Apocalipsa - Walter Scott
Scrisoare deschis c tre Smirna
(capitolul 2,8-11)
Diferen a dintre Smirna i Laodiceea
Cea mai scurt scrisoare deschis este cea adresat Adun rii din Smirna, i cea mai lung este
adresat Adun rii din Tiatira. În scrisoarea c tre Smirna g sim numai aprecieri favorabile, niciun
cuvânt de mustrare sau dezaprobare; Laodiceea, dimpotriv , este mustrat în toate privin ele, i
nu este rostit nici un cuvânt de laud . S r cia i necazul din Smirna st într-o opozi ie evident
cu starea de mul umire i bog ie din Laodiceea. Mai este o singur alt Adunare, care nu este
mustrat , i anume Filadelfia. Dar nu trebuie s presupunem c în aceste Adun ri, care nu au fost
mustrate, nu a existat nimic gre it. Dar împrejur rile deosebite ale Bisericii, care este
reprezentat prin aceste dou Adun ri, sunt caracterizate de suferin (Smirna) i sl biciune
(Filadelfia). Un copil, când are dureri sau o stare de sl biciune, este cru at de cuvinte de
mustrare, i cu siguran Dumnezeul nostru nu este mai pu in plin de ging ie decât p rin ii
p mânte ti.
Mângâiere în necaz
8. »Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iat ce zice Cel dintâi i Cel de pe urm , Cel ce a
murit i a înviat.« P r sirea dragostei dintâi începuse. Îngerul Adun rii din Efes c zuse, nu din
mâna dreapt a Domnului, dar de la dragostea dintâi, în timp ce el se prezenta în exterior corect,
credincios înv turii i în umblare f r vin . Dar for ele motrice ascunse ale ac iunii erau
sl bite, i din cauza aceasta via a Adun rii din Efes a fost jefuit de mireasma ei pl cut . Acest
gând conduce la cea de-a doua perioad a istoriei Bisericii, altfel constituit , aceea a necazului.
Îngerului, loc iitorului Adun rii din Smirna, i se transmit cuvinte de mângâiere. Adunarea avea
de suferit toat dezl n uirea furtunii prigonirilor p gâne, orânduite de cezar. Aproape 250 de ani
Biserica a trecut – cu pauze scurte, când mâna nemiloas a prigonitorului a fost re inut –
oarecum printr-un „botez de sânge”; dar aceasta a avut loc, numai ca s reaprind fl c rile
lic rinde ale dragostei, care era gata s se sting . Ce era Adunarea suferind pentru Domnul ne
este înf i at în în elesul numelui Smirna; smirna este o cunoscut substan aromat i dup
Exod 30,23 o parte component a untdelemnului sfânt. În Cântarea Cânt rilor ea apar ine
mirodeniilor miresei. – Mângâierea, care se potrivea vizionarului Ioan în starea în care se afla
(Apocalipsa 1,17-18), a fost pus ca mângâiere i înaintea ochilor acestei Adun ri. G sim aici
aceea i leg tur de afirma ii cu privire la dumnezeirea Sa i întruparea Sa, ca i la apari ia
minunat a lui Hristos, pe care a v zut-o Ioan. »Cel dintâi i Cel de pe urm « este unul din
titlurile divine cele mai m re e, o stânc , împotriva c reia chiar i puterea cea mai mare a
du manului r mâne f r efect. Ca Cel dintâi, El este înainte de to i i înainte de toate în timp i
pe lâng aceasta peste toate, ca Cel Preaînalt. Ca cel din urm El va fi ultimul i va aduce toate la
des vâr ire, c ci toate merg spre El. El este ve nic în fiin a Lui, dar El S-a smerit pân la moarte,
cu toate c moartea nu avea niciun drept asupra Lui. El, Cel dintâi i Cel de pe urm – un titlu
deosebit al Domnului (Isaia 41,4; 43,10-13; 44,6; 48,12) – a murit (textual: a devenit mort). Dar
El a biruit moartea. El a înviat din moarte i tr ie te, ca s nu mai moar niciodat . Aceasta era
deci marea lor mângâiere. Acela, care a murit i a înviat, nu este altul decât Domnul, Cel ve nic,
în adev rul i realitatea Fiin ei Sale. Prin aceasta am v zut slava Aceluia, care a vorbit aici, am
v zut, ce a fost El ca Dumnezeu, i ce a devenit El ca om, i acum s ascult m mesajul Lui
mângâietor i învior tor.
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Un mesaj
9. » tiu (textual: cunosc) necazul t u i s r cia ta (dar e ti bogat), i batjocurele, din partea
celor ce zic c sunt Iudei i nu sunt, ci sunt o sinagog a lui Satan.« Cuvintele »cunosc« sunt
„o cetate tare” pentru sfântul greu încercat i pentru Adunarea, care sufer . Acela, în a c rui
Persoan sunt unite m rimea dumnezeirii i comp timirea Celui care El Însu i a trecut prin cele
mai adânci adâncimi ale suferin ei i mor ii, spune: »Cunosc necazul t u i s r cia ta.«
Greutatea, felul i durata fiec rei încerc ri Îi sunt cunoscute. Nu se va v rsa nicio lacrim prea
mult, i nicio lovitur nu va fi prea grea. T ria i înc p ânarea duhului i încrederea în sine
trebuie frânte. În suferin e aducem cel mai bine road . Iacov a ie it din noaptea luptei crâncene
ca un om încercat (Geneza 32,24-32). Apostolul Pavel a fost inut prin permanenta aten ionare,
» epu ul în carne«, în smerenie i umilin (1 Corinteni 12,7). – Dar Domnul cunoa te i s r cia
noastr . Nu sunt mul i oameni mari i cu renume, care se num r în poporul S u. Credincio ii
Iudei au primit cu bucurie r pirea averilor lor (Evrei 10,34). Arestarea cre tinilor a fost înso it
în general de confiscarea averilor i propriet ii lor, ori în favoarea statului, ori în favoarea
acelora care din motive josnice i-au denun at. Dar Domnul spune: »dar e ti bogat«. Comoara
noastr i mo tenirea noastr este în cer. Un „inventar” al bog iei cre tine îl g sim în 1
Corinteni 3,21-23. Descenden a noastr este din Dumnezeu (1 Corinteni 1,30), pozi ia noastr
este de »fii ai lui Dumnezeu« (Romani 8,14), rangul nostru este de împ ra i (Apocalipsa 1,6),
menirea noastr este s fim asemenea chipului Fiului S u (Romani 8,29), bog ia noastr se
limiteaz exclusiv pe partea Domnului Însu i în Împ r ia de o mie de ani i în ve nicie (Efeseni
1,10-11). Adunarea este cu adev rat bogat , oricât de mare ar fi s r cia ei pe p mânt. D ruit cu
dragostea i bog iile lui Hristos, care sunt permanente i nu se vestejesc, i sunt p strate în afara
oric rui pericol de a se pierde sau a se strica, noi ne putem bucura în El, Cel care cunoa te nu
numai necazul i s r cia noastr , ci El ne nume te boga i, deoarece El cunoa te totul.
Adunarea nu a trebuit s sufere numai din partea lumii p gâne din afar , ci i din partea unui
du man din untru, care a purtat un caracter religios. Se pare c exista o grup de oameni (nu
Iudei cu adev rat), care î i revendicau preten ia de a fi iudei, de a fi singurul popor al lui
Dumnezeu pe p mânt. Am v zut în Adunarea din Efes (capitolul 2,2) un nivel de cler privilegiat
(aceia, care se numeau apostoli), a c ror mândrie i arogan a fost dat pe fa
i ai c ror
reprezentan i au fost g si i mincino i. Aceast mi care a fost pentru un timp destr mat . Dar
acum era o mi care asem n toare, chiar dac a ap rut pe un nivel inferior. Din timpul Adun rii
din Smirna au fost mereu afirma ii îndr zne e; a fi singura Biseric , a fi singurul popor al lui
Dumnezeu, par ial din partea grupelor mari, par ial din partea grupelor mici. Aceste grupe ale
f arnicilor religio i batjocoreau Adunarea lui Dumnezeu suferind . Acuza ii false, dispre i
calomnieri erau lucrarea murdar a acestor oameni religio i. Dar ce erau ei în ochii Domnului?
»O sinagog a lui Satan«. Ambele nume, Satan i diavolul, sunt folosite în Apocalipsa, ca
pretutindeni în Sfânta Scriptur , în mod potrivit i corespunz tor. Primul înseamn
„împotrivitor”, ultimul este tradus prin „def im tor”. Pentru Adunare el are ambele însu iri.
Satan, împotrivitorul, a format o grup de eretici în împotrivire direct Adun rii smerite i
suferinde. Diavolul, dispre uitorul, a n scocit minciuni i acuza ii false de tot felul împotriva
sfin ilor lui Dumnezeu, i el a avut succes cu ele, prin aceea c a f cut pe de in torul puterii
p gân, s cread acestea. El a devenit astfel adev ratul ini iator al celor zece prigoane. Au fost
zece declan ri de mânie i furie, care au încetat abia dup ce Constantin s-a urcat pe scaunul
împ r tesc. Suferin a exagerat a fost îns întâmpinat cu o mângâiere i mai exagerat de mare,
i ambele au fost f r îndoial în deplin m sur partea Adun rii suferinde. Relat rile
contemporanilor dintre cre tini i p gâni confirm aceasta pe deplin.
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Încerc ri i încuraj ri
10. »Nu te teme nicidecum de ce ai s suferi. Iat c diavolul are s arunce în temni pe
unii din voi, ca s v încerce. i ve i avea un necaz de zece zile. Fii credincios pân la
moarte, i- i voi da cununa vie ii.« »Nu te teme nicidecum« (sau »nu te teme«) este un cuvânt
de preg tire pentru alte încerc ri noi; este acela i cuvânt ca i în capitolul 1,17. Acolo a ajuns la
urechea vizionarului devenit neputincios i a oferit sufletului s u sentimentul siguran ei depline
i necondi ionate, aici trebuie s lini teasc Adunarea cu privire la „furtuna” care se punea la
cale. Necazul i s r cia erau destul de rele i greu de suportat, dar ceva mult mai r u urma s
vin peste ei. Ultimele prigoniri imperiale au întrecut pe cele anterioare în cruzimea lor. Norii
negri se adunau; vuietul s lbatic al furtunii care avea s vin se auzea deja. Aici Adunarea este
preg tit i încurajat cu privire la ce va veni. Se arat de asemenea clar, c aceste încerc ri, care
urmau s vin , pornesc de la diavolul, care se folose te de acuzatorii fal i i de uneltele
executante ale cruzimii. Prigonirea sfin ilor era lucrarea lui. Dar credin a se bazeaz pe acest
adev r mare i adev rat, c puterea este a lui Dumnezeu (Psalmul 62,11). Puterea diavolului este
limitat i este inut în frâu; f r permisiune clar el nu poate s - i întind mâna nici m car
asupra celui mai slab miel al turmei (Iov 1 i 2). »Nu este autoritate decât numai de la
Dumnezeu« (Romani 13,1) – nici satanic i nici omeneasc . O alt întrebare este cea referitoare
la aplicarea puterii, i aceasta include cea mai mare responsabilitate. A fost inten ia lui
Dumnezeu, ca Adunarea Lui s fie încercat , i anume, pân la extrem, i pentru aceasta a fost
folosit diavolul. În felul acesta sfin ii lui Dumnezeu au fost cur i i; dragostea, credin a, curajul i
credincio ia au fost înt rite. Adun rii i-a fost rânduit o perioad de timp bine definit de necaz,
»zece zile«. Aici s-ar putea s fie vorba de cunoscutele zece valuri de prigoan , i în mod
deosebit de cea de-a zecea prigoan , din timpul lui Diocle ian, care a durat exact zece ani.
Expresia »zece zile« înseamn un timp limitat i de cele mai multe ori un timp relativ scurt;
prigonirile p gâne s-au extins – cu întreruperi – pe o perioad de aproximativ 250 de ani.
Urm toarele locuri arat c cele zece zile se refer la un timp limitat i de cele mai multe ori
scurt: Geneza 24,55; Neemia 5,18; Ieremia 42,7; Daniel 1,12; Faptele Apostolilor 25,6 i altele.
Unii, nu mul i, din martorii de odinioar ai adev rului au t g duit pe Domnul lor, speria i fiind
de frica torturii i mor ii. În acest caz, pentru fiecare pas pe cale, chiar pân la moarte,
credincio ia este neap rat necesar . Dac se vrea câ tigarea cununii de martir, atunci
perseveren a i statornicia trebuie p strate pân la sfâr it. – În Scriptur se vorbe te de cununi
diferite. Cununa de aur o va purta fiecare mântuit în cer (Apocalipsa 4,4). Cununa neprih nirii
este r splata pentru o umblare sfânt i dreapt pe p mânt (2 Timotei 4,8). Dup aceea exist
cununa care nu se poate vesteji a slavei, care va fi dat acelora care au p zit turma preaiubit a
lui Dumnezeu a a cum se cuvine i cu o inut moral s n toas (1 Petru 5,4). Citim apoi despre
cununa de martir, despre cununa vie ii (Apocalipsa 2,10). Aceste cununi, precum i celelalte
r spl tiri i încuraj ri, vor fi date de Domnul personal: »Î i voi da ...«
Dup aceea urmeaz cunoscuta solicitare de a auzi: »Cine are urechi, s asculte ce zice
Bisericilor Duhul!« Responsabilitatea personal este accentuat întotdeauna i este ferm
accentuat . În aceste scrisori deschise g sim exprimat gândul Duhului i gândul Domnului, care
sunt pe deplin una; scrisorile deschise se adreseaz tuturor Adun rilor Domnului din toate
timpurile i din toate locurile de pe p mânt.
F g duin a dat biruitorilor
11. »Cel ce va birui, nicidecum nu va fi v t mat de a doua moarte.« Pentru a fi un biruitor în
împrejur rile în care se afla Adunarea din Smirna, era nevoie de o r bdare, care s r mân
statornic chiar i în lupta de moarte. Pe de o parte face ravagii sinagoga Satanei, pe de alt parte
p gânismul, ambele hot râte s nimiceasc cre tinismul. Între cele dou grupe stau adep ii
neînsemna i ai Nazarineanului, a c ror singur ap rare este r bdarea i smerenia. Ce perspectiv
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aveau ei pe p mânt? Pierderea renumelui lor, a averilor lor i chiar pierderea vie ii. Ca s
biruie ti în astfel de împrejur ri îngrozitoare era nevoie de o credin puternic i o privire
spiritual clar , ca totodat s -L vezi pe Cel nev zut, dar care niciodat nu este mai aproape, ca
în clipele, când ai S i par s fie p r si i, i a C rui compasiune nu este niciodat mai real i mai
ginga , decât în timpurile când aparent ei sunt uita i de El. Biruitorul poate s moar în
chinurile torturii, prelungite de r utatea aproape diabolic a oamenilor, care se hr nesc din
chinurile i sângele jertfelor, dar lui îi este dat asigurarea, c »moartea a doua« nu-l va putea
stinge. În elesul exact al cuvintelor f g duin ei din acest verset este, c el »în niciun chip« sau
»nicidecum« - o negare cu accent deosebit de puternic – nu va fi v t mat de »moartea a doua«,
care este iazul de foc, domiciliul ve nic i locul de pedeaps al diavolului i al oric rui r u i al
celor pierdu i (capitolul 20,14; 21,8).
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