Apocalipsa - Walter Scott
Scrisoare deschis c tre Tiatira
(capitolul 2,18-29)
Caracteristici deosebite
18. »Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: „Acestea le spune Fiul lui Dumnezeu, care are
ochii S i ca o flac r de foc i picioarele Sale ca arama str lucitoare.”« Aceast scrisoare
deschis este singura scrisoare în care este amintit numele unei femei. Izabela sau Izebel, femeia
p c toas a împ ratului slujitor la idoli din Israel (1 Împ ra i 16,30-33), el însu i fiind numai o
unealt în mâna ei, a sprijinit i promovat cele mai rele forme ale slujirii la idoli. Ea era o
uciga , i cu toate acestea era o femeie în eleapt , rafinat i hot rât . Izabela este o persoan
remarcabil , care este numit în aceast scrisoare deschis . Nu putem privi ca o simpl
întâmplare, c Tiatira a fost amintit mai înainte (Faptele Apostolilor 16,14) de asemenea în
leg tur cu o femeie, care desigur a avut un caracter cu totul altul decât Izabela. Sunt atât
antiteze b t toare la ochi, cât i asem n ri între Lidia, cre tina activ , darnic i hot rât , rela ia
ei cu apostolul Pavel (Faptele Apostolilor 16) i Izabela, p gâna activ i de asemenea darnic , i
rela ia ei cu Ilie (1 Împ ra i 18 i 19).
Aceast a patra scrisoare deschis este cea mai lung dintre toate i este prima scrisoare din
grupa a doua, în care tr s turile descrise ale fiec rei Adun ri continu s r mân pân la a doua
venire a Domnului. Prima men ionare direct a celei de-a doua veniri a Domnului în scrisorile
deschise se g se te aici (versetele 25-28).
Starea lipsit de speran , neputincioas i stricat a Bisericii – o stare, din care ea nu se poate
ridica i care nici nu poate fi îmbun t it – este o alt tr s tur clar , care deosebe te clar
aceast scrisoare deschis de celelalte trei anterioare. Aici se r spânde te activ, de la interior spre
exterior, înv tura rea i d un toare. În Pergam au fost tolerate anumite rele grave, dar Tiatira a
permis ca acestea s fie permanent înv ate; i pe acest teren au luat fiin sisteme rele
asem n toare, »copiii ei«. Ce caracteristic cu adev rat remarcabil a acestei Adun ri!
i ei i se vorbe te
O alt particularitate este, c acum este recunoscut categoric o r m i
deosebit (versetul 24), prin care Biserica în ansamblul ei, sau mul imea, se diferen iaz clar de
r m i a credincioas .
În afar de aceasta, solicitarea de a asculta, care în scrisorile deschise adresate Bisericilor din
Efes, Smirna i Pergam st înaintea f g duin elor f cute biruitorilor, în scrisorile deschise
adresate Bisericii din Tiatira i Bisericilor urm toare st dup f g duin e i prin urmare la
sfâr itul fiec rei scrisori deschise. Prin aceasta se arat , c în primele trei scrisori deschise înc
mai era chemat toat Biserica sau Adunarea s asculte, în timp ce la ultimele patru, cuvintele
»cine are urechi, s asculte« sunt adresate biruitorilor.
În sfâr it, se observ , c în scrisoarea deschis adresat acestei Adun ri pentru prima dat , i
singura dat în scrisorile deschise, Numele sau titlul vorbitorului divin este numit: »Acestea le
spune Fiul lui Dumnezeu«. În niciun alt loc din Apocalipsa nu este folosit acest titlu, care
accentueaz dumnezeirea Sa.
Vorbitorul divin
18. »Acestea le spune Fiul lui Dumnezeu.« Umanitatea Domnului i rela ia Sa cu neamul de
oameni este exprimat prin titlul »Fiul Omului«. Dumnezeirea Domnului i rela ia Lui cu
Dumnezeu se exprim prin titlul »Fiul lui Dumnezeu«. Ioan a v zut slava Lui ca »Fiu al
Omului« în rela ia Sa cu Adun rile (capitolul 1,13). De ce se folose te atunci aici titlul de »Fiul
lui Dumnezeu«, i numai aici? R spunsul nu este greu. Istoric starea din Tiatira se refer în
principal la Evul Mediu întunecat; cu pu ine cuvinte i simboluri se prezint aici un tablou al
sistemului papal, cel mai r u, care – cu nume cre tin – a p tat vreodat p mântul. În sistemul
papal s-a pierdut orice imagine clar despre Biseric . Este adev rat, se laud cu voce tare
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unitatea, dar care, acolo unde i când a fost posibil, a fost constrâns cu „argumentele” puternice
ale rugurilor, ale focului i temni elor - o unitate, care este a a de diferit de unitatea divin
lucrat de Duhul (1 Corinteni 12,13), ca întunericul de lumin . Acest sistem exclude complet pe
Hristos ca i Cap al trupului S u, al Adun rii, i ca Administrator al Casei lui Dumnezeu. De
aceea titlul »Fiul lui Dumnezeu« este pus la începutul acestei scrisori deschise. Nu Petru, ci
Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, este fundamentul de piatr al Bisericii (Matei 16,16-18). Au
f cut pe Petru administrator al Bisericii, în locul lui Hristos. Dar Domnul nu renun niciodat la
drepturile Lui, i tocmai acolo i când era cel mai necesar s insiste la privilegiul S u divin ca
Fiu al lui Dumnezeu, a insistat i va insista. Când Biserica a alunecat dintr-o stare rea în una i
mai rea, era cu atât mai necesar s se insiste la slava divin i rela ia Domnului nostru. Când se
renun la acestea, atunci cu adev rat s-a pierdut totul. Titlul »Fiul lui Dumnezeu« nu st
nicidecum în leg tur cu o anumit perioad . În afar de aceasta este un titlu, care I-a fost dat la
intrarea Lui ca Om în lumea aceasta (Psalmul 2; Faptele Apostolilor 13,33).
Ochii S i i picioarele Sale
18. »Fiul lui Dumnezeu, care are ochii S i ca o flac r de foc i picioarele Sale ca arama
str lucitoare.”« Aceste caracteristici sunt p r i ale descrierii în detaliu a Fiului Omului
glorificat, pe care vizionarul a avut voie s -L vad mai înainte (capitolul 1,14-15). Aici vom
vedea cum Fiul lui Dumnezeu folose te aceste dou caracteristici ale suveranit ii Lui. Noi
trebuie s ne gândim, c El, c ruia I-a fost dat toat judecata i pe care o va face f r gre eal ,
este nu numai Om (Ioan 5,22,27), ci este totodat Dumnezeu. El, Cel care poart sceptrul, este
atât Dumnezeu, cât i Om. Ochii S i »ca o flac r de foc« arat , c El nu poate s suporte i s
treac cu vederea r ul. El va depista orice p cat i îl va descoperi, chiar dac el este bine ascuns.
Cine sau ce poate s scape de ace ti ochi ca o flac r de foc? – Picioarele Lui sunt »asemenea cu
arama str lucitoare«. Ce descoper ochii Lui va fi strivit de picioarele Sale. Ac iunea
judec toreasc hot rât i dreptatea neînduplecabil sunt simbolizate prin »picioarele ca arama
str lucitoare«. Orice form organizat a r ului, care poart numele cre tin (versetul 23), trebuie
distrus , trebuie c lcat în picioare. Mun ii Edomului din ultimele zile ofer un exemplu
îngrozitor al r zbun rii divine i al simbolurilor corespunz toare, care se folosesc i aici (Isaia
63,1-6). Când Domnul va veni personal, ca s fac cunoscut dreptul S u neîngr dit asupra a tot
ce este sub cer, picioarele Lui vor fi ca »stâlpi de foc« (Apocalipsa 10,1-2) – o schimbare u oar
în vorbirea biblic , care arat spre planul ferm, neschimb tor, al Domnului i împlinirea lui în
afirma ia intransigent a drepturilor Sale atotcuprinz toare. Focul este simbolul expresiv al
judec ii, fie cu privire la Hristos, la jertfe (Levitic 1), sau la tot r ul (Marcu 9,43; Luca 16,24; 2
Tesaloniceni 1,8).
O laud c lduroas
19. » tiu lucr rile tale i dragostea i credin a i slujirea i r bdarea ta, i lucr rile tale din
urm , c sunt mai multe decât cele dintâi.« Din cele apte Adun ri, Tiatira prime te lauda cea
mai cuprinz toare, înainte ca s urmeze cuvinte de mustrare energic i aspr . Numai în
scrisorile deschise adresate Adun rii din Smirna i Pergam lipsesc cuvintele » tiu lucr rile tale«.
Starea acestor Adun ri excludea gândul la lucr ri; starea din Smirna era caracterizat în principal
de suferin e, în Pergam st tea credincio ia pe prim plan. În acest verset apare de dou ori
cuvântul »lucr ri«. La îngerul Adun rii din Efes s-a mic orat dragostea, în timp ce la îngerul din
Tiatira este vorba de o cre tere a lucr rilor. Cu cât noaptea a devenit mai întunecoas , cu atât mai
mult d ruire i râvn a ar tat ceata celor care se tem de Dumnezeu; ultimele lor lucr ri au fost
mai multe decât cele dintâi, ele erau mai numeroase, mai curate i ca road a credin ei aveau un
caracter mai nobil. Dar aceast Adunare este l udat i pentru dragostea ei, pentru credin a ei,
pentru slujirea ei i pentru r bdarea ei – patru semne caracteristice ale vie ii cre tine. Dragostea,
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ca road a Duhului, numit pe primul loc (Galateni 5,22) i mai mare decât credin a i n dejdea
(1 Corinteni 13,13), st la începutul acestei enumer ri. În afar de aceasta Tiatira este singura din
cele apte Adun ri, care este l udat pentru dragostea ei i pentru slujirea ei. Slujirea recunoscut
de Domnul cuprinde dup în elegerea noastr în sens larg atât slujirea spiritual , cât i slujirea
practic .
O acuzare serioas
20. »Dar am împotriva ta, c o îng dui pe femeia Izabela, care î i zice profetes , i îi înva
i îi r t ce te pe robii Mei, ca s curveasc i s m nânce cele jertfite idolilor.« Domnul face
aici o acuzare grea împotriva îngerului. Biserica, v zut în reprezentan ii ei spirituali, a l sat s
persiste un r u în mijlocul ei, care avea un caracter cu mult mai mare decât toate relele
anterioare. Cu alte cuvinte: papalitatea st pe prim plan în aceast scrisoare deschis .
Suveranitatea „sfântului scaun” este dezvoltarea deplin i rezultatul vechilor chibzuieli ale
ucenicilor, »cine este cel mai mare« (Marcu 9,33-34). C Tiatira reprezint starea general a
Bisericii din Evul Mediu este evident.
Succesiunea scrisorilor deschise
În succesiunea scrisorilor deschise ne sunt prezentate caracteristicile clar vizibile ale Bisericii
în diverse perioade de timp ale istoriei ei. Cercet torii istorici pot s descopere detalii, care
uneori sunt interesante, deseori îns sunt foarte obscure. Dar caracteristicile esen iale ale istoriei
Bisericii i principiile care au dominat în acele perioade, care au condus la evenimentele din acea
vreme, sunt descrise clar i deslu it în capitolele 2 i 3 din Apocalipsa. Primul secol s-a încheiat
cu p r sirea dragostei dintâi; aceasta o g sim în scrisoarea deschis adresat Adun rii din Efes.
În urm toarele dou secole s-au dezl n uit cu mare violen prigoanele, par ial mai reduse;
despre aceasta vorbe te scrisoarea deschis adresat Adun rii greu încercate din Smirna. Dup
aceea ajungem în succesiune istoric la timpul domniei lui Constantin, în care acest domnitor cu
aurul i onorurile lui a pricinuit pagube grele Bisericii. Aceast evolu ie trist a avut loc în
secolul patru i este ar tat în scrisoarea deschis adresat Adun rii din Pergam. Parcursul
urm tor al istoriei aduce înfiin area sistemului papal. S-a dezvoltat de la prima ridicare a
preten iei la autoritate i putere suprem prin conciliul din Sardica (Sofia de ast zi din Bulgaria)
în anul 343 i pân în secolul apte, în care preten iile i cerin ele sale arogante, îndr zne e, erau
în opozi ie evident cu titlurile, venera ia i adorarea, care se cuvine numai Domnului i
Mântuitorului nostru Isus Hristos. Dup aceea, din secolul opt i pân la rev rsatul zorilor
Reformei, s-a impus pe cât a fost posibil, prin folosirea puterii i în el ciunii, preten ia de
dominare atotcuprinz toare a papalit ii peste imperiile p mântului i peste trupurile i sufletele
oamenilor, afirmându-se chiar, c ea posed cheile Paradisului. Preten ia la domnia universal nu
a fost niciodat retras i într-o zi viitoare va fi impus . Acest tablou îngrozitor ne este prezentat
în scrisoarea deschis adresat Bisericii din Tiatira. Jugul papalit ii a fost rupt în secolul 16 prin
Reform , care pentru Europa a adus într-o m sur oarecare libertatea. Luther – cu Biblia
deschis – a fost mai puternic decât papa, pe care l-a sus inut domnitorul cel mai puternic din
timpul s u. Lovitura, care a fost dat atunci papalit ii, nu a fost îns mortal , ci ea s-a ref cut
treptat, dar sigur, din ea. În scrisoarea deschis adresat Bisericii din Sardes st înaintea noastr
Reforma i în mod deosebit protestantismul, care a rezultat din ea. A fost îns necesar o alt
reform , ca s se ajung din nou la cre tinismul viu i practic. Aceasta a avut loc prin lucrarea
Duhului lui Dumnezeu la începutul secolului 19. Dar în starea ei final , Biserica nu este nici rece
nici în clocot – i este f r Hristos. Dar mul umit cu sine însu i se laud cu bog ia ei i cu
calit ile ei; acestea sunt semnele caracteristice principale ale Bisericii de ast zi. Crucea este în
cl dirile ei, i în afara cl dirilor, dar Hristos st afar i bate la u , ca s fie l sat de unul sau
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altul s intre – aceasta este Laodiceea. Biserica refuz s asculte de vocea Sa i s recunoasc
autoritatea Lui.
Izabela i papalitatea
Izabela era o femeie, o împ r teas , o slujitoare a idolilor, o prigonitoare i era suverana
propriu-zis i conduc toarea regimului în Israel; Ahab era numai o marionet în mâinile ei (1
Împ ra i capitolul 18 pân la 21). Izabela din Apocalipsa este toate acestea i chiar mai mult. În
timp ce Izabela une te în sine aceste caracteristici i alte caracteristici ale sistemului papal
(Apocalipsa 17 i 18), ea î i acord cu arogan titlul de profetes . Ea afirm , c înva cu
autoritate. În leg tur cu înv tura ei, ea în elege folosirea intens cu dib cie a tuturor
vicleniilor i ademenirilor, pentru ob inerea elurilor proprii. „Asculta i de mama biseric ”,
aceasta este strigarea oric rui reprezentant al sistemului romano-catolic. „Biserica nu gre e te în
problemele de credin
i moral ” – dar în privin a aceasta trebuie re inut, c prin biseric se
în elege foarte simplu papalitatea. Înv turile i ademenirile ei trebuie primite ca decisive i
perfecte, oricât ar fi ele în contradic ie cu Scriptura i resping toare de mintea omeneasc .
Aceasta este o dogm a Romei. Ea nu poate s gre easc – dar urmarea ei este, c ea nici nu
poate face progrese. Din aceasta rezult , c Roma i ne tiin a, Roma i supersti ia, Roma i lipsa
p rerii proprii în mod necesar trebuie s mearg împreun , a a cum dovede te cu prisosin
istoria. Roma se teme de lumin i de Biblie. Reprezentantul bisericii de la Roma spune:
„Biserica înva .” – „Misiunea bisericii este vestirea Evangheliei”, spune protestantul. Ambele
sunt gre ite. Înv area i predicarea nu sunt daruri care au fost date Bisericii, i ea nici nu este
r spunz toare de practicarea acestor daruri. Biserica sau Adunarea este înv at , dar ea nu înva .
Atât înv area, cât i predicarea sunt practicarea unui dar de c tre slujitorii Domnului (Efeseni
4,8-12).
»Ea înva i r t ce te pe robii Mei«, spune Domnul, i aceasta a f cut Izabela din Apocalipsa.
Ea a condus marea mul ime a cre tinilor m rturisitori (aici, numi i »robii Mei«, deoarece ei
poart numele de „cre tini” i prin aceasta sunt r spunz tori ca robi înaintea Domnului) de la
Hristos la Maria; de la Hristos, singurul Mijlocitor i Ap r tor (1 Timotei 2,5; Romani 8,34), la
mor i (la diver i „sfin i”); de la Hristos la papa; de la o jertf cu valoare ve nic la o „liturghie”;
de la siguran a i n dejdea Cuvântului lui Dumnezeu la tradi ii omene ti, care în totalitate sunt
nesigure; rezumând, de la cre tinism la un p gânism cre tinizat. Nu este aceast acuzare serioas
i adev rat ?
Încotro duce aceast abatere mare de la adev r? Care este urmarea natural a celor ademeni i?
Rezultatul gre elilor papale, al intrigilor, al înv turilor calomniatoare, al practicilor rele, al urii
fa de to i cei care stau în afara crezului lor, este, c adep ii i în ela ii lor sunt folosi i »s
curveasc i s m nânce cele jertfite idolilor« - curvia i idolatria. Acestea erau cele dou mari
gre eli în Pergam, dar aici sunt mult mai permanente i într-o m sur mult mai mare. Pe lâng
aceasta este de remarcat, c aceste p cate sunt prezentate în Pergam în ordine invers : idolatria i
curvia (versetul 14). Aceste dou mari orori au fost înv ate i practicate în Biseric . Este posibil
ca în Adunarea din Tiatira s fi fost o pereche adev rat a Izabelei p c toase din Vechiul
Testament, o persoan , care a în elat s se înf ptuiasc aceste p cate deosebite, f r s fie
împiedecat de înger. Dar aceste p cate oribile trebuie în elese într-un sens mai larg i mai
cuprinz tor i în leg tur cu gândul mereu accentuat în acest studiu, c în scrisorile deschise este
descris i starea Bisericii în totalitatea ei într-o anumit perioad de timp. Aceste p cate
îngrozitoare au fost semnele caracteristice ale Bisericii în Evul Mediu.
No iunea de curvie, care se folose te simbolic aici i în alte locuri, înseamn , pentru aceia care
cunosc Numele Domnului, rela ii nepermise cu lumea. Ceea ce a fost început prin împ ratul
Constantin, i-a g sit în papalitate deplina conturare. Însu irea puterii spirituale i morale unite,
ambele cu extindere mondial , a fost fapta deosebit de abil a acestui sistem. Împ r ii au fost
împrumutate, coroane au fost date i principate au fost transferate dup voia unui om, care singur
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s-a desemnat „loc iitorul lui Isus Hristos, urma ul lui Petru, unsul Domnului, Dumnezeul lui
faraon, subalternul lui Dumnezeu, cel ce este mai presus de oameni, mai prejos de Dumnezeu,
mai mult decât un om, cel care judec pe oameni i care nu poate fi judecat de nimeni” (papa
Inocen iu al III-lea, sfâr itul secolului 12). - Unirea nelegiuit a Bisericii cu lumea i-a g sit ca
sistem des vâr irea în papalitate. Aceasta este curvia spiritual .
La aceasta urmeaz participarea la adorarea idolilor, care în mod necesar este legat de prima
groz vie. Idolatria în biseric apare paradoxal , dar este totu i realitate. Afirm m bine gândit, c
biserica roman i biserica greac sunt într-o oarecare m sur sisteme ale unui p gânism botezat
i c acest repro este valabil într-o oarecare m sur i pentru biserica anglican i alte biserici.
Cele mai multe din înv turile lor, zilele de s rb toare, ritualuri, ceremonii, îmbr c minte i
titluri î i au originea în p gânism i par ial în iudaism. P gânii nu au acceptat s primeasc
adorarea i înv tura cre tin , i în felul acesta – mult mai grav – a preluat Biserica obiceiurile
p gâne i le-a dat nume cre tine1. Dac formele simple i derularea întrunirilor i principiile
Adun rii potrivit Noului Testament se compar cu adorarea mecanic , nespiritual i ordinea
serviciilor divine ale bisericilor romane, de r s rit i anglicane, cititorul va constata cu uimire, c
aproape în niciun punct nu este concordan . Dar sunt a a-numitele biserici ortodoxe (drept
credincios) libere de cusururile idolatriei? Nu au preluat ele unele lucruri, sau dac nu chiar
multe lucruri, de la Roma? Protestantismul nu înseamn neap rat cre tinism mai bun.
Desp r irea Bisericii reformate de papalitate nu a fost a a de deplin , cum ar fi fost necesar s
fie. Numeroase practici romane i înv turi cu origine p gân au fost p strate în Biserica
reformat . Orice form de adorare i toate convingerile privitoare la înv tur , care nu se
întemeiaz direct pe autoritatea Scripturii, îndep rteaz inima i ochii de la Hristos; alte lucruri
sunt puse în locul Lui, i aceasta este idolatrie.
Timp pentru poc in
21. » i i-am dat timp s se poc iasc i nu vrea s se poc iasc de curvia ei.« Roma exist
înc , i în principiu este neschimbat . Încet, dar sigur, câ tig puterea sa i ceva din ceea ce îi
apar inea în trecut. Izabela, papalitatea, a domnit mai mult de o mie de ani, i nu s-a poc it. i
dup un alt timp de r bdare de la Reform i pân ast zi – mai mult de 400 de ani – acest sistem
este neschimbat, stricat ca i pân acum, asupritor ca i pân acum, p tat ca i pân acum i dedat
idolatriei, ca pân acum. Domnul i-a dat timp, »s se poc iasc «, dar nu s-a poc it. Izabela celor
mai mult de 1400 de ani care au trecut, este Babilonul din Apocalipsa. În capitolele 17 i 18 sunt
notate semnele ei caracteristice i practicile ei, i cititorul poate deduce din ele, c nu se recunosc
semne de poc in ; dimpotriv , lucr rile ei vor fi în viitor mai întunecate i caracterul lor va fi
mai r u ca înainte. Cât de bun este Domnul, s a tepte cu atâta r bdare, ca s dea na tere la
poc in – dar toate acestea sunt în zadar. Sentin a divin este dat aici: »nu vrea s se poc iasc
de curvia ei.« Nu se spune, c nu poate s se poc iasc , ci nu vrea. Sistemul papal este stricat în
întregime. Caracterul lui este clar prezentat, dar i soarta lui.
Izabela i adep ii ei i Biserica
22-23. »Iat , o arunc în pat, i pe cei care comit adulter cu ea, în necaz mare, dac nu se
poc iesc de faptele lor, i pe copiii ei îi voi ucide cu moarte.« Aici este anun at o judecat a
trei vinova i, mai întâi Izabela, apoi aceia care au curvit cu ea i în cele din urm copiii ei. S-a
spus deja, c Izabela nu vrea s se poc iasc , de aceea judecata ei este definitiv . Dar i pe aceia,
care au curvit cu ea, îi amenin judecata, dac nu se poc iesc »de faptele lor ( i anume, cu
Izabela)«. Copiii ei (ai Izabelei), persoane i sisteme, care descind din Roma i i-au însu it
principiile i înv tura Romei, sunt amenin a i f r nicio condi ie cu moartea.
1

Toate acestea au fost analizate în cartea „The two Babylons“ de A. Hislop i s-a dovedit f r îndoial , c a a este.
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»Iat , o arunc în pat.« Acest pat st evident în opozi ie mare cu patul prostituatei cu pl cerile
lui nepermise. Va fi un pat de necaz i de dureri. - »Cei care comit adulter cu ea.« Cuvântul
adulter apare aici pentru prima dat i singura dat în Apocalipsa. Aici se vorbe te despre aceia,
care s-au amestecat cu r ul i care s-au întinat prin leg tura lor cu Izabela – un num r crescând
de oameni din timpul nostru, care se las c l uzi i de un duh fals de tolerare i indiferen fa de
r u. - »Pe copiii ei îi voi ucide cu moarte.« Acest fel neobi nuit de exprimare pare s descrie
gravitatea judec ii, pe care Domnul o va face. Despre aceasta vorbesc capitolele 17 i 18 din
Apocalipsa. – G sim aici caracteristicile sistemului papal i sentin a Domnului asupra lui i
asupra tuturor care stau în leg tur direct sau indirect cu acesta. Exist grade diferite de vin ,
i noi trebuie s în elegem, c Dumnezeu judec r ul în func ie de m sura în care fiecare în parte
este r spunz tor de leg tura sa cu r ul.
O înv

tur

i o f g duin

23. » i toate Adun rile vor recunoa te, c Eu sunt Cel care cerceteaz r runchii i inimile,
i v voi da fiec ruia dup faptele lui.« Rezultatul practic al faptului c Domnul descoper i
judec r ul în cre tin tate este, c Adun rile vor recunoa te, c Hristos cerceteaz r runchii i
inimile. Chiar i r ul ascuns va fi adus la lumin , i Hristos va fi recunoscut ca Cercet torul divin
al gândurilor ascunse i al faptelor ascunse ale oamenilor. În Vechiul Testament aceasta a fost
numai dreptul Domnului (Ieremia 17,10), i acum Adun rile trebuie s înve e, sau s recunoasc ,
c Hristos, cu care ele au a face, împline te aceast misiune serioas . El este atot tiutor.
Sistemele, evident bune sau rele, vor fi apreciate i judecate, dar i lucr rile fiec ruia în parte
vor fi apreciate. Nici persoana unui credincios, i nici p catele lui nu vor veni la judecat (Ioan
5,24; Evrei 10,17), dar faptele fiec ruia vor fi verificate în ziua aceea la lumin , i Domnul va
rosti, dup evaluarea Sa, mustrare sau laud . El va impune sentin a Sa dreapt asupra faptelor
fiec ruia în parte, care poart Numele Lui. Cât de necesar este, s tim aceasta, inând seama de
tolerarea general a r ului i de sl birea principiilor morale – de aceste atitudini, care acum sunt
tot mai dominante.
R m i a sau cei neîntina i
24.-25. »Dar vou v spun, celorla i care sunte i în Tiatira, câ i nu ave i înv tura aceasta,
care n-a i cunoscut „adâncimile lui Satan”, cum spun ei: Nu pun peste voi alt greutate.
Dar, ceea ce ave i, ine i cu t rie, pân voi veni.« Biserica din Evul Mediu nu a fost în
totalitate stricat . Albigenzii i valdenzii din secolul al 13-lea s-au inut desp r i i de »mama
curvelor«. Împreun cu al i credincio i adev ra i ei au constituit o grup de martori nobili i
credincio i împotriva stric ciunii Romei. Ei erau s n to i i cura i în credin . M rturia lor nu
numai c respingea, ci ea condamna neînfricat gre elile i înv tura gre it a sistemului papal.
Marea lor majoritate erau rani simpli, f r studii, i locuitori de la munte c li i în condi ii grele,
care nu au cunoscut adâncimile r ului, denumite aici »adâncimile lui Satan«. Domnul nu a vrut
s pun asupra lor o alt greutate, dar lor nu le este prezentat nicio alt dezvoltare nou a
adev rului. Ei nu trebuiau s renun e la ceea ce aveau, ci s p streze cu statornicie. Nu era de
a teptat o înl turare a r ului, i nici m car o îmbun t ire a st rii existente. Biserica nu putea fi
ref cut , i de aceia ochii i inimile r m i ei sunt îndreptate spre înainte, i nu spre înapoi,
»pân voi veni«. Venirea Domnului este inta speran ei. O revenire la starea ini ial a Bisericii
este considerat imposibil . Ce surse de putere au în astfel de împrejur ri cei credincio i? Cât de
mult trebuie ei s rabde ca martori suferinzi? »Pân voi veni.« Venirea Sa le aduce eliberarea.
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Credincio ia este r spl tit
26.-27, » i celui care învinge i celui care p ze te pân la sfâr it lucr rile Mele, lui îi voi da
autoritate peste na iuni; i le va p stori cu un toiag de fier, i le vor zdrobi cum sunt
zdrobite vasele de lut, dup cum am primit i Eu de la Tat l Meu.« Nu este suficient s
respingi înv tura i lucr rile Izabelei, ci acela, care »p ze te pân la sfâr it lucr rile Mele«, va
primi cununa. Cununa biruin ei va fi dat aceluia care a r bdat pân la sfâr it pe c rarea
ascult rii i credincio iei. Acest sfâr it este venirea Domnului sau plecarea acas a biruitorilor.
Lucr rile Domnului, »lucr rile Mele«, stau aici în opozi ie evident cu lucr rile Izabelei
(versetul 22). Lucr rile ei sunt stricate, lucr rile Sale sunt sfinte i drepte.
Caracterul public, vast i impresionant al acestei f g duin e întrece tot ce noi am citit pân
acum; biruitorul va primi »autoritate peste na iuni«. Tocmai acesta a fost totdeauna elul ambi iei
papale. Simbolic i literalmente papa a pus piciorul pe gâtul împ ra ilor i în domnia satanic
(Apocalipsa capitolul 12 pân la capitolul 19), care va veni în curând, în scurt timp, femeia va
c l ri pe fiar (Apocalipsa 17,3) i pentru un timp va conduce cu o autoritate, care pân atunci nu
a fost înc , puterile i mul imile din imperiul Europei de vest care se vor forma. Dar aceast
autoritate are o durat bine determinat , domnia este scurt i sus in torii tiraniei ei vor deveni
uneltele nimicirii ei proprii (capitolul 17,16-17).
Autoritatea sfin ilor asupra na iunilor se extinde asupra întregului domeniu de domnie, pe care
Domnul Însu i o va exercita pe p mânt, i pe o perioad de 1000 de ani. Biruitorii vor p stori i
vor st pâni na iunile mânioase i împotrivitoare cu un toiag de fier. Voin a lor va fi sf râmat ,
mândria lor va fi smerit i slava lor va fi pus în rân , asemenea cioburilor unui vas spart.
27. »Dup cum am primit i Eu de la Tat l Meu.« Este foarte interesant constatarea, c
domnia peste na iuni a fost încredin at numai lui Hristos (Psalmul 2), dar i c aceea i putere i
domnie nelimitat este f g duit biruitorului, care biruie pân la sfâr it. Biruitorii vor avea parte
de pozi ia public i partea Fiului. Domnul folose te aici acelea i cuvinte, cu care Tat l d Fiului
S u na iunile, p gânii i marginile p mântului, ca s fac cunoscut poporului S u de biruitori
pozi ia lor public din viitor (compar cu Psalmul 2,9).
28. » i-i voi da steaua de diminea .« Am v zut mai înainte unirea cu Hristos în slava i
domnia Sa, dar acum este dat biruitorului o alt f g duin , mult mai sublim : »Eu îi voi da
steaua de diminea « - un drept personal asupra Domnului Însu i. Ca »Soare al neprih nirii
(drept ii)« pentru Israel, El va vindeca pe poporul S u i îi va da binecuvânt rile, dar ca »Steaua
de diminea «, El va apare înainte s r sar Soarele, i numai pentru ai S i. Prima parte este în
leg tur cu Israel (Maleahi 4,2), cea de-a doua parte este în leg tur cu Adunarea (Apocalipsa
22,16). Domnul va veni în chip vizibil, ca s aduc pentru Israel i pentru tot p mântul un timp
de bucurie. Atunci Soarele va face s dispar norii, i p mântul va chiui de bucurie. Dar deja mai
înainte fiecare biruitor va privi cu mare bucurie prima raz de lumin slab , care p trunde prin
întunericul i cea a, care s-a a ezat pe scena trist de aici. Dup aceea noi vom avea împreun cu
El o intrare triumfal în domeniul larg al mo tenirii Sale, deoarece harul divin ne-a f cut
mo tenitori împreun cu El.
Chemarea la ascultare
29. »Cine are urechi s aud ceea ce Duhul spune Adun rilor!« În aceste scrisori deschise
Duhul a vorbit Adun rilor prin cuvinte serioase. Tr s turile de caracter i soarta sistemului papal
au fost notate cu peni a divin . În scrisorile deschise anterioare, chemarea la ascultare a fost
f cut înaintea f g duin elor date biruitorilor. Aici i în urm toarele scrisori deschise apare
chemarea la ascultare dup cuvintele adresate biruitorilor. De ce este a a? În primele trei scrisori
deschise se pare c m rturia în caracterul ei deplin a mai fost recunoscut de Dumnezeu ca
59

Apocalipsa - Walter Scott
apar inându-I, i ea trebuia s aud . În ultimele patru scrisori deschise comunitatea m rturisitoare
în totalitatea ei este privit ca fiind incapabil de poc in , i de aceea, numai cei care aud
chemarea Duhului i r spund la ea constituie ceata biruitorilor.
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