Apocalipsa - Walter Scott
Comentariul Apocalipsei i privire de ansamblu profetic
Capitolul 1
O m rturie profetic (versetul 7)
7. »Iat c El vine pe nori.« - A doua venire a Domnului nostru este o parte foarte important a
m rturiei cre tine, i niciodat nu a fost mai necesar s se insiste la aceasta, ca acum; aceasta este
valabil cu privire la primul gând, i anume c atât Biserica cât i lumea sunt pe cale s ating
punctul culminant al îngr m dirii vinei, înainte ca judecata asupra lor s trebuiasc s aib loc i
s fie exercitat . Este îns important s se fac deosebire între cele dou evenimente, pe care a
doua Lui venire le include în sine. Sunt o serie de locuri din Scriptur , care se afl exclusiv în
Noul Testament, care se refer direct la venirea Domnului pentru sfin ii S i, a a cum este
evanghelia dup Ioan 14,3; 1 Corinteni 15,23; Filipeni 3,20 i 1 Tesaloniceni 4,15-17. Dar noi
avem i un num r mare de locuri, i aceasta în ambele Testamente, care înva despre venirea
Domnului cu sfin ii S i (Zaharia 14,5; Coloseni 3,4; Iuda 14; Apocalipsa 19,11-14). În timp ce
ambele aspecte ale venirii Domnului ca p r i importante ale credin ei ale ilor lui Dumnezeu
trebuie s constituie aten ia noastr deosebit i crescând , aici se vorbe te totu i de a doua parte,
sau aspect, a venirii Lui. Prima parte, coborârea Domnului în v zduh pentru a r pi pe to i sfin ii
(1 Tesaloniceni 4,17), are loc în mod necesar înaintea celei de-a doua p r i, venirea Sa împreun
cu sfin ii S i (Iuda 14) i cu îngerii (Matei 25,31).
M rturia din Apocalipsa »Iat , El vine pe nori« este în deplin concordan cu m rturia
profetului Daniel: »M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte, i iat c pe norii cerurilor a
venit Unul ca un Fiu al omului« (Daniel 7,13) precum i cu afirma ia profetic a Domnului
nostru de pe Muntele M slinilor: »... vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere
i cu o mare slav « (Matei 24,30). Toate aceste locuri se refer la acela i timp i la acelea i
evenimente. Ar tarea Fiului Omului într-o maiestate, care niciodat mai înainte nu a fost v zut
de vreun ochi omenesc, va umple cu groaz inimile tuturor oamenilor de pe p mânt, cu excep ia
celor din poporul S u.
Profe ii Vechiului Testament s-au preocupat, fiecare în felul lui i potrivit cu caracterul lui
personal, dar to i sub c l uzirea direct a Duhului Sfânt, cu aceste dou mari teme profetice:
judecata i slava.
Scurt timp înainte de apari ia zorilor binecuvânt rii, p gânii, nu mai pu in decât Iudeii, vor fi
înv lui i într-un adânc întuneric moral (Isaia 60,2). În loc s spun bun venit Domnului care va
veni, na iunile vor fi adunate în vest într-o opozi ie public , înarmat , împotriva Mielului
(Apocalipsa 19,19), în r s rit împotriva Ierusalimului (Zaharia 14,2). De aceea p mântul va
trebui cur it de r u i de oameni r i, înainte ca urmele sfin itore ale Domnului nostru s dea
na tere pe p mânt la o bucurie cu mult mai mare decât aceea pe care p mântul a tr it-o în timpul
scurt al lipsei de p cat (Geneza 2). Vizionarul de pe insula Patmos are înaintea ochilor judec ile
legate de venirea Domnului.
Nu se spune niciunde, c Hristos va veni cu norii, ca s adune pe ai S i. Dimpotriv , ei Îl vor
întâmpina în nori (1 Tesaloniceni 4,17). Norii sunt totodat vehicolele regale, care sunt preg ti i
s ne conduc de pe p mânt la Domnul. Din vechime norul era semnul bine cunoscut al prezen ei
lui Dumnezeu la poporul S u (Exod 13,21; 40,34-38; Luca 9,35). Dar s observ m, c despre
Hristos nu se spune numai, c El va veni în nori (Marcu 13,26), ci i cu norii (Apocalipsa 1,7) i
pe nori (Matei 24,30). Norii, care înso esc venirea Lui, sunt semne ale maiest ii Sale (Psalmul
18,9-12). El st pe ei ca pe scaunul Lui de domnie (Matei 24,30). Noi vom fi lua i în nori (1
Tesaloniceni 4,17), un nor L-a luat pe El, atunci când S-a în l at la cer (Faptele Apostolilor 1,9),
i El va veni într-un nor (Luca 21,27). Astfel de diferen e mici sunt interesante.
Deci aici ni se îndreapt privirea spre punctul culminant al întregii profe ii, punctul de plecare
al binecuvânt rilor lui Israel i ale lumii. Prima i ultima m rturie a acestei c r i se refer la
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venirea Domnului (capitolul 1,7; 22,20), i Domnul adaug de mai multe ori cuvântul »în
curând« (sau repede, în grab ), atunci când El vorbe te despre venirea Sa.
7. » i orice ochi Îl va vedea.« - Venirea Domnului, ca s distrug puterea vizibil a r ului pe
p mânt, s nimiceasc for ele armate unite sub c l uzirea satanic i s înl ture orice putere
du man , va fi un eveniment cu o m rime i înf i are public zdrobitoare, c ci aici se adaug
categoric: »orice ochi Îl va vedea«. Ce priveli te în ceruri! Domnul care se coboar va ap rea în
maiestatea care I se cuvine, înconjurat de nori i pe nori, cu multe diademe pe cap, îmbr cat în
hainele demnit ii Sale împ r te ti i înso it de sfin ii i îngerii S i, care Îi vor m ri gloria.
7. »... i cei ce L-au str puns«. – Constatarea, c »orice ochi Îl va vedea« trebuie în eleas în
sensul ei textual, îns nu to i oamenii Îl vor vedea în acela i moment. i din totalitatea mul imii
de oameni, care se vor ridica atunci împotriva lui Dumnezeu i a Unsului S u (Psalmul 2,1-3),
aici se face referire la o grup deosebit , i anume la »cei ce L-au str puns«. Despre suli a
p gân , care a str puns coasta Mântuitorului nostru, se relateaz numai de »ucenicul, pe care-l
iubea Isus« (Ioan 19,33-37). Reprezentantul slab i ov ielnic al imperiului roman, care de altfel
a devenit renumit prin dreptatea lui neclintit , a p tat prestigiul imperiului prin sentin a lui lipsit
de con tiin . El a condamnat pe Captivul sublim, pe care el însu i de trei ori L-a declarat
nevinovat, s fie biciuit i r stignit. Dar comportarea Iudeilor a dovedit stric ciunea lor mult mai
mare, cerând cu strig te mari s fie omorât, moartea lui Mesia al lor, i au f cut pe guvernatorul
blestemat s rosteasc acest sentin cu urm ri fatale. Copiii lor, care au mo tenit aceast vin
mare i care au respins sângele v rsat al lui Hristos ca r spuns al lui Dumnezeu la p catele lor, Îl
vor vedea, pe El, care L-au str puns. Cuvântul din Zaharia 12, 10 arat i ce d la iveal harul pe
baza acestui sânge v rsat. Grupa principal , la care se refer cuvintele »cei ce L-au str puns«,
sunt Iudeii.
7. » i toate semin iile p mântului se vor boci din pricina Lui.« - Aceasta este valabil în mod
deosebit pentru poporul i ara în care harul S u a fost ar tat a a de cuprinz tor. Jalea nu se
limiteaz numai la cele dou semin ii ale lui Iuda i Beniamin, care vor fi atunci în ar , i nici la
cele zece semin ii, care vor sta la grani ele lui Israel, ca s se reîntoarc în ar (Ezechiel 20,3444), ci va cuprinde i na iunile. În capitolul 7,9 prin cuvântul »semin ie« se în elege f r îndoial
p gânii (na iunile). Compar i cu Matei 24,30, unde se vorbe te despre momentul bocetelor
generale de fric i groaz la venirea Fiului Omului.
7. »Da, Amin!« - Cu aceast confirmare dubl Duhul pecetluie te m rturia profetic
remarcabil . Cuvântul tradus cu »Da« este grecesc, cel tradus prin »Amin« este ebraic. În felul
acesta este confirmat atât p gânilor cât i Iudeilor, c Cuvântul S u r mâne neschimbat.
O comunicare a lui Dumnezeu cu privire la Sine Însu i (versetul 8)
8. »”Eu sunt Alfa i Omega, Începutul i Sfâr itul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este,
Cel ce era i Cel ce vine, Cel Atotputernic.« - Facerea cunoscut a acestor titluri dumnezeie ti
constituie încheierea adecvat a introducerii. Maiestatea vorbitorului i caracterul afirma iilor
Sale pretinde o aten ie deosebit . Aici nu auzim vocea lui Hristos ca Om, ci Dumnezeu Însu i
este cel care vorbe te. El reveleaz titlurile i gloriile Lui proprii. Alfa i omega – prima i ultima
liter din alfabetul grecesc – arat spre rela ia Lui cu crea ia. Dumnezeu este izvorul, începutul a
tot ce este creat, originea tuturor adev rurilor descoperite, a tuturor f g duin elor date, dar i a
oric rei m rturii încredin ate omului. În privin a aceasta El este alfa. Dar El este i sfâr itul.
Slava Lui este inta. Orice întrebare î i g se te r spunsul definitiv în El. Drumul vie ii noastre i
încerc rile prin care trecem sunt cuprinse între aceste dou puncte extreme: Dumnezeu, alfa, i
Dumnezeu, omega. Toate n zuiesc spre El, care este finalul. Rela iile cu El au fost întrerupte de
c tre noi, dar firele nu au fost rupte în mâinile Lui. În mijlocul împrejur rilor caracterizate de un
e ec general i având în vedere faptul, c Biserica în mijlocul stric ciunii din timpurile acestea se
afl într-o stare de dec dere spiritual , totu i vocea lui Dumnezeu se aude pe deasupra tuturor
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vocilor i conflictelor. Începutul oric rei m rturii este în Dumnezeu i finalul duce c tre El. În
El, ca omega, se termin ceea ce El a început ca alfa.
Dup aceea ni se prezint m rimea dumnezeiasc a Celui ce vorbe te, care nu este nimeni altul
decât Domnul Dumnezeul Vechiului Testament (Geneza 2). Cine este Domnul Dumnezeu? –
Iehova Elohim, Dumnezeul lui Israel i Dumnezeul tuturor oamenilor. Dumnezeul c ruia I-a
pl cut s intre într-o rela ie moral cu cei doi, vorbe te aici înc odat din cer. Ce lini tire pentru
suflet în mijlocul fr mânt rilor vie ii! Aici r sun vocea Celui ve nic, i deodat murmurul
dinl untrul i mugetele din afar se transform în lini te. În cuvintele explicative care urmeaz
»Cel care este, Cel ce era, i Cel ce vine« este confirmat natura ve nic , sublim a Fiin ei Sale
ca Domnul. Aceste trei afirma ii sunt într-o oarecare m sur explica ia numelui »Cel ve nic«.
Cea de-a treia afirma ie, »Cel ce vine« pare la prima vedere s vesteasc o adev rat venire, dar
aici nu se refer la aceasta. Mult mai mult ea prezint întregul i o existen ve nic , dar nu o
simpl existen pasiv , ci una activ , rela ii vii cu trecutul i viitorul.
Cât de potrivit este, c aceast introducere cu adev rat impresionant se termin cu titlul
dumnezeiesc »Celui Atotputernic«, un titlu, care pe parcursul secolelor a fost i este »Stânca
t riei« pentru poporul S u suferind. Acest titlu nu vorbe te simplu numai despre o for
atotputernic , ci vorbe te despre Cel Atotputernic cu izvoarele Lui de ajutor, care niciodat nu
seac . Pe parcursul acestei c r i vom g si, c împrejur rile, în care se afl poporul lui Dumnezeu,
deseori vor face necesar, ca ei s caute refugiu în acest Nume tare. De aceea i folosirea lui
frecvent în cartea Apocalipsa, în timp ce în restul Noului Testament îl întâlnim numai o singur
dat (2 Corinteni 6,18). Titlul »Cel Atotputernic«, folosit singur sau în leg tur cu alte nume,
apare în Cuvântul lui Dumnezeu de aproximativ 60 de ori, mai bine de jum tate se g se te în
cartea Iov. »Dumnezeul Cel atotputernic« este un Nume plin de putere i mângâiere. El este
atotputernic ca Între in torul i Sprijinitorul poporului S u, dar tot a a de atotputernic ca
Judec tor al du manilor S i.
Apari ia glorioas a lui Hristos (versetele 9-20)
9. »Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt p rta i cu voi la necaz, la Împ r ie i la r bdarea în
Isus.« - Mai mult decât oricare alt profet, Daniel trateaz evenimente care sunt cuprinse în
domeniul viziunilor ar tate lui Ioan. Între cei doi exist numeroase puncte cu foarte mare
asem nare. Astfel, profetul i vizionarul Ioan, ambii descriu caracteristicile ultimului domnitor
politic al imperiului roman; amândoi prezint cititorului ultima faz a reapari iei acestui imperiu,
precum i sfâr itul lui îngrozitor (compar Daniel 7 cu Apocalipsa 17).
Cuvintele »Eu, Ioan« ne amintesc cuvintele scrise odinioar »eu, Daniel« (Daniel 8, 15, i alte
locuri). Acest fel de prezentare al scriitorului nu este îns o imita ie, ci este o constatare
independent , într-o demnitate lini tit , dar con tient , care corespunde în totul caracterului
istoriei, care va fi descoperit .
Ioan vorbe te dup aceea despre p rt ia sa în via i în suferin cu poporul lui Dumnezeu
greu încercat. Probabil c perioadele din timpul domniei lui Nero i Domi ian au fost cele mai
rele perioade ale prigonirilor p gâne, care, exceptând unele pause, au durat aproximativ 250 de
ani. Dup diverse interpret ri, Ioan apar inea acelora care au suferit în timpul lui Nero, în timp ce
al ii îl încadreaz în o tirea care a suferit sub Domi ian. Nu este important, care concep ie este
corect . Trebuie îns inut seama, c Ioan nu vorbe te aici nici ca apostol i nici ca b trân, ci ca
»frate i tovar i« al sfin ilor »la necaz, la Împ r ie i la r bdarea în Isus«.
Necazul amintit aici se refer la o încercare deosebit , i nu la greut ile obi nuite din via a
unui cre tin. Deosebim trei perioade mari de suferin e deosebite:
1. Sub Roma p gân
2. Sub papalitatea roman , în timpul Evului Mediu întunecat
3. Sub prigonirea comun din partea puterilor religioase i statale în viitor (Apocalipsa 6,9-11;
13,7.15).
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Dar Ioan a avut p rt ie i în Împ r ie cu aceia c rora le-a scris. Împ r ia st în leg tur cu
imperiul; Scripturile vorbesc despre acest imperiu în patru faze diferite:
1. În responsabilitate, a a cum le-a fost prezentat Iudeilor, care totu i au respins pe Împ rat
(Matei 1-12).
2. Într-un caracter ascuns printre na iuni, despre care vorbesc pildele din evanghelia Matei 13.
3. În necazuri, a a cum este prezentat detaliat în partea de mijloc a Apocalipsei.
4. În putere, la venirea Domnului în slav (Matei 25,31); aceasta este tema mare i sublim a
profe ilor vechiului leg mânt.
Dup aceea Ioan vorbe te despre perseveren , c ci r ul înc mai st pâne te nestingherit în
lume i chiar i în Biseric . Rug ciunea »vie Împ r ia Ta«, care se înal zilnic din inimile i de
pe buzele a mii de credincio i, este înc f r r spuns. Drumul spre Împ r ie este un drum de
necaz. Via a unora este caracterizat de suferin aproape f r încetare, a altora de lucrare
neobosit , în timp ce pentru marea majoritate este ast zi o via de permanent osteneal în
achitarea de obliga iile zilnice. Astfel, to i au nevoie de perseveren
i r bdare în umblarea
permanent potrivit voii lui Dumnezeu. Pustietatea i singur tatea de pe insula Patmos a cerut cu
siguran »mult perseveren «, aceasta fiind semnul caracteristic al unui adev rat slujitor al lui
Dumnezeu (2 Corinteni 6,4). Îns , înainteaz , pelerin obosit, pân vine diminea a i Domnul va
ap rea vizibil pentru to i aceia care acum prin credin se in strâns de Numele S u minunat!
Dar nu numai noi avem p rt ie în cele trei lucruri, - la necaz, la Împ r ie i la r bdare - cu
apostolul onorat i îmb trânit. Domnul Însu i ia parte la acestea, c ci se adaug »în Isus«.
Amintirea acestui Nume cu o deosebit importan pentru urechile i inimile credincio ilor aduce
sfin ilor afla i în încercare o plin tate de mângâiere i înviorare.
Insula Patmos
9. »... m aflam în ostrovul care se cheam Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu i
din pricina m rturiei lui Isus.« - Numele locul de exil al lui Ioan era aproape necunoscut; de
aceea ni se spune, c el era o insul , care a fost numit Patmos. Aceast insul deosebit de rece i
neprimitoare din Marea Egee, a ezat la rmul de sud-vest al Asiei Mici, are un perimetru de 24
km. În Evul Mediu a fost cunoscut sub numele de Palmoso, acum se nume te Patino. În 1910
avea aproximativ 4000 de locuitori, care to i erau cre tini greci. C lug rii ne tiutori i lene i de
pe aceast insul posed o bibliotec valoroas , pe care pu in tiu s-o foloseasc . Tischendorf,
acel înv at neobosit i cercet tor al Scripturii, spunea despre ea: „Înaintea mea st lini tit mica
insul în crepusculul dimine ii. Ici i colo un m slin întrerupe monotonia pustiei stâncoase.
Marea este lini tit ca un mormânt. Ca un sfânt mort se odihne te Patmos în ea. Involuntar
trebuie s ne gândim la Ioan. Insula îi apar ine lui. Ea este, ca s spunem a a, locul s u sfânt.
Pietrele vorbesc despre el, i el tr ie te în orice inim .” Cât de potrivit a fost a ezarea
geografic a acestei insule! Ioan a fost pe insula Patmos, ca s spunem a a, în centrul
evenimentelor profetice: Ierusalimul era în partea de sud-est, Roma înapoia vizionarului în vest,
Babilonul în r s rit i ara lui Magog (Rusia) în nord, în timp ce pe rmul m rii erau apte
Adun ri asiatice, despre a c ror istorie urma s scrie.
Suprema ia lui l untric peste starea de lucruri se exprim prin simpla constatare: »M aflam în
ostrovul care se cheam Patmos«. Nu citim nici un cuvânt de repro sau de acuzare. Arestarea,
procesul i interog rile înaintea domnitorului crud Domi ian au fost privite de el ca fiind
nedemne de a fi amintite i cu o t cere absolut au fost trecute cu vederea.
Tradi ia, care nu este tocmai informatorul cel mai de încredere, ne-a oferit relat ri interesante
cu caracter legendar despre Ioan. Ele sunt mai numeroase i mai demne de crezut decât cele
despre cunoscu ii apostoli Pavel i Petru. Unele din ele s-ar putea s fie adev rate, dar multe sunt
nesigure.
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Dumnezeu a transformat mânia domnitorului mândru din timpul acela spre gloria Sa.
Împrejur rile erau potrivite i necesare, pentru ca s preg teasc pe Ioan pentru istoria lui
Dumnezeu. C ci acestea ar tau i destr marea puternicului imperiu Roman, reapari ia lui viitoare
i soarta lui final (capitolul 17,8; 19,20), în timp ce el era înc pe punctul culminant al gloriei
sale în domina ia mondial neatacabil .
Aceea i putere, care i-a dat acordul legal la crucificarea Domnului nostru, a stigmatizat pe
ucenicul, pe care îl iubea Isus, ca r uf c tor. Aici îns se constat clar adev ratul motiv al
necazului prin cuvintele: »din pricina Cuvântului lui Dumnezeu i din pricina m rturiei lui Isus
Hristos«. Cuvântul lui Dumnezeu i m rturia lui Isus vor fi totdeauna expuse du m niei din
partea lumii.
F r erudi ie omeneasc (Faptele Apostolilor 4,13) i în vorbirea simpl a galileenilor, Ioan a
predicat i a înv at public i în case f r team i cu credincio ie Cuvântul lui Dumnezeu.
Apostolii nu au înv at arta – acum foarte perfec ionat – de a adapta adev rul pe placul diferit al
oamenilor. În m sura în care Cuvântul lui Dumnezeu se veste te pe deplin i prin aceasta
cerin ele lui Dumnezeu sunt puse pe con tiin a oamenilor, du m nia din partea lumii devine
activ .
9. »... i din pricina m rturiei lui Isus«. – Aici st pe prim plan în mod deosebit partea
profetic a acestei m rturii. Na terea Împ ratului Iudeilor a trezit gelozia crud a lui Irod i a
r scolit întreg Ierusalimul, pân în adâncul lui (Matei 2,3). M rturia despre drepturile împ r te ti
ale Domnului Isus era o crim pentru romani, care nu era suportabil nici pentru legile lor i nici
pentru prestigiul imperiului lor. Astfel Roma a crucificat pe Petru, a decapitat pe Pavel i a exilat
pe Ioan.
10. »În ziua Domnului eram în Duh.« - To i cre tinii adev ra i sunt acum »în Hristos«, în
opozi ie cu starea lor de odinioar »în Adam«, i ei sunt »în Duhul«, în opozi ie cu starea lor de
odinioar »în carne«. Niciun cre tin nu poate fi g sit iar i »în Adam« sau »în carne«, deoarece
ambele descriu o stare trecut . Cuvintele »în Adam« spun, c tu apar ii unui neam, al c rui cap
este Adam; prin cuvintele »în carne« este descris starea moral dec zut , în care se g se te
acest neam întreg. Dar a fi în Duhul (Romani 8,9), ceea ce este valabil f r nici o excep ie pentru
to i cei mântui i, nu are acela i în eles ca i afirma ia lui Ioan: »eram în Duh«. Aici în elesul este,
c Ioan a fost într-o dependen absolut fa de Duhul i a fost pe deplin c l uzit de Duhul. Scos
afar din recunoa terea con tient a împrejur rilor vie ii zilnice, el se afla în aceast alt stare,
»în Duh«. Prin lipsa articolului pentru cuvântul »Duh«, nu trebuie s se trag concluzia, c aici
nu este vorba de Duhul Sfânt. Nu este Duhul Sfânt ca persoan , i nici duhul nostru propriu,
despre care se vorbe te aici; lipsa articolului arat mai degrab o stare caracteristic , i anume o
stare, în care Duhul Sfânt a luat pentru un timp conducerea total asupra duhului omului i
asupra întregii lui vie i l untrice (compar cu Ezechiel 11,24 i 2 Corinteni 12,2-3). –
Apostolului Pavel nu i-a fost permis s relateze despre ce a v zut i auzit, nici imediat dup
r pirea lui i nici în urm torii 14 ani. Lui Ioan dimpotriv , i-a fost poruncit s fac aceasta.
Acela i fel de exprimare se folose te i în introducerea la viziunile urm toare, despre care se
relateaz începând cu capitolul 4 (capitolul 4,2). Mediul înconjur tor al st rii spirituale al
încânt rii a fost p mântul în capitolul 1, în timp ce în capitolul 4 era cerul.
Con inutul întreg al c r ii Apocalipsa a fost f cut cunoscut lui Ioan prin viziuni, în cea mai
important zi a s pt mânii, »în ziua Domnului«. Cele opt vedenii, despre care relateaz Zaharia
(Zaharia 1,8-6,15) au fost v zute într-o singur noapte. i vedenia lui Daniel (Daniel 7,2) a fost
ar tat noaptea acestuia.
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Ziua Domnului
10. »Ziua Domnului« - Aceast expresie apare numai o singur dat în Sfânta Scriptur , dar mai
târziu ea a devenit desemnarea obi nuit a acestei zile deosebite, care a fost d ruit cre tinilor
pentru adorare i odihn . C este vorba de întâia zi a s pt mânii, rezult din urm toarele gânduri:
1. Expresia folosit aici în textul original, »ziua care apar ine Domnului«, este diferit de
expresia folosit pentru desemnarea »zilei Domnului« viitoare, profetice (vezi 1 Corinteni 5,5; 2
Corinteni 1,14; 1 Tesaloniceni 5,2). – 2. Con inutul primei viziuni (versetele 12-20) arat , c se
refer la prezent. În timpul judec ilor care vor veni, despre care în ambele Testamente se
vorbe te ca despre »ziua Domnului«, i în care Biserica ca m rturie public pentru Dumnezeu pe
p mânt va fi dat la o parte, Hristosul glorificat nu poate fi v zut în mijlocul Adun rilor
(sfe nicelor). – Acestea i alte studii interzic folosirea expresiei din versetul 10 la ziua Domnului
din viitor.
Dou realit i mari ofer primei zile a s pt mânii însemn tatea ei deosebit . Învierea
Domnului din mor i (Ioan 20) i constituirea Adun rii în ziua cincizecimii (Levitic 23,16 i
Faptele Apostolilor 2). În felul acesta »ziua Domnului« nu este o zi obi nuit , a a cum »Masa
Domnului« nu este o mas obi nuit de mâncare. Atât aceast zi, cât i aceast mas Îi apar in
categoric Lui. Caracterul sfânt al acestei zile i al acestei mese trebuie luat în seam i respectat
f r nici o îngr dire. Mâna diavolului vrea s ne ia aceast mo tenire pre ioas , care vorbe te a a
de clar Adun rii despre învierea i moartea Sa.
10. » i am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbi e.« - Pozi ia
vizionarului este remarcabil . Simbolic, spatele lui era întors Bisericii i fa a lui era îndreptat
spre Împ r ie i regalitate. Dec derea Adun rii, profe it de apostolul Pavel (Faptele Apostolilor
20,28-32; Romani 11,21-22; 2 Timotei 3), a început deja s aib loc. Exprim rile critice din
scrierile lui Ioan au fost îndreptate în primul rând împotriva lui Cerinthus (un contemporan al lui
Ioan) i spre al ii, care au deschis o campanie energic i diabolic împotriva m rturiei cre tine.
Anumite înv turi gnostice gre ite, ale c ror principii au fost descoperite i condamnate de
apostolul Pavel în scrisorile adresate Corintenilor i Colosenilor, s-au putut dezvolta i mai mult
în zilele lui Ioan. În secolul al doilea au avut colile lor speciale, care au înv at i ac ionat
opunând rezisten evident i d un toare fa de persoana Domnului nostru. La aceste pericole
interne s-a ad ugat prigonirea Bisericii de c tre puterea lumii. De aceea nu este deloc de mirare,
c privirea b trânului i încercatului captiv era îndreptat spre înainte, spre slava i puterea
Împ r iei, în care dreptatea va fi respectat i nedreptatea va fi pedepsit . Îns Domnul nu a
ajuns la int cu Adunarea, chiar dac Ioan în Duh i-a întors deja spatele. El trebuia s aud i s
vad , i în felul acesta trebuia s se întoarc i s fie preocupat de ceea ce preocupa i pe
Domnul.
»Glasul puternic, ca sunetul unei trâmbi e« trebuia s fac con tient, c acum se f cea cunoscut
întregii Biserici un mesaj de o deosebit importan . În afar de aceasta, apari ia, despre care
urma s m rturiseasc Ioan, era introducerea într-o întreag serie de vedenii i în felul acesta
constituie începutul acestor descoperiri. De aceea, cât de potrivit a fost, c Hristos ca Om, dar i
în putere i maiestate în mijlocul Adun rilor st tea în aceast prim apari ie înaintea vizionarului
profund impresionat.
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