.

9 Şi cântau o cântare nouă, zicând:
„Vrednic eşti să iei cartea şi să-i des-
chizi peceţile, pentru că Tu ai fost în-
junghiat, şi cu sângele Tău I-ai răs-
cumpărat lui Dumnezeu oameni din fi-
ece seminţie şi limbă şi popor şi neam;

10 şi i-ai făcut pe ei împărăţie şi preoţi
Dumnezeului nostru, şi ei vor domni pe
pământ”.

11 Şi-am văzut şi-am auzit glas de în-
geri mulţi, de jur-împrejurul tronului
şi-al Fiinţelor şi-al Bătrânilor; şi nu-

3Iisus Hristos din profeţia mesianică a patri-
arhului Iacob (Fc 49, 9-10).

4= Iisus Hristos (de 28 de ori menţionat în
Apocalipsă sub numele de Miel). Vezi contrastul
dintre „Leul” (puternic, triumfalist) în viziunea
Vechiului Testament şi „Mielul înjunghiat” (ne-
vinovăţia sacrificială) în aceea a creştinismului.

5Dublu simbol: plenitudinea puterii Sale şi a
capacităţii de a scruta adâncurile existenţei.

mărul lor era miriade de miriade6 şi
mii de mii7,

12 zicând cu glas mare: „Vrednic este
El, Mielul cel înjunghiat, să primească
puterea şi bogăţia şi înţelepciunea şi
tăria şi cinstea şi slava şi binecuvân-
tarea!”

13 Şi toată făptura care este’n cer şi pe
pământ şi sub pământ şi’n mare, şi pe
toate câte sunt într’însele le-am auzit,
zicând: „Celui ce şade pe tron şi Mielu-
lui, Lor fie-le binecuvântarea şi cinstea
şi slava şi puterea în vecii vecilor!”

14 Şi cele patru Fiinţe ziceau: „Amin!”
Iar Bătrânii căzură la pământ şi
se’nchinară.

6

Primele şase peceţi.

1 Şi-am văzut când Mielul a deschis-o
pe cea dintâi din cele şapte peceţi; şi
pe una din cele patru Fiinţe am auzit-
o, zicând cu glas ca de tunet: „Vino şi
vezi!”

2 Şi m’am uitat: şi iată, un cal alb; şi
cel ce şedea pe el avea un arc; şi i s’a
dat o cunună1 şi a pornit biruind şi să
biruiască.

3 Când a deschis pecetea a doua, am
auzit-o pe cea de a doua Fiinţă, zicând:
„Vino şi vezi!”

4 Şi un alt cal a ieşit, roşu ca focul2;
şi celui ce şedea pe el i s’a dat să ia
pacea de pe pământ, ca oamenii să

6Literal: zeci de mii de zeci de mii (10.000:
simbol pentru numărul infinit; miriade).

7Vezi şi Dn 7, 10.
1Albul şi cununa: simboluri ale biruinţei.
2Roşu: simbol al violenţelor războinice.
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se’njunghie între ei; şi o sabie mare i
s’a dat.

5 Şi când a deschis pecetea a treia, am
auzit-o pe cea de a treia Fiinţă, zicând:
„Vino şi vezi!” Şi m’am uitat: şi iată, un
cal negru3; şi cel ce şedea pe el avea în
mâna lui un cântar.

6 Şi-am auzit ca un glas în mijlocul ce-
lor patru Fiinţe, care zicea: Măsura de
grâu, un dinar4 şi trei măsuri de orz,
un dinar; cât despre untdelemn şi vin,
nu le vătăma5.

7 Şi când El a deschis pecetea a patra,
am auzit glasul celei de a patra Fiinţe,
zicând: „Vino şi vezi!”

8 Şi m’am uitat: şi iată, un cal şarg6; şi
numele celui ce şedea pe el era Moar-
tea; şi Iadul7 se ţinea în urmă-i. Şi
peste a patra parte a pământului li
s’a dat lor putere să ucidă cu sabie şi
cu foamete şi cu moarte şi cu fiarele
pământului.

9 Şi când a deschis pecetea a cincea,
am văzut sub Jertfelnic8 sufletele celor
înjunghiaţi din pricina cuvântului lui
Dumnezeu şi din pricina mărturiei pe
care o aveau9.

3Negru: simbol al sărăciei, lipsurilor şi foa-
metei ce-i urmează războiului.

4O măsură: ceva mai mult de un litru; un di-
nar: plata medie pentru o zi de lucru (Mt 20, 2).
Pentru o măsură, dinarul e un preţ exorbitant.

5= Cruţă-le. Pentru „a vătăma” vezi nota de
la 2, 11.

6Gălbui; verde-palid; simbol al molimei şi
morţii.

7Textual: Hades-ul; împărăţia morţilor; spa-
ţiul care va colecta recolta (ca o remorcă în urma
secerătoarei).

8= Sub altarul pe care se aduc jertfele. Înjun-
ghiaţi asemenea Mielului, martirii participă la
jertfa Acestuia şi sunt aşezaţi sub altarul ceresc.

9Fie că purtau mărturia lui Iisus pe care-L
mărturisiseră, fie că purtau semnele propriei lor
mărturisiri.

10 Şi strigau cu glas mare şi ziceau:
„Stăpâne sfinte şi adevărate, până
când oare nu judeci şi nu răzbuni sân-
gele nostru, „cerându-l” de la cei ce lo-
cuiesc pe pământ?10”

11 Şi fiecăruia din ei i s’a dat un veş-
mânt alb; şi li s’a spus să stea’n odihnă
încă puţină vreme, până ce vor împlini
numărul11 şi cei împreună-slujitori cu
ei, şi fraţii lor, cei ce aveau să fie
omorâţi ca şi ei.

12 Şi când El a deschis pecetea a şa-
sea, eu m’am uitat; şi iată, cutremur
mare a fost; soarele s’a făcut negru ca
un sac de pâslă şi luna’ntreagă s’a fă-
cut ca sângele,

13 şi stelele cerului au căzut pe pământ
aşa cum smochinul îşi leapădă smochi-
nele verzi când e zgâlţâit de vijelie;

14 iar cerul s’a’ndepărtat ca o
carte’nvălătucită12, şi fiece munte
şi insulă s’au mişcat din locurile lor.

15 Şi împăraţii pământului şi domnii şi
căpeteniile şi bogaţii şi puternicii, şi tot
robul şi tot omul liber s’au ascuns în
peşterile şi’n stâncile munţilor,

16 strigându-le munţilor şi stâncilor:
„Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de
faţa Celui ce şade pe tron şi de mânia
Mielului;

17 c’a venit Ziua, „ziua” cea mare a
mâniei Lor, şi cine poate să stea’n pi-
cioare?”

10= Cât oare vei mai întârzia să faci judecată
şi răzbunare împotriva celor ce ne-au ucis?

11Un număr pe care Dumnezeu îl ştie mai di-
nainte. Persecuţiile şi martirajul vor continua
până la împlinirea acestui număr, după care va
urma judecata.

12Ca un pergament scris care se face sul
(ascunzându-şi conţinutul).
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7

Cei 144.000 de pecetluiţi ai lui
Israel.

1 După aceasta am văzut1 patru îngeri
stând la cele patru colţuri ale pămân-
tului şi ţinând în frâu cele patru vân-
turi ale lui, pentru ca vânt să nu su-
fle pe pământ, nici pe mare, nici peste
vreun copac.

2 Şi-am văzut un alt înger, care se ri-
dica de la Soare-Răsare şi avea pece-
tea2 Viului Dumnezeu; el a strigat cu
glas puternic către cei patru îngeri că-
rora li s’a dat să vatăme pământul şi
marea,

3 zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici
marea, nici copacii, până ce nu-i vom
pecetlui pe robii Dumnezeului nostru
pe frunţile lor”.

4 Şi-am auzit numărul celor pecetluiţi:
o sută patruzeci şi patru de mii3 de pe-
cetluiţi, din toate seminţiile fiilor lui
Israel4:

5 Din seminţia lui Iuda, douăsprezece
mii de pecetluiţi; din seminţia lui Ru-
ben, douăsprezecemii; din seminţia lui
Gad, douăsprezece mii;

6 din seminţia lui Aşer, douăsprezece
mii; din seminţia lui Neftali, douăspre-
zece mii; din seminţia lui Manase, do-
uăsprezece mii;

1Acest capitol este un interludiu între pecetea
a şasea şi a şaptea (aşa cum va fi un interludiu
între a şasea şi a şaptea trâmbiţă – 10, 11; 11,
14).

2Sigiliul; obiectul gravat cu care se sigilează,
prin marcare, ceva sau cineva.

3Numărul simbolic: 122 x 1000 (pătratul nu-
mărului sfânt – Israel – înmulţit cu numărul du-
ratei lungi, indefinite); desemnează pléroma, to-
talitatea, întregul, plenitudinea (nu lipseşte nici
unul din cei ce urmau să se mântuiască).

4Simbol: noul Israel (Biserica lui Hristos).

7 din seminţia lui Simeon, douăspre-
zece mii; din seminţia lui Levi, două-
sprezece mii; din seminţia lui Isahar,
douăsprezece mii;

8 din seminţia lui Zabulon, douăspre-
zece mii; din seminţia lui Iosif, două-
sprezece mii; din seminţia lui Venia-
min, douăsprezece mii de pecetluiţi.

9 După acestea, m’am uitat: şi iată,
mulţime multă pe care nimeni nu pu-
tea s’o numere, din tot neamul şi „din
toate” seminţiile şi popoarele şi lim-
bile, stând înaintea tronului şi îna-
intea Mielului, îmbrăcaţi în veşminte
albe şi cu ramuri de finic în mâinile lor

10 şi strigau cu glas mare, zicând:
„Mântuirea Îi este5 Dumnezeului nos-
tru Celui ce şade pe tron şi Mielului!”

11 Şi toţi îngerii stăteau împrejurul tro-
nului şi al Bătrânilor şi al celor patru
Fiinţe, şi au căzut pe feţele lor înaintea
tronului şi I s’au închinat lui Dumne-
zeu,

12 zicând: „Amin! Binecuvântarea şi
slava şi înţelepciunea şi mulţumirea şi
cinstea şi puterea şi tăria fie-I Dumne-
zeului nostru în vecii vecilor. Amin!”

13 Iar unul dintre Bătrâni a luat cuvân-
tul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îm-
brăcaţi în veşminte albe, cine sunt ei şi
de unde-au venit?”

14 Şi eu i-am spus: „Domnul meu, tu o
ştii”. Şi el mi-a spus: „Aceştia sunt cei
ce vin din necazul cel mare; veşmintele
şi le-au spălat şi le-au înălbit în sân-
gele Mielului6.

15 Iată de ce sunt ei înaintea tronului
lui Dumnezeu, şi’n templul Său Îi slu-

5= Îi aparţine (puterea de a mântui).
6Conotaţie antinomică: sângele lui Hristos

este cel ce purifică şi conferă imacularea (pentru
„a înălbi” vezi Mc 9,3).
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jesc ziua şi noaptea; şi Cel ce şade pe
tron îi va sălăşlui în cortul Său:

16 nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai
înseta, nici soarele nu se vamai prăvăli
peste ei, şi nici o arşiţă.

17 Fiindcă Mielul Care stă’n mijlocul
tronului îi va paşte pe ei7 şi-i va duce
la izvoarele apelor vieţii; şi Dumnezeu
va şterge toată lacrima de pe ochii lor”.

8

Pecetea a şaptea şi cădelniţa de
aur. Primele patru trâmbiţe.
1 Şi când Mielul a deschis pecetea a
şaptea, tăcere s’a făcut în cer, ca la o
jumătate de ceas1.

2 Şi-am văzut pe cei şapte îngeri care
stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s’au
dat lor şapte trâmbiţe2.

3 Şi un alt înger a venit şi a stat la altar,
având o cădelniţă de aur; şi i s’a dat lui
tămâie multă, pentru ca’mpreună cu
rugăciunile tuturor sfinţilor s’o aducă
pe altarul de aur cel de dinaintea tro-
nului.

4 Şi fumul tămâiei s’a suit din mâna în-
gerului, împreună cu rugăciunile sfin-
ţilor, înaintea lui Dumnezeu.

5 Şi îngerul a luat cădelniţa şi a
umplut-o din focul altarului şi a arun-
cat pe pământ; şi s’au pornit tunete şi
glasuri şi fulgere şi cutremur.

7Antinomie: Mielul devenit Păstor („Păstorul
cel bun”, vezi In 10, 1-16).

1În simbol: perioadă relativ scurtă, dar încor-
dată, sub tensiune, în aşteptarea teribilelor eve-
nimente ce vor urma; liniştea văzduhului înain-
tea furtunii.

2Trâmbiţa (trompeta): instrument muzical
simbolic, care anunţă marile intervenţii justi-
ţiare ale lui Dumnezeu (vezi şi cele şapte plăgi
ale Egiptului, Iş 9, 23 şi urm.)

6 Iar cei şapte îngeri care aveau cele
şapte trâmbiţe s’au gătit să trâmbi-
ţeze.

7 Şi a trâmbiţat întâiul înger: şi s’a por-
nit grindină şi foc amestecat cu sânge
şi au căzut pe pământ; şi a ars o tre-
ime din pământ, şi au ars o treime din
copaci, şi a ars iarba verde toată.

8 Şi a trâmbiţat al doilea înger: şi ceva
ca unmuntemare arzând în foc s’a pră-
buşit în mare. Şi o treime din mare s’a
prefăcut în sânge,

9 şi o treime din făpturile cu viaţă’n ele
care sunt în mare au murit, şi o treime
din corăbii s’au sfărâmat.

10 Şi a trâmbiţat al treilea înger: şi o
stea uriaşă a căzut din cer arzând ca
o făclie, şi a căzut peste o treime din
râuri şi peste izvoarele apelor.

11 Şi numele stelei: i se zice Pelin3. Şi
o treime din ape s’au făcut ca pelinul şi
mulţi dintre oameni au murit din pri-
cina apelor, că se făcuseră amare.

12 Şi a trâmbiţat al patrulea înger: şi o
treime din soare a fost lovită, şi-o tre-
ime din lună şi o treime din stele, pen-
tru ca o treime din ele să se’ntunece, şi
ziua să-şi piardă o treime din lumină,
şi noaptea tot aşa.

13 Şi-am văzut şi-am auzit un vultur
care zbura spre înaltul cerului şi striga
cu glas mare: „Vai, vai celor ce locu-
iesc pe pământ, vai lor din pricina ce-
lorlalte glasuri ale trâmbiţei celor trei
îngeri care-s gata să trâmbiţeze!”

3Textual: Absint. Plantă amară, socotită
otrăvitoare; simbol al amărăciunii şi nocivităţii
pedepselor.
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9

Trâmbiţele a cincea şi a şasea.

1 Şi a trâmbiţat al cincilea înger: şi-am
văzut o stea căzută din cer pe pământ1;
şi i s’a dat cheia fântânii adâncului2,

2 şi ea a deschis fântâna adâncului; şi
din fântână s’a ridicat un fum ca fumul
unui mare cuptor; şi soarele şi văzdu-
hul s’au întunecat de fumul fântânii.

3 Şi din fum au ieşit lăcuste3 pe pământ
şi li s’a dat lor putere precum putere au
scorpiile pământului.

4 Şi li s’a poruncit să nu vatăme iarba
pământului şi nici o verdeaţă şi nici un
copac, ci numai pe oamenii care nu au
pe frunţile lor pecetea lui Dumnezeu.

5 Şi li s’a dat lor nu ca să-i omoare, ci ca
ei să fie chinuiţi timp de cinci luni4; şi
chinul lor este la fel ca chinul de scorpie
când înţeapă un om.

6 Şi’n zilele acelea vor căuta oamenii
moartea şi nu o vor afla; şi vor dori să
moară. . . şi moartea va fugi de ei.

7 Iar înfăţişarea lăcustelor era aseme-
nea unor cai pregătiţi de război. Şi
aveau pe capete cununi ca de aur5; şi
feţele le erau ca nişte feţe de oameni.

1Simbol posibil: un înger căzut; Satana însuşi
(Lc 10, 18); Abaddon (v. 11).

2Fântâna adâncului: craterul abisului; des-
chiderea spre adâncul-fără-fund („cele mai de jos
ale pământului”), sălaşul normal şi definitiv al
diavolilor (vezi Lc 8, 31 şi nota).

3Lăcustele: simbol clasic al devastării. Des-
cripţiile de mai jos le prezintă însă ca pe nişte
fiinţe demonice, sub comanda lui Abaddon.

4Jumătatea lui 10 (număr perfect), 5 semni-
fică, de obicei, măsura sau durata unei pedepse,
a unei penalizări (Iş 22, 1; Nm 3, 47; 18, 16). În
cazul de faţă, durata invaziei lăcustelor.

5Nu „de aur”, ci „ca de aur”; preconizând bi-
ruinţa.

8 Aveau păr ca părul de femei6, şi dinţii
lor erau ca ai leilor.

9 Şi aveau pieptare ca platoşele de fier,
iar vuietul aripilor lor era ca vuietul
unor care de luptă cu mulţi cai ce-
aleargă’n bătălie.

10 Şi aveau cozi asemenea scorpiilor, şi
bolduri7; şi’n cozile lor le este puterea
de a-i vătăma pe oameni timp de cinci
luni.

11 Şi ca’mpărat al lor îl au pe îngerul
adâncului, al cărui nume în evreieşte
este Abaddon8, iar în elineşte are nu-
mele Apollion9.

12 Întâiul „vai” a trecut; iată că după
aceasta vin încă două „vai”-uri.

13 Şi a trâmbiţat al şaselea înger: şi-
am auzit un glas din cele patru cornuri
ale altarului de aur care este’naintea
lui Dumnezeu,

14 zicând către îngerul al şaselea, cel
care avea trâmbiţa: „Dezleagă-i pe cei
patru îngeri care sunt legaţi la râul cel
mare, Eufratul10”.

15 Şi cei patru îngeri, care erau ţinuţi
gata pentru ceasul şi ziua şi luna şi
anul acela, au fost dezlegaţi pentru ca
să omoare o treime din oameni.

16 Şi numărul oştirilor călărimii era de
douăzeci de mii de ori câte zece mii11;
le-am auzit numărul.

17 Şi caii şi pe cei ce şedeau pe ei i-am
văzut astfel în vedenie: aveau platoşe

6Imaginea războinicilor barbari, care luptau
despletiţi, cu coamele’n vânt.

7Ace în vârfurile cozilor.
8În ebraică, abaddon înseamnă distrugere,

nimicire, pustiire, ruină.
9Nimicitorul; Distrugătorul.

10Fluviu în Mesopotamia; frontiera de răsărit
a imperiului roman, cea care stăvilea invaziile
Mezilor şi Parţilor.

11Vezi nota de la 5, 11.
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de foc şi de iachint12 şi de pucioasă, iar
capetele cailor semănau cu capetele le-
ilor, şi din gurile lor ieşea foc şi fum şi
pucioasă.

18De aceste trei plăgi au fost ucişi o tre-
ime din oameni: de focul şi de fumul şi
de pucioasa care ieşea din gurile lor;

19 pentru că puterea cailor le este’n
gură şi’n cozi; căci cozile lor sunt ase-
menea şerpilor: având capete, vatămă
şi cu acestea.

20 Dar ceilalţi oameni, care n’au mu-
rit de plăgile acestea, nu s’au pocăit de
faptele mâinilor lor: să nu se mai în-
chine demonilor şi idolilor de aur şi de
argint şi de aramă şi de piatră şi de
lemn, care nu pot nici să vadă, nici să
audă, nici să umble;

21 şi nu s’au pocăit de crimele lor, nici
de vrăjitoriile lor, nici de desfrânarea
lor, nici de hoţiile lor.

10

Îngerul şi cartea cea mică1.
1 Şi-am văzut un alt înger puternic,
pogorându-se din cer, învăluit într’un
nor; şi pe capul său, curcubeul; şi faţa
lui, ca soarele; şi picioarele lui, ca nişte
stâlpi de foc.

2Şi’nmână avea o cartemică, deschisă.
Şi şi-a pus piciorul cel drept pe mare,
iar pe cel stâng pe pământ,

3 şi a strigat cu glas mare, aşa cum răc-
neşte un leu. Iar când a strigat, cele
şapte tunete şi-au slobozit glasurile.

12Iachint: un fel de safir sau ametist, albastru-
violet. Cele trei elemente din acest verset (focul,
iachintul şi pucioasa) implică şi simbolica culori-
lor.

1Interludiu între trâmbiţele a şasea şi a şap-
tea (vezi nota de la 7, 1).

4 Şi când cele şapte tunete au vorbit2,
eu eram să scriu, şi-am auzit o voce
care zicea din cer: „Pecetluieşte cele
ce-au vorbit cele şapte tunete şi nu le
scrie!”

5 Iar îngerul pe care l-am văzut stând
pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna
dreaptă către cer

6 şi s’a jurat pe Cel ce este viu în vecii
vecilor, pe Cel ce a făcut cerul şi cele ce
sunt în cer, şi pământul şi cele ce sunt
pe pământ, şi marea, şi cele ce sunt în
mare, că timp nu va mai fi3,

7 ci’n zilele când cel de al şaptelea în-
ger va grăi – când va fi să trâmbiţeze –,
atunci taina lui Dumnezeu, aşa cum le-
a binevestit El robilor Săi profeţii, este
încheiată4.

8 Iar glasul din cer pe care-l auzisem a
vorbit din nou cu mine şi a zis: „Mergi
de ia cartea cea deschisă’n mâna înge-
rului care stă pe mare şi pe pământ!”

9 Şi m’am dus la înger şi i-am zis să-mi
dea cărticica. Şi mi-a răspuns: „Ia-o şi
mănânc-o5; şi pântecele ţi-l va amărî,
dar în gura ta va fi dulce ca mierea”.

10 Şi-am luat din mâna îngerului căr-
ticica şi am mâncat-o; şi’n gura mea
era dulce ca mierea, dar după ce am
mâncat-o mi s’a amărât pântecele6.

11 Şi mi s’a spus7: „Tu trebuie ca din
nou să profeţeşti8 la o mulţime de po-

2Vocea amplificată a lui Dumnezeu (vezi Ps
28, 3).

3= Nici o amânare.
4= Dusă până la sfârşit.
5= Asimilează-i conţinutul.
6Dulce, pentru că ea cuprinde cuvintele lui

Dumnezeu şi mila Sa; amară, pentru că vesteşte
înfricoşătoarea Judecată.

7De către Dumnezeu sau de către înger.
8= Să aduci la cunoştinţă planul şi voia lui

Dumnezeu. Din nou (probabil): ceea ce urmează;
a doua jumătate a Apocalipsei (capitolele 12-22).
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poare şi de neamuri şi de limbi şi
de’mpăraţi”.

11

Cei doi martori. A şaptea trâm-
biţă.

1 Şi mi s’a dat o trestie asemenea unui
toiag, spunându-mi-se: „Scoală-te şi
măsoară templul lui Dumnezeu şi al-
tarul şi pe cei ce se închină în el1.

2 Şi curtea cea din afară a templului
las-o pe dinafară şi n’o măsura, pen-
tru că ea le-a fost dată neamurilor,
iar acestea vor călca’n picioare ceta-
tea sfântă timp de patruzeci şi două de
luni2.

3 Şi celor doi martori ai Mei3 le voi da
putere şi ei vor profeţi, îmbrăcaţi în
sac4, o mie două sute şi şaizeci de zile”.

4 Aceştia sunt cei doi măslini şi cele
două sfeşnice care stau înaintea Dom-
nului pământului.

5 Şi dacă vrea cineva să-i vatăme, foc
le iese din gură şi le mistuie vrăjmaşii;
şi dacă ar vrea cineva să-i vatăme, tot
aşa trebuie şi el ucis.

6 Aceştia putere au să’nchidă cerul,
pentru ca ploaia să nu plouă în zilele
profeţiei lor, şi putere au peste ape să le
schimbe’n sânge şi să lovească pămân-
tul cu orice fel de plagă, oridecâteori
vor voi.

1Măsurătoare în vederea cruţării lor de la
dezastru (vezi Za 2, 5-6).

242 de luni = 1260 zile = 3 ani şi jumătate; o
perioadă destul de lungă, dar limitată.

3Aceştia nu sunt numiţi, dar ei trebuie cre-
zuţi. Simbol al celor ce-L vor mărturisi pe Hris-
tos în faţa prigonitorilor, având ca prototipuri ve-
chitestamentare pe Ilie şi Moise (vezi mai jos).

4Semn că misiunea lor este aceea de a în-
demna la pocăinţă.

7 Şi când îşi vor isprăvi mărturia, Fiara
care se ridică din adânc5 va face război
cu ei şi-i va birui şi-i va omorî.

8 Şi leşurile lor vor zăcea în piaţa cetă-
ţii celei mari, care simbolic6 se cheamă
Sodoma şi Egipt7, acolo unde şi Dom-
nul lor a fost răstignit.

9 Şi timp de trei zile şi jumătate, oa-
meni din popoare şi din seminţii şi din
limbi şi din neamuri le vor privi leşu-
rile şi nu vor îngădui ca trupurile lor
moarte să fie puse’n mormânt.

10 Şi-asupra lor se vor bucura locuito-
rii de pe pământ şi se vor veseli şi-şi
vor trimite daruri unii altora, pentru
că aceşti doi profeţi i-au chinuit pe lo-
cuitorii de pe pământ.

11 Şi după cele trei zile şi jumătate, duh
de viaţă de la Dumnezeu a intrat în
ei şi-au stat pe picioarele lor; şi frică
mare a căzut peste cei ce se uitau la ei.

12 Şi au auzit un glas puternic din cer,
zicându-le: „Suiţi-vă aici!” Şi s’au suit
la cer într’un nor; şi duşmanii lor au
privit la ei.

13 Şi’n ceasul acela s’a făcut cutremur
mare; şi a zecea parte din cetate s’a
prăbuşit şi au pierit în cutremur şapte
mii de oameni; iar ceilalţi s’au înfrico-
şat şi I-au dat slavă Dumnezeului ce-
rului.

14 Al doilea „vai” a trecut; al treilea
„vai”, iată, vine de’ndată8.

15 Şi a trâmbiţat al şaptelea înger: şi
au fost în cer glasuri puternice, zicând:

5Pentru „adânc” vezi nota de la 9, 1. „Fiara”:
Antihrist.

6Literal: duhovniceşte; în plan spiritual; ale-
goric.

7Ierusalimul; în Is 1, 9-10 e numit Sodoma
(din pricina păcatelor lui).

8Sfârşitul interludiului dintre trâmbiţele a
şasea şi a şaptea.
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Împărăţia lumii a devenit a Domnului
nostru şi a Hristosului Său şi El9 va
împărăţi în vecii vecilor.

16 Şi cei douăzeci şi patru de Bătrâni
care’n faţa lui Dumnezeu şed pe tronu-
rile lor au căzut cu feţele la pământ şi
I s’au închinat lui Dumnezeu,

17 zicând: „Îţi mulţumim Ţie, Doamne
Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel-ce-Eşti
şi Cel-ce-Erai şi Cel-ce-Vii, că Ţi-ai luat
puterea Ta cea mare şi-ai început să
împărăţeşti.

18 Şi neamurile s’au mâniat, dar a ve-
nit mânia Ta şi vremea ca cei morţi să
fie judecaţi şi să-i răsplăteşti pe robii
Tăi profeţii şi pe sfinţi şi pe cei ce se
tem de numele Tău, pe cei mici şi pe
cei mari, şi să prăpădeşti pe cei ce pră-
pădesc pământul”.

19 Şi templul lui Dumnezeu s’a deschis,
cel din cer, şi’n templul Său s’a văzut
chivotul testamentului Său; şi-au fost
fulgere şi vuiete şi tunete şi cutremur
şi grindină mare.

12

Cele şapte semne. Primul: Femeia
şi Balaurul.

1 Şi-un mare semn s’a arătat în cer:
O Femeie1 înveşmântată cu soarele; şi
sub picioarele ei, luna; şi pe capul său,
o cunună din douăsprezece stele2.

2 Şi era însărcinată; şi striga
chinuindu-se şi muncindu-se să

9Singularul „El” se referă, deopotrivă, la
Domnul (Dumnezeul) nostru şi la Hristosul Său.

1Identificată cu Fecioara Maria, „Eva cea
nouă”.

2Cele douăsprezece seminţii ale lui Israel,
neam căruia îi aparţine Femeia, dar şi cei doi-
sprezece apostoli ai Bisericii (noul Israel).

nască.

3 Şi-un alt semn s’a arătat în cer: Iată,
un Balaur3 mare, roşu ca focul, având
şapte capete şi zece coarne4; şi pe ca-
pete, şapte cununi împărăteşti5.

4 Şi coada lui târa o treime din stelele
cerului; şi le-a aruncat pe pământ6. Şi
Balaurul a stat înaintea Femeii care
era să nască, pentru ca să-i înghită co-
pilul când îl va naşte.

5 Şi ea a născut un Copil de parte băr-
bătească, Cel ce cu toiag de fier va să
păstorească toate neamurile7. Şi Co-
pilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la
tronul Său8,

6 iar Femeia a fugit în pustie9, acolo
unde are ea loc pregătit de Dumnezeu,
pentru ca acolo s’o hrănească timp de o
mie două sute şi şaizeci de zile10.

7 Şi război s’a făcut în cer: Mihail11 şi
îngerii lui au pornit război cu Balau-
rul. Şi se războia Balaurul, şi îngerii
lui;

8 şi el n’a răzbit, nici că locul lor s’a mai
găsit în cer.

9 Şi aruncat a fost Balaurul cel mare,
şarpele cel de demult, care se cheamă

3= Diavolul; duşmanul din vechime al Femeii
(Fc 3, 15).

4Simboluri ale forţei.
5Puterea regală a diavolului, „stăpânitorul lu-

mii acesteia” (In 12, 31).
6Oastea diavolului: îngerii căzuţi. Balaurul

îşi pregăteşte forţele pentru lupta ce urmează să
înceapă (v. 7 şi urm.).

7= Iisus Hristos; Mielul devenit Păstor (7, 17);
citat din Ps 2, 9 (profeţie mesianică).

8Trecere directă de la naştere la înălţarea în-
tru slavă; diavolul nu se poate atinge de El.

9Pustie: în limbajul biblic, locul de refugiu al
celor prigoniţi.

10Vezi 11, 3.
11= Arhanghelul Mihail, comandantul oştilor

cereşti (Dn 10, 13, 21; 12, 1).
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diavol şi Satana, cel ce pe toată lu-
mea12 o înşeală – aruncat a fost pe
pământ; şi îngerii săi aruncaţi au fost
cu el.

10 Şi-am auzit un glas mare’n cer, zi-
când: „Acum s’a făcut mântuirea şi pu-
terea şi împărăţia Dumnezeului nos-
tru şi stăpânirea Hristosului Său, căci
aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri,
cel ce ziua şi noaptea-i pâra în faţa
Dumnezeului nostru.

11 Şi ei l-au biruit prin sângeleMielului
şi prin cuvântul mărturiei lor şi prin
aceea că viaţa până la moarte nu şi-au
iubit-o13.

12 Pentru aceasta bucuraţi-vă, ceruri,
şi voi, cei ce locuiţi în ele! Vai vouă,
pământule şi mare, căci diavolul a co-
borât la voi având mare mânie, fiindcă
el ştie că puţină vreme are”.

13 Şi când Balaurul a văzut c’a fost
aruncat pe pământ, a prigonit-o14 pe
Femeia care născuse Pruncul.

14 Şi i s’au dat Femeii cele două aripi
ale vulturului celui mare15, ca să zbo-
are’n pustie la locul ei, acolo unde,
departe de faţa şarpelui, este hră-
nită o vreme şi vremi şi-o jumătate de
vreme16.

15 Şi şarpele a aruncat după Femeie

12Nu universul (kósmos), ci oamenii ca lume
(oikouméne).

13Şi-au dispreţuit viaţa până într’acolo încât
au acceptat să moară (ca martori-martiri ai Mie-
lului); vezi In 12, 25.

14În prelungirea şi completarea simbolului,
Femeia (Fecioara Maria) e însăşi Biserica, su-
pusă’n istorie duşmăniei diavolului, atât în per-
secuţii cât şi’n timp de pace.

15Simbol ascuns. E foarte probabil însă ca
acest text să fi inspirat icoana-frescă a Maicii
Domnului înaripate, din biserica mânăstirii Go-
vora.

16Expresie preluată din Dn 7, 25; 12, 7 spre a
indica o perioadă limitată a suferinţei.

din gură-i apă ca un râu, ca s’o ia pu-
hoiul.

16 Şi pământul i-a venit Femeii
într’ajutor; că şi-a deschis pământul
gura şi a’nghiţit râul pe care Balaurul
îl aruncase din gura sa.

17 Şi Balaurul s’a aprins de mânie asu-
pra Femeii şi a pornit să facă război cu
ceilalţi din seminţia ei17, cei ce păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi aumărturia
lui Iisus18.

18 Şi a stat pe nisipul mării19.

13

Al doilea semn: Fiaramării. Al tre-
ilea: Fiara pământului.

1 Şi-am văzut ridicându-se din mare o
Fiară1 având zece coarne2 şi şapte ca-
pete3; şi pe coarnele ei, zece steme; şi
pe capetele ei, nume blasfemiatoare4.

2 Şi Fiara pe care-am văzut-o era ase-
menea leopardului, picioarele ei erau
ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de

17Vezi Fc 3, 15; descendenţii spirituali ai Evei
celei noi (vezi mai departe).

18Pentru mărturia lui Iisus vezi nota de la 6,
9.

19De unde va continua lupta, cu ajutorul celor
două Fiare.

1Reuneşte caracteristicile celor patru Fiare
din Dn 7, 2-8. Identificată cu imperiul ro-
man, prototipul oricărei puteri politice organi-
zate care, sub comanda obscură a Balaurului, I
se opune Mielului şi seamănă confuzia printre
oameni.

2= Cei zece regi din 17, 9.
3Cele şapte coline ale Romei.
4Literal: nume de blasfemie. Atributele şi ti-

tlurile divine pe care şi le reclamau împăraţii ro-
mani (zeu, dumnezeu, august, fiu al zeilor, sal-
vator, domn etc.), tot atâtea blasfemii la adresa
unicului şi adevăratului Dumnezeu.
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leu. Şi Balaurul i-a dat Fiarei puterea
lui şi tronul său5 şi stăpânire mare.

3 Şi unul din capetele Fiarei era ca în-
junghiat de moarte, dar rana ei cea de
moarte a fost vindecată; şi tot pămân-
tul s’a minunat ţinându-se după Fi-
ară6.

4 Şi i s’au închinat Balaurului, pen-
tru că el i-a dat Fiarei stăpânirea; apoi
i s’au închinat Fiarei, zicând: „Cine-i
asemenea Fiarei şi cine poate să se răz-
boiască împotrivă-i7?. . . ”

5 Şi i s’a dat8 ei gură să grăiască vorbe
mari şi blasfemii; şi putere i s’a dat să
lucreze timp de patruzeci şi două de
luni9.

6 Şi gura şi-a deschis-o spre blasfemii
împotriva lui Dumnezeu, să-I blasfe-
mieze numele şi locuinţa, pe cei ce lo-
cuiesc în cer.

7 Şi i s’a dat să facă război asupra sfin-
ţilor şi să-i biruie; şi i s’a dat ei stăpâ-
nire peste toată seminţia şi poporul şi
limba şi neamul.

8 Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc
pe pământ, ale căror nume nu sunt de
la’ntemeierea lumii scrise’n cartea vie-
ţii Mielului înjunghiat10.

5Tronul celui ce este „stăpânitorul lumii aces-
teia” (In 14,30). = Învestitura satanică.

6Oamenii atraşi şi înşelaţi de ceea ce pare o
minune.

7Lozincă de massă, parodiind laudele adre-
sate lui Dumnezeu (vezi Iş 15, 11; Ps 88, 7; 112,
5).

8Forma reflexiv-pasivă a verbului indică fap-
tul că, chiar în condiţii apocaliptice, totul se face
cu ştirea şi permisiunea lui Dumnezeu, Care-Şi
menţine suveranitatea (vezi şi In 19,11).

9Vezi nota de la 11, 2.
10Cei slabi şi laşi, în opoziţie cu creştinii tari şi

curajoşi, prevăzuţi în planul lui Dumnezeu. „De
la’ntemeierea lumii”: vezi Mt 25, 34. În redac-
tarea, mult mai textuală, a Bibliei lui Şerban:
„. . . cărora nu-s scrise numele în cartea vieţii,

9 Dacă are cineva urechi, să audă!:

10Cine duce’n robie, în robie e dus; cine
ucide cu sabia, de sabie trebuie ucis.
Aici e răbdarea şi credinţa sfinţilor11.

11 Şi-am văzut o altă Fiară12,
ridicându-se din pământ; şi avea
două coarne, asemenea unui miel, dar
grăia ca un balaur.

12 Şi toată puterea primei Fiare o face13

în faţa acesteia. Şi face ca pământul
şi locuitorii de pe el să se’nchine Fia-
rei celei dintâi, a cărei rană de moarte
fusese vindecată.

13 Şi face semne mari, pân’la a face ca
foc să se coboare din cer pe pământ îna-
intea oamenilor;

14 şi prin semnele ce i s’a dat să facă’n
faţa Fiarei îi amăgeşte pe cei ce locu-
iesc pe pământ, spunându-le celor ce
locuiesc pe pământ să-i facă chip14 Fia-
rei care poartă rană de sabie şi a rămas
în viaţă.

15 Şi i s’a dat ei să-i dea chipului Fiarei
un duh15, pentru ca chipul Fiarei să şi
grăiască şi să facă’n aşa fel ca toţi cei
ce nu se vor închina chipului Fiarei să
fie ucişi.

16 Şi pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari,

a Mielului celui jungheat, de la izvodirea lumii”.
Desigur, în ambele redactări, nu poate fi vorba
de predestinare, ci de preştiinţa lui Dumnezeu.

11Răbdarea’ntru credinţă: aceea că, până la
urmă, dreptatea lui Dumnezeu îi va răzbuna pe
cei drepţi.

12Adversar în plan religios, intelectual şi mo-
ral, cu înfăţişare mai potolită, dar cu o mare
capacitate mimetică („coarne asemenea unui
miel”): religiile şi filosofiile sincretiste, erezi-
ile şi sectele de toată mâna, ideologiile careşi
revendică asemănări sau înrudiri cu creştinis-
mul, toate însă fiind în slujba primei Fiare (iar
aceasta, la rându-i, în aceea a Balaurului).

13= O exercită.
14= Portret; efigie; bust; statuie.
15O suflare; aparenţa unei fiinţe însufleţite.
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şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei
liberi şi pe robi îi face să-şi pună semn
pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte,

17 încât nimeni să nu poată cumpăra
sau vinde16, fără numai cel ce are sem-
nul: numele Fiarei sau numărul nu-
melui17 Fiarei.

18 Aici e’nţelepciunea! Cine are price-
pere, să socotească numărul Fiarei; că
e număr de om. Şi numărul ei este şase
sute şaizeci şi şase18.

14

Al patrulea semn: Mielul şi fecio-
relnicii. Al cincilea: cei trei îngeri.
Al şaselea: un Fiu al Omului. Sece-
rişul.

1 Şi m’am uitat; şi iată, Mielul stătea
pe muntele Sionului; şi cu El, o sută
patruzeci şi patru de mii1 care aveau
numele Lui şi numele Tatălui Său scris
pe frunţile lor.

16= Constrângere economică.
17Evreii şi Grecii din antichitate obişnuiau

uneori să convertească fiecare literă sau con-
soană a unui nume propriu în valoarea ei nume-
rică din alfabetul respectiv şi să facă un total;
nume încifrat.

18Pe seama acestui număr s’au făcut nume-
roase speculaţii, fiecare în funcţie de alfabetul şi
maniera în care se operează calculul. Cea mai
probabilă rămâne aceea care, în valorile nume-
rice ale alfabetului ebraic, îl indică pe CaesarNe-
ron, împăratul Romei, primulmare persecutor al
creştinilor: QSR = 100 + 60 + 200; NRON = 50
+ 200 + 6 + 50; totalul: 666. Semnificaţia poate
fi însă şi de ordin mai general: cifra 7 (simbolul
perfecţiunii) minus 1 = simbolul imperfecţiunii,
repetată de trei ori în 666; acest număr îl poate
desemna pe omul total imperfect, pe cel ce întru-
chipează tot ce este mai rău. În cazul lui Nero
(sau Neron), el poate fi persoana istorică reală,
dar şi arhetipul celor ca el de-a lungul istoriei.

1Vezi nota de la 7, 4.

2 Şi-am auzit un glas din cer ca un vu-
iet de ape multe şi ca bubuitul unui tu-
net puternic; iar glasul pe care l-am au-
zit era ca al ţiteraşilor ţiterindu-şi ţite-
rele2.

3 Şi cântare nouă cântau înaintea tro-
nului şi înaintea celor patru Fiinţe şi
a Bătrânilor; şi nimeni nu putea să în-
veţe cântarea decât cei o sută patruzeci
şi patru de mii care fuseseră răscum-
păraţi de pe pământ.

4 Aceştia sunt cei ce nu s’au întinat
cu femei; că sunt feciorelnici3. Aceştia
sunt cei ce-I urmează Mielului oriunde
Se va duce. Aceştia au fost răscumpă-
raţi dintre neamuri, pârgă lui Dumne-
zeu şi Mielului.

5 Şi’n gura lor nu s’a aflat minciună, fi-
indcă sunt fără prihană.

6 Şi-am văzut un alt înger care zbura
în înaltul cerului, având o Evanghelie
veşnică s’o binevestească celor ce locu-
iesc pe pământ şi la tot neamul şi se-
minţia şi limba şi poporul.

7 Şi striga cu glas puternic: „Temeţi-
vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, că cea-
sul judecăţii Sale a venit; şi închinaţi-
vă Celui ce a făcut cerul şi pământul şi
marea şi izvoarele apelor!”

8 Şi un alt înger, al doilea, a urmat, zi-
când: „A căzut, a căzut Babilonul cel
mare4, cel ce din vinul pătimaşei sale
desfrânări5 a adăpat toate neamurile!”

9 Şi un alt înger, al treilea, le-a urmat,

2Traducere oarecum forţată, dar foarte lite-
rală şi numai pentru a reda jocul de cuvinte al
originalului, care sugerează că muzica era aceea
a unor voci acompaniate de ţitere (instrument în-
tâlnit şi la 5, 8).

3În contrast cu cei dedaţi desfrâului păgân.
4Babilonul: simbol al Romei păgâne (vezi 1

Ptr 5, 13 şi nota).
5Literal: din vinul patimei desfrânării sale.
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zicând cu glas mare: „Dacă cineva i
se închină Fiarei şi chipului ei şi-i pri-
meşte semnul pe fruntea sau pe mâna
lui,

10 va bea şi el din vinulmâniei lui Dum-
nezeu, turnat neamestecat în cupamâ-
niei Sale, şi se va chinui în foc şi’n pu-
cioasă dinaintea sfinţilor îngeri şi di-
naintea Mielului”.

11 Şi fumul chinului lor se suie’n vecii
vecilor. Şi nici ziua şi nici noaptea nu
au odihnă cei ce se închină Fiarei şi chi-
pului ei, şi oricine primeşte semnul nu-
melui ei.

12 Aici este răbdarea sfinţilor, cei ce
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi cre-
dinţa lui Iisus.

13 Şi-am auzit un glas din cer, zicând:
„Scrie: Fericiţi sunt morţii care de-
acum înainte mor întru Domnul! Da,
grăieşte Duhul, odihnească-se de oste-
nelile lor, căci faptele lor îi însoţesc”.

14 Şi m’am uitat: şi iată, un nor alb; şi
Cel ce şedea pe nor era asemenea Fi-
ului Omului6, având pe cap cunună de
aur şi’n mână o seceră ascuţită.

15 Şi un alt înger a ieşit din templu,
strigându-I cu glas mare Celui ce şe-
dea pe nor: „Trimite-Ţi secera şi se-
ceră, c’a venit ceasul de secerat, că se-
cerişul pământului s’a copt”.

16 Şi Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat
secera pe pământ, şi pământul a fost
secerat.

17 Şi un alt înger a ieşit din templul cel
din cer, având şi el o sabiţă7 ascuţită.

6Imagine-simbol preluată din Dn 7, 13-14;
vezi nota.

7Literal: o seceră. Conform principiului filo-
logic menţionat în nota de la FA 11, 30, grecescul
drépanon = seceră e tradus aici prin sabiţă (cuţit
încovoiat, cosor, rizacă), numele uneltei cu care
se recoltează strugurii.

18 Şi un alt înger a ieşit din altar, cel
ce are putere asupra focului; şi i-a stri-
gat cu glas mare celui ce avea sabiţa
ascuţită şi a grăit: „Trimite-ţi sabiţa
cea ascuţită şi culege ciorchinii viei
pământului, că strugurii ei s’au copt”.

19 Şi îngerul şi-a aruncat sabiţa pe
pământ şi a cules via pământului şi
a aruncat „totul” în linul8 cel mare al
mâniei lui Dumnezeu.

20 Şi linul a fost călcat afară din cetate;
şi din lin a ieşit sânge pân’la zăbalele
cailor pe o mie şase sute de stadii9.

15

Al şaselea semn: îngerii celor din
urmă plăgi. Cele şapte cupe.

1 Şi-am văzut în cer un alt semn mare
şi minunat: Şapte îngeri având şapte
plăgi1 – cele din urmă, căci cu ele s’a
sfârşit mânia lui Dumnezeu.

2 Am văzut ceva ca o mare de sticlă
amestecată cu foc, şi pe biruitorii Fi-
arei şi-ai chipului ei şi-ai numărului
numelui ei stând pe marea de sticlă şi
având ţiterele lui Dumnezeu.

3 Şi cântau cântarea lui Moise, robul
lui Dumnezeu, şi cântareaMielului, zi-
când: „Mari şi minunate sunt lucru-
rile Tale, Doamne Dumnezeule, Atotţi-

8Lin: cuvă mare de lemn în care strugurii re-
coltaţi erau zdrobiţi prin călcare cu picioarele.
Simbol al modului cum un erou biruitor îşi zdro-
beşte duşmanii sub picioarele lui şi ale cailor, pe
câmpul de luptă.

9O stadie: 185 metri. 42 x 100: numărul celor
patru puncte cardinale ridicat la pătrat şi înmul-
ţit cu o sută; imensitatea ariei în care va curge,
înalt, sângele celor pedepsiţi de Dumnezeu pen-
tru fărădelegile lor.

1Nu în sensul de răni, ci de cauze aducătoare
de răni.
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itorule!; drepte şi adevărate sunt căile
Tale, Împărate al neamurilor!

4 Cine nu se va teme de Tine, Doamne,
şi nu va slăvi numele Tău? Că Tu sin-
gur eşti sfânt, şi toate neamurile vor
veni şi se vor închina înaintea Ta, pen-
tru că judecăţile Tale au fost arătate”.

5 Şi după aceasta m’am uitat; şi tem-
plul cortului mărturiei s’a deschis în
cer.

6 Şi din templu au ieşit cei şapte îngeri
cu cele şapte plăgi, îmbrăcaţi în in cu-
rat strălucitor şi’ncinşi pe sub sân cu
cingători de aur.

7 Şi una din cele patru Fiinţe le-a dat
celor şapte îngeri şapte cupe de aur
pline de mânia lui Dumnezeu Cel-Viu
în vecii vecilor.

8 Şi templul s’a umplut cu fum din
slava lui Dumnezeu şi din puterea Lui;
şi nimeni nu putea să intre în tem-
plu până ce se vor fi isprăvit cele şapte
plăgi ale celor şapte îngeri.

16

Cele şapte cupe ale mâniei lui
Dumnezeu.

1 Şi-am auzit glas mare din templu,
zicându-le celor şapte îngeri: „Duceţi-
vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte cupe
ale mâniei lui Dumnezeu!”

2 Şi s’a dus cel dintâi şi şi-a vărsat cupa
pe pământ. Şi s’a ivit o bubă rea şi vă-
tămătoare pe oamenii care aveau sem-
nul Fiarei şi care se’nchinau chipului
Fiarei.

3 Şi al doilea înger şi-a vărsat cupa
în mare; şi s’a făcut sânge ca al unui

mort1, şi toată suflarea vieţii care
este’n mare a murit.

4 Şi cel de al treilea şi-a vărsat cupa în
râuri şi’n izvoarele apelor; şi ele s’au
prefăcut în sânge.

5 Şi l-am auzit pe îngerul apelor, zi-
când: „Drept eşti Tu, Cel-ce-Eşti şi Cel-
ce-Erai, Sfinte, că ai judecat acestea;

6 de vreme ce ei au vărsat sângele sfin-
ţilor şi profeţilor, tot sânge le-ai dat să
bea. Vrednici sunt!”

7 Şi-am auzit zicându-se din altar:
„Da, Doamne Dumnezeule Atotţiito-
rule, adevărate şi drepte sunt judecă-
ţile Tale!”

8 Şi al patrulea înger şi-a vărsat cupa
în soare; şi i s’a dat lui să-i dogorească
pe oameni cu foc.

9 Şi oamenii au fost dogorâţi cu mare
arşiţă şi au blasfemiat numele lui
Dumnezeu Care are putere peste plă-
gile acestea, şi nu s’au pocăit ca să-I
dea slavă.

10 Şi al cincilea şi-a vărsat cupa pe sca-
unul Fiarei; şi împărăţia ei s’a întune-
cat şi oamenii îşi muşcau limbile de du-
rere,

11 şi din pricina durerilor şi a bubelor
lor L-au blasfemiat pe Dumnezeul ce-
rului, dar de faptele lor nu s’au pocăit.

12 Şi al şaselea înger şi-a vărsat cupa
peste râul cel mare, peste Eufrat2, şi
apa lui a secat ca să fie gătită ca-
lea’mpăraţilor de la Soare-Răsare.

13 Şi-am văzut „ieşind” din gura Balau-
rului şi din gura Fiarei şi din gura Pro-
fetului Mincinos trei duhuri necurate,
ca nişte broaşte;

1Expresia sugerează sângele unei fiinţe în-
junghiate: vâscos; o mocirlă roşie.

2Vezi nota de la 9, 14.
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14 fiindcă ele sunt duhuri de diavoli, fă-
cătoare de semne, care se duc la împă-
raţii lumii’ntregi să-i adune la războiul
Zilei celei mari a lui Dumnezeu Atotţi-
itorul.

15 – „Iată, Eu vin ca un fur. Fericit cel
ce priveghează şi-şi păstrează veşmin-
tele3, ca să nu umble gol şi să i se vadă
ruşinea4!” –

16 Şi i-a strâns la locul care’n evreieşte
se cheamă Armagheddon5.

17 Al şaptelea înger şi-a vărsat cupa’n
văzduh; şi din templul cerului, de la
tron, a ieşit o voce mare, strigând: „S’a
făcut!”

18 Şi au fost fulgere şi vuiete şi tunete
şi s’a făcut cutremur mare, aşa cum de
când e omul pe pământ n’a mai fost un
cutremur atât de mare.

19 Şi cetatea cea mare6 s’a rupt în trei
părţi, şi cetăţile păgânilor s’au prăbu-
şit. Şi de Babilonul cel mare s’a amin-
tit înaintea lui Dumnezeu, pentru ca
El să-i dea paharul vinului aprinderii
mâniei Lui.

20 Şi tot ce fusese insulă a fugit, şi
munţi nu s’au mai aflat.

21 Şi grindină mare ca talantul7 s’a
prăvălit din cer peste oameni. Şi oame-

3Cel ce priveghează rămâne îmbrăcat.
4În contrast cu veşmântul purităţii din 19, 8.
5Nume enigmatic, probabil de origine ebraică.

S’ar traduce „muntele Meghiddo” (vezi nota de la
4 Rg 23, 29), deşi geografia sau istoria universală
nu cunoaşte un munte cu acest nume. El suge-
rează, totuşi, localitatea Meghiddo, din câmpia
Esrom, unde s’au adunat armate şi s’au dat bă-
tălii sângeroase (cf. Jd 5, 19; 4 Rg 9, 27; Za 12, 11
– T. M.). Din context: simbol al ultimei lupte ide-
ologice dintre bine şi rău, dintre forţele luminii
şi ale întunericului, dintre Dumnezeu şi Satana.

6Roma (numită mai departe, în paralelă, „Ba-
bilonul cel mare”, ca în 14, 8).

7Un talant (în sistemul de măsuri al epocii):
aproximativ 40 de kilograme.

nii L-au blasfemiat pe Dumnezeu din
pricina plăgii cu grindină, căci mare e
plaga aceasta, foarte mare.

17

Babilonul, Desfrânata cea mare;
Fiara.

1 Şi a venit unul din cei şapte îngeri
care aveau cele şapte cupe şi a grăit că-
tre mine, zicând: „Vino să-ţi arăt jude-
cata Desfrânatei celei mari1, care şade
pe ape multe2,

2 cu care s’au desfrânat regii pământu-
lui, iar locuitorii pământului s’au îm-
bătat de vinul desfrânării ei”.

3 Şi’ntru duh3 m’a dus în pustiu; şi-am
văzut o femeie şezând pe o Fiară sta-
cojie, plină de nume blasfemiatoare4,
având şapte capete şi zece coarne.

4 Şi femeia era îmbrăcată’n purpură
şi’n stacojiu şi’mpodobită cu aur şi
cu pietre scumpe şi cu mărgăritare5,
având în mână un pahar de aur, plin
de urâciune şi de necurăţiile desfrână-
rii ei.

5 Iar pe fruntea ei, scris un nume,
o taină: Babilonul-cel-mare, mama

1Marea Prostituată: Roma imperială, centru
universal al idolatriei şi imoralităţii, dar şi prin-
cipala persecutoare a creştinismului. În Vechiul
Testament, cu acest nume sunt denunţate oraşe
ca Ninive (Naum 3, 4), Tir (Is 23, 15-16), Ierusa-
limul (Is 1, 21). Deja anunţată de două ori, ju-
decata „Marelui Babilon” este, în fapt, sentinţa
finală de condamnare şi execuţia, aşa cum e des-
crisă în versetul 16. Nu trebuie uitată însă şi
dimensiunea ei arhetipală.

2= Popoarele imperiului roman, dominate de
capitală (vezi v. 15).

3În stare de extaz (vezi şi 1, 10; 4, 2).
4Titlurile divine pe care şi le reclamau cezarii

Romei (vezi nota de la 13, 1).
5Culori şi podoabe imperiale.
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desfrânatelor şi-a urâciunilor pămân-
tului.

6 Şi-am văzut-o pe femeie beată de sân-
gele sfinţilor şi de sângele mucenicilor
lui Iisus; şi văzând-o eu, cu mare mi-
rare m’am mirat.

7 Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Eu
îţi voi spune taina femeii şi pe a Fiarei
care-o poartă, cea care are cele şapte
capete şi cele zece coarne.

8 Fiara pe care-ai văzut-o era şi nu
este6; şi va să se ridice din adânc şi să
meargă spre pieire. Şi cei ce locuiesc pe
pământ, ale căror nume nu sunt scrise
de la’ntemeierea lumii în cartea vieţii,
se vor mira văzând Fiara, că era şi că
nu este şi că va să vină.

9 Aici e minte7 care are’nţelepciune.
Cele şapte capete sunt şapte munţi8

deasupra cărora şade femeia. Şi sunt
şi şapte împăraţi:

10 cinci au căzut, unul este, celălalt
încă n’a venit – şi când va veni, puţin
trebuie să rămână9.

11 Şi Fiara care era şi nu este, este ea
însăşi un al optulea „împărat”; şi ea
este dintre cei şapte10 şi merge spre
pieire.

12 Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut
sunt zece regi care încă n’au primit pu-

6Revers parodic al definiţiei lui Dumnezeu:
„Cel-ce-Este şi Cel-ce-Era. . . ” (vezi 1, 4), în spi-
ritul Fiarei care-L parodiază pe Iisus Hristos
în chiar viaţa, moartea, învierea şi venirea Lui
(vezi versetul întreg).

7Inteligenţă; raţiune penetrantă.
8Cele şapte coline ale Romei. Dar cele şapte

coarne au dublu simbol (vezi v. 10).
9Există mai multe ipoteze asupra identităţii

împăraţilor romani vizaţi, dar nici una nu e con-
cludentă; textul rămâne enigmatic. Oricum, e
vorba de prigonitori ai creştinilor.

10Un al optulea, dar cu atributul comun al ce-
lor şapte, acela de persecutor al creştinilor.

tere’mpărătească, dar care vor lua pu-
tere ca de’mpăraţi, pentru un ceas, îm-
preună cu Fiara11.

13 Aceştia au un singur gând: şi tăria
şi puterea12 lor i-o dau13 Fiarei.

14 Ei vor porni război împotriva Mielu-
lui, dar Mielul îi va birui, pentru că El
este Domnul domnilor şi Împăratul îm-
păraţilor; şi cei împreună cu El, che-
maţi şi aleşi şi credincioşi14 „vor birui
şi ei”.

15 Şi mi-a zis: „Apele pe care le-ai vă-
zut şi deasupra cărora şadeDesfrânata
sunt popoare şi gloate şi neamuri şi
limbi.

16 Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut
şi Fiara o vor urî pe Desfrânată şi-o vor
face pustie şi goală, şi carnea ei o vor
mânca, iar pe ea o vor arde’n foc15;

17 pentru că Dumnezeu le-a pus în
inimi16 ca ei să facă pe gândul Său şi
într’un gând să se’ntâlnească, şi împă-
răţia lor să i-o dea Fiarei până ce cu-
vintele lui Dumnezeu se vor plini17.

18 Iar femeia pe care-ai văzut-o
este cetatea cea mare, care are pu-
tere’mpărătească peste regii pămân-
tului”.

11Este vorba, probabil, de guvernatori, satrapi
locali şi conducători barbari vasali ai Romei, care
pentru foarte scurtă vreme vor fi învestiţi cu pu-
teri speciale de a-i persecuta şi ucide pe credin-
cioşii Mielului.

12= Autoritatea (de obicei, exercitată prin
mandat).

13= I-o pun la dispoziţie.
14= Aliaţii Mielului, aşa cum regii din v. 12

sunt aliaţii Fiarei.
15Execuţia Desfrânatei se face chiar prin unel-

tele ei, ceea ce denotă că forţele răului sfârşesc
prin a se devora ele între ele.

16= I-a inspirat.
17Aliaţi ai Fiarei şi ai Desfrânatei, cei zece

regi (coarne) deveniseră, de fapt, instrumente
ale planului lui Dumnezeu (cf. Pr 21, 1).
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18

Căderea Babilonului.

1 După acestea am văzut un alt în-
ger pogorându-se din cer, având putere
mare; şi pământul s’a luminat de slava
lui.

2 Şi a strigat cu glas puternic, zicând:
„A căzut!, a căzut Babilonul cel mare şi
a devenit sălaş al demonilor şi cuibar1

a tot duhul necurat şi cuibar a toată pa-
sărea spurcată şi urâtă2”.

3 Pentru că toate neamurile au băut
din vinul aprinderii desfrânării ei,
şi împăraţii pământului cu ea s’au
desfrânat3, şi neguţătorii lumii din pu-
terea strălucirii4 ei s’au îmbogăţit.

4 Şi-am auzit un alt glas din cer, zicând:
„Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu vă
faceţi părtaşi la păcatele ei şi să nu pri-
miţi din plăgile ei,

5 fiindcă păcatele ei au ajuns pân’la cer
şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de ne-
dreptăţile ei.

6 Plătiţi-i5 aşa cum şi ea a plătit,
şi cu’ndoită măsură îndoit măsuraţi-i
după faptele ei; în paharul în care a
turnat, turnaţi-i de două ori pe-atât.

7 Şi cât s’a slăvit ea pe sine şi a stră-

1Grecescul fylaké înseamnă pază, suprave-
ghere, strajă (Mt 14, 25), închisoare, temniţă (Mt
14, 3; Ap 2, 10; 20, 7). Aici însă are sensul de adă-
post, loc de refugiu, ţarc în care cineva se simte
bine. Imaginea este aceea a unei cetăţi pustii,
ruinate, părăsite; un astfel de pustiu e locul pre-
ferat al duhurilor necurate.

2Urâtă, în sensul: urâtă de alţii, detestată.
(Consumarea păsărilor impure era interzisă de
Legea Veche).

3= S’au prostituat.
4Sensul exact: luxului.
5Aici registrul adresării se schimbă: porun-

cile le sunt date îngerilor pedepsitori, cei ce
aplică dreptatea dumnezeiască.

lucit6, tot pe-atâta daţi-i chin şi bocet.
Fiindcă zice ea în inima ei: Stau ca
o’mpărăteasă, şi văduvă nu sunt, şi bo-
cet nu voi vedea. . .

8 Pentru aceea, într’o singură zi îi vor
veni plăgile: moarte şi bocet şi foa-
mete; şi’n foc va fimistuită, că puternic
este Domnul Dumnezeu Care-o judecă.

9 Iar7 împăraţii pământului care s’au
desfrânat cu ea şi s’au bucurat de stră-
lucirea ei vor plânge şi se vor bate’n
piept asupră-i când vor vedea fumul ar-
derii ei,

10 departe stând de frica chinurilor ei şi
zicând: Vai!, vai!, tu, cetatea cea mare,
Babilonul, cetatea cea tare, că’ntr’un
ceas ţi-a venit judecata!. . .

11 Şi neguţătorii pământului vor
plânge şi vor boci asupră-i, că nimeni
nu le mai cumpără marfa,

12 marfă de aur şi de argint şi de pietre
preţioase şi de mărgăritare şi de vison
şi de porfiră şi demătase şi de stofă sta-
cojie, tot lemnul bine-mirositor şi tot
lucrul de fildeş, şi tot lucrul de lemn
de mare preţ şi de bronz şi de fier şi de
marmură,

13 şi scorţişoară şi balsam şi mirodenii
şi mir şi tămâie şi vin şi untdelemn şi
făinuţă albă şi grâu şi vite şi oi şi cai şi
căruţe şi robi8 şi suflete de oameni.

14 Şi dusu-s’au de la tine roadele după
care-ţi tânjea sufletul, şi de la tine
pierit-au toate cele grase şi strălucite,
şi niciodată nu s’or mai afla. . .

6Mai exact: s’a bucurat de o viaţă de lux.
7Nouă schimbare de registru narativ (ver-

setele 9-19): dezastrul Babilonului e descris
prin gura împăraţilor, negustorilor şi armatori-
lor care au beneficiat de gloria şi prosperitatea
cetăţii.

8Aici sóma în sensul din Tob 10, 10 şi 2 Mac
8, 11.
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15 Neguţătorii acestora, cei ce s’au îm-
bogăţit de pe urma ei, departe vor
sta de frica chinului ei, plângând şi
jelindu-se

16 şi zicând: Vai!, vai!, cetatea cea
mare, cea învestmântată’n vison şi’n
porfiră şi’n stofă stacojie şi’mpodobită
cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgă-
ritare!

17 Că’ntr’un ceas s’a pustiit atâta bogă-
ţie! Şi tot căpitanul de vas şi tot călăto-
rul pe mare şi corăbierii şi toţi câţi tră-
iesc de pe urma mării stăteau departe

18 şi strigau uitându-se la fumul arderii
ei, zicând: Care cetate era asemenea
cetăţii celei mari?. . .

19 Şi-şi puneau ţărână pe capete şi stri-
gau, plângând şi jelindu-se şi zicând:
Vai!, vai!, cetatea cea mare, din a cărei
îmbuibare s’au îmbogăţit toţi cei ce au
corăbii pe mare, că’ntr’un ceas s’a pus-
tiit!”. . .

20 „Veseleşte-te9 de ea, cerule, şi voi,
sfinţi şi apostoli şi profeţi; că judecata
voastră asupră-i a judecat-o Dumne-
zeu!10”

21 Iar un înger puternic a ridicat o pia-
tră cât o piatră mare de moară şi a
aruncat-o’n mare, zicând: „Aşa, dintr’o
lovitură, aşa va fi aruncat Babilonul,
cetatea cea mare, şi nu se va mai
afla!. . .

22 Şi vocea ţiteraşilor şi-a muzicanţilor
şi-a flautiştilor şi-a trâmbiţaşilor nu se
va mai auzi de-acum în tine; şi nici un
meşteşugar din orice meşteşug nu se
va mai afla în tine; şi’n tine cântec de
moară nu se va mai auzi.

9Textul reia vocea autorului – sau pe cea ve-
nită din cer (v. 4).

10„A Mea este răzbunarea” (Dt 32, 35; Ps 93,
1; Rm 12, 19; Evr 10, 30).

23 Şi lumină de lampă, nu, niciodată nu
se va mai ivi’ntru tine; şi glas de mire
şi de mireasă, nu, niciodată nu se vor
mai auzi’ntru tine, pentru că neguţă-
torii tăi erau mai-marii pământului şi
pentru că toate neamurile s’au rătăcit
prin vraja ta. . .

24 Şi s’a găsit în ea sânge de profeţi şi
de sfinţi şi-al tuturor celor înjunghiaţi
pe pământ”.

19

Căderea Babilonului (continuare).
Cina nunţii Mielului. Călăreţul ca-
lului alb.

1 După acestea am auzit ca un glas pu-
ternic de mulţime multă’n cer, zicând:
„Aliluia! Mântuirea şi slava şi puterea
sunt ale Dumnezeului nostru!

2 Pentru că adevărate şi drepte sunt
judecăţile Sale! Pentru că a judecat-
o pe Desfrânata cea mare, care a stri-
cat pământul cu desfrânarea ei, şi din
mâna ei a răzbunat sângele robilor
Săi”.

3 Şi au zis a doua oară: „Aliluia!” Şi fu-
mul „arderii” ei se ridică în vecii vecilor.

4 Iar cei douăzeci şi patru de Bătrâni
şi cele patru Fiinţe au căzut şi I s’au
închinat lui Dumnezeu Cel ce şade pe
tron, zicând: „Amin! Aliluia!”

5Şi un glas a ieşit din tron, zicând: „Lă-
udaţi pe Dumnezeul nostru, voi, toţi
robii Săi, voi, cei ce vă temeţi de El,
mici şi mari!”

6 Atunci am auzit ca un glas de mul-
ţime multă şi ca un vuiet de ape multe
şi ca un bubuit de tunete puternice, zi-
când: „Aliluia!, că Domnul Dumnezeul
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nostru Atotţiitorul S’a împărăţit1!

7 Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I
dăm slavă, căci nunta Mielului a venit
şi mireasa Lui s’a pregătit,

8 şi i s’a dat ei să se înveşmânteze cu vi-
son2 curat, luminos – căci visonul sunt
faptele cele drepte ale sfinţilor”.

9 Şi mi-a zis: „Scrie: Fericiţi cei che-
maţi la cina de nuntă a Mielului!” Şi
mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cu-
vinte ale lui Dumnezeu3”.

10 Şi-am căzut înaintea picioarelor
sale, ca să mă’nchin lui. Şi el mi-
a zis: „Vezi să nu faci asta!4 Sunt
împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi
care aumărturia lui Iisus. Lui Dumne-
zeu închină-te, căci mărturia lui Iisus
este duhul profeţiei5”.

11 Şi-am văzut cerul deschis; şi iată, un
cal alb; şi Cel ce şedea pe el Se nu-
meşte Credincios şi Adevărat, şi’ntru
dreptate judecă şi Se războieşte.

12 Iar ochii Lui, ca para focului; şi pe
capul Său, numeroase steme; având un
nume scris, pe care nimeni nu-l ştie de-
cât numai El6.

1Şi-a luat împărăţia în stăpânire.
2Vison: ţesătură din material foarte fin şi

scump, de obicei albă, din care se confecţionau
veşmintele marilor preoţi, regilor şi oamenilor
bogaţi (Lc 16, 19). Visonul era una din marile
mărfuri de import ale Romei (18, 12), simbol al
luxului ei (18, 16), dar, prin revers, şi simbol al
bogăţiei sfinţilor (vezi şi v. 14).

3= Atestarea faptică a tuturor profeţiilor des-
pre înviere, judecată şi viaţa veşnică.

4Act de smerenie, caracteristic tuturor sfinţi-
lor şi îngerilor, asemenea lui Petru care refuzase
închinarea sutaşului Corneliu (FA 10, 25-26).

5Duhul profeţiei: darul de a tâlcui corect Sfin-
tele Scripturi şi învăţătura Domnului Iisus. Des-
pre harisma profeţiei vezi FA 11, 27.

6Puterea şi măreţia lui Hristos depăşesc orice
capacitate omenească de cunoaştere şi înţele-
gere.

13 Şi este’mbrăcat într’o mantie stro-
pită cu sânge7; şi numele Lui se
cheamă Cuvântul-lui-Dumnezeu.

14 Şi oştile din cer8 Îi urmau călări pe
cai albi, purtând veşminte de vison alb,
curat.

15 Şi din gura Lui iese o sabie ascuţită
cu care să lovească neamurile; şi El cu
toiag de fier le va păstori şi va călca li-
nul9 aprinderii mâniei lui Dumnezeu
Atotţiitorul.

16 Şi pe mantia Lui şi pe coapsa
Lui10 are nume scris: Împăratul-
împăraţilor-şi-Domnul-domnilor.

17 Şi-am văzut un înger stând în soare;
şi el a strigat cu glas puternic, grăindu-
le tuturor păsărilor ce zboară’n mijlo-
cul cerului11: „Veniţi şi adunaţi-vă la
ospăţul cel mare al lui Dumnezeu,

18 ca să mâncaţi cărnuri de’mpăraţi şi
cărnuri de căpetenii şi cărnuri de pu-
ternici şi cărnuri de cai şi de-ale ce-
lor ce şed pe ei, şi cărnuri de tot soiul
de oameni, şi liberi, şi robi, şi mici, şi
mari”12.

19 Şi-am văzut Fiara şi pe’mpăraţii
pământului şi oştirile lor adunate ca să
facă război cu Cel ce şade pe cal şi cu
oştirea Lui.

20 Şi Fiara a fost prinsă13; şi cu ea,
Profetul Mincinos, cel ce’n faţa ei fă-
cea semne prin care-i amăgise pe cei ce

7= Semnul patimilor Mielului.
8= Oştile îngerilor, dar şi ale martirilor.
9Despre lin şi călcarea strugurilor (duşmani-

lor) vezi nota de la 14, 19.
10Anticii obişnuiau uneori ca pe şoldul unei

statui să scrie numele personajului reprezentat.
11= Cele ce planează’n zenit. Păsări de pradă.
12Păsările de pradă, ca factor ecologic, sunt

cele ce curăţă de leşuri un câmp pe care s’a dat o
bătălie. Victimele sunt din categoria celor men-
ţionate în 6, 15; 13, 16.

13= Capturată.
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purtaseră semnul Fiarei şi pe cei ce se
închinau chipului ei. Amândoi au fost
aruncaţi de vii în iezerul de foc, unde
arde pucioasă.

21 Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia Ce-
lui ce şade pe cal, cea care iese din gura
Lui; şi toate păsările s’au săturat din
cărnurile lor.

20

Mia şi miile de ani. Înfrângerea
Satanei. Judecata la marele tron
alb.

1 Şi-am văzut un înger pogorându-se
din cer, având cheia adâncului1 şi un
lanţ mare în mâna lui.

2 Şi l-a prins pe Balaur, pe şarpele cel
vechi, care este diavolul şi Satana, şi
l-a legat pe o mie de ani2.

3 Şi l-a aruncat în adânc; şi pe acesta l-
a închis şi l-a pecetluit deasupră-i, pen-
tru ca el să nu mai amăgească popoa-
rele, până ce miile de ani se vor sfârşi.
După aceea el trebuie să fie dezlegat
pentru puţină vreme.

1Despre „fântâna adâncului” vezi nota de la 9,
1.

2Ca în tot cuprinsul Apocalipsei, există cifre
şi numere cu valoare simbolică (vezi notele res-
pective), care nu exprimă cantităţi sau raporturi
determinate. Numărul 1000 simbolizează o pe-
rioadă foarte lungă sau o cantitate foarte mare
(aşa cum o foloseşte şi limbajul popular în ex-
presiile: „Să trăieşti o mie de ani!”, sau: „Ţi-am
spus-o de o mie de ori”). Că este aşa – şi aplicând
o traducere foarte riguroasă – o dovedeşte faptul
că în versetele 3, 5, 6 şi 7 textul original grecesc
foloseşte expresia ta hília éte = „miile de ani”, un
plural care nu mai lasă loc la îndoieli. Interpre-
tarea literală – ca şi traducerile neglijente – au
dat naştere multor confuzii şi rătăciri, precum
vechiul hiliasm şi mai noul milenarism.

4 Şi-am văzut tronuri; şi ei3 s’au aşezat
pe ele; şi li s’a dat lor putere să judece;
şi-am văzut sufletele celor descăpăţâ-
naţi din pricina mărturiei lui Iisus şi
din pricina cuvântului lui Dumnezeu şi
care nu i s’au închinat Fiarei şi nici chi-
pului ei şi semnul ei nu l-au primit pe
fruntea şi pe mâna lor. Şi ei au înviat
şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.

5 Ceilalţi morţi nu învie până ce nu se
vor sfârşi miile de ani. Aceasta este în-
vierea cea dintâi.

6 Fericit şi sfânt cel ce are parte de învi-
erea cea dintâi! Peste aceştia moartea
cea de-a doua nu are putere, ci ei vor fi
preoţi ai lui Dumnezeu şi-ai lui Hristos
şi vor împărăţi cu El de-a lungul miilor
de ani.

7 Şi când se vor sfârşi miile de ani, Sa-
tana va fi dezlegat din închisoarea lui.

8 Şi va ieşi să amăgească neamurile
care sunt în cele patru colţuri ale
pământului, pe Gog şi pe Magog4, şi să

3Subiectul propoziţiei nu ne este precizat.
Acesta se poate referi fie numai la cei doisprezece
apostoli (Mt 19,28), fie la ei şi la cei menţionaţi
în continuarea versetului, potrivit aserţiunii că
„sfinţii vor judeca lumea” (1 Co 6, 23).

4Gog şi Magog: nume preluate din Iz capito-
lele 38-39; cei doi regi de miazănoapte care au
purtat un război de vârf împotriva lui Dumne-
zeu, dar care’n cele din urmă au fost înfrânţi de
armiile lui Israel. Transferaţi în simbol, ei repre-
zintă împărăţiile lumii care se ridică împotriva
împărăţiei lui Dumnezeu. Ca şi în cazul numă-
rului 666 = QSRNRON (vezi 13, 18 şi nota), n’au
lipsit încercările de a se face pe seama lor iden-
tificări istorice şi geografice concrete. Luând ca
bază expresia din Iz 38, 2: „Gog din ţara lui Ma-
gog, regele ăţinuturilorî Roos şi Mosoh” (în re-
dactarea şi grafia Septuagintei), unii au speculat
cele două denumiri geografice apropiindu-le de
Rusia şi Moscova. Oricum, în literatura apoca-
liptică şi rabinică numele celor doi sunt asociate
cu sfârşitul lumii, când toate vrăjmăşiile organi-
zate împotriva lui Dumnezeu se vor ridica şi vor
fi zdrobite.
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le adune la război; iar numărul lor este
ca nisipul mării. . .

9 Şi s’au suit pe faţa pământului şi
au înconjurat tabăra sfinţilor şi ceta-
tea cea iubită5. Dar foc s’a coborât din
cer şi i-a mistuit.

10 Şi diavolul care-i amăgise a fost
aruncat în iezerul de foc şi de pucioasă,
unde este Fiara şi Profetul Mincinos, şi
vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în ve-
cii vecilor6.

11 Şi-am văzut un mare tron alb, şi pe
Cel ce şedea pe el, de dinaintea feţei
Căruia pământul şi cerul au fugit7, şi
loc pentru ele nu s’a mai aflat.

12 Şi i-am văzut pe cei morţi, pe cei
mari şi pe cei mici8, stând înaintea
tronului; şi cărţile au fost deschise9;
şi altă carte a fost deschisă, care este
aceea a vieţii10. Şi morţii au fost jude-
caţi din cele scrise’n cărţi, potrivit cu
faptele lor.

13 Şi marea i-a dat pe morţii cei din ea,
şi Moartea şi Iadul i-au dat pe morţii
pe care-i aveau; şi au fost judecaţi, fie-
care, după faptele lor.

14ApoiMoartea şi Iadul11 au fost arun-
cate’n iezerul de foc. Aceasta e moar-
tea cea de-a doua12: iezerul de foc.

5= Ierusalimul; Ierusalimul cel nou; Ierusali-
mul ceresc; Biserica lui Hristos.

6Text clar despre existenţa iadului veşnic.
7Expresie lapidară şi blândă pentru cataclis-

mul cosmic, cel ce va lăsa spaţiul liber pentru
„naşterea din nou a lumii” (Mt 19, 28), pentru
„un cer nou şi un pământ nou” (21, 1).

8= Învierea generală (vezi In 5, 29).
9= Evidenţa faptelor fiecărui om.
10= Care conţine numele celor mântuiţi.
11Moartea şi Iadul: personificări ale spaţii-

lor în care locuiesc păcătoşii damnaţi, duşmanii
eterni ai lui Dumnezeu, al căror sfârşit este bi-
ruinţa lui Hristos la învierea morţilor (vezi 1 Co
15, 54-55; de asemenea: 1, 18).

12= Condamnarea definitivă.

15 Şi dacă cineva n’a fost găsit scris în
cartea vieţii, aruncat a fost în iezerul
de foc.

21

Cerul cel nou şi pământul cel nou.
Noul Ierusalim.

1 Şi-am văzut un cer nou şi un pământ
nou; fiindcă cerul cel dintâi şi pămân-
tul cel dintâi au trecut, iar marea nu
mai este.

2 Şi-am văzut cetatea cea sfântă,
noul Ierusalim, pogorându-se din cer
de la Dumnezeu, gătită ca o mi-
reasă’mpodobită pentru mirele ei.

3 Şi-am auzit venind din tron un glas
puternic care zicea: „Iată locuirea lui
Dumnezeu cu oamenii; şi El va locui cu
ei, şi ei vor fi poporul Său şi Dumnezeu
Însuşi va fi cu ei.

4 Şi El va şterge toată lacrima din ochii
lor; şi moarte nu va mai fi; nici bocet,
nici strigăt, nici durere nu vor mai fi,
căci cele dintâi lucruri au trecut”.

5 Şi Cel ce şedea pe tron a zis: „Iată,
Eu le fac pe toate noi”. Şi a zis: „Scrie,
fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de
crezare1 şi adevărate”.

6 Şi mi-a zis: „S’a făcut! Eu sunt Alfa
şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui
ce însetează, Eu în dar îi voi da să bea
din izvorul apei vieţii.

7 Biruitorul va moşteni acestea şi Eu îi
voi fi Dumnezeu şi el Îmi va fi Mie fiu.

8 Cât despre cei fricoşi şi necredin-
cioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi
şi vrăjitori şi’nchinători la idoli şi toţi
cei mincinoşi, partea lor este’n iezerul

1Şi: credincioase faţă de propriul lor adevăr.
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care arde cu foc şi cu pucioasă, care
este moartea cea de-a doua”.

9 Şi a venit unul din cei şapte îngeri
care aveau cele şapte cupe pline cu cele
şapte plăgi, cele din urmă2, şi a grăit
cătremine, zicând: „Vino, am să-ţi arăt
Mireasa, Femeia Mielului3”.

10 Şi’n duh4 m’a dus pe un munte
mare şi înalt şi mi-a arătat cetatea cea
sfântă, Ierusalimul, pogorându-se din
cer, de la Dumnezeu,

11 având slava lui Dumnezeu5. Lumina
ei era asemănătoare cu aceea a pietrei
de mare preţ, a pietrei de iaspis crista-
lin.

12 Şi avea zid mare şi înalt; şi avea
douăsprezece6 porţi; iar la porţi, doi-
sprezece îngeri; şi nume scrise deasu-
pra, care sunt ale celor douăsprezece
seminţii ale fiilor lui Israel.

13 Şi spre răsărit, trei porţi; şi spre mi-
azănoapte, trei porţi; şi spre miazăzi,
trei porţi; şi spre apus, trei porţi.

14 Iar zidul cetăţii avea douăsprezece
pietre de temelie; şi pe ele, douăspre-
zece nume, ale celor doisprezece apos-
toli ai Mielului.

15 Şi cel care vorbea cu mine avea o mă-
sură, o trestie de aur, ca să măsoare ce-
tatea şi porţile şi zidul ei.

16 Şi cetatea este în patru colţuri; şi
lungimea ei este tot atât cât şi lăţi-

2Vezi 15, 1.
3Tot ce urmează este descrierea noului Ieru-

salim, cetatea cea sfântă.
4= În stare de extaz.
5Descrierea de mai jos, cu toate detaliile ei

simbolice, creează imaginea unui spaţiu plin de
măreţie, frumuseţe, culoare, puritate, fineţe şi
transparenţă.

6Tabloul e dominat de numărul 12 ca atare,
de multiplul său (v. 16) sau de pătratul său (v.
17). Simbolul este acela al noului Israel, Biserica
lui Hristos, împărăţia lui Dumnezeu.

mea. Şi a măsurat cetatea cu trestia:
douăsprezece mii de stadii. Lungimea
şi lărgimea şi înălţimea ei sunt deopo-
trivă7.

17 Şi i-a măsurat şi zidul: o sută patru-
zeci şi patru8 de coţi, măsură a unui
om, adică a unui înger9.

18 Şi plasma zidului ei este de iaspis,
iar cetatea este de aur curat asemenea
sticlei curate.

19 Temeliile zidului cetăţii sunt împo-
dobite cu toată piatra scumpă: întâia
temelie este de iaspis; a doua, de safir;
a treia, de calcedoniu; a patra, de sma-
rald;

20 a cincea, de sardoniu; a şasea, de sar-
diu; a şaptea, de hrisolit; a opta, de be-
ril; a noua, de topaz; a zecea, de hriso-
pras; a unsprezecea, de iachint; a do-
uăsprezecea, de ametist.

21 Şi cele douăsprezece porţi sunt două-
sprezece mărgăritare: fiecare din porţi
este dintr’unmărgăritar. Şi piaţa cetă-
ţii este de aur curat, ca de sticlă stră-
vezie.

22 Dar templu n’am văzut în ea10, pen-
tru că Domnul Dumnezeu Atotţiitorul
este templul ei, precum şi Mielul11.

23 Şi cetatea nu are nevoie de soare şi
nici de lună ca s’o lumineze, căci slava
lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei
este Mielul.

24 Şi neamurile vor umbla’n lumina ei,

7Ceea ce înseamnă un cub, simbol al perfec-
ţiunii.

8Pătratul numărului 12.
9Îngerul foloseşte aceeaşi măsură ca şi omul.

10În împărăţia finală a lui Dumnezeu nu mai
e nevoie de ritualuri şi jertfe.

11Asociere intimă şi de egalitate între Iisus
Hristos şi Dumnezeu-Tatăl; Ei alcătuiesc unul şi
acelaşi templu ceresc şi împărtăşesc unul şi ace-
laşi tron (vezi 12, 3).
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şi’mpăraţii pământului într’însa îşi vor
aduce slava.

25 Şi niciodată porţile ei nu se vor în-
chide ziua, căci noapte acolo nu va mai
fi.

26 Şi’ntru ea vor aduce slava şi cinstea
neamurilor.

27 Şi’n ea niciodată nimic întinat nu va
intra, şi nici cel ce meştereşte urâciu-
nea şi minciuna, ci numai cei scrişi în
cartea vieţii Mielului.

22

Noul Ierusalim (continuare). Veni-
rea lui Hristos.

1 Şi mi-a arătat un râu al apei vieţii,
strălucitor ca de cristal, care izvorăşte
din tronul lui Dumnezeu şi-alMielului.

2 În mijlocul pieţei „cetăţii”, şi de-o
parte şi de alta a râului, un pom al vie-
ţii, rodind de douăsprezece ori, dându-
şi roada’n fiecare lună; şi frunzele po-
mului sunt spre tămăduirea neamuri-
lor.

3 Şi nici un blestem nu vamai fi. Şi tro-
nul lui Dumnezeu şi-al Mielului va fi
într’însa, şi robii Săi I se vor închina1.

4 Şi ei Îi vor vedea faţa, şi numele Lui
va fi pe frunţile lor.

5 Şi noapte nu va mai fi; şi ei n’au ne-
voie de lumină de lampă sau de lumină
de soare, pentru că Domnul Dumnezeu
va lumina peste ei şi vor împărăţi în ve-
cii vecilor.

6 Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte
sunt vrednice de crezare şi adevărate;

1Îi vor sluji în calitate de „preoţi ai lui Dum-
nezeu şi ai lui Hristos” (vezi 20, 6), aducându-I
jertfă de laudă.

şi Domnul, Dumnezeul duhurilor pro-
feţilor, l-a trimis pe îngerul Său să le
arate robilor Săi cele ce trebuie să se
întâmple’n curând.

7 Şi iată, Eu vin curând. Fericit cel
ce păzeşte cuvintele profeţiei acestei
cărţi!”

8 Şi eu, Ioan, sunt cel ce-am auzit şi-am
văzut acestea. Şi când am auzit şi-am
văzut, am căzut să mă închin înaintea
picioarelor îngerului care mi-a arătat
acestea.

9 Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci asta!2

Sunt împreună-slujitor cu tine şi cu
fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce păstrează
cuvintele acestei cărţi. Lui Dumnezeu
închină-te!”

10 Şi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cu-
vintele profeţiei acestei cărţi3, căci vre-
mea e aproape.

11 Cel ce-i nedrept, să mai nedrep-
tăţească; cel ce-i spurcat, să se mai
spurce; şi cel ce este drept, să mai facă
dreptate; şi cel ce este sfânt, să se mai
sfinţească4”.

12 „Iată5, Eu vin curând, şi plata Mea
este cu Mine, pentru ca fiecăruia să-i
dau după cum îi este fapta.

13 Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi
Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.

14 Fericiţi cei care-şi spală veşmintele6,
pentru ca să aibă ei putere peste pomul
vieţii şi prin porţi să intre’n cetate!

2Vezi nota de la 19, 10.
3În contrast cu pecetluirea de la 10, 4, de data

aceasta cuvintele lui Dumnezeu trebuie puse la
îndemâna tuturor, pentru ca oamenii să ştie ce-i
aşteaptă şi să se pregătească.

4Timpul e prea scurt pentru ca să se mai
poată schimba ceva; planul lui Dumnezeu se va
împlini oricum.

5Versetele 12-16 exprimă cuvintele lui Iisus.
6= Cei ce le spală şi le înălbesc în sângele Mie-

lului (vezi 7,14).
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15 Afară câinii7 şi vrăjitorii şi desfrâna-
ţii şi ucigaşii şi închinătorii la idoli şi
toţi cei ce iubesc şi lucrează minciuna!

16Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerulMeu
să vă mărturisească vouă acestea cu
privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi
odrasla lui David, Steaua strălucitoare
a Dimineţii”.

17 Şi Duhul şi Mireasa8 zic: „Vino!” Şi
cel ce aude, să zică: „Vino!” Şi cel înse-
tat să vină, cel ce vrea să primească’n
dar apa vieţii.

18 Şi eu îi mărturisesc oricui ascultă cu-
vintele profeţiei acestei cărţi: Dacă le
va mai adăuga cineva ceva, Dumnezeu
îi va adăuga plăgile care sunt arătate9

în cartea aceasta;

19 iar de va scoate cineva ceva din cu-
vintele cărţii acestei profeţii, Dumne-
zeu îi va scoate partea lui din pomul
vieţii şi din cetatea cea sfântă, care
sunt arătate în cartea aceasta.

20 Cel ce mărturiseşte acestea, zice:
„Da, vin curând10”. – „Amin! Vino,
Doamne Iisuse!”11

21 Harul Domnului Iisus Hristos să fie
cu voi cu toţi! Amin.

7După toate probabilităţile, prin „câini” sunt
desemnaţi pervertiţii erotici de orice fel, dar şi
ereticii.

8= Mireasa Mirelui (vezi 21, 9): Biserica lui
Hristos, în Care este prezent şi lucrează Duhul
Sfânt.

9Literal: scrise; descrise.
10Cuvintele lui Iisus, ca răspuns la chemarea

„Vino!” din v. 17.
11Replica lui Ioan. Admirabil şi emoţionant fi-

nal al Apocalipsei şi al Noului Testament. Verse-
tul următor, adresat Bisericilor cărora le-a fost
adresată scrierea, reproduce obişnuita formulă
de încheiere a epistolelor pauline şi soborniceşti.


