Apocalipsa - Walter Scott
Comentariul Apocalipsei i privire de ansamblu profetic
Capitolul 1
Sl biciunea omeneasc

i mângâierea divin (versetele 17-18)

17-18. »Când L-am v zut, am c zut la picioarele Lui ca mort. El i-a pus mâna dreapt
peste mine, i a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi i Cel de pe urm , Cel viu. Am fost
mort, i iat c sunt viu în vecii vecilor. Eu in cheile mor ii i ale Locuin ei mor ilor.«
Rezultatul apari iei minunate a lui Hristos a fost cople itor. Acela i Ioan, care odinioar a stat la
pieptul Domnului s u (Ioan 13,23), care pe drumul spre mormânt a alergat înaintea lui Petru
(Ioan 20,4), care s-a aruncat în adorare înaintea Celui înviat din mor i (Matei 28,17) i care cu
privirea fermecat a v zut pe Domnul s u în l ându-Se la cer (Faptele Apostolilor 1,9-10), a
c zut acum ca mort la picioarele Lui. Când Hristos S-a schimbat la fa pe muntele sfânt, cei trei
apostoli, care au fost învrednici i s fie acolo cu Domnul lor, s-au umplut de o fric mare (Matei
17,6-7; Marcu 9,6). Isaia, care s-a bucurat mai mult decât to i ceilal i profe i evrei de viitorul
minunat, s-a pr bu it l untric în prezen a gloriei lui Hristos, în timp ce serafimii î i acopereau
fe ele i picioarele, deoarece gloria lui era a a de str lucitoare, ca s-o poat privi, i locul era a a
de sfânt, ca s calce pe el (compar Isaia 6 cu Ioan 12,41). Ezechiel a c zut cu fa a la p mânt
înaintea aceleia i glorii (Ezechiel 1,28), i la Daniel s-a petrecut de mai multe ori acela i lucru
(Daniel 8,17-18; 10,7-10). Hristos nu este v zut aici în domeniul lui propriu de slav , în patria
lui cereasc , ci în mijlocul Adun rilor, dar i aici cu toate semnele puterii i maiest ii Sale. Este
Fiul Omului glorificat, i de aceea efectul acestei apari ii este cu totul altfel decât odinioar . Ioan
a c zut ca mort la picioarele Lui. Probabil Ioan a fost între ucenici acela care a iubit cel mai mult,
dar ce înseamn chiar i un puternic sentiment omenesc în lumina gloriei cople itoare a lui Isus
Hristos, a Fiului Omului! Îns mângâierea divin întâmpin aici sl biciunea omeneasc .
Mântuitorul glorificat i Marele Preot poate totdeauna s aib mil cu sl biciunile noastre. A a
cât de nem surat este maiestatea i m rimea Sa, tot a a este harul S u i îndurarea Sa.
17. »El i-a pus mâna dreapt peste mine.« - Domnul Isus i-a pus mâna dreapt a puterii Sale
peste vizionar. Pe muntele transfigur rii, atingerea mâinii Sale i auzirea vocii Lui a alungat frica
ucenicilor (Matei 17,6-7). i aici era mâna i vocea Celui glorificat care a trezit din le inul adânc
pe ucenic. A fost îns mai mult decât o simpl atingere, c ci se spune: »El i-a pus mâna dreapt
peste mine.« Ap sarea mâinii Lui a înviorat i a înt rit pe »ucenicul, pe care îl iubea Isus«.
Domnul Isus este i r mâne acela i acum i în ve nicie, pe p mânt i în cer.
17. »Nu te teme!« - Aceste cuvinte lini titoare înso esc punerea mâinii drepte a Mântuitorului
glorificat. Ambele erau necesare. Cuvintele »Nu te teme«, pe care Domnul le-a rostit deseori pe
p mânt, în situa iile lor de groaz i greut i, au ajuns iar i la urechea lui Ioan, c ci Domnul
Isus a fost i este neschimbat. Împrejur rile Sale exterioare erau acum cu totul altele. Dar era
aceea i inim , care a b tut odinioar în Galileea, i care bate i acum cu cea mai intim dragoste
pentru ai S i.
17. »Eu sunt Cel dintâi i Cel de pe urm .« - Acesta este un titlu care – împreun cu altele –
descrie fiin a Dumnezeirii. În profe iile lui Isaia, Domnul Î i revendic de trei ori acest titlu
exclusiv pentru Sine (Isaia 41,4; 44,6; 48,12), i Domnul Isus o face de trei ori în aceast carte
(Apocalipsa 1,17; 2,8; 22.13). Folosirea acestui titlu al Domnul (sau al Celui ve nic) pentru Fiul
Omului este o dovad de net g duit a dumnezeirii Sale. Prin aceasta existen a Sa ve nic i
independent este confirmat cu completarea necesar a suveranit ii Sale absolute. Ca Cel dintâi
El este înainte de toate i peste toate i este Acela din care toate se trag. Ca Cel din urm El
exist dup toate i în El toate ajung la inta lor. În El i prin El exist toat crea ia. Ce ar putea fi
de temut? La meditarea în lini te la acest titlu m re , pe care Isus din Nazaret glorificat în cer pe
drept i-l revendic i îl poart , orice team dispare ca cea a înaintea soarelui care r sare. În El
avem o Stânc tare pentru picioarele obosite i chiar i pentru cele mai grele sarcini ale vie ii.
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18. »Cel viu« - Acesta este un alt titlu divin. El a fost i este izvorul oric rei vie i i totdeauna va
fi. Ca Cel viu, El este independent de orice creatur . Întruparea Domnului nu a dat na tere la
via , ci a revelat ceea ce era deja mai înainte i din totdeauna (1 Ioan 1,2). Expresia
»Dumnezeul cel viu« a fost folosit la Iudei în mod deosebit, ca s deosebeasc pe Dumnezeul
adev rat de to i idolii fal i. Via a ve nic a credincio ilor, existen a ve nic a necredincio ilor i
nemurirea îngerilor, toate acestea î i au originea în Hristos, Cel viu. Ce s-a spus în scrierile
Vechiului i Noului Testament despre Dumnezeu (Ieremia 10,10; 1 Timotei 3,15), este valabil în
totalitate i pentru Domnul Isus.
18. »Am fost mort.« - Tradus textual, se spune: »Am devenit mort.« Asupra Lui, chiar i ca Om,
moartea, ca plat a p catului, nu avea niciun drept. Dar în har fa de noi, de bun voie, El a
devenit mort. El nu numai a murit, ci El a fost realmente i cu adev rat mort. El a l sat via a Sa
omeneasc . Aceast realitate este confirmat în evanghelii prin cuvintele: »Isus a strigat iar i cu
glas tare, i i-a dat duhul« (Matei 27,50); »Dar Isus a scos un strig t tare, i i-a dat duhul«
(Marcu 15,37); »Isus a strigat cu glas tare: „Tat , în mâinile tale Îmi încredin ez duhul!” i când
a zis aceste vorbe, i-a dat duhul.« (Luca 23,46); »Când a luat Isus o etul, a zis: „S-a ispr vit!”
Apoi i-a plecat capul, i i-a dat duhul« (Ioan 19,30). M re ia moral i în elesul adânc al
constat rii »Am fost mort« devin mai mari, dac ne gândim la slava divin a Aceluia care le-a
rostit. El, Cel dintâi i Cel de pe urm , S-a smerit de la gloria existen ei Sale ve nice, ca s
devin aici un Om, a c rui via a fost cu pu in mai mult de treizeci de ani; i Cel viu, izvorul
oric rei existen e, S-a smerit pân la moarte, »pentru ca prin moarte s nimiceasc pe cel ce are
puterea mor ii, adic pe diavolul, i s izb veasc pe to i aceia, care prin frica mor ii erau supu i
robiei toat via a lor« (Evrei 2,14-15). Aceast victorie asupra mor ii este deplin . C tu ele
mor ii au fost sf râmate, z vorul ei a fost distrus. Îngerii, care nu s-au v zut la cruce, au fost în
interiorul i în exteriorul mormântului martori ai biruin ei Domnului Isus asupra mor ii (Matei
28,2-7; Ioan 20,11-13). Transformarea i r pirea noastr la Domnul este anun at cu strig tul de
triumf: »Unde î i este boldul, moarte? Unde î i este biruin a, moarte?« (1 Corinteni 15,55)
18. »Iat c sunt viu în vecii vecilor.« - Biruitorul asupra mor ii ne îndreapt aten ia asupra
faptului, c El tr ie te ve nic i niciodat nu va mai muri. El S-a în l at din domeniul puterii
mor ii i veste te sfin ilor S i i Adun rii Sale, pentru bucuria, mângâierea i înt rirea lor
permanent , c El tr ie te, ca niciodat s nu mai moar .
18. »Eu in cheile mor ii i ale Locuin ei mor ilor.« - Aceasta este încheierea cuvenit a
acestei explica ii minunate cu privire la unirea gloriei divine i a gloriei omene ti în Persoana Sa.
Moartea cere trupul, hadesul cere sufletul. Domnul Isus S-a supus mor ii i a intrat în hades (sau
eol). S-au f cut eforturi, ca s se constate unde se afl hadesul, dar este imposibil s se afle.
Hadesul este mai degrab o stare, decât un loc; este starea în care se afl to i, buni i r i, dup
moarte i înainte de înviere. Pentru cre tini hadesul înseamn s fie la Hristos, pentru cei
necredincio i, dimpotriv , înseamn s fie în chinuri. Atât Domnul Isus cât i omul bogat au
mers în hades (Faptele Apostolilor 2,27; Luca 16,22-23). Domnul Isus l-a p r sit, cel bogat îl va
p r si când va fi trezit pentru judecata ve nic . Hadesul exist ca o stare între moarte i înviere.
Cuvântul în sine nu înseamn nici fericire, nici nenorocire. Pentru credincios este îns o stare de
fericire con tient , pentru necredincios este o stare con tient de chinuri.
»Cheile mor ii i ale hadesului« înseamn c Hristos are putere deplin asupra trupurilor i
sufletelor. Dreptul de a deschide i de a închide dovede te domnia Sa absolut asupra mor ii i
hadesului, „p zitorii închisorii”. Acest drept i-l exercit potrivit cu voin a Sa neîngr dit .
Puterea mor ii a fost luat acum lui Satan (Evrei 2,14). În elesul cuvântului »cheie« ca simbol al
împuternicirii de net g duit îl vedem i din Isaia 22,22 i Matei 16,19.
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Împ r irea c r ii Apocalipsa i repetarea solicit rii de a scrie.
19. »Scrie dar lucrurile, pe care le-ai v zut, lucrurile care sunt i cele care au s vin .« Între prima solicitare de a scrie (versetul 11) i cea de-a doua (versetul 19) st apari ia minunat
a lui Hristos (versetele 12-16), care s-a ar tat vizionarului, i despre aceasta trebuia el s relateze.
Cuvântul »dar« este important aici, deoarece el leag porunca de a scrie cu demnitatea Celui care
vorbe te, pe care el a v zut-o. M rimea divin legat cu ging ia omeneasc în Domnul nostru
au desf urat influen a lor puternic în sufletul lui Ioan. Cuvântul »dar« une te de aceea porunca
de a scrie i cu mângâierea divin din versetele 17 i 18, care fac parte din cele mai pre ioase
cuvinte din Apocalipsa.
Cele trei p r i mari ale Apocalipsei.
Pentru înv tura Adun rii lui Dumnezeu red m aici p r ile sau sec iunile mari ale c r ii.
Cuvintele »ce ai v zut« se refer la apari ia lui Hristos, pe care Ioan a v zut-o mai înainte
(versetele 12-16). Cuvintele »care sunt« arat diferite semne caracteristice, descrise detaliat, ale
bisericii cu numele în perioade succesive ale istoriei ei i sentin a Domnului asupra ei, pân la
lep darea ei definitiv , care înc nu a avut loc (capitolele 2 i 3). Cuvintele » i cele care au s
vin « exprim a treia sec iune, partea pur profetic a Apocalipsei. Se ocup cu soarta lumii i a
iudeilor i, trebuie s ad ug m, cu biserica stricat i dec zut , despre care st scris, c ea va fi
»v rsat din gura Lui« (capitolul 4 pân la capitolul 22,5).
Nimic nu a contribuit mai mult s dea na tere la neîncredere în studierea profetic , ca
principiile gre ite, dup care s-a încercat s se în eleag aceast carte. Pe lâng aceasta, cheia
pentru interpretare este ca i atârnat înaintea u ii. Ia-o, folose te-o i intr ! Este simplu i logic,
dac con inutul principal al c r ii se împarte în trei sec iuni, care se ocup cu trecutul, cu
prezentul i cu viitorul. Dac se procedeaz corect, nu se vor scoate evenimente din sec iunea a
treia, care sunt înc în viitor, i se vor atribui sec iunii a doua, care se ocup cu prezentul. Fiecare
sec iune are evenimentele ei, i dac li se schimb locul, aceasta înseamn falsificarea Scripturii.
Ruperea sigiliilor, sunetul trompetelor i v rsarea potirelor mâniei lui Dumnezeu sunt, împreun
cu multe alte evenimente profetice, con inute toate în sec iunea a treia. De aceea ele vor avea loc
abia în timpul despre care relateaz capitolele 4 pân la capitolul 22,5, i ele au ca premiz
încheierea prezen ei Adun rii pe p mânt.
Între cele trei perioade nu sunt suprapuneri; prima este de sine st t toare; cea de-a doua este
independent , tot a a cum este prima i a treia. Perioadele succesive ale istoriei bisericii,
începând cu sfâr itul secolului întâi, reprezint în sine însu i o descrie complet i cuprinz toare.
Perioada a treia este a a de clar o privire de ansamblu profetic , c nici detaliile ei i nici
principiile ei nu se pot plasa în prezent. Ceea »ce este« î i continu acum mersul. Biserica mai
este înc recunoscut public de Dumnezeu, i este istoria ei, prezentat în relatarea inspirat din
capitolele 2 i 3, i nu este istoria iudeilor, sau a p gânilor, cu care stau în leg tur judec ile
anun ate prin pece i, trâmbi e i v rsarea potirelor. Dac vrem s plas m acestea în prezent,
facem Biserica din timpul nostru subiectul judec ii divine, ceea ce în realitate nu este a a. Este
lep darea ru inoas a bisericii cu numele (Apocalipsa 3,16), a c rei istorie ca m rturie public a
lui Dumnezeu pe p mânt se încheie i sunt ini iate evenimentele profetice ale ultimelor zile.
Biserica umple golul care exist între punerea deoparte a lui Israel i reluarea c ilor lui
Dumnezeu cu vechiul popor al leg mântului. Spus pe scurt, reprezint istoria bisericii cre tine,
»ce este«, în timp ce necazul cel mare din viitor, de numai câ iva ani, reprezint »lucrurile care
au s fie dup ele«. Istoria este semnul caracteristic al celei de-a doua perioade, profe ia este
semnul caracteristic al celei de-a treia. Aproximativ 1900 de ani de istorie a Bisericii sunt
prezenta i sub form scurt în capitolele 2 i 3, dar concret i impresionant.
În capitolele 6-19 g sim evenimentele, care vor încheia politica acestei lumi. Puterea statal
ostil fa de Dumnezeu, iudeii vinova i i revolta i i curva – nimicitoarea p mântului – sunt
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subiectele deosebite ale ac iunii judec tore ti a lui Dumnezeu în providen a Sa. S-a încercat s se
diferen ieze între profe iile împlinite i profe iile neîmplinite. La sfâr itul celei de-a aptezecea
s pt mân -an a lui Daniel (Daniel 9,25-27), întreaga profe ie se va împlini, chiar dac unele
evenimente au început cu câteva secole mai înainte. Chiar i pustiirea Ierusalimului de c tre
na iuni, care a fost prorocit de Domnul cu 37 de ani înainte de cucerirea lui de c tre
comandantul Titus (Luca 21), î i va g si sfâr itul abia la venirea Fiului Omului (Luca 21,27),
marea int a tuturor profe iilor. Vedem în privin a aceasta c pân acum nicio profe ie nu s-a
împlinit în totalitate i definitiv. La sfâr itul timpului m rturiei cre tine se vor relua firele
întrerupte ale profe iei, c ile lui Dumnezeu cu Israel. Principiile dec derii, care este gata s aib
loc, sunt deja foarte active, împrejur rile înso itoare se contureaz , i este foarte posibil, c unele
din persoanele principale ale timpului de necaz care va veni, tr iesc deja i sunt gata s apar ,
când diavolul va începe lucrarea lui îngrozitoare. Dar atâta timp cât Biserica mai este
recunoscut de Dumnezeu, desf urarea r ului este împiedecat . Prezen a Duhului Sfânt în
Adunare este obstacolul principal pentru desf urarea deplin i îngrozitoare a r ului, i anume,
negarea oric rei autorit i divine. El este »cel ce opre te« (2 Tesaloniceni 2,7-8). Ceea »ce este«,
trebuie în mod necesar s se încheie, înainte ca oarecare evenimente, care apar in celor »care au
s vin dup ele«, s poat s înceap s se desf oare. Starea actual interzice orice aplicare a
lucrurilor viitoare la timpul de fa , cu excep ia aspectului de înv tur moral i putere.
Taina celor apte stele i a celor apte sfe nice
20. »Taina celor apte stele, pe care le-ai v zut în mâna dreapt a Mea i a celor apte
sfe nice de aur; cele apte stele sunt îngerii celor apte Biserici; i cele apte sfe nice, sunt
apte Biserici.« - Cuvântul »tain «, care se folose te numai în Noul Testament, arat spre ceva,
care r mâne tainic i acoperit pân în momentul dezvelirii lui. Dup aceea înceteaz desigur, s
mai fie o tain . Dar sunt anumite adev ruri, despre care i dup descoperirea lor se vorbe te ca
fiind taine, deoarece nimeni nu le poate în elege, sau s le recunoasc , cu excep ia acelora care
au fost înv a i de Dumnezeu. A a sunt tainele Împ r iei cerurilor (Matei 13), înv luite în pilde,
clare pentru ucenicii Domnului, a a cum este lumina soarelui, dar întunecate ca noaptea pentru
cei necredincio i (Matei 13,11.13). S lu m un alt exemplu. Mul imea cre tin t ii viseaz
despre îmbun t irea lumii i în realitate r st lm ce te în elesul cuvântului »aluat«, care
totdeauna înseamn r ul (1 Corinteni 5,8; Galateni 5,9; Matei 16,6), atribuindu-i în elesul
contrar, binele i influen ele bune. Numeroase str danii tiin ifice, educative i religioase, care cu
timpul ar trebui s duc la o îmbun t ire moral a lumii, sunt în acest sens gre it interpretate, ca
fiind aluatul. Îns în privin a aceasta Sfânta Scriptur r spunde foarte clar: »C ci taina
f r delegii a i început s lucreze«, deci nu taina binelui, ci a f r delegii. Lucrarea ascuns a
r ului, pân ajunge la maturitate deplin , i va apare »omul p catului« - expresia ei vie i
prezentarea ei public -, este pentru credincios un fapt binecunoscut i clar, în timp ce mul imea,
care poart numai numele de »cre tin«, batjocore te în privin a aceasta. »Tain « înseamn deci
ceva, care a fost inut tainic, sau ascuns, i pe care numai aceia o în eleg, care au felul de gândire
al lui Hristos.
Despre cele apte stele se spune în versetul 16, c ele sunt în mâna Lui dreapt , în versetul 20
se spune textual, »pe mâna Mea dreapt «. În privin a aceasta gândul pare s fie, c în versetul 16
se arat siguran a i binecuvântarea lor, în timp ce în versetul 20 se exprim rela ia lor cu Hristos
ar tat public. El le sus ine i le p streaz .
Dar de ce stelele sunt denumite ca îngeri ai Adun rilor? La studiul versetul 16 am v zut, c
stelele înf i eaz pe conduc torii spirituali din Adun ri, persoane distinse, care sunt
responsabile în actuala noapte întunecat a istoriei Bisericii, de a fi o m rturie pentru Dumnezeu.
Cu privire la stele, care sunt denumite îngeri, se includ i alte gânduri. Cuvântul »înger«
înseamn în sine nu o anumit natur , ci mai mult o lucrare, i anume aceea a unui mesager.
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Numai contextul i folosirea deosebit a cuvântului poate s arate folosirea lui cu privire la
oameni, sau la fiin e spirituale. În Luca 7,24; 9,52; 2 Corinteni 12,7 i Iacov 2,25, cuvântul înger
se folose te la singular sau la plural pentru aceia care au fost trimi i cu mesaje de diferite natur .
Slujirea este caracteristica deosebit a fiin elor spirituale, care sunt denumite îngeri (Psalmul
103,20-21; Evrei 1,13-14).
Cuvântul »înger« se mai folose te i cu un alt în eles, i anume, pentru indicarea unui
reprezentant sau a unui loc iitor. A a citim în Matei 18,10: »Feri i-v s nu def ima i nici m car
pe unul din ace ti micu i; c ci v spun c îngerii lor în ceruri v d pururea fa a Tat lui Meu care
este în ceruri.« Cuvântul înger nu poate avea în acest caz în elesul de »mesager«, ci înf i eaz
pe aceia, care reprezint în ceruri pe ace ti micu i, care apar in lui Dumnezeu. Sensul este aici de
loc iitor. i cu privire la Petru se spune: »Este îngerul lui« (Faptele Apostolilor 12,15).
20. »Cele apte stele sunt îngerii celor apte Biserici« - Aceasta înseamn , c ei m rturisesc nu
numai în Adunare pentru Dumnezeu, a a cum fac stelele de pe cerul natural prin lumina lor, ci c
ele sunt i mesageri, mesageri de la Dumnezeu pentru Adun ri i de la Adun ri pentru
Dumnezeu. Dar mai înseamn i c ele reprezint fiecare Adunare în parte în responsabilitatea ei
moral înaintea lui Dumnezeu – în starea fiec rei Adun ri, în încerc rile ei, în lipsurile ei i în
starea ei general . Îngerul Adun rii este reprezentantul simbolic al Adun rii, înf i at prin aceia
care poart responsabilitatea în ea, ceea ce de fapt i realmente este valabil pentru to i. Prin
aceasta vedem în pozi ia, pe care o ocup stelele, trei sarcini: conducere spiritual , transmiterea
în tiin rilor divine i omene ti i reprezentarea moral înaintea lui Dumnezeu.
20. »Cele apte sfe nice sunt apte Biserici« - Cele apte sfe nice arat c Adunarea st
înaintea lui Dumnezeu în totalitatea ei. C ele sunt din aur, arat , c adev rata lor însu ire i
originea lor – a a cum Domnul le construie te – i pozi ia lor sunt corespunz toare naturii lui
Dumnezeu. Sarcina sfe nicelor este, ca purt tori de lumin s lumineze pentru Dumnezeu.
Pentru cititorul atent al primelor trei capitole din Apocalipsa nu poate s existe nicio îndoial ,
c cele apte Adun ri din Asia, pe de o parte pot fi privite împreun , ca reprezentând întreaga
Biseric , i pe de alt parte ele sunt privite fiecare în parte – fiecare la locul ei -, toate desp r ite
suficient între ele, a a c Domnul poate s umble în mijlocul lor. El este între ele, ca s mustre,
s îndrepte i s încurajeze. Orice arogan spiritual este ar tat de El, cel care nici nu doarme i
nici nu dormiteaz . Autoritatea multor apar in tori ai a a-zisei „st ri spirituale” (clerul), precum
i eforturile democratice ale „laicilor” au stricat m rturia Bisericii dat în afar , a a c înaintea
lumii aproape c nu se mai prezint nimic din tr s tura caracteristic a adev ratei Biserici. S
mul umim lui Dumnezeu, c ceea ce Domnul cl de te este de nebiruit (Matei 16,16) i este iubit
(Efeseni 5,25).
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