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PARTEA I. REVELAŢIA LUI IOAN  ŞI IMAGINILE EI

1. Punerea problemei 

În  ultima  parte  din  Noul  Testament,  în  Revelaţia  lui  Ioan,  la  începutul  capitolului  5  apare,  la
mijlocul unei mari imaginaţiuni, imaginea suprasensibilă a unei cărţi. Ea este deschisă din punct de
vedere lăuntric şi exterior  (esothen Kai opisthen),  conţinutul ei având deci o latură „esoterică” ce
acţionează tainic, şi o latură exterioară de manifestare. Ea este, în acelaşi timp, pecetluită cu şapte
peceţi. Un glas mare răsună de la un înger puternic: „Cine este în stare (vrednic) să deschidă cartea
şi să desfacă peceţile ei?”

Şi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe tron o carte scrisă înăuntru şi în afară, pecetluită
cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger puternic ce striga cu glas tare: Cine este vrednic să deschidă
cartea şi să desfacă peceţile ei? Dar nicio fiinţă din Cer sau de pe Pământ şi nici de sub Pământ nu
putea să deschidă cartea, nici să citească din ea. Şi plângeam amar că nimeni nu a fost găsit
vrednic să deschidă cartea, şi nici să citească în ea. Şi unul dintre bătrâni mi-a zis: Nu plânge. Ci
iată, a biruit leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David. El poate să deschidă cartea şi cele
şapte peceţi ale ei. 

Atunci am văzut la mijloc  –  între tron şi cele patru animale şi între bătrâni  –  un Miel ce părea
tocmai  înjunghiat.  Avea  şapte  coarne  şi  şapte  ochi  care  erau  cele  şapte  spirite  dumnezeieşti
creatoare cărora le este dat tot Pământul, ca să acţioneze în el. Şi Mielul a venit şi a luat cartea din
mâna dreaptă a Celui  ce  şedea pe tron.  Şi când a luat cartea, cele patru fiinţe  şi cei  douăzeci  şi
patru de bătrâni au căzut jos înaintea Mielului. 

Fiecare avea o lăută şi cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile celor dăruiţi spiritului. 

Şi cântau o cântare nouă, zicând: 

Vrednic eşti să primeşti cartea şi să deschizi peceţile ei, căci Tu ai fost jertfit şi ai făcut îndestul lui
Dumnezeu, pentru oamenii din toate seminţiile şi limbile şi popoarele şi rasele. Căci Tu i-ai făcut
împăraţi şi preoţi pe ei Dumnezeului nostru şi ei vor împărăţi pe Pământ. 

Şi văzând, am auzit glas de îngeri mulţi, de jur-împrejurul tronului şi al fiinţelor şi al bătrânilor, şi
numărul lor era zeci de mii de zeci de mii şi mii de mii, zicând cu glas mare: 

Vrednic este Mielul cel  jertfit  ca să  ia  puterea  şi  deplinătatea  şi  înţelepciunea şi tăria Eului şi
demnitatea sufletului şi lumina spiritului şi puterea binecuvântării. 

Şi am auzit toate făpturile care sunt în Cer şi pe Pământ şi sub Pământ şi în mare şi toate câte sunt
în acestea, zicând: Celui ce şede pe tron şi Mielului aparţin puterea binecuvântării şi demnitatea
sufletului, lumina spiritului şi puterea creatoare, în toţi eonii care vor urma. 

Şi cele patru făpturi animale ziceau: Amin, iar bătrânii se plecară şi se închinară. 

(Apocalipsa, cap. 5, 1-14)

Acest motiv este valabil, în esenţă, pentru întreaga carte a Apocalipsei, căci conţinutul său constă,
făcând abstracţie de cele două propoziţii (cap. 1, vers. 9-10), în care Ioan vorbeşte despre existenţa
sa pământească la Patmos într-o zi de duminică (ziua Domnului), de la început până la sfârşit, din
imagini  şi  cuvinte  suprasensibile.  Aceste  imagini  îşi  iau  într-adevăr  conţinutul  de  imagine  şi
conţinutul de cuvânt, forma lor de cuvânt, din ceea ce este sensibil pământesc. Au deci o parte
„exterioară”, însă realitatea lor, partea lor lăuntrică, aparţine unei lumi pur suprasensibile, eteric-
sufletesc-spirituală.  Aceasta  nu  este  imagine,  ci  realitate  ce  domneşte  în  imagine.  Lumile
suprasensibile apar văzătorului învăluite în elemente de imagine ale lumii simţurilor. Acest fapt a
determinat mulţi oameni să facă greşeala de a raporta revelaţia direct la lumea sensibilă, ceea ce
este eronat din punct de vedere metodic. Mai degrabă ar trebui să facem tocmai invers, ar trebui să
căutăm ceea ce este esenţă sufletesc-spirituală în fenomenele lumii sensibile, mai întâi în imaginile
ei, în manifestările ei, în gesturile ei, ar trebui să-i reducem formele de manifestare înapoi la fiinţa
lor  suprasensibilă  şi  abia  astfel,  prin  fiinţa  suprasensibilă  a  lumii  sensibile,  să  despecetluim



conţinutul  imaginaţiilor,  inspiraţiilor  şi  intuiţiilor  Apocalipsei.  Lumea  sensibilă  spiritualizată
despecetluieşte lumea spirituală făurită din imagini.

O asemenea îndrăzneală va rămâne totuşi mereu nesatisfăcătoare, deoarece în imaginile Apocalipsei
sunt  vizibile  fapte  care se  referă la  entităţi  din lumea spirituală.  Ele  apar,  ce-i  drept,  mereu în
Apocalipsă, dar nu sunt accesibile şi inteligibile în existenţa lor adevărată decât unei cercetări şi
cunoaşteri suprasensibile. Astfel, fără cercetările lui Rudolf Steiner noi nu am fi fost în stare să
pătrundem cu  înţelegerea  imaginile  din  Revelaţia  lui  Ioan.  (Compară  cu  cele  spuse  de  Rudolf
Steiner  în  Adnotarea  nr.  1  despre  fiinţa  antroposofiei.)  Pe  de  altă  parte  este  necesar  să  ne
familiarizăm cu motivele şi cu elementele constitutive ale Revelaţiei lui Ioan, pentru a ne putea
apropia cu înţelegere de cercetarea spirituală. Revelaţiile sunt până la un anumit grad imagini optic-
picturale,  legătura  lor  lăuntrică  este  una  muzicală,  simfonică,  care  se  exprimă  în  misterele
numerelor.  Spaţial-spiritual  se  revelează  în  imagini,  temporal-spiritual  se  revelează  în  numere.
Astfel, Apocalipsa este revelaţie a trecutului, acţiune a prezentului, o privire asupra viitorului. În
mod  compoziţional  apare  în  imagini  mai  întâi  numărul  7,  numărul  mişcării,  al  devenirii,  al
timpurilor şi  al  perioadelor  de timp. În el  există mereu un început,  o urcare sau o coborâre,  o
evoluţie până la un punct superior sau un punct inferior şi apoi o coborâre sau urcare până la sfârşit
a involuţiei. Ceea ce trăieşte mai mult ca devenire lăuntrică în cele 7 scrisori din capitolele 2 şi 3,
apare în cele 7 peceţi, în cele 7 trâmbiţe şi în cele 7 cupe ale mâniei printr-o dramatică creatoare,
transformatoare, distrugătoare şi înnoitoare de lumi.

2. Forma de bază a Apocalipsei: Cele patru curente ale Revelaţiei 

Din cercetarea  imaginilor  frapează  faptul  că  după situaţia  de  pe  Pământ,  despre  care  relatează
văzătorul din Patmos într-o zi de duminică, urmează treceri ale conştienţei văzătorului de la planul
sensibil la cel suprasensibil. (Eu vedeam, iată, eu am văzut ş.a.m.d.) Fiinţe şi lumi suprasensibile
acţionează pentru a deveni perceptibile.  (Apare,  a fost deschis,  Cerul s-a deschis.) Toate aceste
fiinţe şi imagini ale unei lumi spiritual-sufleteşti apar, pe de o parte, ca şi cum văzătorul introduce
elemente de amintire din lumea sensibil-pământească în lumea spirituală, pentru ca să primească în
ele, ca în nişte vase, conţinutul realităţii suprasensibile. Pe de altă parte, ca şi cum chiar lumea
suprasensibilă ia o formă pământească, pentru a se revela unui om. Procesele care se prezintă în
Apocalipsă au o mişcare, o direcţie spirituală, mai ales dinspre lumea suprasensibilă spre lumea
sensibilă. Ceea ce vine de la lumea simţurilor devine vizibilă din punct de vedere suprasensibil: este
partea  suprasensibilă  a  lumii  sensibile  şi  este  în  aşa  fel  preluată  sau  respinsă  de  către  lumea
spirituală precum este ea însăşi orientată spre lumea sensibilă. Totul este mişcare, izvor, curent,
curgere, acţiune, devenire, pieire, confluenţă. Numai într-un singur loc, după deschiderea peceţii a
şaptea de către Miel, are loc un fel de oprire (cap. 8, 1),  o adâncă tăcere, timp de o jumătate de
rundă.  Imaginile  se  deosebesc  în  privinţa  mişcării  lor  pe  trei  direcţii:  cel  mai  puternic  ies  în
evidenţă acelea care reprezintă principalele curente ale evenimentelor apocaliptice; impresionantele
curente din lumea spirituală, cele îndreptate de la fiinţele spirituale spre lumea sensibilă. Izvorul lor
este mereu suprasensibil, ele au o origine unitară şi se revarsă în mod înşeptit. De la fiinţa Fiului
Omului pornesc cele 7 epistole către cei 7 îngeri ai celor 7 comunităţi (cap. 2 şi 3). Din cartea
pecetluită se revarsă conţinuturile celor 7 peceţi pe care Mielul le deschide pe rând (cap. 6-8). De la
cei 7 îngeri din faţa altarului curge conţinutul celor 7 trâmbiţe (cap. 8-14) şi de la cei 7 îngeri din
Templu (cap. 15 -16) se revarsă curentul celor 7 cupe pline de „mânia lui Dumnezeu”. Acest al
patrulea curent străbate întreagă a doua jumătate a Revelaţiei, iar al şaptelea flux ce se revarsă din
aceste  cupe de mânie este  între  ţesut  cu evenimentele  care iau naştere  din curentul  general  de
evenimente  din  Apocalipsă (cap.  16-20).  Cele patru imagini  de început  ale  celor  patru curente
înşeptite sunt: un „om”, o „carte”, un „altar”, un „Templu”.

În cartea sa asupra Revelaţiei lui Ioan, Emil Bock a arătat ce fel de percepţii suprasensibile trebuie
să avem în vedere la descrierea celor patru curente. În plus, el a arătat că cele patru curente provin
din imagini care au caracter de izvor şi care reprezintă tot mari imaginaţi uni cosmice. Ele apar ca
fântâni, temelie a celor patru curente (vezi Adnotarea nr. 2).



3. Şirul imaginilor-sursă 

Izvoarele propriu-zise sunt fiinţe (Cel care stă pe tron, Mielul, îngerii, Fiul Omului). Dar aşa cum
apa este înconjurată de stânci, tot astfel şi aceste fiinţe sunt purtate de apariţii ale unor imagini
însoţitoare, care ele însele au un caracter de izvor: un tron, un altar, un Templu, un chivot al Legii,
un vas pentru tămâia de jertfă, un sfeşnic, dar şi cartea, peceţile, trâmbiţele, cupele. Tot aşa apar şi
elemente geologice, mineralogice şi meteorologice: un munte, un ţărm de mare, un fluviu, un nor,
curcubeu, o piatră preţioasă,  un metal preţios şi,  de asemenea,  Soarele,  Luna, Stelele,  Cerul,  şi
anume în amănuntele  construcţiei  (Templu),  în  obiecte  (tronul,  altarul),  în  obiecte  acţionate  de
structuri cosmice pe care omul le întrebuinţează – vasul pentru tămâie, cartea, trâmbiţele, cupele. În
felul acesta trebuie să facem distincţie între imagini-izvor şi imagini – flux.

Această plenitudine inepuizabilă a vieţii spirituale nu se lasă revărsată numai din numitele patru
imagini-izvor ale unei trepte imaginative, ea se revelează mai degrabă şi în domeniul imaginilor-
izvor ale unei trepte specifice în care apar fiinţe care, la rândul lor, suferă o transformare înşeptită.
În Apocalipsă se pot recunoaşte trei astfel de şiruri diferite de imagini-izvor ale unei fiinţe care
suferă o înşeptită metamorfoză. Prima serie este caracterizată prin existenţa în prim-plan a unei
anumite fiinţe, care este de fapt „eroul” întregii drame, şi anume Fiinţa lui Christos. În Revelaţie
sunt întreţesute şapte mari apariţii şi transformări ale acestei fiinţe.

4. Cele şapte imagini ale Fiului lui Dumnezeu 

În prima imagine din această din acest şir apare Christos-Iisus, Fiul Omului, în mijlocul a şapte
sfeşnice de aur cu şapte stele în mână (cap. 1, 12-16):

Eu m-am întors pentru a-L vedea pe Cel a cărui voce îmi vorbea. 

Şi când m-am întors am văzut şapte sfeşnice,  şi  în mijlocul sfeşnicelor o făptură ca cea a Fiului
Omului: 

îmbrăcat în veşmânt lung vălurind, 

cu pieptul încins cu o cingătoare de aur, 

cu păr alb ce strălucea ca lâna albă şi ca zăpada, 

cu ochi ca para focului, 

cu picioare ca din aramă arsă, 

cu o voce ca vuietul apelor mari. 

În mâna Sa dreaptă ţinea şapte stele, 

din gura Lui ieşea ceva ca o sabie ascuţită, cu două tăişuri, 

şi fala Lui era ca Soarele care străluceşte cu toată puterea. 

Această mare imagine spirituală a Fiului Omului care l-a zguduit pe autorul Apocalipsei, pe Ioan,
lăsându-l  într-o stare  asemănătoare cu moartea,  este  ca o cuprinzătoare imagine-izvor  a  privirii
apocaliptice. Tot ceea ce urmează, tot ceea ce trăieşte Ioan provine din întâlnirea cu această fiinţă.
De asemenea şi următoarele şase apariţii în care această fiinţă se revelează în metamorfoze mereu
noi.  Aceste  metamorfoze  nu  sunt  întâmplătoare.  Fiinţa  divină  atotcuprinzătoare  a  Fiului  lui
Dumnezeu arată,  în  imaginea  Fiului  Omului,  în  primul  capitol,  rezultatul  a  ceea  ce  Christos  a
înfăptuit pe Pământ în Iisus prin Misteriul de pe Golgotha.

Nu te teme, Eu sunt Cel dintâi şi Cel din urmă, şi Cel viu. Eu am fost mort şi totuşi port viaţa lumii
prin toţi eonii. A Mea este cheia împărăţiei morţilor şi a umbrelor. (Cap. 1, 17-18)

A doua apariţie a Fiului lui Dumnezeu se găseşte în capitolul 5.

El se revelează într-o formă cu totul schimbată. Este imaginea Mielului în faţa sau în imaginea
tronului din capitolul 4, pe capul Lui având şapte raze asemănătoare unor coarne, pe faţa Sa şapte



ochi. Este fiinţa care numai ea singură poate să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei (cap. 6-8).
În această a doua imagine apare puterea de jertfă şi puterea deplină a revelaţiei lui Iisus Christos.

Şi m-am uitat: Între tron şi cele patru făpturi şi în mijlocul bătrânilor stătea un Miel ca şi când ar fi
fost abia jertfit. El avea şapte coarne şi şapte ochi. Aceştia erau cele şapte spirite creatoare divine
cărora le este încredinţată întreaga Împărăţie a Pământului ca lăcaş al acţiunilor lor. Mielul a
păşit înainte şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui care stătea pe tron.   (Cap. 5, 6- 7)

Puterea de revelaţie a Mielului se continuă apoi mai departe.

Prin  deschiderea  celei  de  a  şaptea  peceţi  apare  altarul  de  aur  (cap.  8,  3)  spre  care  se  ridică
rugăciunile sfinţilor de pe Pământ, la care „celălalt” înger celebrează cultul care se revarsă apoi spre
Pământ: Şi s-au pornit tunete şi glasuri şi fulgere, şi Pământul s-a 
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