Apocalipsa - Walter Scott
Introducere
Un principiu, de la care trebuie s se porneasc la studiul Apocalipsei, este faptul, c împlinirea
celei mai mari p r i a con inutului ei este i ast zi înc o chestiune de viitor. Împlinirea complet
a profe iilor trebuie c utat în timpul necazului, care va veni în curând i care se va extinde peste
mai mul i ani i î i va g si punctul culminant i încheierea odat cu revenirea Domnului Isus cu
putere. Atâta timp cât Adunarea sau Biserica va fi domeniul de ac iune al harului dumnezeiesc
pe p mânt, încheierea profe iei nu va fi posibil . Abia dup ce ea va fi luat în cer, Dumnezeu,
dup o perioad îndelungat de întrerupere, se va preocupa iar i cu poporul S u Israel i cu
na iunile. Adunarea îns i – trupul i mireasa lui Hristos – este aleas din Israel i na iuni i ea
îns i nu este tema profe iei, ci noi o g sim anun at i revelat în Noul Testament, în mod
deosebit în Evanghelia dup Matei 16,16-18 i în epistola c tre Efeseni capitolul 3. Evenimentele
politice i religioase, care au loc sub ochii no tri, arat desf urarea i rezultatul unei istorii de
multe secole, dar în s pt mâna profetic de apte ani (Daniel 9,27) vor avea loc transform ri cu
caracter îngrozitor. Sub domnia fiarei prezentate în Apocalipsa, într-un anumit sens „primministrul” al lui satan, tot guvernul politic al Europei se va reorganiza din nou într-o uniune
puternic de zece state. Vechiul imperiu roman va reap rea sub o înf i are nou , condus i
supravegheat de c petenia sa, „cornul cel mic” din Daniel 7, care se va caracteriza prin
batjocorirea i prigonirea sfin ilor. Aliatul lui în atrocit ile lui, dar în cele din urm i p rta ul la
condamnarea ve nic , este antihristul; el va fi c petenia religioas a cre tin t ii dec zute, în
timp ce fiara va avea conducerea politic . Curva, Babilonul simbolic, este alian a tuturor for elor
r ului pe teritoriul religios. Cei zece împ ra i i fiara, care la început se vor sprijini reciproc, vor
deveni mai târziu, scurt timp înainte de înl turarea fiarei, unelte pentru r sturnarea ei
(Apocalipsa 17,16-17); împ ra ii, comercian ii i echipajul navelor din afara sferei de exercitare
a puterii romane vor deplânge pr bu irea ei (Apocalipsa 18,8-9). Judecata asupra fiarei o va face
Domnul personal, la venirea Sa cu putere (Apocalipsa 19,20). Deci judecata asupra Babilonului
i asupra fiarei sunt evenimente diferite. Judecata asupra Babilonului va avea loc înaintea
judec ii asupra fiarei.
Atâta timp cât Biserica, sau Adunarea, mai este pe p mânt, aceste evenimente i altele
asem n toare lor, nu pot avea loc. Cu toate c r ul lucreaz deja cu putere mare i se
r spânde te, el este înc o tain . El este re inut prin dou puteri: ceea ce îl re ine (2 Tesaloniceni
2,6) este Adunarea pe p mânt; cine îl re ine (2 Tesaloniceni 2,7), este Duhul Sfânt. În felul
acesta renun area total la credin nu poate s aib loc, înainte ca Adunarea i Duhul Sfânt s
p r seasc p mântul. Dar principiile, care submineaz neap rat i rapid fundamentul moral al
bisericii cu numele i al întregii societ i, sunt deja demult la lucru. „Critica înalt ” este o putere
conduc toare în aceast dezvoltare rea. Deplina ei manifestare va avea loc în curând.
Împ r irea c r ii Apocalipsa
Cartea Apocalipsei a fost scris de apostolul Ioan în anul 96 dup Hristos, pe insula Patmos.
Dou p r i
Cartea Apocalipsei con ine dou p r i aproximativ egale în ceea ce prive te m rimea, dar
diferite în ceea ce prive te tematica.
Prima parte se întinde de la capitolul 1 pân la capitolul 11,18. În aceast parte se schi eaz
profetic evolu ia general a lucrurilor i evenimentele de la sfâr itul primului secol cre tin pân
la trecerea în starea ve nic . Faptul c ultimul verset al primei p r i conduce realmente pân la
sfâr itul timpului o arat compararea cuvintelor » i timpul ca cei mor i s fie judeca i« (capitolul
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11,18) cu afirma ia: » i am v zut pe mor i, mari i mici, stând în picioare înaintea scaunului de
domnie« (capitolul 20,12).
Partea a doua se extinde de la capitolul 11,19 pân la capitolul 22,21. În aceasta se prezint
detalii mai exacte, care sunt în leg tur cu Israel i cre tin tatea dec zut în timpul necazului
îngrozitor din viitor.
Cheia pentru în elegerea Apocalipsei
Pe lâng aceasta, în capitolul 1,19 se face o subîmp r ire a c r ii în trei p r i. Acest verset
important este cheia pentru interpretarea corect
i pentru în elegerea întregii c r i. Cele trei
p r i se ocup cu trecutul, cu prezentul i cu viitorul.
1. »Scrie, deci, cele ce ai v zut.« Aceste cuvinte se refer la viziunea din versetele 10-18, unde
Ioan a v zut pe Hristos în mijlocul celor apte sfe nice de aur, deci în trecut.
2. »... cele ce sunt.« Aceast parte const din capitolele 2 i 3, în care se trateaz evolu ia
bisericii cu numele în etapele istoriei ei succesive i par ial consecutive, de la începutul dec derii
ei (capitolul 2,4) i pân la repudierea ei (capitolul 3,16); deci ea se ocup cu m rturia cre tin
din prezent.
3. »... i cele ce vor fi dup acestea.« Aceast parte începe cu capitolul 4 i se întinde pân la
capitolul 22,5 i este de fapt partea profetic a c r ii; ea cuprinde exclusiv evenimente viitoare.
Judec ile legate de ruperea pece ilor, de sunetul trâmbi elor, de v rsarea potirelor, Babilonul,
nunta Mielului, domnia i celelalte evenimente: toate acestea vor avea loc în viitor.
Dou sprezece sec iuni
În afar de aceasta, întreg con inutul Apocalipsei se poate împ r i în dou sprezece sec iuni, i
dac se ine bine seama de aceste subîmp r irii, studiul c r ii se va u ura foarte mult. Prezent m
aici pe scurt con inutul i delimitarea fiec rei sec iuni:
1. Introducere general ; capitolul 1, versetele 1-9.
2. Hristos în slava Lui de Judec tor în mijlocul celor apte Adun ri din Asia ; capitolul 1,
versetele 10-20.
3. Biserica cu numele ca m rturie a lui Dumnezeu pe p mânt; abaterea ei crescând de la
dragoste i adev r; capitolele 2 i 3.
4. Sfin ii cere ti glorifica i i ezând pe scaunul de domnie – ace tia sunt to i aceia despre care
se vorbe te în 1 Tesaloniceni 4,15-17; capitolele 4 i 5.
5. Cele apte pece i, pe care Mielul le deschide succesiv; capitolul 6,1 pân la capitolul 8,1.
Capitolul 7 este o intercalare foarte remarcabil .
6. Cele apte trâmbi e, care r sun succesiv; capitolul 8,2 pân la capitolul 11,18. În aceste
judec i anun ate prin trâmbi e st pe prim plan împ r ia roman reinstaurat . O intercalare de la
capitolul 10,1 pân la capitolul 11,13.
7. Trei persoane, femeia, balaurul i fiul de parte b rb teasc (capitolul 12), dou fiare, unelte
active ale lui satana (capitolul 13), apte evenimente (capitolul 14); capitolele 12-14.
8. Cele apte potire ale mâniei lui Dumnezeu, care se revars succesiv; capitolul 15 i 16. Sunt
judec ile de încheiere ale lui Dumnezeu asupra împ r iei romane, asupra Israelului r zvr tit i
asupra p mântului.
9. Babilonul simbolic, curva, cu leg turile ei politice i biserice ti i nimicirea ei definitiv ;
capitolele 17 i 18.
10. Succesiunea cronologic a evenimentelor de la c derea Babilonului i pân la starea
ve nic , începând cu bucuria din cer i sfâr ind cu o privire asupra chinului ve nic din iazul de
foc; capitolul 19,1 pân la capitolul 21,8.
11. Mireasa Mielului în str lucirea domniei din timpul Împ r iei de o mie de ani – subiectul
dragostei ve nice, îmbr cat cu o frumuse e nepieritoare; capitolul 21,9 pân la capitolul 22,5.
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12. Cuvintele de încheiere: aten ion ri, amenin ri i îmb rb t ri; capitolul 22,6-21.
Ordinea cronologic
Capitolele 2 i 3 ne arat cum vede i cum apreciaz Domnul Isus biserica cu numele în
dezvoltarea ei l untric , i anume, în etapele succesive ale istoriei ei pe p mânt, din primul secol
cre tin i pân la repudierea ei final . Dup aceea urmeaz capitolele 4 i 5 în ordine
cronologic , în aceast privin îns , nu p mântul, ci cerul este scena desf ur rii evenimentelor,
c ci sfin ii au fost r pi i în patria lor de sus. Actul r pirii nu îl g sim amintit în cartea
Apocalipsei. El a avut loc între capitolul 3 i capitolul 4. Apostolul Pavel descrie r pirea,
apostolul Ioan pleac de la premisa c aceasta a avut loc deja. De aceea noi putem a eza în timp
r pirea sfin ilor dup ruina bisericii descris în capitolul 3 i înaintea slavei v zute în capitolul 4.
Evolu ia pe p mânt este reluat începând cu capitolul 6, legat de sfâr itul capitolului 3, dar
este evolu ia lumii necredincioase, a lui Israel, a împ r iei romane aflate în reinstaurare i a
cre tin t ii în general. Acestea le g sim în capitolele 6; 8; 9; 11,14-18; 15,5-16,21; 19,11-20,15.
Intercal ri
G sim în cartea Apocalipsei ase intercal ri clar recunoscute, pe care le prezent m aici:
1. Capitolul 7, intercalat între pecetea a 6-a i a 7-a.
2. Capitolul 10,1 – 11,13, intercalat între trâmbi a a 6-a i a 7-a.
3. Capitolul 11,19 – 15,5, intercalat între trâmbi a a 7-a i v rsarea potirelor mâniei.
4. Capitolul 16,13-16, intercalat între potirul al 6-lea i al 7-lea.
5. Capitolul 17,1 – 19,10, intercalat între v rsarea celui de-al 7-lea potir al mâniei i apari ia
personal a Domnului în putere i slav .
6. Capitolul 21,9 – 22,5, intercalat între descrierea st rii ve nice i cuvintele de încheiere ale
c r ii.
Cea mai lung intercalare este cea de-a treia. În ea se descoper izvoarele ascunse ale binelui i
r ului (capitolul 12), se arat reprezentan ii i uneltele principale ale r ului (capitolul 13) i sunt
prezentate interven iile i rezultatele ac iunii divine în har i judecat (capitolul 14).
Observa ii generale
Partea absolut profetic a c r ii începe cu capitolul 6 i se încheie cu capitolul 22 versetul 5.
Evenimentele, care sunt în leg tur cu pece ile, trâmbi ele i potirele, au loc dup r pirea celor
mântui i i înainte de apari ia în slav . Este imposibil s se în eleag cartea Apocalipsei, dac nu
se recunoa te clar acest lucru.
Pentru deschiderea pece ilor nu se poate indica timpul exact. Reinstaurarea împ r iei romane
va avea loc probabil în timpul deschiderii succesive a pece ilor. Nu g sim îns nici un indiciu c
ea exist deja în acest timp. S-ar putea ca aceasta s ia na tere din haosul general provocat de
groz viile care au luat na tere prin deschiderea celor ase pece i (capitolul 6,12-17); dar nu
putem spune cu siguran acest lucru.
Primele patru judec i vestite prin trâmbi e în capitolul 8 se refer în mod deosebit la împ r ia
roman reinstaurat . Restul de trei „vai-trâmbi e” anun judecata asupra Israelului dec zut,
asupra cre tin t ii dec zute i asupra lumii vinovate. Judec ile anun ate prin trâmbi e urmeaz
judec ilor anun ate prin ruperea pece ilor, i judec ile anun ate prin v rsarea potirelor urmeaz
judec ilor anun ate prin trâmbi e. Primele judec i anun ate prin ruperea pece ilor sunt
comparativ mai u oare, dar mult mai vaste; dup aceea ele devin tot mai grele. Judec ile
anun ate prin trâmbi e sunt mai grele; primele patru sunt limitate în spa iu, i ultimele trei sunt
„vai-judec i”.
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Ceata martirilor din Iuda, care stau pe marea de sticl , i cânt cu harpele, sunt aminti i în
capitolul 14,2 i 15,2-4.
Ceata celor ocroti i din Iuda de pe muntele Sionului, singurii care pot s înve e cântarea
fra ilor lor de dincolo, îi g sim în capitolul 14,1-5.
Ceata celor pecetlui i din Israel este amintit în capitolul 7,1-8; despre ei nu se spune c vin
din necaz. Ei trebuie diferen ia i de ceata din capitolul 14. Cei o sut patruzeci i patru de mii din
capitolul 7 vin din tot Israelul, în timp ce cei o sut patruzeci i patru de mii din capitolul 14
descind numai din Iuda.
Partea dec zut din Israel – oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frun ile lor – sunt în
mod deosebit subiectul judec ii în capitolul 9,1-11. Prin aceasta avem afirma ii cu privire la tot
Israelul.
Cunoscuta profe ie a celor 70 de s pt mâni sau 490 de ani (Daniel 9,24-27)
Cu privire la în elegerea acestei profe ii importante cei mai mul i iudei, dar i cre tini, fac
aceea i gre eal . Aceasta este cauzat de desconsiderarea faptului c ultima sau a 70-a
s pt mân -an este înc viitoare i c o întrerupere îndelungat de aproape 2000 de ani între
sfâr itul celei de-a 69-a s pt mân i începutul celei de-a 70-a s pt mân a intervenit, i a
faptului c profe ia se refer la Ierusalim i la poporul Iudeu. Apostolul Pavel nu a considerat
necesar s scrie cre tinilor dintre na iuni despre timpuri i perioade (1 Tesaloniceni 5,1). Profe ia
îns i arat clar o întrerupere îndelungat între ultimele dou s pt mâni. Red m aici textual
întreaga profe ie, dar d m ici i colo unele explica ii:
» aptezeci de s pt mâni (490 de ani) au fost hot râte asupra poporului t u (Iudeii) i asupra
cet ii tale celei sfinte (Ierusalim), pentru a înceta f r delegea, pentru a pune cap t p catelor,
pentru a face isp irea nelegiuirii, pentru a introduce neprih nirea ve nic , pentru a pecetlui
viziunea i profe ia i pentru a unge pe Sfântul Sfin ilor ( ase binecuvânt ri care vor fi împlinite
abia în împ r ia de o mie de ani). S ti deci i s în elegi, c de la darea poruncii pentru
restabilirea (Neemia 2) i zidirea din nou a Ierusalimului , pân la Unsul (Mesia), Prin ul (Matei
21), sunt apte s pt mâni (49 de ani) i aizeci i dou de s pt mâni (434 de ani); pie ele i
gropile vor fi zidite din nou, chiar în timpuri de strâmtorare. Dup aceste aizeci i dou de
s pt mâni (care urmeaz celor apte s pt mâni), Unsul va fi stârpit (r stignit) i nu va avea
nimic. Poporul (romanii) unui prin care va veni (cornul cel mic din Daniel 7) va nimici cetatea
(Ierusalimul) i sfântul loca (Templul) i sfâr itul lui va fi ca printr-un potop; pân la sfâr it va
fi r zboi, o hot râre de pustiire. El (prin ul roman) va face un leg mânt trainic cu mul i
(mul imea poporului Iudeu) timp de o s pt mân ( apte ani, cea de-a 70-a s pt mân ), dar la
jum tatea s pt mânii (dup 3,5 ani) va face (prin ul) s înceteze jertfa de t iere i jertfa de
mâncare i pe aripa urâciunilor idole ti (jertfe aduse idolilor) va veni unul care distruge, pân ce
pr p dul hot rât va fi v rsat asupra celui pustiit (sau pustiitor).«
Deci despre cine vorbe te aceast profe ie – despre cre tini sau despre Iudei? F r îndoial
despre Iudei. Poporul lui Daniel (Iudeii) i cetatea (Ierusalimul) sunt aici subiectul profe iei. Cu
câ iva ani în urm autorul acestei c r i a fost amenin at într-o scrisoare de unul dintre cei mai
renumi i cunosc tori al profe iilor, s studieze atent profe ia cunoscut despre cei 70 de
s pt mân -ani, deoarece el considera aceast profe ie ca fiind „cheia pentru toate profe iile”. Cea
de-a 70-a s pt mân este i acum în viitor. Despre ultima ei jum tate se vorbe te în mod diferit:
de 42 de luni, apoi de 1260 de zile, dar i despre »un timp, timpuri i o jum tate de timp«. În
aceast perioad deosebit de interesant i serioas de 3,5 ani au loc i evenimentele descrise în
partea central a Apocalipsei. Este foarte important s-o în elegem i s-o ordon m corect i este
absolut necesar pentru în elegerea profe iei potrivit cu Scriptura. Întreg planul profetic al lui
Dumnezeu este cuprins în aceste 70 s pt mân -an.
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Sunt aceste s pt mâni perioade de zile sau de ani? To i cunosc torii importan i ai limbii
ebraice sunt de acord, c no iunea tradus prin cuvântul »s pt mân « înseamn de fapt » apte«;
din context trebuie s se deduc dac este vorba de zile, ani sau alte unit i de timp; no iunea
îns i nu ofer nici o informa ie în acest sens. Înv atul Tregelles remarc în privin a aceasta:
„Din comoditate p strez expresia ‚s pt mân ’, dar nu ca s afirm, c cuvântul ebraic include în
sine în elesul de ‚ apte zile’”. – C aici este vorba de s pt mân -an se poate recunoa te u or din
con inutul profe iei.
În Daniel 10,2-3 sunt s pt mâni de zile, aici este vorba de s pt mâni ani. Dar acum se pune o
alt întrebare important : Când a început aceast a 70-a s pt mân sau cei 490 de ani? Citim c
au început cu »darea poruncii pentru restabilirea i zidirea din nou a Ierusalimului«. În c r ile
Ezra i Neemia g sim diferite dispozi ii, dar numai una cu privire la recl direa Ierusalimului,
celelalte se refer la Templu. Aceast dispozi ie deosebit o g sim clar prezentat în ultima carte
istoric a Vechiului Testament, în Neemia 2. Citim acolo, c Neemia în anul 20 al împ ratului
Artaxerxes (în c r ile de istorie este denumit Artaxerxes 1 Longimanus [Langhand]) a fost trimis
în Iuda cu misiunea s recl deasc Ierusalimul. Prin aceasta este stabilit începutul s pt mânii a
70-a pentru anul 445 înainte de Hristos.
Subîmp r irea perioadei de timp a profe iei
1. apte s pt mâni sau 49 de ani a necesitat reconstruc ia cet ii (Neemia 2), care a fost
distrus de monarhul neîngr dit Nebucadne ar – simbolic, capul de aur (Daniel 2,38) i leul
(Daniel 7,4). C r ile Ezra i Neemia relateaz despre cele întâmplate în aceast perioad , în
aceste »timpuri de strâmtorare«.
2. 62 de s pt mâni sau 434 de ani sunt de la reconstruc ia cet ii i reinstaurarea ordinii ei
sociale i religioase, pentru care au fost necesari 49 de ani, i pân la venirea lui Mesia, Prin ul.
Rezult astfel, de la darea ordinului lui Artaxerxes în anul 20 al domniei sale (Neemia 2) i pân
la intrarea lui Hristos ca Mesia în Ierusalim (Matei 21), adunând cele dou perioade de timp
amintite mai înainte, în total 483 de ani.
3. O s pt mân sau 7 ani sunt înc în viitor. Acest timp interesant, care va aduce cu sine
ultimele strâmtor ri asupra lui Iuda, începe dup r pirea Adun rii i dup reinstaurarea
exterioar a lui Iuda în Palestina (Isaia 18). Toate profe iile – care se refer la timpul din urm –
se concentreaz mai mult sau mai pu in la acest timp de strâmtorare. În aceast s pt mân -an vor
avea loc cele mai groaznice evenimente, pe care lumea le-a tr it vreodat , fie în domeniul politic,
fie în oricare alt domeniu.
În Daniel 9,27 se vorbe te în cele din urm de »jum tatea s pt mânii«; ultima s pt mân este
împ r it în dou p r i egale de 3,5 ani. Aten ia cititorului este îndreptat în cartea Daniel i
cartea Apocalipsa asupra celei de-a doua jum t i a s pt mânii. În prima jum tate va fi par ial
pace, dar declan area îngrozitoare a blasfemiei satanice, a puterilor i cruzimii, care
caracterizeaz cea de-a doua jum tate a s pt mânii, vor începe deja în aceast jum tate.
Evenimentele primilor 3,5 ani nu sunt descrise în Daniel 9, dar Domnul Isus vorbe te despre ele
în evanghelia dup Matei 24,4-14.
Timpuri, luni i zile
Un timp înseamn un an (vezi în privin a aceasta Daniel 4,16-37); timpuri sunt doi ani; o
jum tate de timp înseamn o jum tate de an; luni sunt luni de 30 de zile, zile sunt zile de 24 de
ore. Toate datele din textul nostru se refer la aceea i perioad de timp, i anume la cea de-a
doua jum tate a s pt mânii 70. Acesta este timpul necazului cel mare. Este de remarcat, c în
Apocalipsa 11,3 i 12,6 se vorbe te de zile i nu de luni. Motivul este, c aici se relateaz despre
sfin ii lui Dumnezeu care sufer . De aceea zilele m rturiei i încerc rilor lor sunt num rate exact.
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Pentru El, care a num rat chiar i perii capului nostru, aceste zile sunt zile de cea mai mare
compasiune. Dar când este vorba de puterea i blasfemia din partea marelui du man politic al lui
Dumnezeu i al Mielului, a domnitorului din vest, a prigonitorului p r ii tem toare de Dumnezeu
din poporul Iudeu, i tot a a despre na iunile du mane, atunci se vorbe te scurt despre aceast
perioad ca fiind de 42 de luni (Apocalipsa 13,5; 11,2). Deci desemnarea »zile« este folosit de
dou ori în leg tur cu sfin ii lui Dumnezeu, i tot a a de dou ori desemnarea »luni« în leg tur
cu du manii poporului lui Dumnezeu. »Timpurile i Legea«, dar nu sfin ii, sunt da i pentru »un
timp, timpuri i o jum tate de timp« în mâna cornului mic, capul împ r iei romane reinstaurate
(Daniel 7,25). El face ravagii i pustie te în inuturile vaste ale m rturisirii cre tine, dar pumnul
lui de fier se va sim i în mod deosebit în Palestina, dar nu împotriva na iunii ca atare, ci
împotriva acelora din popor care se tem de Dumnezeu, care în acest timp îngrozitor vor depune
cu îndr zneal m rturie despre Dumnezeu. Antihrist va sprijini arogan a acestui domnitor
încrezut i batjocoritor, care va primi putere i autoritate de la satan, care a fost aruncat din cer
(Apocalipsa 12,7-9; 13,2,4) Daniel 7,25 i Apocalipsa 13,5 vorbesc despre aceea i personalitate
i despre acela i timp. Durata ultimei faze satanice a împ r iei (Apocalipsa 17,8) este limitat la
42 de luni în sensul strict al cuvântului. Cele 1260 de zile de suferin , 42 de luni, fiecare cu 30
de zile, înseamn domnia p gân i un timp, timpuri (adic dou timpuri) i o jum tate de timp
ale marii suferin e a lui Iuda înseamn aceea i perioad de 3,5 ani.
Cinci luni
În Apocalipsa 9,3-10 se vorbe te despre cinci luni de chin. Judecata grea prin l custe a fost
pricinuit de sunetul din trâmbi al celui de-al cincilea înger. Noi credem c aceste cinci luni de
chin sunt o aluzie la pustiirile pricinuite de l custele naturale, care în mod obi nuit dureaz cinci
luni. Deci este vorba de o perioad limitat i scurt , care nu trebuie s dep easc cinci luni.
Ore, zile, luni, ani
Despre ore, zile, luni i ani citim în Apocalipsa 9,15. Îngerii judec ii, care sunt lega i la râul
Eufrat, trebuie s fie dezlega i, i aceasta nu într-un timp oarecare, ci exact la ora stabilit .
Aceste unelte ale judec ii trebuie dezlegate exact la momentul stabilit. Ora hot rât a acestei
zile din luna i anul stabilit este exact fixat . G sim deci aici o dat exact .
Trei zile i jum tate
Trei zile i jum tate (Apocalipsa 11,9-11) zac trupurile moarte ale martorilor pe str zile
Ierusalimului, expuse liber privirilor p gânilor care se bucur . Aceste zile vor fi literalmente 3,5
zile. Ace ti martori î i vor face lucrarea în timpul ultimei jum t i a s pt mânii-an înc
neîncepute. Dup aceea vor fi omorâ i, i dup cele trei zile i jum tate de prezentare permanent
a cadavrelor lor ei vor fi învia i public. Zilele profetice din cartea Daniel i în altele locuri din
Apocalipsa sunt zile în sensul strict al cuvântului. De ce aceste locuri singulare s constituie o
excep ie? M rturia deosebit descris aici se limiteaz strict la Ierusalim. Fiara va omorî pe
martori în Ierusalim.
Dou mii trei sute de seri i dimine i
Cele 2300 de zile din Daniel 8,14 sunt o informa ie istoric , care se refer la profanarea
Templului i strivirea barbar a poporului Iudeu de c tre renumitul domnitor sirian Antiochus
Epiphanes. C aceasta are un în eles simbolic pentru ultimele zile ale predomin rii p gâne
asupra statului Iudeu restabilit, pare s rezulte din versetele 17 i 19. Antiochus este un tablou al
adversarului viitor al Iudeilor, împ ratul nordului.
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O mie dou sute nou zeci de zile
Cele 1290 de zile din Daniel 12,11 dep esc cu o lun necazul i întreruperea violent a
închin rii iudaice. Ele încep cu semnele cunoscute i stabilite de Dumnezeu (Matei 24,15), cu
slujirea la idoli, ceea ce caracterizeaz începutul suferin elor care vor urma în timpul necazului
care va veni. Luna suplimentar este necesar pentru nimicirea definitiv a du manilor lui Israel.
În leg tur cu acest timp profetul nu vorbe te despre binecuvântare, deoarece judecata nu va
trebui numai s cure e scena de r u i de oamenii r i, ci ea va trebui i s preg teasc poporul din
punct de vedere moral pentru deplina rev rsare a binecuvânt rilor din timpul împ r iei de o mie
de ani. Desigur, i aici zilele trebuie în elese în sensul strict al cuvântului.
O mie trei sute treizeci i cinci de zile
În Daniel 12,12 g sim 1335 de zile. Aici se adaug zilelor anterioare 45 de zile. »Ferice de cine
va a tepta i va ajunge pân la o mie trei sute treizeci i cinci de zile!« Astfel, înainte ca s poat
începe binecuvântarea deplin a lui Israel, se adaug 75 de zile la cele 1260 de zile. Acestea vor
fi dou luni i jum tate de evenimente deosebite! Judec ile vor veni la sfâr it, »murd ria fiicelor
Sionului« va fi sp lat i va fi reinstaurat închinarea în Templu sub condi ii noi (Ezechiel 40);
poporul va fi cur it temeinic de orice necur ie a inimii i vie ii. Atunci cel care va r mâne
consecvent va fi fericit i va tr i acest moment al binecuvânt rilor bogate pentru Israel i pentru
tot p mântul.
Amânarea celei de-a 70-a s pt mâni cu apte ani
Timpul actual al harului – intercalat – este i timpul punerii deoparte a poporului Iudeu. El se
termin cu r pirea sfin ilor cere ti, care include transformarea celor care tr iesc i învierea celor
adormi i. Abia dup aceea începe ultima s pt mân , care înc lipse te, ca s împlineasc
num rul total de 490 de ani. Ea începe prin aceea, c domnitorul p c tos al Romei i na iunea
dec zut , care s-a reîntors în Palestina, vor încheia un leg mânt. La mijlocul s pt mânii
domnitorul necredincios va rupe acest leg mânt. Nemijlocit dup aceea urmeaz necazul cel
mare cu groz viile lui. Cu el se încheie judec ile lui Dumnezeu asupra poporului Iudeu.
Cerin ele scaunului de domnie al lui Dumnezeu au fost satisf cute pe deplin (Isaia 40,2). Cei
apte ani s-au împlinit, vechiul popor, pedepsit fiind, este salvat i fericit i intr în posesia
binecuvânt rilor. Soarele lor nu va mai apune, i Ierusalimul va fi scaunul de domnie al
Domnului (Ieremia 3, 17).
Dac nu inem seama c aceast perioad de har î i are locul între s pt mâna 69 i s pt mâna
70 a profe iei, vor lua na tere neîn elegeri i încurc tur . Timpul intercalat între aceste s pt mâni
explic multe lucruri.
Cei ase participan i principali în necazul care va veni
1. Balaurul cel mare, arpele vechi, diavolul i satan – nume i titluri cu în eles fatal – este
conduc torul invizibil din stric ciunea i întunericul moral al ultimelor zile înainte de revenirea
Domnului cu putere. Concentrarea r ut ii satanice pe p mânt este consecin a luptei din cer
(Apocalipsa 12,7-9. 13-17). Satan, aruncat jos din cer, î i îndreapt ac iunea lui neobosit i
întrebuin eaz mijloacele lui de ajutor, aproape neîngr dite, ca s umple p mântul cu chin i
suferin
i s -l nimiceasc . În aceste eforturi diabolice el va fi sprijinit de slujitorii lui
remarcabili, fiara i profetul mincinos – probabil cei mai vinova i doi oameni, care vor fi atunci
pe p mânt.
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2. Fiara în profe ia din Apocalipsa (capitolul 11,7; 13,1-8; 14,9; 16,10.13; 19,19-20; 20,10)
este aceea i persoan ca i cornul mic (Daniel 7,8.11.20.21.23-26). Acest corn mic este împ ratul
i capul împ r iei romane care se va rena te. El este i »prin ul care va veni« (Daniel 9,26).
Cornul mic din Daniel 8 este o alt persoan .
3. Antihristul din prima i a doua epistol a lui Ioan este amintit în Cuvântul lui Dumnezeu
sub diverse denumiri: un alt (mincinos) Mesia (Ioan 5,43); omul p catului, fiul pierz rii i
nelegiuitul (2 Tesaloniceni 2); profetul mincinos (Apocalipsa 16,13; 19,20; 20,10); o alt fiar
(Apocalipsa 13,11-17); împ ratul (Daniel 11,36-39; Isaia 30,33); omul de pe p mânt (Psalmul
10,18); omul sângelui i al în el ciunii (Psalmul 5,6).
4. Împ ratul nordului (Daniel 11) este de asemenea numit: biciul cople itor (Isaia 28);
asirianul (Isaia 10; 14,25; 31,8); împ ratul cu fa a arogant (Daniel 8,23-25).
5. Împ ratul sudului este împ ratul Egiptului (Daniel 11).
6. Gog este ultimul domnitor din Rusia i capul marei alian e nordice împotriva lui Israel i
ara sa. Citim în Ezechiel 38 i 39 c Gog i o tirea lui împreun cu alia ii lui î i vor g si sfâr itul
ru inos pe mun ii lui Israel. Mânat de l comie, o tirile lui vor veni s jefuiasc i s pr deze ara
Israel, care atunci va fi punctul central al p mântului i c mara pentru bun starea lumii; dar a
asea parte a mul imii lui va fi cru at în timpul judec i, pentru ca s mearg prin rile
r s ritului i s vesteasc r zbunarea Domnului asupra du manilor poporului S u i s
m rturiseasc prezen a Sa în mijlocul poporului S u salvat. Ap r torul poporului fericit Israel va
fi Domnul Însu i.
Persoanele numite mai înainte, cu excep ia lui satan – conduc torul lor, vor fi din na iuni
diferite. Gog i împ ratul nordului se unesc în asuprirea politic a lui Israel, Gog îns va ocupa
pozi ia de conduc tor. Fiara i profetul mincinos sunt alia i; fiara va exercita puterea regal i
statal , în timp ce satan va acorda profetului mincinos autoritatea religioas . Împ ratul sudului va
avea un rol relativ neînsemnat, comparativ cu împ ratul nordului. Cele cinci persoane despre
care vorbim aici vor fi cu adev rat oameni în carne i sânge, nu vor fi sisteme, chiar dac ele stau
în fruntea unor sisteme; ele nu sunt nici o succesiune a mai multor personalit i deosebite. Ace ti
cinci oameni deosebi i joac roluri diferite, care le-au fost atribuite în lupta care va avea loc între
bine i r u i între lumin i întuneric. Domeniul lor de ac iune, fie el în vest împotriva lui
Hristos (Apocalipsa 19), sau în nord împotriva Iudeilor (Psalmul 83, Zaharia 14), trebuie s fie
cunoscut tuturor care se ocup cu profe ia. Pentru to i cititorii, care au dorin a s în eleag corect
profe iile, este neap rat necesar s recunoasc locul, pe care îl va ocupa acei p c to i, i
clasificarea ac iunilor lor în planul profetic al lui Dumnezeu.
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