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Scrisoare deschis� c�tre Pergam 
(capitolul 2,12-17) 

 
12. »Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i.« - Aceast� a treia scrisoare deschis� este adresat� 
Adun�rii din partea cea mai de nord. Vechea capital� a Mysiei mai exist� sub numele Bergama, 
dar este jefuit� de toat� m�re�ia �i slava. Pergam sau Pergamum, a�a cum deseori este denumit, a 
fost descris ca „un fel de uniune a unei cet��i de bâlci, ora� universitar �i reziden�� regal�”. 
Attalus al III-lea a vândut cetatea sa marii republici1. În timpul acela, �i mai târziu sub domnia 
cezarilor Romei, Pergam era una din cele mai frumoase cet��i ale Asiei. Cu toate c� era renumit 
din cauza slujirii idolilor, erudi�iei �i �tiin�ei medicale, aceast� cetate, privit� din punctul de 
vedere al cre�tinilor, era una din cele mai rele din cele �apte cet��i numite. Adev�ratul cre�tin 
judec� cu totul altfel decât lumea, deoarece el prive�te lucrurile, principiile �i persoanele în 
adev�rata lor rela�ie cu Dumnezeu. 
 
Sabia ascu�it� a judec��ii 
 
12. »Iat� ce zice Cel ce are sabia ascu�it� cu dou� t�i�uri.« Diferitele detalii ale descrierii 
minunate a lui Hristos, care au fost date vizionarului la prima apari�ie (capitolul 1,12-16) le 
reg�sim în scrisorile descrise adresate Adun�rilor, sau mai exact spus, îngerilor acestora. 
Caracteristica lui Hristos, cu care El se prezint� Pergamului este preluat� din versetul 16 al 
capitolului 1. Acolo îns� sabia iese din gura Lui, ca s� l�mureasc� caracterul judec��ii; ea este 
exercitat� cu puterea Cuvântului S�u. Aici nu se spune, c� ea iese din gura Lui, ci c� El o are. În 
niciunul din locuri sabia nu este v�zut� în teaca ei, ci este scoas� �i gata s� exercite imediat �i 
temeinic lucrarea Sa, »ascu�it� �i cu dou� t�i�uri«. Sabia este folosit� ca simbol al judec��ii. Ea 
arat� spre r�zbunarea Domnului fa�� de o lume vinovat� (Apocalipsa 19,15) precum �i spre 
judecarea temeinic� �i f�r� cru�are a r�ului, nu de pe poporul S�u, ci a r�ului din el (Evrei 4,12). 
Sabia este totdeauna în mâna Domnului, �i El o folose�te în aceea�i m�sur� pentru prieteni �i 
pentru du�mani. El lupt� împotriva r�ului, r�ul este dat pe fa�� prin simpla autoritate a 
Cuvântului S�u �i este judecat. Fa�� de aceia, fie ei în Biseric� sau în lume, care refuz� s� se 
plece înaintea Lui �i s� recunoasc� autoritatea Sa necondi�ionat�, sabia trebuie s�-�i fac� lucrarea 
ei cu putere �i infailibil� prin exercitarea judec��ii, c�ci – vrem s� amintim aceasta cu solemnitate 
– judecata �i exercitarea ei a fost dat� Fiului Omului (Ioan 5,22,27). 
   Sabia nu trebuie s� r�neasc� sau s� omoare pe îngerul Bisericii, ci ea este îndreptat� asupra 
acelora, pentru a c�ror prezen�� în Adunare este responsabil îngerul (versetul 16). 
 
Scaunul de domnie al lui Satan �i locuin�a 
 
13. »�tiu unde locuie�ti; acolo unde este scaunul de domnie al lui Satan.« P�r�sirea dragostei 
dintâi a fost primul semn caracteristic al Bisericii pe drumul ei de dec�dere. A doua 
caracteristic�, pe care o vedem în Smirna, a fost prigonirea public� a Bisericii de c�tre puterea 
imperial� p�gân�. Cele mai rele timpuri de prigoan�, dar �i cele mai utile prin efectul lor de 
sfin�ire, au fost sub Decius (începând din anul 249) �i Diocle�ian (începând din anul 284). 
Rezultatul acestor dou� valuri de prigoan� a fost separarea celor adev�ra�i de cei neadev�ra�i, 
precum �i purificarea credin�ei Bisericii suferinde. Cu autoritatea p�gân� ca „instrument” Satan a 
avut voie s�-�i desf��oare toat� cruzimea asupra lor, venind din afar�; dar dup� ce toate eforturile 
lui de a distruge cre�tinismul în felul acesta au e�uat total, a încercat s� distrug� din interior 
Biserica în adev�ratul ei caracter ca martor, folosindu-se de b�rba�i religio�i �i înv���tori pentru 
exercitarea lucr�rii sale ucig�toare. Vorbirea profetic� a apostolului Pavel (Faptele Apostolilor 

                                            
1 Aceasta este Roma, înainte de a deveni un imperiu. 
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20,29-30) s-a împlinit foarte clar, a�a cum o dovede�te starea Bisericii descris� în scrisorile 
deschise adresate Pergamului �i Tiatirei. 
   Pergam a fost, în timpul când a fost scris� cartea Apocalipsa, capitala domniei romane în Asia 
Mic�. P�gânismul avea puterea suprem�, de acolo s-a r�spândit slujirea la idoli �i prigoanele 
peste tot vestul Asiei Mici, Asia din timpul Apocalipsei. De aceea putem s� în�elegem 
însemn�tatea expresiilor »scaunul de domnie al lui Satan« �i »acolo unde locuie�te Satan«. Satan 
î�i avea locuin�a �i scaunul de domnie în Pergam, �i de acolo a încercat s� sufoce m�rturia 
cre�tin� în aceast� parte a p�mântului. Dar trebuie cercetat �i dup� un alt în�eles mai adânc al 
acestor expresii. 
   Trebuie s� avem permanent înaintea privirii noastre, c� fiecare din aceste trei scrisori deschise 
descrie starea deosebit� a întregii Biserici m�rturisitoare în perioade succesive ale istoriei ei. 
Scrisoarea deschis� adresat� Pergamului ne conduce la începutul secolului al patrulea, în timpul 
domniei împ�ratului Constantin. Cei 250 de ani de atacuri des repetate ale lui Satan ca »leu care 
r�cne�te« (1 Petru 5,8), deci prin prigoniri publice, au îmbog��it spiritual Biserica, chiar dac� ea 
era s�rac� în ochii lumii. Dar ce nu i-a reu�it lui Diocle�ian, ultimul împ�rat, care a prigonit pe 
credincio�i, a reu�it s� ob�in� Constantin, primul împ�rat cre�tin. Ispitirile venite din partea lui 
Satan au avut ca rezultat dec�derea spiritual� �i moral� a Bisericii. 
   Dup� moartea lui Licinus, coregent al lui Constantin cel mare, acesta a devenit singurul 
st�pânitor. La urcarea lui pe scaunul de domnie au fost anulate ordonan�ele antecedentului s�u, 
care au chemat la prigonirea cre�tinilor, �i a acordat cre�tinilor libertatea, s� practice serviciul 
divin a�a cum le dicta con�tiin�a lor. Dar în acest timp, începând din anul 313 dup� Hristos, 
religia cre�tin� a fost tratat� pur �i simplu ca oricare din multele religii din imperiul roman. Toate 
religiile au fost în aceea�i m�sur� tolerate. Pe parcursul timpului îns�, Constantin a luat tot mai 
mult� cuno�tin�� despre cre�tinism, �i el a fost destul de în�elept s� recunoasc� în cre�tinism 
principii, care conduc la stabilitate, �i care erau favorabile consolid�rii puterii sale. În afar� de 
aceasta putea s� aib� încredere, c� supu�ii lui cre�tini vor p�stra prestigiul imperiului, în timp ce 
subalternii s�i p�gâni provocau mereu r�scoale în diferite p�r�i ale imperiului. 
   În anul 324, �i dup� aceea tot mereu, Constantin a dat dispozi�ii împotriva p�gânismului �i a 
încercat cu toat� puterea s� constrâng� cre�tinismul s� devin� singura religie a imperiului lui. 
P�gânii au fost alunga�i de la curtea regal� �i cre�tinii au fost promova�i pe posturi de onoare. 
Constantin a oferit bisericii aurul s�u �i privilegiile sale, �i aceasta a înghi�it de bun� voie 
„momeala” �i totodat� a jertfit con�tiin�a �i credincio�ia ei fa�� de Domnul ei. Biserica �i lumea, 
care pân� în momentul acela au fost desp�r�ite una de alta (Ioan 17,2; 2 Corinteni 6,14-16), s-au 
luat în bra�e – o unire plin� de primejdii. Din timpul acela exist� leg�tura nefast� dintre Biseric� 
�i stat, �i cu ajutorul statului au fost create institu�ii biserice�ti. În multe cazuri s-a impus 
supu�ilor împotrivitori s� accepte cre�tinismul: ori botezul ori sabia – �i aceasta, cu toate c� 
marele domnitor s-a l�sat botezat abia cu pu�ine zile înainte de moartea lui în Nikomedia. 
Templele p�gâne impun�toare �i îmbr�c�mintea costisitoare a preo�ilor au fost închinate 
serviciilor divine cre�tine. În felul acesta în locul înc�perilor �i localurilor de adunare simple �i 
f�r� preten�ii, în care se strângeau primii cre�tini, au ap�rut cl�diri luxoase �i impun�toare. 
Cre�tinismul a înc�l�at pantofi de aur, ca s� spunem a�a. Ca s� fac� pe preo�i �i pe popor s� fie de 
acord cu noua ordine, multe din ritualurile �i ceremoniile p�gâne au fost preluate de Biseric�. În 
felul acesta caracterul ei �i m�rturia ei despre sfin�enie �i adev�r a fost complet falsificat�. 
Efectele acestei leg�turi nefaste au r�mas pân� în zilele noastre, �i cu toate c� Dumnezeu în 
guvernarea Sa a folosit-o ca s� opreasc� torentul de necredin��, ea a adus pagube imense 
Bisericii. Prin aceasta ea a pierdut caracterul punerii ei deoparte pentru Dumnezeu �i al 
desp�r�irii de lume, pe care ea trebuia s�-l reveleze într-un timp când Hristos era lep�dat. Unirea 
legitim� dintre Biseric� �i stat (sau regim) va fi descoperit� într-o zi viitoare (Apocalipsa 21,9; 
22,5). Accentul deosebit al expresiilor din versetul 13 ne devine clar, când vedem Biserica 
�ezând lini�tit� �i comod� în prezen�a scaunului de domnie �i a locuin�ei lui Satan, care este 
dumnezeul lumii acesteia. Satan are un scaun de domnie �i o locuin�� pe p�mânt, �i pentru 
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Biseric� este cu adev�rat grav, c� ea s-a stabilit acolo. În Apocalipsa 18,12-13 g�sim o list� cu 
dou�zeci �i nou� de pozi�ii; prima este „aurul”, ultima este „sufletul omului”. Câ�tigarea �i 
posedarea acestor „lucruri” este remarcabil� pentru biserica fals�. 
   Aceast� perioad� din istoria Bisericii este deosebit de important�, de aceea am studiat-o 
detaliat. 
 
Cei care locuiesc pe p�mânt 
 
13. »�tiu unde locuie�ti.« Domnului nu i-a fost indiferent unde locuia ea. Când El vorbe�te 
despre locuire pe p�mânt, atunci aceste cuvinte au un în�eles adânc, fatal (compar� cu Filipeni 
3,19; Apocalipsa 3,10; 6,10; 11,10; 13,14; 17,8). Aceste locuri arat� spre starea spiritual� a unei 
clase de oameni, care nu sunt numai simplu pe p�mânt, ci interesele lor sunt total îndreptate spre 
p�mânt �i se limiteaz� la p�mânt. C�ci „celor care locuiesc pe p�mânt” le-a fost prezentat� 
chemarea cereasc�, dar în locul ei, ei au ales de bun� voie �i con�tient, ca parte a lor, p�mântul �i 
lucrurile p�mânte�ti. 
 
Domnul laud� 
 
13 »Tu �ii Numele Meu, �i n-ai lep�dat credin�a Mea.« Tot ce în cre�tinism este de importan�� 
vital�, a fost p�strat cu hot�râre: Numele �i credin�a lui Hristos. Ele au fost încercate în 
împrejur�rile cele mai îngrozitoare �i verificate prin exproprierea averilor, prin tortur� �i moarte. 
Ei au refuzat s� jure pe „duhul lui cezar”. Ei s-au �inut strâns de Numele Aceluia care este sfânt 
�i adev�rat. Ei nu au vrut s� t�g�duiasc� credin�a lor în Domnul Isus ca Fiu al lui Dumnezeu în 
dumnezeirea Lui, ca Fiu al Omului în umanitatea Lui sfânt� �i ca Fiu al lui David cu drepturile �i 
slava lui de Împ�rat al lui Israel. Ei au r�mas statornici, »ca �i cum ar fi v�zut pe Cel nev�zut«. 
Ei nu s-au dat înapoi nici m�car de la arderea pe rug. Domnului I-a pl�cut s� recunoasc� �i s� 
laude statornicia lor, chiar dac� El a trebuit s�-i mustre aspru, deoarece ei locuiau pe „locurile 
înalte” ale p�mântului, unde Satan �i-a ridicat scaunul de domnie �i �i-a f�cut locuin�a. 
Realmente a fost Satan, care mai întâi �i-a ridicat scaunul de domnie în Roma iar apoi în 
Constantinopol, de unde a guvernat, folosind pe cezari ca unelte ale sale �i reprezentan�i ai s�i. 
Acolo locuia el, cu toate c� el avea acces �i în cer. Dar pr�bu�irea lui este deja planificat� �i chiar 
�i clipa pr�bu�irii lui (Apocalipsa 12,7-13). 
 
Antipa, martorul credincios 
 
13. »... nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, 
acolo unde locuie�te Satan.« Dreapta-credin�� a Adun�rii din Pergam nu poate fi pus� la 
îndoial�. În mod deosebit ea nu a renun�at la una din p�r�ile adev�rurilor de baz�, �i aceasta nici 
m�car »în zilele, în care Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi.« Numele acestui 
martor nobil al lui Isus Hristos, care a pecetluit m�rturia sa cu sângele s�u, a fost transmis din 
genera�ie în genera�ie. Cu toate c� despre Antipa, în afar� de numele s�u, nimic nu este sigur, 
cuvintele »martorul Meu credincios« con�in o confirmare, care spune mult. – Ce a fost Hristos 
pentru Dumnezeu (capitolul 1,5), aceasta a fost Antipa pentru Domnul Isus. 
 
Înv���tura lui Balaam �i înv���tura Nicolai�ilor 
 
14.-15. »Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo ni�te oameni care �in de înv���tura lui 
Balaam, care a înv��at pe Balac s� pun� o piatr� de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca 
s� m�nânce din lucrurile jertfite idolilor, �i s� se dedea la curvie. Tot a�a, �i tu ai câ�iva 
care, de asemenea, �in înv���tura Nicolai�ilor, pe care Eu o ur�sc.«  Prin cuvintele »dar am 
ceva împotriva ta«, Domnul Isus pune înaintea ochilor îngerului Bisericii din Efes (versetul 4) �i 
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îngerului Bisericii din Tiatira (versetul 20) obiec�ii precise; în primul caz, p�r�sirea dragostei 
dintâi, în cazul al doilea, falsificarea înv���turii. Aici îns� imput� dou� lucruri, care au fost 
tolerate în Adunarea din Pergam: erau unii, care se �ineau de înv���tura lui Balaam, erau al�ii, 
care erau adep�ii înv���turii Nicolai�ilor. Ceea ce în Efes era înc� urât, a fost preluat în Pergam 
(versetele 6 �i 15). Lucr�rile Nicolai�ilor au fost strict respinse în Efes; în Pergam erau unii care 
puteau s� se �in� de înv���tura Nicolai�ilor. 
   Inima lui Balaam nu a fost nicidecum de acord cu sentin�ele minunate, pe care el, constrâns de 
Duhul lui Dumnezeu, trebuia s� le vesteasc� (Numeri 23 �i 24). Sufletul lui dorea mai mult dup� 
onorurile �i darurile împ�ratului din Moab. Pentru bani dorea cu pl�cere s� blesteme pe poporul 
lui Dumnezeu, el »a iubit plata f�r�delegii« (2 Petru 2,15). Dup� ce încerc�rile lui, de a blestema 
pe aceia, pe care Dumnezeu i-a binecuvântat, au fost z�d�rnicite, du�m�nosul profet 
mesopotamic a înv��at pe du�m�nosul împ�rat moabit Balac, cum putea s� pun� »o piatr� de 
poticnire« înaintea picioarelor lui Israel. În Vechiul Testament g�sim un indiciu la aceasta abia în 
cartea Numeri 31,16. În Numeri 24,25 se spune numai, c� profetul �i împ�ratul au mers fiecare 
pe drumul lui. Dar viclenia lui a avut succes. Dup� indica�iile date de împ�ratul lor vinovat, 
femeile moabite au ispitit pe Israel s� p�c�tuiasc� (Numeri 25,1-3). A�a a devenit Balaam, care 
s-a f�cut mult mai vinovat decât împ�ratul Moabului, sub conducerea lui Satan, ini�iatorul 
propriu-zis al c�derii lui Israel, care a condus la judecata îngrozitoare, prin care 24000 de 
b�rba�i2 din popor au murit (Numeri 25,9). Petru, Iuda �i Ioan sunt singurii scriitori ai Noului 
Testament, care se refer� categoric la Balaam. Cele dou� p�cate, la care a fost ademenit Israel în 
felul acesta, au fost slujirea idolilor �i curvia. Exact aceste p�cate au fost mai târziu condamnate 
clar �i categoric de apostolul Pavel (1 Corinteni 10,19-28; 6,15-18). Aici, în Pergam, înv���torii 
�i adep�ii acestor practici murdare �i-au g�sit protec�ia chiar în sânul Bisericii. Aceste p�cate erau 
deci rezultatul înv���turii lui Balaam. Pentru cre�tin, orice venera�ie – cu excep�ia aceleia aduse 
lui Dumnezeu – este slujire la idoli (1 Ioan 5,21), rela�iile nepermise cu lumea sunt curvie (2 
Corinteni 6,14-16)3. 
   Înv���tura Nicolai�ilor nu era aceea�i ca a lui Balaam, cu toate c� rezultatul din amândou� a 
fost acela�i, �i anume dec�derea moral-spiritual� a tuturor acelora care a fost murd�ri�i prin 
aceste practici p�c�toase �i înv���turi p�c�toase. Balaam are ast�zi pe reprezentan�ii moderni ai 
înv���turii lui în Biseric�. Sunt oameni care ocup� pozi�ii de r�spundere în ele �i, ca �i Balaam, 
cu înd�r�tnicie se �in de veniturile lor bune �i de func�iile lor înalte, în timp ce ei cu o râvn� 
mare, care ar fi mai de valoare dac� ar fi folosit� în alte scopuri, lucreaz� la distrugerea credin�ei, 
pentru a c�rei ap�rare �i p�strare sunt pl�ti�i. Cinstea acestor oameni are aceea�i valoare ca �i 
lucrarea, care duce la nimicirea sufletelor. Înv���tura lui Balaam lucreaz� la sufletul oamenilor, 
în timp ce înv���tura Nicolai�ilor este sem�nat� în suflete. M�rturia cre�tin� a fost prin aceste 
dou� înv���turi aproape complet distrus�. Începând din secolul patru �i pân� ast�zi au fost f�cu�i 
pa�i mari în direc�ii gre�ite, a�a c� pân� ast�zi aproape c� nu s-a mai p�strat nicio tr�s�tur� de 
caracter a Bisericii de odinioar�, din timpul apostolilor. Îngerului nu i se repro�eaz� p�strarea 
acestor înv���turi, ci c� ele au fost primite f�r� nici un fel de împotrivire. Orice indiferen�� fa�� 
de r�u este o înjosire a lui Dumnezeu. Adormirea spiritual� a îngerului Adun�rii din Pergam iese 
clar în eviden�� – spre deosebirea clar� cu Efesul. P�catul Bisericii este tolerarea r�ului �i a 
persoanelor rele. 
 
 

                                            
2 În 1 Corinteni 10,8 este redat num�rul celor care au c�zut, ca fiind 23000; dar cuvintele »într-o singur� zi au c�zut 
23000« sunt suficiente, ca s� explice diferen�a între num�rul celor care au murit. Ei nu au murit în mod necesar to�i 
într-o zi. Moise a dat num�rul mai mare, f�r� s� aminteasc�, cât de mult a durat plaga. 
3 Din cauza slujirii la idoli �i a leg�turilor cu neamurile, Israel a fost învinov��it de preacurvie (Ieremia 3,8), 
deoarece el a fost privit ca fiind în rela�ii de familie cu Domnul. Bisericii i se repro�eaz� curvia (Apocalipsa 2,21) 
din cauza rela�iilor ei nepermise cu lumea, deoarece nunta Mielului nu a avut înc� loc (compar� cu Apocalipsa 
19,7). 
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Poc�in�a sau judecata 
 
16. »Poc�ie�te-te deci; iar dac� nu, vin la tine curând, �i voi lupta împotriva lor cu sabia 
gurii Mele.« La aten�ionarea adresat� Efesului, cuvântul »adu-�i aminte« este înaintea solicit�rii 
de a se poc�i. Niciuna din Biserici nu a fost a�a de bogat binecuvântat� �i nu a primit a�a de mult 
din bun�tatea �i harul lui Dumnezeu ca Adunarea din capitala provinciei Asia. Apostolul Pavel a 
lucrat trei ani în Efes. Lucrarea �i lacrimile lui au adus roade bogate �i în scrisoarea sa adresat� 
sfin�ilor din aceast� cetate a putut s� prezinte adev�ruri de cel mai înalt grad, f�r� s� adauge un 
singur cuvânt de dezaprobare sau de mustrare. Credin�a în Domnul Isus �i dragostea fa�� de to�i 
sfin�ii erau semnele caracteristice ale vie�ii ei de Adunare. De aceea, cât de potrivite erau 
cuvintele aten�ion�rii divine: »Adu-�i dar aminte de unde ai c�zut, poc�ie�te-te«. Adunarea din 
Pergam îns� nu a avut niciodat� un har a�a de deosebit �i nu a savurat privilegii a�a de mari; de 
aceea aici lipse�te cuvântul »adu-�i aminte«. 
   »Poc�ie�te-te« - aceasta este cerin�a Domnului ca urmare a descoperirii marelui r�u din 
mijlocul ei. Personal îngerul Adun�rii nu a acceptat nici înv���tura �i nici nu a f�cut faptele rele, 
care au fost dezaprobate; pe de alt� parte îns� el nici nu le-a condamnat �i nu s-a opus p�trunderii 
lor în Adunare, ceea ce îngerul Adun�rii din Efes a f�cut cu toat� hot�rârea. Dac� chem�rii la 
poc�in�� nu îi urma judecarea de sine, Domnul a trebuit s� anun�e judecata, care va veni în 
curând: »vin la tine curând«. Judecata, care era aproape s� vin�, este înt�rit� prin folosirea 
verbului la timpul prezent precum �i prin ad�ugarea cuvântului »curând« (de fapt, repede). 
Venirea, despre care se vorbe�te aici, nu este revenirea personal� a Domnului, care este denumit� 
�i a doua Sa venire, ci se refer� la o ac�iune imediat� �i de judecat� a Domnului cu Adunarea. – 
Îngerului Adun�rii îi spune: »vin la tine«, dar cu privire la aceia, care s-au înc�rcat cu o mare 
vin�, spune: »voi lupta împotriva lor«. În felul acesta Domnul face o diferen�iere. Exist� o 
diferen�iere a gravit��ii p�catelor �i în mod corespunz�tor a pedepsei. Noi trebuie s� diferen�iem 
între conduc�tori �i condu�i. La folosirea diverselor feluri �i trepte de pedeaps�, care sunt oferite 
în Noul Testament pentru p�strarea sfin�eniei Casei lui Dumnezeu, trebuie s� se �in� seama cu 
aten�ie de aceast� diferen�iere. »Mustra�i pe cei ce se despart de voi; c�uta�i s� mântui�i pe unii, 
smulgându-i din foc; de al�ii iar��i fie-v� mil� cu fric�, urând pân� �i c�ma�a mânjit� de carne« 
(Iuda 22-23). »Sabia gurii Mele« arat� puterea de judecat� a Cuvântului S�u – este 
p�trunz�toare. 
 
Solicitarea la ascultare 
 
17. »Cine are urechi, s� asculte ce zice Bisericilor Duhul!« În aceste scrisori deschise auzim 
vocea Duhului Sfânt, El vorbe�te în ele Adun�rilor cre�tin�t��ii. Dac� cre�tinii ar fi ascultat de 
aceast� voce, dec�derea evident� a Bisericii ar fi fost evitat�. Dar cu toate c� Duhul vorbe�te 
Adun�rilor, este totu�i �i fiecare în parte solicitat s� asculte. Biserica în totalitatea ei este privit� 
ca o corpora�ie, care a devenit neprimitoare pentru prezent�rile �i aten�ion�rile Duhului; drept 
urmare aici nu sunt solicitate Adun�rile s� asculte, ci fiecare m�dular al lor: »Cine are urechi, s� 
asculte!« Nu este de a�teptat o restaurare colectiv�; de aceea se accentueaz� permanent �i serios 
responsabilitatea personal�, care totdeauna este cea mai important� �i st� pe primul loc. Acesta 
este unul din adev�rurile de baz� ale cre�tinismului, �i numai pentru c� permanent a fost negat, a 
progresat sistemul papal. Miezul acestui sistem este tocmai stricta respingere a gândirii proprii �i 
a unei rela�ii directe, personale, a omului cu Dumnezeu. 
 
R�spl�tiri deosebite �i personale 
 
17. »Celui ce va birui, îi voi da s� m�nânce din mana ascuns�, �i-i voi da o piatr� alb�; �i pe 
piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l �tie nimeni, decât acela care îl 
prime�te.« Biruin�a este aici, ca �i în alte p�r�i, o chestiune total personal�. Dac� trebuie s� ia 
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na�tere o grup� de biruitori, aceasta este posibil numai dac� fiecare în parte merge pe drumul s�u 
cu credin�� �i energie spiritual�. Ceata biruitorilor sau »norul de martori« din Evrei 11 este 
prezentat în persoane individuale. Fiecare martor al lui Dumnezeu avea personal de luptat cu 
du�manul, dar el nu a stat niciodat� singur, c�ci Dumnezeul cel viu a fost pentru el �i cu el. 
   Este o frumuse�e deosebit� în aceste f�g�duin�e �i în felul în care ele au fost date. Domnul 
Însu�i spune: »Îi voi da s� m�nânce din mana ascuns�«. Acest dublu »(Eu)voi da« m�re�te �i mai 
mult valoarea binecuvânt�rilor f�g�duite. Mana este numit� în Psalmul 78,25 �i »pâinea celor 
puternici«, iar în evanghelia dup� Ioan 6,32 este numit� »pâinea din cer«. Mana (cu în�elesul 
textual „ce este aceasta?”) a devenit expresia permanent� a uimirii lui Israel cu privire la felul �i 
plin�tatea grijii divine pentru ei în pustie (Exod 16,15); desigur, atunci nu era ascuns�, deoarece 
st�tea pe suprafa�a p�mântului în jurul taberei lor. De aproximativ 12500 de ori a l�sat 
Dumnezeu s� ploaie pâine din cer diminea�a pentru poporul S�u de pe p�mânt. �i Dumnezeul lui 
Israel este �i Dumnezeul nostru, dar pentru noi El este mai mult decât a fost pentru ei, pe baza 
leg�turii noastre actuale �i vii cu Hristos în slav�. Ca aducere aminte de grija milostiv� a lui 
Dumnezeu pentru poporul S�u a fost p�strat un urcior cu man� înaintea Lui  (Exod 16,33), un 
urcior de aur, a�a cum ne-a f�cut cunoscut apostolul Pavel în epistola c�tre Evrei 9,4. 
Aproximativ 500 de ani a vorbit aceast� »man� ascuns�« despre Hristos în smerenia Sa – dar 
numai înaintea lui Dumnezeu. Ascuns� în chivotul leg�mântului, în cel mai sfânt dintre toate 
vasele, era ascuns� de privirea poporului. Probabil c� în acest timp lung de cinci secole nu a fost 
v�zut� de niciun ochi omenesc. 
   Dar Hristos spune acum, »îi voi da s� m�nânce din mana ascuns�« - nu printr-un intermediar, 
ci cu totul personal. Desigur aceasta este o r�spl�tire în viitor, când lupta a trecut. Ce 
binecuvântare va fi, s� afl�m atunci în slav� de la Domnul Însu�i despre tainele vie�ii Sale aici pe 
p�mânt, despre adâncimea smeririi Lui, dar �i despre frumuse�ile �i des�vâr�irile morale ale 
drumului S�u pe p�mânt, care au r�mas ascunse de ochii oamenilor. Atunci se va vedea �i c� 
drumul biruitorului a fost numai o imita�ie a vie�ii lui Isus pe p�mânt. Ce armonie între Biruitor 
�i poporul S�u biruitor se va vedea atunci în slav�! Istoria vie�ii va fi în�eleas� acolo sus �i va fi 
înc� o dat� privit� retrospectiv – dar a cui istorie a vie�ii va fi, a noastr�, sau a Sa? – Relat�rile 
nescrise despre via�a Sa, dac� toate ar fi fost scrise, ar avea nevoie de o lume mai mare decât 
aceasta, ca s� cuprind� c�r�ile scrise (Ioan 21,25). În Vechiul Testament a fost dat� mana din cer 
pentru binecuvântarea �i pentru s�turarea poporului de pe p�mânt. Mana ascuns� va fi dat� în cer 
biruitorilor. Biruitorii din Pergam au respins locul Bisericii în strâns� p�rt��ie cu o lume în care 
Satan �i-a ridicat scaunul de domnie �i locuin�a sa; de aceea ei au trebuit s� tr�iasc� �i s� sufere 
în umbr�, mergând pe un drum singuratic în p�rt��ie cu Domnul Isus, care Însu�i a mers pe 
c�rarea izolat� – cu siguran�� pentru El mult mai aspr� �i mai singuratic� decât a oric�rui înainte 
sau dup� El. 
   El va da îns� nu numai din mana ascuns�, ci El spune �i: »�i-i voi da o piatr� alb�; �i pe piatra 
aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l �tie nimeni, decât acela care îl prime�te.« Ce se 
în�elege prin piatra alb� �i prin numele tainic, care este scris pe ea? În antichitate o piatr� alb� a 
avut o utilizare multilateral� în via�a social� �i în practicile juridice. Zilele de s�rb�toare au fost 
marcate cu o piatr� alb�, zilele de nenorocire cu o piatr� neagr�. Omagierea unui oaspete 
deosebit se f�cea de c�tre gazd� printr-o piatr� alb�, pe care era scris numele oaspetelui sau un 
salut. În procedurile judec�tore�ti o piatr� alb� însemna achitare, o piatr� neagr�, dimpotriv�, 
condamnare. Aici se promite biruitorului o piatr� alb�, �i un nume nou scris pe ea, pe care nu-l 
cunoa�te nimeni, în afar� de fericitul primitor. Ea este expresia bucuriei personale a Domnului 
pentru fiecare în parte, care apar�ine biruitorilor. În niciun caz nu este o r�spl�tire public�. A�a 
cum ast�zi sunt binecuvânt�ri comune �i personale, vor fi �i atunci bucurii comune �i personale. 
Recuno�tin�a din partea Domnului �i bucuria Lui deosebit� pentru fiecare în parte din ceata 
triumf�toare va fi o r�splat� bogat� pentru lep�darea �i dispre�ul, pe care martorul credincios le 
îndur� acum. Numele nou de pe piatr�, care va fi cunoscut numai de biruitor, se refer� la Hristos, 
pe care atunci fiecare Îl va cunoa�te personal �i în mod deosebit, �i aceasta este cu siguran�� o 
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r�splat� care dep��e�te orice descriere �i orice evaluare. Între Hristos �i biruitor va fi atunci o 
comunicare intim� a dragostei �i în�elegerii, o bucurie, la care nimeni altul nu poate lua parte, un 
semn al dragostei recunosc�toare rezervat fiec�ruia în parte. Prin urmare în slav� mana ascuns� 
vorbe�te despre pre�uirea din partea noastr� a lui Hristos în smerenia Lui, în timp ce piatra alb� 
arat� cum ne pre�uie�te El pe noi ca biruitori. A�a vorbesc simbolurile mana �i piatra alb� în 
slav� despre drumul S�u pe p�mânt �i despre drumul nostru personal pe p�mânt. 


