Apocalipsa - Walter Scott
Comentariul Apocalipsei i privire de ansamblu profetic
Capitolul 1
Cele apte Adun ri
11. »Ce vezi, scrie într-o carte, i trimite-o celor apte Biserici; la Efes, Smirna, Pergam,
Tiatira, Sardes, Filadelfia i Laodiceea.« - Pe lâng cele apte Adun ri enumerate existau în
provincia roman din Asia i alte Adun ri cu aceea i importan , dar Duhul Sfânt a urm rit prin
alegerea acestor Adun ri un scop moral, i de aceea El folose te articolul hot rât. i succesiunea,
în care ele sunt prezentate, este demn de remarcat. Hengstenberg remarc în comentariul lui:
„Efes, Smirna i Pergam trebuie s fie una lâng alta i trebuie inute separat de celelalte, c ci
aceste trei ora e, i numai ele, concurau pentru suprema ie în Asia Mic .” În scrisorile adresate
Adun rilor g sim o subîmp r ire clar , în trei plus patru. Astfel, strig tul »Cine are urechi de
auzit, s aud « apare în scrisorile adresate primelor trei Adun ri înaintea cuvântului adresat
biruitorilor (capitolul 2,7.11.17), în timp ce în scrisorile adresate ultimelor patru Adun ri st
dup f g duin ele date biruitorilor (capitolul 2,29; 3,6.13.22). – Fiecare Adunare este adresat
personal. Fiecare Adunare în parte este personal responsabil fa de Domnul, ca în jurul ei s
lase s str luceasc lumina adev rului dumnezeiesc. Unitatea vie a Adun rilor ca »un trup« i
dependen a reciproc a membrilor ei sunt adev ruri, pe care numai apostolul Pavel le înva . Îns
în primele trei capitole din Apocalipsa, Adunarea este v zut în pozi ia ei public pe p mânt ca
purt tor de lumin i m rturie a lui Dumnezeu. Cele apte Adun ri au avut f r îndoial
particularit ile lor, semne caracteristice care se recunosc clar, dar care totu i – fiecare pentru ea
– au marcat esen ial i starea întregii Biserici în perioadele succesive ale istoriei ei; în afar de
aceasta, acelea i caracteristici în totalitatea lor se întâlnesc în Biseric pretutindeni pe p mânt i
în toate timpurile, atunci i acum.
Dou Adun ri, Smirna i Filadelfia, sunt l udate i nu primesc niciun cuvânt de mustrare.
Caracteristic pentru Smirna erau suferin ele, prin care a trebuit s treac aceast Adunare.
Esen ialul la Filadelfia era puterea ei mic . Atât laud cât i mustrare prime te Efes, Pergam,
Tiatira i Sardes. Laodiceea are starea cea mai rea între cele apte Adun ri. Aceast stare este
lipsit de speran ; Laodiceei nu i se poate adresa niciun cuvânt de recuno tin , ci numai
mustrare. În Tiatira este recunoscut pentru prima dat o r m i .
1. Efes
Renumita capital a Asiei, „lumin torul Asiei”, a fost odinioar re edin a i punctul central al
slujbei idole ti p gâne. Era fort rea a puterii satanei, i de acolo s-a r spândit slujirea la idoli în
toat lumea cunoscut în timpul acela (Faptele Apostolilor 19). Micile temple de argint, care
erau dedicate zei ei Artemis (sau, Diana), au fost cump rate cu ardoare de str ini i au fost
a ezate în casele lor din dep rtare ca idoli ai casei, în timp ce templul impun tor al zei ei,
împodobit cu bog iile Asiei Mici, a fost enumerat printre cele apte minuni ale lumii. Efes a
devenit scena luptei aprige dintre puterile luminii i ale întunericului. So ii Aquila i Priscila,
dedica i Domnului, au lucrat un timp în aceast cetate slujitoare la idoli. Mai înainte, doisprezece
din ucenicii lui Ioan s-au ostenit, cu pu in succes, s p trund în acest întuneric; osteneala lor a
fost slab , deoarece ei în i i nu au fost suficient înv a i (Faptele Apostolilor 19,1-7). Dup aceea
Apolo, având darul vorbirii, a dat un nou impuls lucr rii. Îns apostolul Pavel a fost cel care prin
puterea Duhului lui Dumnezeu a frânt puterea întunericului, i prin aceasta a trezit mânia
adep ilor slujirii la idoli i ai supersti iei, când ace tia au v zut cutremurându-se întregul lor
sistem înaintea adev rului eliberator al sufletelor, venit prin cre tinism, ca odinioar Dagon (1
Samuel 5,3-4). În cele din urm a fost preaiubitul apostol Ioan, care, dup ce a p r sit c minul
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lui din Ierusalim, s-a mutat la Efes i timp de treizeci de ani a f cut din acesta punctul central al
lucr rii sale pentru Domnul. Gloria Efesului a sc zut mai târziu, i cetatea p gân mândr de
odinioar este numai un sat s r c cios, cunoscut sub numele de Ajasoluc.
2. Smirna
Aceast cetate, cu numele de ast zi (turcesc) Izmir, este situat la aproximativ 60 km în partea
de nord a Efesului i apar ine ast zi ora elor celor mai importante ale Turciei; num rul
locuitorilor este estimat la circa 200.0001. Într-un anumit sens Smirna a fost odinioar rivala
Efesului. Situa ia ei natural i economic , bun starea, comer ul i splendoarea cl dirilor sale iau adus numele de „frumoasa”. Slujirea idolilor în cadrul ei era numai cu pu in mai prejos decât
cea din Efes. Smirna nu este amintit în Faptele Apostolilor, i nici în scrierile apostolului Pavel.
De aceea nu putem s constat m logic, cum sau când a fost dus evanghelia acolo. Poruncile
severe ale cezarului împotriva cre tinismului au fost impuse strict în Smirna, la care Iudeii i
p gânii s-au unit i au exercitat presiune asupra autorit ilor locale slabe, ca ace tia s emit
dispozi ii pentru prigonirea cre tinilor. Potrivit relat rilor, Polycarp, prietenul i ultimul
colaborator al lui Ioan, a fost omorât aici în anul 168, în al 90-lea an al vie ii sale. Prigoanele
înver unate din Asia Mic au pornit din Smirna, i f r îndoial în scrisoarea deschis adresat
Smirnei se face referire la acestea (Apocalipsa 2,8-11).
3. Pergam
Pergamul era situat mult mai la nord. Aceast cetate practica foarte pu in comer ul, sau chiar
deloc, dar avea o importan deosebit din cauza erudi iei, culturii i tiin ei, în mod deosebit în
domeniul medicinei. O serie de împ ra i au f cut Pergamul, sau Pergamum – a a cum îl numeau
grecii -, re edin a lor împ r teasc . Renumita ei Bibliotec , a doua ca m rime dup Alexandria,
cu care s-a i unit în cele din urm , cuprindea 200.000 de c r i. Aici s-a dezvoltat pân la
perfec iune arta preg tirii pieilor de animale pentru a se putea scrie pe ele. De aici vine i
denumirea de pergament. În felul acesta numele acestei cet ii, despre care în Sfânta Scriptur
sunt rostite cuvinte severe (Apocalipsa 2,12-17), a fost transmis peste secolele epocii cre tine, i
f r îndoial materialul unor manuscrise biblice valoroase î i are originea în Pergam. Efes era
caracterizat prin adorarea zei ei Artemis, Dionysos era divinitatea distins din Smirna. Aceste
dou cet i erau stricate, dar Pergam le-a întrecut pe amândou în ce prive te slujirea idolilor.
Cuvintele »acolo unde este scaunul de domnie al Satanei« i »unde locuie te Satana«
(Apocalipsa 2,13) se potriveau în primul rând pentru Pergam. Simbolul cel mai caracteristic din
renumitul templu al lui Esculap era arpele încol cit, în spatele c ruia noi vedem pe »Satana,
arpele cel vechi«. tiin a nobil a medicinei a fost adus de timpuriu în leg tur cu adorarea
Satanei, care î i revendica dreptul la pozi ia, lucrarea i titlul Domnului. Numele „p zitorul” i
„salvatorul” au fost atribuite lui Esculap i vindec rile care au avut loc au fost atribuite acestei
zeit i f cute de oameni. În felul acesta, spus pe scurt, Satana a fost a ezat în locul lui Hristos.
4. Tiatira
Aceast cetate era situat în partea de sud-est a Pergamului. Cele trei cet i amintite mai înainte
au fost mult mai cunoscute decât Tiatira, i cu toate acestea i aceast cetate are importan a ei
deosebit . Indirect ea este în leg tur cu lucrarea misionar a apostolului Pavel în Europa. Primul
1

În cadrul acestor date trebuie s se in seama c aceast carte a fost scris la începutul secolului 20.
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rod al acestei lucr ri a fost întoarcerea la Dumnezeu a unei femei din Tiatira, care î i câ tiga
existen a prin vânzare de purpur , prin care aceast cetate a devenit cunoscut (Faptele
Apostolilor 16,14). Inscrip iile existente arat c vopsitul era cea mai important ramur
comercial a cet ii, i pân în zilele noastre stofele vopsite în ro u str lucitor sunt folosite pân
departe în Asia i Europa. Ele erau livrate în Smirna prin transporturi s pt mânale. Tiatira este
ast zi un ora înfloritor cu aproximativ 20.000 de locuitori.
5. Sardes
Sardes era situat la aproximativ 43 km în partea de sud a Tiatirei. Sardes a fost în antichitate o
cetate mândr i bogat , capitala împ r iei Lidiei. Aceast singur cetate regal , cu toat vitejia
locuitorilor ei, a c zut la asedierea ei de c tre cuceritorul Cirus. Odat cu c derea cet ii a fost
nimicit i împ r ia Lidiei. Ast zi aceast capital de odinioar se nume te Sart. Ce înv tur
cu privire la m rimea omeneasc ofer aceast cetate acum dec zut , în care odinioar a domnit
Crosus, un împ rat bogat, în elept i dotat! Într-un dic ionar se poate citi: „Doi sau trei p stori de
oi locuiau într-o colib , în afar de aceasta un turc cu doi slujitori, când Arundel a vizitat-o în
1826. În anul 1850 nu s-a mai g sit niciun om în acest Sardes, odinioar puternic i mult
populat.”
6. Filadelfia
Numele acestei cet i este dat dup numele întemeietorului ei: Attalus Philadelphus, împ rat al
Pergamului. Ea este situat la aproximativ 40 km în partea de sud a Pergamului. Numele ei
actual Allah Shehr (ora ul lui Dumnezeu) spune multe, dar nu ia cu for a niciunui cet ean turc
un semn al venera iei. Filadelfia de ast zi este un ora cu suprafa mare i aproximativ 15.000
de locuitori, dintre care o mare parte sunt cre tini greci. R m i ele din timpurile de demult ale
cre tinismului sunt aici mai numeroase decât în oricare din celelalte cet i numite de Ioan. Se pot
vedea ruinele a nu mai pu in de 25 de biserici, în timp ce unii stâlpi de marmor , p stra i aproape
intac i, ne amintesc de cuvântul din Apocalipsa 3,12, care se refer probabil la ace ti stâlpi.
Având în vedere faptul c Filadelfia are cea mai lung perioad de via dintre toate celelalte
cet i vechi amintite, este remarcabil c scrisoarea deschis adresat îngerului ei (Apocalipsa
3,7-13) nu con ine nicio mustrare. Scepticul Gibbon explic : „Filadelfia st ca un stâlp între
ruine printre a ez rile grece ti i bisericile din Asia Mic , un exemplu binef c tor pentru faptul
c drumurile onoarei i al siguran ei sunt uneori acelea i.”
7. Laodiceea
Laodiceea era situat la aproximativ 60 km spre r s rit de Efes. Cetatea a primit numele dup
Laodice, so ia monarhului Sirian Antiocus al 2-lea. Laodiceea era o cetate deosebit de bogat ,
care, dup ce în timpul domniei lui Nero a fost distrus în anul 62 de un cutremur, s-a ref cut
repede din aceast lovitur i prin propria putere i-a rec p tat str lucirea de odinioar . Chiar i
în timpul când a fost scris Apocalipsa, Laodiceea era o cetate m rea . „Goana dup aur” a ei a
infectat i Adunarea i era »bogat i s-a îmbog it« (capitolul 3,17). Mândria, luxul i
mul umirea de sine caracteriza via a locuitorilor, i acest caracter a influen at puternic i
Adunarea. Dar mândria din Laodiceea a fost doborât , bog ia ei a fost împr tiat printre str ini
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i m re ia ei a fost coborât în
trist a nimicirii totale2.

rân . Locul cet ii luxuriante de odinioar a devenit o scen

Folosirea scrisorilor deschise
Se poate presupune, c în mod deosebit primele trei capitole, dar nicidecum exclusiv, se aplic
la Adun rile numite din Asia. A a salut Ioan pe »cele apte Biserici, care sunt în Asia« (versetul
4); în versetul 11 le prive te pe toate la un loc, în timp ce în capitolele 2 i 3 se adreseaz printr-o
scrisoare deschis fiec rei Adun ri în parte. Îns în timp ce folosirea cu prioritate la aceste apte
Adun ri este foarte clar , este de asemenea clar, c într-un anumit sens acestea au fost i sunt
reprezentantele întregii Biserici, i aceasta nu numai pentru timpul acela, ci i în succesiunea
treptelor de evolu ie ale st rii ei l untrice. Dup capitolul 3 nu mai g sim nici o referire la aceste
Adun ri. »Cine are urechi, s asculte ce zice bisericilor Duhul.« Aceast solicitare, f cut de
apte ori, arat spre folosirea direct a con inutului scrisorilor deschise de c tre fiecare ascult tor
în parte, precum i de fiecare comunitate a cre tinilor m rturisitorii de pe întreg p mântul i din
toate timpurile. Folosirea pentru zilele noastre are cea mai mare valoare i cel mai mare câ tig.
S-a pus întrebarea, în ce m sur a fost posibil lui Ioan întemni atul s fac schimb de scrisori
cu Adun rile. Noi suntem convin i, c Apocalipsa a fost scris complet pe insula Patmos i c
fiecare din cele apte Adun ri a primit de acolo scrisoarea ei deschis . Nu vedem niciun motiv
pentru presupunerea, sus inut de unii, c istoria a fost v zut pe insula Patmos i ea a fost scris
dup aceea în Efes, dup ce vizionarul a fost eliberat din exil de c tre Nerva. Întâmpl ri
supranaturale caracterizeaz o mare parte a acestei c r i, i de aceea dispar astfel de greut i, ca
z pada în soare.
apte sfe nice de aur
12. »M-am întors s v d glasul care-mi vorbea. i când m-am întors, am v zut apte
sfe nice de aur.« - Întoarcerea, ca s vad vocea celui care vorbea, în mod necesar a avut loc
spre r s rit, unde se afla scena desf ur rii evenimentelor. Primul lucru, pe care el l-a v zut, au
fost » apte sfe nice de aur«. În versetul 20 ni se explic ce semnifica ie au acestea: »cele apte
sfe nice sunt apte Adun ri.« Num rul apte arat spre des vâr ire. Aurul, cel mai pre ios metal,
arat neprih nirea divin . Sfe nicele erau din aur; construc ia, „materialul” Adun rii sau
Bisericii, fie ea în rela ia ei cu Hristos ca trup al S u sau cu Dumnezeu ca i Cas a Sa, este
înf i area neprih nirii divine, aceast tr s tur de caracter a lui Dumnezeu. Aceasta nu ar putea
s fie altfel. În simbolul celor apte sfe nice de aur vedem Biserica în totalitatea i des vâr irea
ei, a a cum este ea în gândurile lui Dumnezeu, i anume în pozi ia ei public ca m rturie a Sa pe
p mânt. Nu arat ce a devenit Biserica, ci se arat starea ei ini ial , în care ea a fost cl dit de El.
Cu toate c este privit întreaga Biseric , ea este v zut aici în cele apte Adun ri particulare.
Cele apte sfe nice de aur fac aluzie evident la sfe nicul de aur cu apte bra e, care era în
»partea dinainte« a Locului Sfânt din Vechiul Testament, amplasat în partea de sud. Aici îns
2

Amintirea Adun rii din Laodiceea în Coloseni 2,1 i 4,13-16 este un exemplu frumos al dragoste i grijii cre tine
pentru sfin i, care personal nu sunt cunoscu i. Cuvintele » i voi, la rândul vostru, s citi i epistola care v va veni din
Laodiceea«, se refer probabil la epistola c tre Efeseni, care mergea de la o Adunare la alta. Pe baza faptului c
aceast scrisoare nu con ine niciun salut adresat unei persoane particulare i din cauza felului ei de alc tuire, este
foarte probabil ca ea s fie fost o circular , care în acest timp se afla în Laodiceea. Dar i scrisoarea adresat
Colosenilor trebuia citit în Adunarea din Laodiceea (Coloseni 4,16). Ce ar fi fost mai potrivit, decât adev rurile
cuprinse în aceste dou scrisori, ca s apere pe sfin ii din Laodiceea de pericolele grave, care îi amenin a?! Crucea
lui Hristos, a a cum este ea prezentat în scrisorile c tre Romani i Galateni, a fost adev rul eliberator din secolul
16. Slava cereasc a lui Hristos, care se vede în scrisorile c tre Efeseni i Coloseni, este adev rul mare i eliberator
din secolul 20.
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sfe nicele st teau în r s rit. Acolo cele apte l mpi aveau o tij comun i un suport comun, i
fiecare lamp arunca lumina ei curat asupra tijei minunat ornamentat i în felul acesta f cea s
se vad frumuse ea ei în întuneric (Exod 25,31-40; Numeri 8,2-4). Tot a a sl vile morale ale
Fiului preaiubit, ale Domnului nostru Isus, se pot vedea în deplina lor frumuse e numai în lumina
prezen ei divine. Aici fiecare sfe nic st pe propriul fundament. Sfe nicele reprezint Adun rile
în parte. Fiecare Adunare în parte are responsabilitatea ei la locul unde se afl , ca s lumineze
întunericul cu raza ei. Este responsabilitatea serioas i absolut necesar a fiec rei grupe
m rturisitoare de sfin i s fie o m rturie luminoas i clar pentru Dumnezeu la locul unde se
afl ei, i ce este valabil pentru fiecare Adunare local este tot a a de valabil pentru întreaga
Biseric . – Dup avertismentul divin (capitolul 2,5), cele apte sfe nice din Asia s-au îndep rtat
demult, i o judecat asem n toare, chiar dac este prezentat printr-un alt simbol, va veni peste
biserica m rturisitoare, ca întreg. Unde sunt ast zi sfe nicele de aur? Aceasta este pentru noi o
întrebare foarte p trunz toare.
Apari ia lui Hristos (versetele 13-16)
13. » i (am v zut) în mijlocul celor apte sfe nice pe cineva, care sem na cu Fiul Omului,
îmbr cat cu o hain lung pân la picioare, i încins la piept cu un brâu de aur.« - Primul
lucru care a atras aten ia vizionarului au fost cele apte sfe nice de aur. Dar ce este Adunarea
f r Hristos? Slava deosebit a acestei prime apari ii nu rezult din Adun ri, în pozi ia pe care lea dat-o Dumnezeu pe p mânt, ci din m rimea i maiestatea Unuia, care S-a coborât, ca s fie în
mijlocul lor. Cine este acest Unul? Este »cineva, care sem na cu Fiul Omului«. Aici, ca i în
Daniel 7,13, trebuie s inem seama de lipsa articolului hot rât în textul original. Atât profetul
Daniel cât i vizionarul au v zut f r îndoial pe Fiul Omului; dar prin lipsa articolului hot rât se
arat c trebuie prezentate tr s turile caracteristice morale ale Aceluia care poart acest nume,
sau acest titlu, i nu atât de mult persoana, care a fost cunoscut ca »Fiu al Omului«. Profetul
Daniel a v zut în cer i vizionarul a v zut pe p mânt pe Unul care avea tr s turile de caracter
morale ale Aceluia care purta acest titlu.
În Evanghelii numai Domnul vorbe te despre Sine Însu i ca Fiu al Omului, i anume de
aproximativ 70 de ori. Numai în Evanghelia dup Ioan 12,34 pare s fie o excep ie. Titlul »Fiul
Omului« arat un domeniu de domnie mai extins i o slav mai mare decât a »Împ ratului din
Israel« (compar Psalmul 2 i Psalmul 8). Ca Fiu al lui Dumnezeu El înviaz mor ii, spiritual
(Ioan 5,25) i trupe te (Ioan 5,28-29). Ca Fiu al Omului El judec i execut aceast judecat
(Ioan 5,27). Domnul se bucur în mod deosebit de acest titlu.
13. »... îmbr cat cu o hain lung pân la picioare.« - Haina ajungea pân la picioarele
Domnului glorificat, f r ca s le acopere (versetul 15). Nu este numit nici materialul i nici
culoarea hainei. Putem aici s vedem o leg tur cu Efodul, haina cea mai deosebit a marelui
preot3. Dar haina lung nu era încins nici în jurul coapselor (Luca 12,35) i nici nu era
dezbr cat (Ioan 13,4), a a cum ar necesita exercitarea unei lucr ri. Prin aceasta aici se face mai
degrab referire la calificarea preo easc , plin de demnitate.
13. »Încins la piept cu un brâu de aur« - Materialele brâului marelui preot erau aur, purpur
ro ie i albastr , carmezin i in sub ire r sucit (Exod 28,8). Aurul i inul sub ire r sucit arat
unirea neprih nirii divine i a neprih nirii umane în Isus, Marele nostru Preot, în timp ce purpura
albastr arat originea Sa cereasc , purpura ro ie arat gloria Sa împ r teasc i carmezinul (sau
stacojiul, cârmâzul, culoarea sângelui) vorbesc foarte clar despre suferin ele Sale. Dar aici brâul
era din aur curat, simbolul neprih nirii divine. Faptul c El la purtat la piept, i nu la coapse
(Daniel 10,5), vorbe te despre o odihn lini tit . Brâul însu i arat neprih nirea i credincio ia
celui care îl poart – caracteristici pe care Domnul nostru le-a avut pe toate c ile Lui (Isaia 11,5).
3

Septuaginta folose te pentru Efod în Exod 28,31 acela i cuvânt, care aici a fost tradus cu »hain «. De aceea
vedem o referire la îmbr c mintea preo easc .
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Îngerii judec ii (Apocalipsa 15,6) sunt încin i la piept cu brâie de aur, ca i Domnul nostru. i în
acest caz se face abatere de la felul obi nuit de a încinge coapsele; brâul în jurul pieptului arat
c exercitarea judec ii corespunde cu ceea ce este Dumnezeu în natura Sa.
14. »Capul i p rul Lui erau albe ca lâna alb , ca z pada.« - Asem n tor este descris »Cel
îmb trânit de zile« în Daniel 7,9. Anumite caracteristici ale Fiului Omului sunt identice cu cele
ale Celui îmb trânit de zile. Ei sunt persoane diferite, dar în ac iunea i fiin a lor se aseam n a a
de mult, c o diferen iere nu este posibil . Identificarea Domnului Isus cu Cel ve nic, a Omului
obosit (Ioan 4,6) cu Creatorul neobosit (Isaia 40,28), o privim cu admira ie profund . Albul
orbitor de pe capul i p rul Lui reprezint în special în elepciunea dumnezeiasc în leg tur cu
puritatea des vâr it . În Daniel 7,9 se aminte te numai p rul capului Lui. Aici sunt descrise
semnele distinctive personale ale Sale, i nu cele legate de func ia Sa sau sl vile legate de pozi ia
Sa, despre care se vorbe te totu i în versetul 16.
14 »Ochii Lui erau ca para focului« - Ace ti ochi vorbesc simbolic despre o examinare ager ,
care p trunde i apreciaz totul. Ei v d tot r ul, oricât ar fi el de ascuns, i-l dau la iveal . Cine
sau ce ar putea sc pa acestei priviri foarte precise a acestor »ochi ca para focului«?
15. »Picioarele Lui erau ca arama aprins , i ars într-un cuptor.« - Aceste picioare sunt un
simbol al unei puteri intransigente, care impune respect, în judecare i condamnare (compar cu
capitolul 10,1).
15. » i glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.« - O compara ie asem n toare g sim în
Ezechiel 43,2. Puterea uria
i maiestatea vocii Sale r sun mai tare decât vuietul neîncetat al
cascadelor mari. »Dar mai puternic decât vuietul apelor mari, i mai puternic decât vuietul
valurilor n praznice ale m rii, este Domnul în locurile cere ti« (Psalmul 93.4). »Glasul Lui ca
vuietul unor ape mari« este privit aici ca semn al maiest ii i m re iei Sale peste toate valurile
patimilor omene ti i peste toate împrejur rile din lumea stricat i din Biserica ruinat . În
Geneza capitolul 1 citim de 10 ori: » i Dumnezeu a zis«; era vocea Sa, care a adus ordine din
haos, lumin din întuneric i via din moarte. A fost vocea lui care a lini tit Marea Galileii
înfuriat i care a transformat vânturile i valurile vehemente în lini tea unui copil care doarme
(Matei 8,23-27).
16. »În mâna dreapt inea apte stele.« - Despre stele se spune, c ele sunt aici îngerii sau
reprezentan ii cu r spundere ai Adun rilor (versetul 20). Ca simboluri, stelele au semnifica ii
diferite. În primul rând ele redau mul imi nenum rabile (Geneza 15,5), apoi sunt simboluri
pentru personalit i distinse cu autoritate spiritual sau statal (Daniel 8,10; Apocalipsa 6,13;
12,4) i în cele din urm pentru puteri mici sau subordonate în general (Geneza 37,9; Apocalipsa
12,1). Toat autoritatea, toate lucr rile i toat conducerea spiritual în fiecare Adunare vin de la
Domnul Însu i. Stelele, pe care El le ine în mâna dreapt , arat gândul de baz , c este exclusiv
responsabilitatea Lui, s dea Adun rii Sale pe adev ra ii slujitori ai lui Dumnezeu, sau s -i
re in , i s -i p zeasc i s -i sprijineasc în lucrarea lor. Când este vorba de siguran a ve nic a
credincio ilor, lor li se spune, c ei sunt în mâna Sa i în mâna Tat lui, de unde nu-i poate
smulge nicio putere (Ioan 10,28-29). Dar nu li se spune, a a cum se spune aici, c ei sunt în mâna
Sa dreapt . Conduc torii spirituali – prin aceasta nu în elegem pe aceia care au fost ordina i pe
func ii, c ci astfel de conduc tori nu sunt pu i în Adunarea lui Dumnezeu – sunt inu i în mâna
dreapt a Fiului Omului, i sunt p stra i. Mâna dreapt vorbe te de cea mai înalt autoritate i
onoare (Psalmul 110,1; Efeseni 1,20; Apocalipsa 5,1.7). Ce pozi ie plin de responsabilitate, dar
i de onoare, ocup fiecare „conduc tor” în Adunare! Daniel 12,3 arat o clas de slujitori sau
conduc tori iudei din viitor. Iuda 13 vorbe te dimpotriv despre cei dec zu i din m rturia
cre tin ; ei sunt stele r t citoare.
Este misiunea i responsabilitatea unei stele, s lumineze. În noaptea absen ei Domnului,
Adun rile lui Dumnezeu sunt purt torii de lumin în întuneric, i împreun ele sunt lumina
lumii. Dar fiecare „conduc tor” cre tin, care îndrum pe al ii, trebuie s lumineze tot a a ca o
lumin în cercul lui de ac iune. Cu cât noaptea este mai întunecat , cu atât mai mare este
necesitatea s l s m s lumineze lumina din cer în întunericul crescând din jurul nostru.
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Apocalipsa - Walter Scott
16. »Din gura Lui ie ea o sabie ascu it cu dou t i uri.« - Aceast vorbire simbolic arat , c
judecata divin se va face numai prin puterea Cuvântului S u i c aceast judecat nu se poate
împiedeca, deoarece sabia este cu dou t i uri. Nu citim niciodat c Domnul Însu i a pus mâna
pe du manii Lui. El vorbe te, i ce vorbe te a a se i face. A a cum în epistola c tre Evrei 4,12
Cuvântul scris este decisiv, tot a a este aici cuvântul S u rostit. Cei necredincio i din Biseric
sunt primii, care sunt amenin a i cu judecata, de care nimeni nu va putea sc pa, care nu se
poc ie te (Apocalipsa 2,16). La începutul Împ r iei de o mie de ani se va desf ura una din cele
mai triste scene, când o tirile adunate ale na iunilor din vest sub conducerea c peteniilor lor în
provocare public vor voii s fac r zboi împotriva Mielului lui Dumnezeu (Apocalipsa 19,1921). Sabia Biruitorului atotputernic, puterea irezistibil a Cuvântului S u, va lovi atunci pe
du manii S i, i o mare baie de sânge a mul imii o tirilor p gâne va glorifica dreptatea Sa, prin
aceea c El se va r zbuna pe to i aceia care nu au vrut s se supun sceptrului S u.
16. »Fa a Lui era ca soarele, când str luce te în toat puterea lui.« - Odinioar scuipatul
dezgust tor al du manilor Lui a acoperit fa a Mântuitorului (Matei 26,67; 27,30), acum pe
aceast fa este glorie divin , mult mai str lucitoare i mai radiant decât soarele tropical la
amiaz . »Ca soarele, când str luce te în toat puterea lui.« - în aceast lumin nu poate privi
niciun ochi omenesc; aceast expresie vorbe te despre slava minunat a lui Isus, Fiul Omului.
Amintim, c despre Hristos se vorbe te ca fiind Lumina lumii (Ioan 8,12), Soarele drept ii
pentru Israel (Maleahi 4,2) i ca Luceaf rul str lucitor de diminea pentru Adunare (Apocalipsa
22,16). Hengstenberg atrage aten ia cu privire la diferen a dintre slava soarelui i slava stelelor (1
Corinteni 15,41) i aplic aceast înv tur la gloria supranatural a lui Hristos (Soarele) în
compara ie cu a slujitorilor Lui (stelele). Stelele au o lumin slab , care numai în întuneric poate
fi v zut . În istoria incomparabil i totu i a a de simpl a crea iei (Geneza 1), Dumnezeu a
rânduit corpurilor cere ti, care s despart ziua de noapte, locul lor în leg tura lor cu p mântul, i
dup aceea se adaug , ca i cum ar fi un lucru de mic importan : » i stelele« (Geneza 1,16). Fie
ca fiecare slujitor s - i ia aceasta pe inim ! Nu este în aceasta o înv tur pentru fiecare slujitor
al Domnului? În noi în ine avem pu in importan , cu excep ia cazului când st m ca unelte în
mâna dreapt a Domnului. Numai leg tura slujitorului cu Domnul s u îi ofer demnitate.
Ce apari ie minunat a Domnului nostru vedem i aici, cu totul diferit de aceea a lui Hristos
din Evanghelii. Acolo El este caracterizat prin ging ie, sfin enie i dragoste, aici Îl vedem
îmbr cat cu maiestate i putere. Acolo El este Omul durerii; aici vedem, unite în El, dumnezeirea
Sa i partea Sa omeneasc ca Fiu al Omului glorificat. Desigur, El a fost întotdeauna o Persoan
divin , Dumnezeu Însu i, dar pe p mânt i-a acoperit gloria Lui ve nic , sau, a a cum exprim
apostolul Pavel, »S-a dezbr cat pe Sine Însu i« (Filipeni 2,7). Aici str luce te gloria Sa în
mijlocul Adun rilor, o înt rire i o mângâiere pre ioas pentru orice inim credincioas , dar o
groaz pentru to i cei care l untric sunt în contradic ie cu aceast glorie.

28

