Apocalipsa - Walter Scott
Comentariul Apocalipsei i privire de ansamblu profetic
Capitolul 1
Introducere i apari ia lui Hristos în glorie
Particularitatea c r ii
În aceast deosebit de interesant i singura carte profetic a Noului Testament se d perdeaua
la o parte printr-o serie de viziuni, care au fost f cute vizionarului Ioan, i se descopere viitorul.
Lumina i întunericul, binele i r ul sunt for ele morale care stau în conflict una cu alta.
Dumnezeu, Hristos i Satana, oameni mântui i i nemântui i, îngeri ai luminii i îngeri ai
întunericului sunt lucr torii din aceast carte minunat despre planul i hot rârea lui Dumnezeu.
Scenariile se schimb i î i schimb locul – acum prezentul, apoi ve nicia, cerul, p mântul,
adâncul i iazul de foc constituie scena desf ur rii evenimentelor. Cânt ri de bucurie ale
biruin ei i plângeri ale celor învin i dau na tere la bucurie i întristare. La urm triumf
Dumnezeu, i gloria Împ r iei de o mie de ani i ve nic a Hristosului S u str luce te în slava
netulburat i nesfâr it . Atunci se va împlini ce a vestit profetul Isaia: »Va vedea rodul muncii
sufletului Lui i va fi mul umit.«
Cerurile noi i p mântul nou (capitolul 21,1) vor fi locul tuturor sfin ilor i celor buni, în timp
ce în iazul de foc (capitolul 21,8) va fi adunat tot ce nu este sfânt i este în contradic ie cu
Dumnezeu.
Cuvântul cheie pentru comunic rile anterioare din epistole este harul. Domnia lui Dumnezeu în
ac iunea Sa judec toreasc fa de r u i în în l area binelui este con inutul esen ial al acestei
c r i interesante.
Titlul
Scriitorii sfin i nu au prev zut cu titlu c r ile scrise de ei, i în felul acesta titlurilor tuturor
scrierilor sfinte din Biblia noastr le lipse te autoritatea divin . Titlul, care a fost dat sub diferite
forme Apocalipsei, este gre it i induce în eroare. Nu este „Apocalipsa lui Ioan”, ci, a a cum
rezult din text, este »Descoperirea (sau: revela ia) lui Isus Hristos«. Din anul 170, sau ceva mai
devreme, tradi ia bisericeasc spune c apostolul Ioan a fost scriitorul ei. Ioan, scriitorul celei dea patra evanghelii i a celor trei epistole, al c ror titlu poart numele lui, este scriitorul inspirat al
acestei c r i, i de aceasta nu ne îndoim nici noi; numele lui este numit concret în text.
Cuvânt introductiv (versetele 1-3)
Introducerea con ine o prefa (versetele 1-3), un salut (versetele 4-6), o m rturie profetic
(versetul 7) i o comunicare din partea lui Dumnezeu cu privire la Sine Însu i (versetul 8).
1. »Descoperirea (sau: revela ia) lui Isus Hristos.« - Aici ne este prezentat Isus Hristos ca
Om, i nu în fiin a Sa divin , ca în Ioan 1,1-2. Natura omeneasc i divin a Domnului nostru –
ambele absolut des vâr ite – sunt diferite în pozi ia Sa i în lucrarea Sa, dar ele nu trebuie
desp r ite una de alta. Exist numai un Salvator i numai un Mijlocitor, care este Dumnezeu
adev rat i Om adev rat. Pe acest adev r fundamental se bazeaz întreaga m rturie cre tin .
Credin a este convins de acest fapt i se ine strâns legat de el, dar nu afirm c poate s explice
taina dumnezeirii. Fiin a noastr complex ca om este o minune, cu cât mai mult Fiin a
Domnului nostru demn de a fi adorat!
Revela ia ne este f cut cunoscut prin viziunile pe care vizionarul de pe insula Patmos le-a
primit. Cuvântul „Revela ie” une te comunic ri numeroase i diferite, fie ele prin Cuvânt sau
prin viziuni, pe care le con ine cartea. Au fost revela ii singulare, dar acestea constituie un întreg
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compact, i acesta st în leg tur cu Domnul Isus Hristos. Dar noi avem revela ia lui Isus Hristos
nu numai ca ceva dat Lui de Dumnezeu, ci El este subiectul principal în acesteia, ca i în toate
profe iile. Razele l mpii profetice sunt orientate spre înainte, spre gloria lui Hristos în cei o mie
de ani, chiar dac aceast lamp este în mâinile profetului Isaia sau ale apostolului iubit Ioan.
1. »pe care I-a dat-o Dumnezeu.« - În baza a ceea ce este El, împ r ia apar ine de drept lui
Hristos, îns El o prime te ca Om de la Dumnezeu (Luca 19,15) i El o va da înapoi lui
Dumnezeu (1 Corinteni 15,24). Tot a a este i revela ia, care în primul rând se refer la aceast
împ r ie, care a fost dat aici de Dumnezeu lui Hristos ca Om.
1. »... ca s arate robilor S i lucrurile care trebuie s se întâmple în curând.« - În ambele
Testamente cuvântul »rob« este folosit într-un sens foarte restrâns (sclav). Profe ii Vechiului
Testament au fost numi i a a (Amos 3,7; Daniel 9,6; 2 Împ ra i 17,13), tot a a i apostolii i alte
persoane cu vaz din Adunare (Filipeni 1,1; Coloseni 1,7). Pe de alt parte cuvântul este folosit
în Noul Testament, când se refer la to i credincio ii (Romani 6,18.22). În acest sens larg,
general, trebuie în eles i aici (compar cu Apocalipsa 2,20; 7,3; 22,3).
Scopul Revela iei este deci, s arate robilor Domnului viitorul apropiat. Denumirea de rob
arat o distan mai mare decât a unui fiu (ca pozi ie) sau a unui copil (ca rudenie) sau a unui
prieten (ca intimitate) i corespunde cel mai bine caracterului c r ii, care vorbe te fiec rui cre tin
în parte i în nici un caz unei clase deosebite de purt tori de func ii. De aceea ar fi o pierdere
mare, dac s-ar pune deoparte aceast carte i studiul ei ar fi privit ca fiind f r folos, viziunile ei
ca iluzii de arte i simbolurile ei ca fiind inexplicabile. Prin aceasta am dezonora pe Dumnezeu,
prin care a fost inspirat (insuflat ) cartea, i s-ar r pi sufletului o binecuvântare f g duit
solemn (versetul 3). Aceast aten ionare se adreseaz fiec rui rob al lui Isus Hristos, deci fiec rui
cre tin.
Cuvântul »curând« solicit aten ia noastr deosebit . Împlinirea iminent a evenimentelor
profe ite aici i revenirea apropiat a Domnului, punctul culminant în profe ii, sunt fixate cu
cuvinte clare la începutul i la sfâr itul c r ii (capitolul 1,1; 22,7.12.20). În felul acesta orice
încercare de a explica evenimentele istoric – ca i cum ar fi avut loc – se love te de greut i de
nedep it. Desigur se admite, c anumite evenimente din trecut sau din prezent par a fi o
împlinire a unor profe ii, c ci istoria se repet mereu. Întâmpl rile pot fi noi, dar principiile care
le-au dat na tere – mândria, iubirea de bani, setea de putere – au fost întotdeauna acelea i i au
avut totdeauna urm ri care au influen at tabloul istoriei. Dup aparen e se poate vedea deja o
împlinire par ial a p r ii strict profetice a c r ii (capitolul 6 pân la capitolul 22,5). Dar cu toate
acestea suntem constrân i la concluzia, c trebuie s vedem un timp de necaz viitor, prezentat
prin judec ile legate de ruperea pece ilor, sunetul trâmbi elor i v rsarea potirelor, i anume
dup r pirea la cer a sfin ilor Vechiului i Noului Testament (1 Tesaloniceni 4,17). În timp ce
sfin ii epocilor trecute i cei din prezent vor fi în patria lor în cer, aici pe p mânt sunt a teptate o
serie de judec i severe. Înainte ca acestea s înceap (capitolul 4), în timp ce ele au loc
(capitolul 12) i dup terminarea lor (capitolul 19), copiii lui Dumnezeu sunt v zu i în patria lor
cereasc . De aceea baza comentariului nostru nu poate fi decât aplicarea la viitor. Dac se vrea
ca scrierile profetice ca întreg i în detaliu s fie interpretate ra ional i deplin, atunci trebuie dat
la o parte r t cirea d un toare i r spândit , c istoria se interpreteaz prin ea îns i. Noi ne
inem strâns de faptul, c Duhul Sfânt este cel care ne înva în toate Scripturile: »El v va
c l uzi în tot adev rul« (Ioan 16,13). Împlinirea exact i complet a p r ii profetice a
Apocalipsei este înc viitoare. Ea nu poate fi privit ca i cum probabil s-a împlinit deja. S lu m
numai un punct central, fiara i împ r ia roman . Profe ia ne arat aceast putere în ultima faz
a istoriei ei, înainte de nimicirea ei, i într-o stare, în care ea nu a ap rut niciodat . Ea ne este
prezentat ca putere uria , care prigone te pe sfin i, batjocore te pe Dumnezeu, subîmp r it în
zece împ r ii sub conducerea a zece împ ra i vasali, care stau sub conducerea unei c petenii cu
mult putere de voin i to i domnesc subordonându-se de bun voie suveranului lor (capitolul
13 i 17). i aceast putere st în alian cu iudeii rebeli din Palestina. Nici sub domnia cezarilor,
i nici dup aceea, Roma nu a ap rut sub aceast form nou , dar care este important pentru
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viitor. În afar de aceasta Roma a distrus structura statului iudeu i nu a c utat s-o p streze. Nici
nu g sim, c atunci când Roma s-a ridicat la putere, Iudeii i-au tr dat credin a lor iudaic .
1. »... trimi ând pe îngerul S u« - Este remarcabil, c un înger, al c rui nume nu este f cut
cunoscut, este aduc torul mesajului lui Hristos la Ioan, f r îndoial o fiin spiritual cu o
însemn tate deosebit în ierarhia cereasc : »îngerul S u«. Cât de cu totul altfel a fost felul în
care Domnul a f cut cunoscut gândurile Sale în timpul vie ii Lui pe p mânt! Atunci Ioan a aflat
voia Domnului în timp ce edea la pieptul Lui (Ioan 13,23). Acum Domnul vorbe te de la o
oarecare distan
i mai degrab tainic, dar aceasta este în deplin concordan cu caracterul
mesajului. Dumnezeu nu este v zut aici ca Tat al nostru, dar de cinci ori este confirmat rela ia
lui Hristos cu Tat l S u (capitolul 1,6; 2,27; 3,5.21; 14,1). Citim numai despre o situa ie, în care
Domnul nostru, în timp ce era pe p mânt, se adreseaz Tat lui S u cu cuvintele »Dumnezeul
Meu« (Matei 27,46), dar în aceast carte Îl auzim spunând atât »Tat l Meu« cât i »Dumnezeul
Meu«, o dat ca Fiu, alt dat ca Om. Prezentarea anumitor splendori i titluri „oficiale” nu
mic oreaz cu nimic adev rul binecuvântat despre rela iile lui Hristos ca Fiu i ca Om.
Drumul revela iei a mers de la Dumnezeu spre Hristos, dup aceea prin îngerul Domnului,
oricine ar fi fost el, spre Ioan i apoi mai departe spre noi, i anume, spre to i robii lui Hristos.
1. »... la robul S u Ioan.« - În celelalte 4 scrieri inspirate, care poart numele lui, preaiubitul
apostol scrie totdeauna la persoana a treia. Aici îns scrie la persoana întâi i de trei ori nume te
numele s u în primul capitol (versetele 1, 4, 9) i o singur dat în ultimul capitol al c r ii
(versetul 8).
2. »... Cuvântul lui Dumnezeu i ... m rturia lui Isus Hristos.« - Aceste dou p r i con in tot
ce a v zut vizionarul. Cuvintele urm toare »tot ce a v zut« sintetizeaz pe scurt Cuvântul lui
Dumnezeu i m rturia lui Isus Hristos. »Cuvântul lui Dumnezeu« se limiteaz aici la în tiin rile
din aceast carte. »M rturia lui Isus Hristos« poart în cartea Apocalipsa un caracter profetic
(vezi capitolul 19,10). Cuvântul lui Dumnezeu în evanghelii este un cuvânt al harului, i m rturia
lui Isus Hristos are în ele revelarea Numelui i caracterului Tat lui, ca tem principal . Dar a a
cum Apocalipsa vorbe te în principal despre guvernarea public a lui Dumnezeu, a a se refer
aici cele dou , »cuvântul« i »m rturia«, în mod deosebit la desf urarea autorit ii i domniei
divine asupra p mântului. Vedem în Cuvântul lui Dumnezeu ce a exprimat Dumnezeu, direct sau
prin mesagerii Lui, i în m rturia lui Hristos, ceea ce a vestit El personal, sau prin îngerul S u.
3. »Ferice de cine cite te.« - În acest verset, care completeaz introducerea, se pronun
»fericirea« divin a cititorului i ascult torului care p streaz aceste comunic ri verbale
inspirate. Faptul c la sfâr it se repet cuvântul »ferice« (capitolul 22,7), i se veste te judecata
tuturor celor care în vreun fel oarecare falsific con inutul acestei c r i (capitolul 22,18,19), ofer
acestei p r i din Sfânta Scriptur , care pân acum a fost neglijat , un caracter deosebit de serios.
Nimeni nu o va citi sau o va asculta, f r ca s primeasc binecuvântare, i nimeni nu va r mâne
nepedepsit, dac îi desconsider con inutul. Dumnezeu r mâne totdeauna credincios Cuvântului
S u, fie în oferirea binecuvânt rii, fie în exercitarea judec ii.
F g duin a divin »ferice« apare de apte ori în Apocalipsa (capitolul 1,3; 14,13; 16,15; 19,9;
20,6; 22,7.14).
Cuvintele »cine cite te« se refer probabil la citirea public a Scripturilor în Adun ri, i f r
îndoial apostolul Pavel în aten ionarea pe care o face lui Timotei, »ia seama bine (textual:
persevereaz ) la citire« (1 Timotei 4,13), se refer la acela i obicei vechi bun, care ast zi este
foarte mult neglijat. Orice cititor al Apocalipsei, fie în public, sau acas , poate s fie sigur de
binecuvântarea Domnului. Sinagogile, comunit ile - cu cel pu in zece persoane - autorizate de
legea iudaic , aveau ca parte component fix a serviciilor lor citirea public a Cuvântului lui
Dumnezeu i îndemnarea (Luca 4, 16-20; Faptele Apostolilor 13,14.15.27; 15,21). »Cei ce
ascult « sunt oamenii, care erau prezen i la aceste ocazii, sau altele asem n toare, când se citea
cuvântul profetic.
i ce însemn tate are p strarea sau
3. »... i p zesc lucrurile scrise în ea!« - Ce importan
respectarea Cuvântului ne este ar tat clar în evanghelia dup Ioan 14,21-24.
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3. »C ci vremea este aproape.« - Profe ia traverseaz timpurile i toate evenimentele i
împrejur rile cuprinse în ea, precum i cele care îi stau împotriv , a ezându-l oarecum pe cititor
pe pragul împlinirii ei. Activitatea voin ei divine nu cunoa te odihna i nu are nevoie de ea.
Fiin a noastr , ner bd toare prin natura ei, deseori obosit i r u dispus din cauza r ului, i se
pare c Dumnezeu sl be te frâul guvern rii i c El a încetat s intervin în problemele
oamenilor. Dar nu este a a. Timpul, evenimentele, oamenii i ac iunile lor sunt în mâna Lui i
stau sub controlul Lui unic. El este Domnul i Suveranul absolut. Timpul s-a apropiat, i prin
aceasta s-a apropiat împlinirea oric rei profe ii. Îndelunga r bdare de aproape 2000 de ani a
oferit lumii un timp destul de îndelungat de har. În acest timp credin a se odihne te având
certitudinea c mâna lui Dumnezeu, chiar dac este invizibil , execut un plan al binelui
(Romani 8,28), care va fi spre gloria Sa ve nic , spre rezultatul final al tuturor c ilor Lui.
Salutul i urarea de binecuvântare (versetele 4-6)
Cartea a început cu o prefa scurt , dar important . Acum g sim un salut minunat. Prima
informeaz , a doua îmb rb teaz .
4. »Ioan, c tre cele apte Biserici, care sunt în Asia.« - Ce aici este numit Asia, nu este întreg
teritoriul Asiei, i nici întreg teritoriul Asiei Mici, ci este teritoriul din partea de vest, partea
situat pe rmul M rii Mediterane, cu renumita capital Efes, o provincie roman din Asia. În
acest inut limitat trebuia verificat Biserica cu numele, caracteristicile relevante în evolu ia ei
trebuiau scoase la lumin , a a cum se întâlneau ele la aceste apte Adun ri, care totodat au fost
alese ca reprezentative în acest scop pentru toat Biserica. Alte Adun ri importante din acest
inut nu au fost luate în seam , în timp ce aceste apte, i numai acestea, sunt numite; în afar de
aceasta, ele sunt în ordinea pe care un c l tor le-ar parcurge succesiv. Cele apte Adun ri alese
sunt un simbol al Bisericii în totalitatea ei, în perioade de timp succesive ale istoriei ei, iar pe de
alt parte i în orice moment, pân la lep darea ei definitiv ca martor necredincioas a lui
Hristos (capitolul 3,16).
De ce sunt apte Adun ri? Num rul apte se întâlne te mai des decât celelalte numere. G sim
apte s rb tori ale Domnului (Levitic 23) i apte parabole despre Împ r ia cerurilor (Matei 13);
în Apocalipsa apte Adun ri, apte pece i, apte trâmbi e, apte potire ale mâniei lui Dumnezeu.
În toate aceste exemple g sim o subîmp r ire clar în trei i patru. Num rul trei este în leg tur
cu ce este divin, num rul patru în leg tur cu ce este omenesc; împreun sunt expresia
caracterului complet. A a se vorbe te aici despre Biserica cu numele în totalitatea ei ca
purt torul de lumin al lui Dumnezeu pe p mânt, i anume în orice moment, începând cu prima
ei abatere (capitolul 2,4) i pân la lep darea ei final i public de c tre Domnul (capitolul
3,16). Aten ionarea solemn este valabil pentru pozi ia ei public i a responsabilit ii ei.
Amenin area cu pedeapsa lep d rii ei absolute o va lovi numai ca m rturie global ; dimpotriv ,
fiecare credincios în parte este asigurat în mod repetat de mântuirea i binecuvântarea lui. În
fiecare din primele ase Adun ri este recunoscut o grup de sfin i adev ra i ca biruitori.
Num rul simbolic apte este în cartea Apocalipsa de o deosebit importan .
Ioan se prezint aici cu numele s u. Nu g sim nici un indiciu cu privire la apostolia lui, nici
„un sunet de trompet ” nu îndreapt aten ia spre aceast profe ie m rea . Vedem o demnitate
lini tit , care se potrive te cu vestirea i descoperirea de lucruri care au condus deja zeci de mii
la o adorare profund .
Vedem apoi Trinitatea în mesajul de salut de har i pace – i aceasta înainte s se fac auzit
vuietul furtunii care va veni. Nicio pecete nu are voie s fie desf cut , niciun sunet de trâmbi
nu are voie s se aud , i niciun potir nu are voie s fie v rsat, înainte ca sfin ii s fi primit
asigurarea divin care le-a fost dat , c puterea i binecuvântarea lui Dumnezeu este de partea
lor. Dumnezeu este cu binecuvântarea Sa de partea noastr i este fort rea a noastr înt rit –
p strându- i slava Sa în orice timp i în orice împrejur ri. Furtuna judec ii lui Dumnezeu nu a
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putut s sufle peste câmpiile Sodomei, înainte ca Lot s fie eliberat (Genesa 19); tot a a
distrugerea definitiv a Ierihonului prin foc nu a putut s aib loc, înainte ca Rahab s fie salvat
(Iosua 6). Dar în acest mesaj divin de salut i în locul pe care el îl ocup , vedem mult mai mult
decât numai garan ia ocrotirii de judecata divin . El nu apare între amenin area cu judecata i
executarea judec ii, ci înainte ca judecata s fie anun at . Înainte ca adev rata stare a bisericii, a
lumii i a lui Israel s fie descoperit , sfin ii lui Dumnezeu primesc asigurarea sentimentelor Sale
adânci pentru ei.
4. »Har i pace vou .« - Aceasta este binecuvântarea normal i corespunz toare nevoilor celor
mântui i. Nici împrejur rile i nici persoanele nu pot s le r peasc harul i pacea, deoarece ele
sunt date de Dumnezeu Însu i i vor fi p strate. Harul este izvorul oric rei binecuvânt ri, i
pacea este partea lor fericit i de drept de la Dumnezeu. Dorin a pentru ei este, ca ei s savureze
practic harul i pacea, i s se odihneasc în ele. În salut rile apostolice harul st totdeauna
înaintea p cii. În epistolele personale adresate lui Timotei se dore te i îndurarea, deoarece
aceasta întâmpin nevoile i greut ile personale. Cu toate c salutul este foarte potrivit ca s
m reasc i s consolideze încrederea în Dumnezeu, având în vedere judec ile care vor veni, în
caracterul lui corespunde gândului cu privire la guvernarea lui Dumnezeu. Nu citim despre Tat l
i copiii Lui, i nici despre Dumnezeu i fiii Lui, ci despre Cel ve nic i sfin ii Lui; de aceea se
deosebe te succesiunea în prezentarea persoanelor dumnezeirii de cea prezentat în evanghelia
dup Matei 28,19. Acolo ea este Tat l, Fiul i Duhul Sfânt, aici îns Cel ve nic, Duhul i Isus
Hristos. Numai o singur dat apostolul Pavel salut la sfâr itul unei scrisori (2 Corinteni 13, 14)
în leg tur cu numele celor trei persoane ale divinit ii; Ioan o face aici la începutul c r ii.
4. »... din partea Celui ce este, Celui ce era i Celui ce vine.« - Numele care impune respect i
sfânt »Cel ve nic«1 sau Domnul spune, c existen a Sa nu decurge din ceva sau din cineva, ci c
El este Cel ve nic existent, care nu se schimb în Sine Însu i. Poporului Israel i s-a explicat
în elesul acestui Nume, ca »Eu sunt Cel ce sunt« (Exod 6,3). Este Numele comemorativ al lui
Dumnezeu »din genera ie în genera ie«. Cuvintele »Celui ce este« adeveresc existen a Lui
independent i ve nic neschimb toare; cuvintele urm toare »Celui ce era i Celui ce vine« arat
c El este acela i în trecut, în viitor, din ve nicie în ve nicie. Faptul c Dumnezeul ve nic st în
leg tur cu universul, în m re ia i extinderea lui uria , i cu cele mai mici lucruri ale crea iei,
este o realitate impresionant , care înt re te credin a.
În capitolul 4,8 succesiunea este invers ; »Care era« st înaintea lui »Care este«. În capitolul 4
este privit guvernarea peste tot p mântul, nu numai peste Israel; de aceea fiin ele vii spun mai
întâi »Care era«. Este privit timpul, trecut, prezent i viitor, în timp ce în capitolul 1 este
prezentat în primul rând existen a Sa ve nic prin cuvintele »Celui ce este«. În afar de aceasta,
prin punerea mai întâi în capitolul 4 a expresiei »Celui ce era« se arat c faptele de putere din
trecut ale Celui ve nic sunt într-o oarecare m sur arvuna i dovada c existen a ve nic i
atotputernicia nu sunt numai însu irile prezente, lini titoare, ale naturii Sale divine, ci i c ele se
aplic i au urm ri în toate timpurile i în toate împrejur rile.
4. »... i din partea celor apte duhuri, care stau înaintea scaunului S u de domnie« - Aici se
vorbe te despre Duhul Sfânt, dar care aici nu este v zut în unitatea fiin ei Sale ca »un Duh«
(Efeseni 4,4). Des vâr irea puterii Sale i ac iunea lui felurit sunt prezentate în expresia » apte
Duhuri«, plin tatea ac iunii Duhului (compar cu Isaia 11,2; Apocalipsa 3,1; 4,5; 5,6). »Înaintea
scaunului S u de domnie« este ad ugat, deoarece gândul principal din Apocalipsa este
guvernarea public asupra p mântului. A a cum relateaz detaliat Faptele Apostolilor, Duhul a
lucrat în primii treizeci de ani ai m rturiei cre tine, în timpul apostolilor, în putere i în har în
oameni singulari. Prezen a i lucrarea Duhului Sfânt în Adunare este un adev r important,
prezentat în epistole. Aici îns , a a cum am accentuat deja, Duhul lucreaz din cer, guvernând pe
p mânt.

1

Numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament este Iehova sau Iahve.
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i men ionarea Duhului lui Hristos se explic prin aceea c , cartea trateaz guvernarea lui
Dumnezeu. Dac gândul principal ar fi fost harul, atunci în mod necesar numele Domnului Isus
ar fi fost numit înaintea Duhului – dup Tat , care L-a trimis (1 Ioan 4,14), i înainte de Duhul,
pe care L-a trimis Fiul (Ioan 15,26).
5. »... i din partea lui Isus Hristos«. – Acum este numit Domnul Isus Hristos, unindu-Se cu
Cel ve nic i cu Duhul în salutul adresat sfin ilor. Prin unirea numelui Isus cu titlul Hristos,
scriitorul inspirat indic unirea p r ii umane cu slava Domnului (Faptele Apostolilor 2,36).
Numele Isus înseamn : Iehova este salvarea. Acest nume I-a fost dat înainte de na terea Lui
(Matei 1,21) i descrie exact persoana Sa i lucrarea Sa. Este Numele mai presus de orice nume
(Filipeni 2,9-11). El apare mai mult de 600 de ori în Noul Testament, i niciodat nu I se adaug
un adjectiv2. S observ m de asemenea, c Domnul nu a fost niciodat , în afar de demoni,
apelat direct cu numele „Isus”. În Apocalipsa numele Isus apare de nou ori i de trei ori în
leg tur cu Hristos. Hristos (în limba greac ) i Mesia (în limba ebraic ) au acela i în eles:
»Unsul” (Psalmul 2,2.6).
Vedem astfel pe Dumnezeu în maiestatea fiin ei Sale, pe Duhul în plin tatea puterii Sale, i pe
Isus Hristos, Cel sfânt, acum Omul glorificat, unite în acest salut adresat sfin ilor, c rora le vor
fi prezentate hot rârile lui Dumnezeu cu privire la p mânt.
5. »... Martorul credincios, Cel întâi n scut din mor i, Domnul împ ra ilor p mântului.« Aici ne sunt prezentate caracteristici care sunt nedesp r it legate de numele Isus, glorii, pe care
El ca Om i le-a dobândit i care I se cuvin de drept. Sunt trei titluri, care I se dau; primul
m rturise te despre o rela ie deosebit cu Dumnezeu, cel de-al doilea arat o rela ie deosebit cu
to i mor ii – mântui i sau pierdu i, în timp ce al treilea titlu îndreapt aten ia asupra suprema iei
Sale peste to i cei care au drepturile de guvernare pe p mânt.
1. »Martorul credincios.« Acest titlu semnificativ a caracterizat pe Domnul nostru pe tot
drumul S u de la iesle i pân la cruce. Anexarea »credincios« arat contrastul evident fa de
to i martorii de mai înainte ai lui Dumnezeu. Pe calea lor s-a g sit deseori naufragiu i nereu it .
Numai Hristos a mers pe acest p mânt pe drumul S u singuratic i plin de spini în deplin
d ruire fa de Dumnezeu, f r nicio întrerupere, f r nicio gre eal , permanent dedicat
Dumnezeului S u: »Eu pentru aceasta M-am n scut i am venit în lume, ca s m rturisesc despre
adev r« (Ioan 18,37).
2. »Cel întâi n scut din mor i.« Hristos este atât Cel întâi n scut între cei adormi i, cât i Cel
întâi n scut din mor i. Primul titlu ne arat , c El este cel dintâi în învierea celor adormi i, în
timp, (1 Corinteni 15,20-23); cel de-al doilea ne arat , c în ceea ce prive te ierarhia El st peste
to i cei care vor învia din mor i. Întâiul n scut este expresia priorit ii, a demnit ii covâr itoare,
nu a timpului sau a succesiunii (Psalmul 89,27). Independent de faptul, când, unde i cum a venit
Hristos în lume – pe baza a ce este i cine este El, El a trebuit i trebuie în mod necesar s ocupe
locul întâi. Putem aici s re inem, c transformarea trupurilor sfin ilor, care vor fi în via la
venirea Domnului, corespunde învierii sfin ilor adormi i. Ambii trebuie s fie asemenea lui
Hristos, din punct de vedere moral (1 Ioan 3,2) i în ceea ce prive te trupul (Filipeni 3,21).
3. »Domnul împ ra ilor p mântului.« Monarhul mândru al vestului i domnitorul arogant al
r s ritului, i ace ti doi st pânitori din viitor au Domnul lor i St pânul lor. Hristos st peste to i
împ ra ii p mântului. Dup drept i titlu, toate împ r iile lumii Îi apar in, i to i vor trebui s se
plece înaintea Lui. El este Domnul domnilor i Împ ratul împ ra ilor, Domn peste to i care au
putere, i Împ rat peste to i care domnesc. El înc nu a luat în st pânire domnia Sa i drepturile
Lui absolute nu au intrat înc în vigoare. Dar El Î i va revendica drepturile, atunci când va sosi
timpul stabilit de Tat l i domnia peste toate va fi dat în mâinile Lui. El va sf râma orice toiag
2

Atragem aten ia în mod foarte serios cu privire la folosirea lipsit de respect a Numelui, care pentru urechea i
inima credinciosului este cel mai pre ios Nume, chiar dac aceast folosire lipsit de respect se face din ne tiin .
„Drag Isus” i alte expresii asem n toare sunt înjositoare pentru El, Cel care este Domnul i Înv torul nostru
(Ioan 13,13-14). Titlul „Domnul”, care exprim demnitatea Sa, trebuie folosit permanent, nu numai simplu numele
„Isus”. Este cu totul altceva, când numele S u este folosit în leg tur cu alte nume sau titluri ale dumnezeirii.
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de domnie i va distruge cununile tuturor puterilor adverse. Atunci mândria omului va fi smerit
i tot fastul s u se va pr bu i în rân .
Pentru credincios i pentru Adunare aceste trei titluri sunt totodat un »turn înt rit«. Noi putem
acum s vedem în cer pe Unul care a mers cu perseveren pe drumul credin ei, ascult rii i al
m rturiei credincioase (Evrei 12,1.2). Pe El, Cel care a învins moartea i a biruit pe cel ce are
puterea mor ii, pe El, Cel care a biruit i acum st înaintea noastr sublim în victoria Sa i este
totodat Domnul i St pânitorul tuturor guvernatorilor. – Aici salutul se transform deodat întro cântare de laud .
5. »A Lui, care ne iube te, care ne-a sp lat de p catele noastre cu sângele S u.« - Salutul de
binecuvântare de mai înainte, unit cu mesajul dat de Duhul cu privire la ce este Hristos ca Om,
mi c inima celor mântui i. Simpatiile sunt trezite i la enumerarea demnit ilor lui Hristos se
r spunde cu acest cântec de jubilare. El a câ tigat inimile noastre prin dragostea Lui care nu se
schimb i ne-a cur it con tiin ele prin sângele Lui pre ios. Cât de minunat de învior tor este s
citim în aceast carte, c toat ceata celor r scump ra i de pe p mânt poate s cânte triumf tor
despre dragostea permanent , neschimb toare a lui Hristos i despre sângele Lui pre ios, care i-a
eliberat pentru totdeauna de p catele lor. G sim aceasta înainte s fie anun ate judec ile care vor
veni i înainte s se vad i s se aud primii soli ai pedepsei (capitolul 4,5; 8,5) i înainte s se
vorbeasc despre nimicirea total a puterilor unite ale întunericului din locurile cere ti.
6. »... i a f cut din noi o împ r ie i preo i pentru Dumnezeu, Tat l S u.« - Temele acestei
cânt ri de laud nu sunt prin aceasta epuizate. În continuare este amintit demnitatea noastr
înalt , dar ea este dedus din Acela a c rui dragoste i al c rui sânge v rsat sunt lini tea i
n dejdea noastr . Aici nu se întâlne te gândul, c noi suntem supu i domniei Lui. Dimpotriv ,
sfin ilor cere ti le este rânduit domnia împreun cu El, i într-o m sur mai mic i sfin ilor
iudei de pe p mânt în timpul împ r iei de o mie de ani. Ni se spune de asemenea în ce fel vom
domni noi, i anume ca preo i. Demnitatea regal va fi legat cu harul preo iei. Zaharia 6,13
descrie foarte clar aceast leg tur : »va fi preot pe scaunul Lui de domnie«. Acest loc vorbe te
despre Domnul, dar noi vom domni împreun cu Hristos, i de aceea felul guvern rii Lui va
determina i caracterul nostru. Prin aceasta este asigurat lumii în epocile care vor veni o
guvernare de o mie de ani în neprih nire i har. S nu uit m niciodat aceast pozi ie înalt i în
umblarea noastr s nu ne dovedim nevrednici de ea! Aducerea aminte permanent de ea ne va
face capabili pentru o umblare demn i ne va p zi de duhul iubirii de bani din timpul nostru (1
Corinteni 6,2-3).
6. »A Lui s fie slava i puterea în vecii vecilor! Amin.« - Aici se exprim dorin a celor
mântui i, ca slava vizibil i domnia atotcuprinz toare, anun at prin cuvântul profetic, v zut
deja de vizionar i cântat de cânt re i, s fie dat Aceluia, care singur este demn de ea (compar
cu 1 Petru 5,11); i aceasta nu numai timp de o mie de ani, ci în toate epocile sau din perioadele
limitate pân în ve nicie. Cuvântul Amin este ad ugat ca o afirma ie solemn festiv a acestui
adev r.
Pe parcursul dezvelirilor progresive în aceast carte i în m sura în care caracterul ei se
adânce te, se m re te i cântarea de laud . Aici o g sim dubl (slav i putere), întreit în
capitolul 4,11, împ trit în capitolul 5,13 i în eptit în capitolul 5,12 i 7,12.
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