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Introducere: Principii de interpretare

Cheia înțelegerii Apo ca lip sei

Cei mai mulți creștini adoptă față de cartea Apo ca lipsa una din‑
tre aceste două atitudini: fie o neglijează aproape cu totul, fie îi 
acordă o importanță fără seamăn între cărțile biblice. În ce pri‑
vește prima atitudine, motivele nu sunt greu de imaginat. În afară 
de scrisorile adresate celor șapte biserici din capitolele 2 și 3, car‑
tea este aproape în întregime inundată de procedee literare exo‑
tice și înflorate. Vedeniile ciudate însoțite de folosirea constantă a 
imaginilor și ideilor Vechiului Testament pun cartea în categoria 
celor „prea grele“ pentru mulți cititori neavizați. Puțini creștini de 
astăzi obișnuiesc să mediteze la existența lor și la semnificația ei 
prin intermediul unor metafore precum fiara cu șapte capete sau 
călărețul apo ca lip tic. Deoarece limbajul Apo ca lip sei ne este atât 
de străin, tindem să ne concentrăm pe acele părți ale Noului Tes‑
tament care ne parvin ca scrieri cu sensuri mai proprii, precum 
scrisori sau narațiuni.

Neglijarea Apo ca lip sei are, în mod paradoxal, legătură și cu fap‑
tul că unii creștini îi acordă o însemnătate exagerată. Când profeții 
moderni și guru futuriști își desăvârșesc explicațiile extraordinare 
ale fiecărui detaliu al vedeniei și creionează cel mai complex lanț 
de evenimente care sunt pe cale să se deruleze dintrun moment 
întraltul, cititorul neavizat este copleșit de spaimă. Teama lui nu 
este pricinuită în primul rând de îngrozitoarele evenimente imi‑
nente, ci mai cu seamă de competența necesară pentru a interpreta 
complexitatea acestei neobișnuite și stranii cărți. Mai bine să fie 
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lăsată în seama specialiștilor! Mecanismul funcționează, desigur, 
și în celălalt sens. Când pastorii, învățătorii și enoriașii părăsesc 
arena interpretărilor, rămâne un vid deosebit de îmbietor pentru 
cineva care își dorește mantaua de profet. A fi un expert în „lucru‑
rile ce stau să vină“ este o cale sigură spre faimă (și uneori spre 
îmbogățire).

Anumite obiceiuri de citire a Bibliei au riscurile lor, în acest 
context. Obiceiul lăudabil al lecturii zilnice a Bibliei poate să se 
osifice repede întrun set de reguli care ne ghidează interacțiunea 
cu textul. Practica meditării la pasaje scurte este adesea productivă, 
dar întotdeauna pândită de primejdii. Pasajele scurte, prin defi‑
niție, sunt de obicei porțiuni izolate, scoase din contextul lor mai 
larg. Procedeul poate cauza înțelegerea greșită a semnificației pasa‑
jului chiar și atunci când acesta pare clar și folositor. Poate, de ase‑
menea, să deruteze. Cum se meditează la descrierea unui monstru 
apo ca lip tic? Ce gând încurajator pentru ziua în curs aduce distru‑
gerea unei treimi din râurile lumii? Care este mesajul Domnului 
pentru mine din inventarul pietrelor prețioase ce împodobesc fun‑
dația orașului ceresc? Mai bine lăsațile în pace! Lăsăm specialiștii 
să se ocupe de Apo ca lipsa, în timp ce noi medităm la pasaje mai 
clare din Noul Testament.

Lam ascultat odată cu foarte multă răbdare, zic eu, pe un musa‑
fir care mia explicat, cu lux de amănunte, cum toate evenimentele 
istoriei lumii contemporane au dat semnalul clar că a doua venire 
a lui Hristos este foarte aproape. Expunerea a fost ingenioasă și a 
dat mesajului Apo ca lip sei o notă de iminență. Dar am sesizat o pro‑
blemă pe care nici acum nu o pot eluda. Iminența este întru totul 
legată de prezent, de ultima parte a secolului nostru. De ce, atunci, 
Ioan a fost atât de insistent în urmă cu aproape o mie nouă sute de 
ani? Care era semnificația contemporană a acestei revelații care la 
făcut pe autorul cărții să devină mesagerul frământat al lui Dum‑
nezeu care a scris pentru o grupare minoritară de creștini persecu‑
tați întro lume păgână ostilă? Dacă a scris mânat de durerea exilu‑
lui său pe insula Patmos, adresânduse în mod specific bisericilor 
din Asia Mică pe nume, ce relevanță sar fi găsit, pentru situația lor, 
în evenimentele îndepărtate ce țineau, conform profeților noștri 
moderni, de secolul tehnicii nucleare?
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Bineînțeles că Noul Testament are multe de spus despre anu‑
mite evenimente din viitor. Revenirea lui Hristos, învierea morților 
și desăvârșirea Împărăției lui Dumnezeu, toate acestea sunt eveni‑
mente viitoare. În plus, puțini comentatori contestă faptul că Apo
ca lipsa vorbește despre aceste evenimente. Când Ioan vorbește des‑
pre aceste evenimente și le face relevante pentru vremea lui, el nu 
indică momentul când acestea se vor întâmpla, ci mai degrabă ce 
anume se întâmplă, de unde decurge și urgența lor. Nici Ioan, nici 
alți autori biblici nau conferit semnificație acestor evenimente 
atribuindule o dată contemporană cu ei sau cu cititorii lor. Scrii‑
torii Noului Testament aveau probabil idei diferite despre când va 
avea loc arătarea lui Hristos în toată măreția. Asupra unui lucru 
însă erau cu toții de acord, și anume că prima venire a lui Hristos 
a adus timpul și întreaga istorie în situație de criză. Putem vedea 
aceasta din faptul că ei privesc timpul care urmează după viața, 
moartea și învierea lui Isus ca vremea din urmă. Voi reveni mai târ‑
ziu pentru a detalia acest aspect. Este suficient acum să spunem că, 
potrivit Noului Testament, evenimentul Evangheliei lui Isus Hris‑
tos pune toată istoria ulterioară întro nouă lumină. Fie că oamenii 
realizează acest lucru, fie că nu, venirea lui Hristos pentru a trăi, a 
muri și a învia este scopul întregii istorii. Dumnezeu nu numai că 
a creat toate lucrurile prin Hristos și pentru Hristos (Col. 1:16), dar 
acesta a fost planul Său etern de a aduce toate lucrurile la plinăta‑
tea lor în Hristos (Ef. 1:9), la împlinirea vremii (Gal. 4:4).

Principii de interpretare
Vorbind despre principiile de interpretare, nu vreau să dau impre‑
sia că există vreo cheie secretă care descuie totul. Există o cheie, dar 
ea nu este secretă. Nici nu vreau să sugerez că e vorba de ceva de 
ordin pur tehnic, care răpește omului obișnuit sau fără pregătire 
teologică posibilitatea de a interpreta. Toate disciplinele și dome‑
niile de specialitate au unii termeni tehnici. O femeie casnică îmi 
spune că ea este o persoană simplă și nu este la curent cu instru‑
mentarul tehnic al teologiei, dar manevrează fără ezitări o mașină 
de cusut de ultimă oră sau deslușește fără nicio greșeală un model 
de împletitură care face ca hieroglifele egiptene să pălească în 
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însemnătate. Un bărbat îmi spune că el este needucat și nu este 
în măsură să înțeleagă nimic dincolo de „Evanghelia simplă“, dar 
este capabil să repare un motor de mașină cu ajutorul unor elec‑
tronice foarte sofisticate. De cele mai multe ori, nu dificultatea în 
sine ne stingherește, ci lipsa de familiarizare. Dacă suntem moti‑
vați, cei mai mulți dintre noi pot și se luptă cu termeni tehnici și 
idei abstracte.

Există două principii fundamentale de interpretare care decurg 
din însăși natura Bibliei. Acestea au de a face cu caracteristicile 
literare ale textului și cu structura teologică a întregii Biblii.

1. Idiomul literar1
Subiectul dictează adesea genul de expresii literare utilizate 

pentru ai da o formă. Există însă o serie de opțiuni la dispozi‑
ția oricărui autor din care să aleagă cum săși gestioneze mate‑
rialul. Relatarea unor evenimente istorice semnificative este cel 
mai bine să fie redată probabil ca o narațiune istorică proprie. Dar 
este de asemenea posibil să fie consemnată sub forma unui poem 
epic sau chiar să fie îmbrăcată în limbaj simbolic. Fiecare idiom 
poate exprima adevărul, dar o va face subliniind anumite sensuri și 
nuanțe. Este sarcina autorului să se străduiască să transmită esența 
mesajului său în idiomul pe care îl consideră cel mai potrivit pen‑
tru scopul urmărit. Sarcina cititorului este să descopere sensul 
intenționat de autor. Proza scrisă cu sens propriu ridică, de obi‑
cei, cele mai puține probleme, deoarece se apropie cel mai mult de 
idiomul general al vorbirii cotidiene pe care îl folosim cu toții. În 
zilele noastre, poezia este, de obicei, un mediu în care doar puțini 
se simt acasă. Dacă un predicator șiar ține predica în versuri, ar fi 
criticat pentru că e greu de înțeles. Dar profeții din Israel, din câte 
se pare, procedau așa în mod frecvent, cele mai multe dintre pre‑
dicile lor consemnate fiind în versuri. Nu putem decât să presupu‑
nem că israelitul de rând era mult mai obișnuit decât noi să trateze 

1 Termenul idiom desemnează folosirea limbajului într‑un mod distinctiv de 
către o anumită persoană sau un grup. Se mai poate referi, ca în cazul de față, 
la o modalitate – dintr‑o suită de variante acceptabile – de a folosi cuvintele 
pentru a exprima o idee.
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poezia ca pe un mijloc de comunicare.
Astfel, când citim Biblia sau orice altă scriere antică, observăm 

probabil că există o prăpastie între mijloacele literare moderne și 
cele ale autorilor antici. Nu putem ignora această prăpastie și să 
pretindem că ea nu există. Pe de altă parte, să nu ne descurajăm. În 
bună măsură, chestiunea e una de receptivitate la paleta de opți‑
uni disponibilă fiecărui autor. Uneori este nevoie să săpăm un pic 
în trecutul unui anumit idiom literar pentru a descoperi cum a 
fost folosit și cu ce intenție. Cartea Apo ca lipsa conține câteva spe‑
cii literare distincte, fiecare cu trăsăturile și rolurile sale specifice. 
Cele mai evidente sunt următoarele:

a. Scrisori
b. Oracole profetice
c. Imnuri de laudă
d. Viziuni (vedenii) apo ca lip tice1

Principiul de interpretare care reiese de aici este că trebuie săi 
permitem autorului să folosească convențiile literare disponibile 
în timpul și cultura lui, și să le folosească în așa fel încât săși poată 
atinge obiectivul. Cel mai adesea, idiomurile biblice specifice ne 
sunt atât de familiare, încât ne acomodăm cu ele, fără să reflectăm 
mai cu atenție la subiectul respectiv. De multe ori, idiomurile ne 
sunt familiare în contextul lor biblic, ca parte a literaturii biblice, 
dar cu totul străine în contextul lor cultural original. De exemplu, 
mulți creștini nu întâmpină nicio dificultate în cuvintele Dom‑
nului „Eu sunt Păstorul cel bun“ sau „Eu sunt ușa oilor“ (Ioan 10). 
Leam auzit adesea și ni se pare că le înțelegem. Dar întro zi, auzim 
o explicație a lui Ioan 10, în care erau descrise, în contextul lor cul‑
turalistoric, metodele de îngrijire a oilor din Orientul Apropiat 
antic. Brusc, detaliile pasajului au căpătat o profunzime a semni‑
ficației pe care nu am realizato până atunci.

Doctrina inspirației Bibliei este foarte importantă, însă nu tre‑
buie să o înțelegem greșit. Când Ioan a scris sub inspirația Duhului 

1 Cei mai mulți cititori sunt familiarizați cu Apo ca lipsa și viziunile care sunt 
prezente din abundență. Dacă nu sunteți însă siguri ce înseamnă „viziune apo‑
ca lip tică“, vă sugerez să citiți acum două dintre acestea, de exemplu Daniel 7 
și Apo ca lipsa 13.
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Sfânt, el era tot Ioan. A continuat să gândească și să se exprime în 
formele gândirii și în stilul lingvistic caracteristice lui. Inspirația 
nu a suspendat personalitatea umană, ci a lucrat prin ea. Astfel, 
atunci când Ioan a ales, sub inspirația Duhului Sfânt, să scrie folo‑
sind formele literare din zilele lui, a scris după regulile și conven‑
țiile unui evreu din secolul I. Sarcina noastră în interpretare este 
să învățăm să recunoaștem modurile diferite în care un evreu din 
secolul I scria și felul în care funcționează diferitele modalități de 
exprimare în scris. Faptul că evreii au manifestat predilecție pen‑
tru un stil devenit popular de scrieri religioase, recurgând la un tip 
destul de standardizat de consemnare a viziunilor, nu diminuează 
meritele viziunilor lui Ioan, nici nu pune sub semnul întrebării 
veridicitatea pretențiilor sale că a avut parte de astfel de viziuni.

Încă un lucru trebuie lămurit aici. Unele forme de exprimare 
literară ne sunt mai puțin familiare decât altele. Gândirea noastră 
de acum poate aborda cu mai multă ușurință scrisorile și nara‑
țiunile directe, decât viziunile apo ca lip tice. În ultima vreme sa 
acordat multă atenție acestui material apo ca lip tic de către teologii 
bibliști,1 însă, pentru omul obișnuit, continuă să fie tare misterios. 
Se adaugă și faptul că viziunile apo ca lip tice, deși poartă adesea tră‑
sături simbolice care sunt folosite în mod frecvent și recunoscute 
cu ușurință de către o persoană familiarizată cu ele, totuși, pot con‑
ține simboluri care fie sunt intenționat ambigue, fie au devenite 
obscure datorită distanței noastre față de ele. Când întâmpinăm 
asemenea dificultăți în materialul biblic, mai ales când nici infor‑
mațiile contextuale nu pot clarifica sensul, se aplică un principiu 
simplu. Trebuie ca textele clare să aibă prioritate în fața celor mai 
obscure. Foarte concret, nu putem lăsa ca un aspect doctrinar să fie 

1 La începutul secolului XX au fost publicate comentarii la Apo ca lipsa de 
H. B. Swete (The Apocalypse of St. John: The Greek Text with Introduction, Notes, 
and Indices, Macmillan, Londra, 1911 – n. ed.) și R. H. Charles (A Critical and 
Exe getical Commentary on the Revelation of St. John, 2 vol., International Critical 
Commentary, T&T Clark, Edinburgh, 1920 – n. ed.). Acestea pot fi considerate 
opere monumentale în limba engleză. În anii ’70 au apărut câteva cărți pe 
tema literaturii apo ca lip tice în general, de exemplu: D. S. Russell, Apocalyptic: 
Ancient and Modern, Fortress Press, Philadelphia, 1978; Leon Morris, Apocalyp-
tic, IVP, Londra, 1972.
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stabilit pe baza unei viziuni apo ca lip tice, în ciuda unor afirmații 
clare din materialul epistolar al Noului Testament (adică din epis‑
tole), care susțin contrariul.

2. Centralitatea Evangheliei
Al doilea principiu de interpretare este adesea cel mai neglijat, 

deși este absolut fundamental pentru o înțelegere adecvată. Întro 
formulare simplă, acest principiu susține că Evanghelia lui Isus 
Hristos este cheia de interpretare pentru întreaga Biblie.1 Noul Tes‑
tament afirmă acest principiu în câteva moduri diferite și, bine‑
înțeles, îl aplică în mod constant. De exemplu, când Pavel spune 
că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fie‑
căruia care crede (Rom. 1:16), el se referă la mântuirea deplină, nu 
doar la etapa noastră incipientă la care am ajuns prin converti‑
rea inițială. Mântuirea, pentru Pavel, este mântuirea persoanei în 
întregime și este o mântuire deplină. Parte a ființei noastre mân‑
tuite este și mântuirea minții noastre, a înțelegerii noastre. „Să vă 
transformați prin înnoirea minții“ (Rom. 12:2). Cum „mântuiește“ 
Evanghelia mințile noastre? În primul rând, o face așezândune 
de aceeași parte cu Dumnezeu, astfel că vrem să avem gândul Lui. 
Vrem să cunoaștem voia Lui și să înțelegem Cuvântul Lui. În al doi‑
lea rând, conținutul propriuzis al evenimentului Evangheliei ne 
arată ținta tuturor scopurilor revelate ale lui Dumnezeu. Așadar, 
Biblia prezintă o unitate a acțiunii lui Dumnezeu pentru mântuirea 
noastră, în primul rând, în umbrele istoriei Vechiului Testament și 
ale cuvântului profetic, iar apoi, ca realitate solidă în Isus Hristos. 
Unul dintre scopurile principale ale acestei cărți este să examineze 
cum interpretează Evanghelia cartea Apo ca lipsa.

Când aplicăm acest principiu la Apo ca lipsa, nu o facem numai 
pentru că Evanghelia este prezentă în această carte. Este vital în 
cazul Apo ca lip sei, la fel ca și pentru orice altă carte a Bibliei, să 
nu fie tratată în mod izolat. Vedeniile Apo ca lip sei trebuie citite în 
lumina mesajului de ansamblu al Bibliei, care își găsește împlini‑
rea în Isus Hristos. Există o anumită direcție de interpretare care 

1 Acest aspect este tratat în mod detaliat în cartea Evanghelia și Împărăția, 
Editura LOGOS, Cluj‑Napoca, 2008.
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nu respectă acest principiu. Aceasta vede Apo ca lipsa ca răspuns 
la multe din profețiile Vechiului Testament, dar de o manieră în 
care nici acele profeții și nici Apo ca lipsa nu sunt parte integrantă 
din Evanghelie. Evanghelia nu este în totalitate disociată de acele 
părți ale Vechiului Testament, ci este privită totuși ca o intruziune 
în procesul împlinirii profețiilor, pânăntracolo încât periclitează 
procesul ca atare. Numai după ce Evanghelia șia străbătut cursul 
stabilit în lume va fi reluat procesul împlinirii profețiilor. Un ast‑
fel de punct de vedere pare să ignore mărturia Noului Testament 
însuși, anume că Evanghelia nu este o digresiune de la împlinirea 
profețiilor, ci chiar esența acesteia.

Ce este mileniul?
De la început vreau să precizez convingerea mea că mileniul nu 
este tema centrală a Apo ca lip sei. Referirile explicite la domnia de o 
mie de ani a lui Hristos sunt limitate la o pagină, în întreaga Biblie: 
Apo ca lipsa 20:1‒10. Din păcate, interpretarea specifică a acestui 
pasaj a fost transformată adesea întrun test al adevăratei credințe. 
Eu am încercat să tratez subiectul în așa fel încât să nui acord o 
importanța nemeritată, dar nici să nul expediez ca nedemn de o 
examinare serioasă.1 Eu consider mileniul, „o mie de ani“, ca fiind 
una dintre numeroasele imagini care intră în componența mode‑
lului revelației lui Ioan. Obiectivul meu a fost săi acord un trata‑
ment în deplin acord cu principiile interpretative pe care tocmai 
leam prezentat.

Poate că un aspect semnificativ al dezbaterii continue despre 
mileniu este acela că pune în evidență diferitele moduri de inter‑
pretare. Astfel, subiectul se poate dovedi un prilej de rodnică ana‑
liză a metodelor hermeneutice și de interpretare. Ceea ce nu neam 
dori să vedem, după părerea mea, este ca această descriere excep‑

1 Există multă literatură pe acest subiect pentru cei ce vor să‑l urmărească, 
de ex.: L. Boettner, The Millennium, The Presbyterian and Reformed Publish‑
ing Company, Philadephia, 1964; R. Clouse, Semnificația miei de ani, Editura 
LOGOS, Cluj‑Napoca, 2015; W. J. Grier, The Momentous Event, Banner of Truth, 
Londra, 1970.
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țională a sfârșitului conflictului dintre Hristos și Satana să devină 
o luptă perpetuă și pricina unui conflict între creștini.

Neinițiații sar putea să fie cam agasați de distincțiile dintre 
pozițiile pre milenarismului, post milenarismului și amilenarismu‑
lui.1 Dacă așa stau lucrurile, sar putea regăsi întro remarcă hilară 
făcută de un prieten deal meu care pretinde că este panmilenarist, 
deoarece el este sigur că „totul se va sfârși cu bine“! În orice caz, este 
important să ne dăm seama că cele mai multe comentarii la Apo
ca lipsa aleg să adopte una dintre aceste poziții în dezbaterea des‑
pre mileniu, pentru simplul fapt că o anumită concepție i se pare 
autorului a fi în acord cu interpretarea lui generală asupra cărții. 
De exemplu, unul din cele mai bune comentarii introductive, în 
opinia mea, este cartea I Saw Heaven Opened, de Michael Wilcock.2 
Nu există nicio îndoială că poziția lui Wilcock este amilenaristă, 
dar lucrarea lui nu trebuie judecată numai după acest criteriu. Citi‑
torul va discerne fără îndoială, cu ușurință, poziția mea generală 
despre mileniu, dar eu sper că aceste câteva observații vor stimula 
perseverența celor al căror punct de vedere diferă de al meu în 
această privință, dar și a celor ce nu prea sunt interesați de o dezba‑
tere atât de punctuală. Speranța mea este că această carte, Vrednic 
este Mielul Sfânt!, va pune temelia pentru un studiu mai detaliat cu 
ajutorul unui comentariu bun.

1 Premilenarismul anticipează întoarcerea lui Hristos înainte de domnia lite‑
rală de o mie de ani pe pământ. Postmilenarismul interpretează mileniul ca pe 
o perioadă simbolică, în care lumea ar urma să fie puternic creștinată, după 
întoarcerea lui Hristos. Amilenarismul este similar postmilenarismului în 
faptul că susține și el că Hristos revine după mia de ani, mileniul fiind însă 
un simbol al întregii ere prezente în care Evanghelia este propovăduită. Spre 
deosebire de postmilenarism, amilenarismul nu așteaptă o epocă de aur a 
înfloririi Evangheliei ca o cerință obligatorie pentru revenirea lui Hristos. Iar 
spre deosebire de premilenarism, nu așteaptă o domnie literală a lui Hristos 
pe pământ pentru o perioadă de o mie de ani. (Figura 1 de la p. 20 ilustrează 
aceste trei puncte de vedere.)
2 Michael Wilcock, I Saw Heaven Opened, Inter‑Varsity Press, Londra, 1975, 
o abordare amilenaristă. Cititorului îi vor fi utile și comentariul lui Leon 
Morris, Revelation, Tyndale New Testament Commentaries, Tyndale Press, 
Londra, 1969.
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Vrednic este Mielul sfânt!
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Figura 1. Trei concepții despre mileniu
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CAPITOLUL 1

Am�văzut�un�Miel�ce�părea�înjunghiat

Evanghelia – cheia Apo ca lip sei

Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui așezat pe tron 
o carte scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, pecetluită 
cu șapte peceți. Și am văzut un înger puternic care 
striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă 
cartea și săi rupă pecețile?“ Și nimeni, nici din cer, 
nici de pe pământ, nici de sub pământ, nu putea să 
deschidă cartea și să se uite în ea. Și am plâns mult 
pentru că nimeni na fost găsit vrednic să deschidă 
cartea și să se uite în ea. Și unul dintre bătrâni mia 
zis: „Nu plânge! Iată că Leul din seminția lui Iuda, 
Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și 
cele șapte peceți ale ei.“
 Și în mijlocul tronului și al celor patru făpturi vii 
și în mijlocul bătrânilor, am văzut stând în picioare 
un Miel. Părea înjunghiat …
 Ei cântau o cântare nouă și ziceau:

 „Vrednic ești să iei cartea și săi rupi pecețile,
 căci ai fost înjunghiat 
 și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, 
  cu sângele Tău,
 oameni din orice seminție, de orice limbă,
 din orice popor și de orice neam!“
 Apo ca lipsa 5:1‒6, 9
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Vrednic este Mielul sfânt!

Mielul și Leul
Apo ca lipsul era o specie de literatură religioasă devenită foarte 
populară printre evreii din preajma secolului al IIlea d.H. Una din‑
tre caracteristicile acestei specii era aceea că profetul relata cum a 
primit revelația de la Dumnezeu („apo ca lipsa“ provine de la cuvân‑
tul grecesc pentru revelație), iar apoi i se spunea să o scrie pe un 
sul și să o sigileze până va veni vremea dezvăluirii ei. Dacă sulul 
era făcut public însemna că a sosit vremea și tainele au fost dezvă‑
luite. Ioan evocă această caracteristică în Apo ca lipsa 5. Sulul con‑
ține mesajul lui Dumnezeu, adevărul despre Împărăția Sa. Dar cine 
poate săl reveleze? Ioan plânge pentru că nu a fost găsit nimeni 
care să fie vrednic să reveleze adevărul despre Dumnezeu și Împă‑
răția Lui, astfel că, se pare, trebuie să rămână sigilat în sul. Dar 
atunci primește vestea bună. Există unul care a biruit și de aceea 
este vrednic să deschidă sulul. El este Leul din seminția lui Iuda, 
Mesia din genealogia regală a lui David. În această scurtă descriere, 
Ioan cuprinde sensul măreției extraordinare și a puterii de nestăvi‑
lit. Aici este reprezentat regeleluptător, proaspăt întors din bătălie, 
cu sângele dușmanului pe sabie. El este invincibil și plin de glorie 
în războaiele Lui. Ia umplut de groază pe toți cei care I sau împo‑
trivit și ia pus pe fugă. Datorită acestei puteri și tării care Lau 
făcut biruitor, Leul este în măsură să le deschidă tuturor oamenilor 
tainele Împărăției lui Dumnezeu.

Dar când Ioan se întoarce să vadă Leul, nu vede o imagine a 
biru  inței și a puterii maiestuoase. Dimpotrivă, vede un Miel ce 
„părea junghiat“. Chiar această enigmă, atât de tipică apo ca lip
ticului, amplifică forța efectului urmărit, acela de a spulbera ima‑
ginea vizuală de Stăpân al fiarelor. Un Miel junghiat! Aceasta este 
victoria care biruiește și face accesibil pentru noi adevărul Împă‑
răției lui Dumnezeu. Prin folosirea iscusită a imaginilor apo ca lip
tice, Ioan pune în lumină paradoxul central al Evangheliei. Victoria 
lui Dumnezeu a fost umilirea și moartea Fiului Său. Leul ia chipul 
Mielului, plin de blândețe, care moare pentru a birui. Acum sulul 
poate fi deschis și vocile se aud cântând:

Vrednic ești să iei cartea și săi rupi pecețile, căci ai fost 
înjunghiat…
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Prin suferința și moartea Sa, Mielul este cel careL descoperă pe 
Dumnezeu. În mod corespunzător, cartea este intitulată „Descope‑
rirea lui Isus Hristos“. Aici vedem care este cheia spre adevăr, spre 
tot adevărul despre Împărăția lui Dumnezeu: Isus Hristos, în viața, 
moartea și învierea Sa. Ioan a țesut acest fapt în idiomul apo ca
lip tic, înfățișând Mielul înjunghiat ca singurul vrednic să descuie 
adevărul. Astfel, Ioan evocă centralitatea Evangheliei în această 
carte. Dacă vrem să descoperim semnificația Apo ca lip sei, demer‑
sul trebuie făcut ținând seama de faptul că Isus Hristos, prin lucra‑
rea Sa pământească de răscumpărare, este Cuvântul lui Dumnezeu 
adevărat și revelator. Apo ca lipsa, la fel ca orice altă carte a Noului 
Testament, este o prezentare a Evangheliei. Poate accentua unele 
implicații ale Evangheliei, dar este exact aceeași Evanghelie. Cum 
spune Michael Wilcock despre autorul ei:

Și acum primea din nou Cuvântul și Mărturia, un mesaj cu ade‑
vărat de la Dumnezeu, care, la momentul cuvenit, urma să fie 
citit cu voce tare în adunările Bisericii, la fel ca celelalte Scrip‑
turi inspirate. Întrun fel, nu este nimic nou; o simplă recapi‑
tulare a credinței creștine pe care el o avea deja. Dar aceasta 
era ultima dată când Dumnezeu repeta tiparele adevărului, și 
urma să o facă cu o putere devastatoare și întro splendoare de 
neuitat.1

Ce este Evanghelia?
Să stabilim acum ce anume înțelegem prin centralitatea Evanghe‑
liei. În primul rând, ce este Evanghelia? Evanghelia este mesajul 
despre Isus Hristos; despre viața, moartea și învierea Lui pentru 
noi și pentru mântuirea noastră. Faptul că Hristos nea răscumpă‑
rat prin ceea ce a fost și a făcut în urmă cu aproape două mii de ani 
în Palestina este un eveniment istoric. Chiar dacă efectele eveni‑
mentelor Evangheliei se extind în timp, atât în urmă, cât și înainte, 
acele efecte în sine nu sunt Evanghelia pe care o credem pentru 

1 Michael Wilcock, I Saw Heaven Opened, Inter‑Varsity Press, Londra, 1975, 
p. 31.
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Prolog (1) Scrisorile (2–3) Primul grup 
de șapte

(4–5)

Interludiu Pecețile (6) Al doilea grup 
de șapte

(7)

Interludiu Trâmbițele (8–9) Al treilea grup 
de șapte

(10–11)

Interludiu Fiarele (12–14) Al patrulea grup 
de șapte

(15)

Interludiu Plăgile (16) Al cincilea grup 
de șapte

(17–18)

Interludiu Diferite vedenii (19–20) Al șaselea grup 
de șapte

Fără interludiu Desăvârșirea „sabatului“ final Epilog
(21–22)

(Capitolele sunt indicate în paranteze)

Figura 2. Structura cărții Apo ca lipsa




