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Introducere

Ultima carte a Bibliei, de obicei numită „Apocalipsa”, (engl. 
„Revelation” adică „Descoperire”) după numele său grec 

„Ἀποκάλυψις”, însemnând „o descoperire, o revelaţie”, a fost 
descrisă a fi „o panoramă a slavei lui Hristos.” În evanghelii avem 
raportul umilirii Sale, a înjosirii Sale, a trudei şi suferinţelor Sale, 
a răbdării Sale, a batjocoririi şi biciuirii Sale de către cei care ar 
fi trebuit să îi ofere reverenţă şi, în cele din urmă, a morţii Sale 
pe ruşinoasa cruce — o moarte socotită, în acel secol drept, cea 
mai înjositoare pe care o puteau aplica oamenii. În Apocalipsa 
avem evanghelia întronării Sale în slavă, asocierea Sa cu Tatăl 
pe scaunul domniei universale, providenţa Sa, controlând între 
naţiunile pământului, şi revenirea Sa, nu ca un străin fără locuinţă, 
ci în putere şi mare slavă, pentru a-i pedepsi pe vrăjmaşii Săi şi a-i 
răsplăti pe urmaşii Săi. O voce a strigat în pustie: ,Priviţi Mielul lui 
Dumnezeu’; o voce va proclama în curând din cer: ,Priviţi Leul din 
seminţia lui Iuda!’ 

Scene de o slavă neîntrecută sunt dezvăluite în faţa noastră 
în această carte. Apeluri de putere neobişnuită coboară de pe 
paginile sale asupra celor ce nu manifestă căinţă, în ameninţări 
despre judecată, care nu au paralelă în vreo altă porţiune din 
cartea lui Dumnezeu. Mângâiere, pe care nicio limbă nu o poate 
descrie, este dată urmaşilor umili ai lui Hristos în această lume 
de jos, în imagini glorioase despre Cel în care a fost pus ajutor 
pentru ei — Cel care are cheia lui David, care îi ţine pe slujitorii 
Săi în mână Sa dreaptă, care, deşi a fost cândva mort, este acum 
viu pentru veac şi veci de veci, şi ne asigură că El este deţinătorul 
triumfător al cheilor morţii şi mormântului, şi care a dat fiecărui 
biruitor promisiunea multiplă că va umbla cu El în alb, că va avea 
o coroană a vieţii, că se va împărtăşi din fructul pomului vieţii, 
care creşte în mijlocul paradisului lui Dumnezeu, şi va fi înălţat să 
stea cu El pe chiar tronul său glorios. Nicio altă carte nu ne poartă 
dintr-odată, şi atât de irezistibil, într-o altă sferă. În faţa noastră 
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se deschid perspective lungi, care nu sunt legate de niciun obiect 
terestru, ci ne poartă în alte lumi. Şi dacă vreodată teme de interes 
vibrant, impresionant, şi de o imaginaţie măreaţă şi înălţătoare, 
şi o descriere sublimă şi magnifică, pot capta atenţia omenirii, 
atunci Apocalipsa ne invită la un studiu atent al paginilor sale, 
care recomandă atenţiei noastre realităţile unui viitor remarcabil 
şi ale unei lumi nevăzute.
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Capitolul 1

Viziunea introductivă

Cartea Apocalipsei începe cu anunţarea titlului ei şi cu o 
binecuvântare asupra celor care vor da ascultare sârguincioasă 

afirmaţiilor ei profetice, după cum urmează:

Versetele 1-3. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o 
Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se 
întâmple în curând; şi El a trimis şi a făcut-o cunoscut prin 
îngerul Său servului Său Ioan: Care a mărturisit despre 
cuvântul lui Dumnezeu, şi despre mărturia lui Isus Hristos, 
şi despre toate lucrurile le care el le-a văzut. Ferice de (engl. 
Binecuvântat este) cine citeşte, şi de cei care ascultă cuvintele 
acestei prorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea: căci vremea este 
aproape.

Titlul. Traducătorii versiunilor noatre uzuale ale Bibliei au dat 
cărţii acesteia titlul „Apocalipsa Sfântului Ioan cel Divin” (engleză). 
Prin aceasta ei contrazic chiar primele cuvinte ale cărţii însăşi, care 
declară că aceasta este „Descoperirea lui Isus Hristos”. Isus Hristos 
este Descoperitorul, nu Ioan. Ioan este doar scriitorul angajat 
de Hristos pentru a scrie această descoperire pentru beneficiul 
bisericii Sale. Nu există nicio îndoială că Ioan cel menţionat aici este 
persoana care avea acel nume, care a fost iubit şi foarte favorizat 
între cei doisprezece apostoli. El a fost evanghelist, apostol, 
scriitorul evangheliei şi epistolelor care poartă numele său. (Vezi 
Clarke, Barnes, Kitto, Pond şi alţii). La titlurile sale anterioare, el 
adaugă acum acela de profet; pentru că Apocalipsa este o profeţie. 
Însă conţinutul acestei cărţi îşi are originea într-o sursă şi mai înaltă. 
Nu este doar Descoperirea lui Isus Hristos, ci este Descoperirea pe 
care Dumnezeu i-a dat-o. Ea vine, deci, mai întâi, de la marele Izvor 
a toată înţelepciunea şi adevărul, Dumnezeu, Tatăl; prin El a fost 
comunicată lui Isus Hristos, Fiul; şi Hristos a trimis şi a făcut-o 
cunoscut prin îngerul Său servului Său Ioan. 
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Caracterul cărţii. Acesta este exprimat într-un cuvânt, 
„Descoperire”. O descoperire este ceva revelat, ceva făcut cunoscut 
în mod clar, nu ceva ascuns şi tăinuit. Moise, în Deuteronom 29:29, 
ne spune că „lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului 
nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor 
noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele Legii acesteia.” Prin 
urmare, chiar titlul cărţii, este o combatere suficientă a opiniei 
populare de astăzi, că această carte este între tainele ascunse ale 
lui Dumnezeu şi nu poate fi înţeleasă. Dacă aşa ar fi cazul, ar trebui 
să poarte un titlu precum „Misterul”, sau „Cartea ascunsă”; cu 
siguranţă nu acela de „Revelaţie”.

Scopul ei. „Să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple 
în curând.” Servii Săi — cine sunt ei? Există vreo limită? Pentru 
beneficiul cui a fost dată Apocalipsa? A fost ea dată pentru anume 
persoane specificate? Pentru ceva biserici aparte? Pentru vreo 
perioadă specială de timp? — Nu; este pentru întreaga biserică din 
tot timpul, atât timp cât vreunul din evenimentele prezise rămân încă 
de împlinit. Este pentru toţi cei care pretind apelativul de „servii Săi”, 
oriunde sau oricând ar trăi ei. Însă acest limbaj evocă din nou părerea 
generală că Apocalipsa este de neînţeles. Dumnezeu spune că ea a 
fost dată să arate ceva servilor Săi; şi totuşi mulţi dintre cei ce expun 
cuvântul Său ne spun că aceasta nu arată nimic, pentru că niciun 
om nu o poate înţelege! Ca şi când Dumnezeu ar face de cunoscut 
omenirii unele adevăruri importante, şi totuşi ar decădea în ceva 
mai rău decât nebunia pământească de a le îmbrăca în limbaj sau 
simboluri, pe care minţile omeneşti nu le pot înţelege! Ca şi când El 
ar porunci unei persoane să contemple un obiect îndepărtat, şi apoi 
ar ridica o barieră imposibil de trecut între el şi obiectul specificat! 
Sau ca şi când El ar da servilor săi o lumină pentru a-i conduce prin 
întunericul nopţii, şi totuşi ar arunca peste acea lumină un giulgiu 
atât de dens şi greu, încât nicio rază din strălucirea ei nu ar străpunge 
faldurile sale! Cum Îl dezonorează pe Dumnezeu cei care glumesc 
astfel cu cuvântul Său! Nu, Apocalipsa va îndeplini scopul pentru 
care a fost dată şi „servii Săi” vor afla din ea „lucrurile care trebuie să 
se întâmple în scurt timp” şi care privesc salvarea lor veşnică.

Îngerul Său. Hristos a trimis şi a făcut cunoscută lui Ioan 
Descoperirea prin „îngerul Său”. Un anume înger pare să fie 
prezentat aici vederii. Ce înger ar fi putut fi numit în mod adecvat 
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îngerul lui Hristos? Nu putem găsi un răspuns la această întrebare 
într-un pasaj semnificativ din profeţia lui Daniel? În Daniel 10:21 
un înger, care era fără îndoială Gabriel (vezi Daniel capitolele 9, 10, 
şi 11:1), făcând cunoscute nişte adevăruri importante lui Daniel, a 
spus, „Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul 
vostru Mihail.” Cine este Mihail, aflăm cu uşurinţă. Iuda (versetul 
9) Îl numeşte „arhanghelul.” Şi Pavel spune că atunci când Domnul 
coboară din ceruri, şi cei morţi în Hristos sunt înviaţi, vocea 
arhanghelului va fi auzită. (1 Tesaloniceni 4:16). Şi a cui voce va 
fi auzită în ceasul uimitor, când cei morţi sunt chemaţi la viaţă? 
Domnul Însuşi răspunde: „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că 
vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui” (Ioan 
5:28); şi versetul anterior arată că Cel la care se face aici referire, 
a cărui voce va fi auzită atunci, este Fiul Omului sau Hristos. 
Este, deci, vocea lui Hristos aceea care cheamă morţii afară din 
mormintele lor. Acea voce, declară Pavel, este vocea arhanghelului; 
şi Iuda spune că arhanghelul este numit Mihail, chiar persoana 
menţionată în Daniel şi toate se referă la Hristos. Afirmaţia din 
Daniel, deci, este, că adevărurile care urmau să fie revelate lui Daniel 
au fost încredinţate lui Hristos, şi au fost limitate exclusiv la El şi la 
îngerul al cărui nume era Gabriel. În mod asemănător cu lucrarea 
de a comunica „profetului preaiubit” un adevăr important, este 
lucrarea lui Hristos în Apocalipsa, anume, de a comunica un adevăr 
important „ucenicului preaiubit”. Şi cine, în această lucrare, poate fi 
îngerul Său, decât cel care a fost angajat cu el în lucrarea anterioară, 
adică, îngerul Gabriel? Acest fapt va face lumină în unele puncte 
din această carte, în timp ce pare, de asemenea, foarte potrivit ca 
aceeaşi fiinţă, care a fost angajată în ducerea mesajelor către profetul 
„preaiubit” din dispensaţiunea anterioară, să îndeplinească aceeaşi 
slujbă pentru cel care corespunde acelui profet în era evangheliei. 
(Vezi comentariile referitoare la Apocalipsa 19:10).

Binecuvântarea. „Binecuvântat este cel care citeşte şi cei 
care aud cuvintele acestei profeţii.” (engl.). Există o binecuvântare 
atât de directă şi formală pronunţată asupra citirii şi respectării 
vreunei alte porţiuni din cuvântul lui Dumnezeu? Ce încurajare, 
deci, avem pentru studiul acestei cărţi! Şi vom spune noi că nu 
poate fi înţeleasă? Se oferă vreo binecuvântare pentru studiul unei 
cărţi care nu ne poate face niciun bine să o studiem? Oamenii pot 
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aprecia, cu mai multă impertinenţă decât pietate, că „fiecare secol 
de declin este marcat de o creştere a comentariilor referitoare la 
Apocalipsa”, sau că „studiul Apocalipsei fie îl găseşte, fie îl lasă 
pe un om nebun”; însă Dumnezeu a pronunţat binecuvântarea 
Sa asupra acesteia, El şi-a pus sigiliul aprobării Sale asupra unui 
studiu serios al paginilor sale minunate; şi cu o astfel de încurajare 
dintr-o astfel de sursă, copilul lui Dumnezeu va fi nemişcat de o 
mie de slabe riposte violente şi imediate din partea oamenilor. 

Fiecare împlinire a profeţiei aduce obligaţiile ei; de aceea există 
lucruri în Apocalipsa care trebuie păzite sau îndeplinite; datorii 
practice, care trebuie preluate ca rezultat al împlinirii profeţiei. Un 
exemplu remarcabil de acest gen poate fi văzut în capitolul 14:12, 
unde se spune: „Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus.” 

Însă Ioan spune: „vremea este aproape,”  - un alt motiv oferit 
pentru studiul acestei cărţi. Devine din ce în ce mai important, 
pe măsură ce ne apropiem de marea împlinire. Şi referitor la 
acest punct prezentăm gândurile impresionante ale altcuiva: 
„Importanţa studiului Apocalipsei creşte cu trecerea timpului. 
Aici sunt ,lucruri care trebuie să se întâmple în curând’. Chiar 
când Ioan a dat mărturie despre cuvântul lui Dumnezeu, despre 
mărturia lui Isus Hristos şi despre lucrurile pe care le-a văzut, 
lunga perioadă în care urmau să se realizeze toate acele scene 
succesive era aproape. Dacă apropierea lor constituia atunci un 
motiv pentru a da asculare acelor conţinuturi, cu cât mai mult 
este aceasta acum! Fiecare secol care trece, fiecare an care se 
încheie, adaugă la urgenţa cu care este atrasă atenţia la partea de 
încheiere a Sfintei Scripturi. Şi intensitatea devotamentului faţă de 
prezent, care caracterizează timpurile noastre şi ţara noastră, nu 
sporeşte oare justeţea acestei pretenţii? Niciodată, cu siguranţă, 
nu a existat vreo perioadă în care să fie mai necesară o forţă 
puternică să contracareze acest devotament. Descoperirea lui Isus 
Hristos, studiată aşa cum se cuvine, oferă o influenţă corectoare 
potrivită. Fie ca toţi creştinii să poată, în măsura cea mai amplă, 
să primească binecuvântarea rostită pentru ,cei care aud cuvintele 
acestei profeţii şi care păstrează lucrurile care sunt scrise în ea; 
pentru că timpul este aproape’.” - Thompson: Patmos, p. 28, 29.
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Dedicaţia. După binecuvântare, avem dedicaţia, în cuvintele:

Versetele 4-6.  Ioan către cele şapte biserici care sunt în 
Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era, 
şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri care stau 
înaintea scaunului Său de domnie. Şi de la Isus Hristos, care 
este martorul credincios, cel întâi născut dintre cei morţi, şi 
Domnul (engl. prinţul) împăraţilor pământului. A celui care 
ne iubeşte (engl. ne-a iubit), şi care ne-a spălat de păcatele 
noastre cu sângele Său (engl. în propriul Său sânge). Şi a 
făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu (engl. 
„ne-a făcut regi şi preoţi pentru Dumnezeu) şi Tatăl Său; a Lui 
să fie slava şi puterea (engl. stăpânirea) în vecii vecilor. Amin.

Bisericile din Asia. Existau mai mult de şapte biserici în 
Asia. Putem să ne limităm la acea fracţiune din Asia cunoscută ca 
Asia Mică, sau putem include un teritoriu chiar mai mic; pentru 
că în chiar acea parte mică a Asiei Mici, unde erau situate cele 
şapte biserici, care sunt menţionate, şi chiar în mijlocul lor, se 
aflau alte biserici importante. Colose, loc către ai cărui creştini 
Pavel a adresat epistola către Coloseni, era doar la o mică distanţă 
de Laodicea. Milet era mai aproape decât oricare dintre ele de 
Patmos, unde Ioan a avut viziunea sa; şi acesta era un centru 
important al creştinismului, dacă judecăm după faptul că Pavel, 
în timpul uneia dintre şederile sale acolo, a trimis după prezbiterii 
bisericii din Efes pentru a-i întâlni în acel loc. (Faptele 20:17-38). 
În acelaşi loc l-a lăsat el, fără îndoială pe mâini bune, pe Trofim, 
ucenicul său, care era bolnav. (2 Timotei 4:20). Şi Troa, unde 
Pavel a petrecut un timp cu ucenicii, şi de unde, după ce a aşteptat 
până a trecut Sabatul, el a început călătoria sa, nu era departe 
de Pergam, biserică numită între cele şapte. Devine, de aceea, o 
problemă interesantă să determinăm de ce au fost selectate cele 
şapte biserici din Asia Mică drept cele cărora să le fie dedicată 
cartea Apocalipsei. Are cumva referire ceea ce se spune despre cele 
şapte biserici din capitolele 1, şi către ele în capitolele 2 şi 3, doar 
la cele şapte biserici menţionate în mod literal, descriind lucruri 
doar cum existau ele atunci şi acolo, şi prezentând ceea ce era 
doar în faţa lor? Nu putem concluziona astfel, pentru următoarele 
motive:
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1. Cartea Apocalipsei a fost dedicată în întregime (vezi capitolele 
1:3, 11, 19; 22:18, 19) celor şapte biserici. (Versetul 11). Însă cartea 
nu se aplică mai mult acestora decât altor creştini din Asia Mică,  
- acei care, de exemplu, locuiau în Pont, Galatia, Capadocia şi 
Bitinia, cărora li s-a adresat Petru în 1 Petru 1:1; sau creştinilor din 
Colose, Troa, şi Milet, chiar între bisericile numite.

2. Doar o mică parte a cărţii ar fi putut să privească personal 
cele şapte biserici sau pe oricare dintre creştinii din zilele lui Ioan; 
pentru că evenimentele pe care le prezintă vederii erau în cea mai 
mare parte atât de îndepăratate în viitor, încât se aflau dincolo de 
timpul generaţiei care trăia atunci sau chiar durata de timp în care 
acele biserici ar fi continuat să existe; şi, ca urmare, acestea nu 
puteau să aibă nicio legătură personală cu ele.

3. Cele şapte stele pe care Fiul lui Dumnezeu le ţinea în mâna Sa 
dreaptă (versetul 20), sunt declarate a fi îngerii celor şapte biserici. 
Îngerii bisericilor, suntem fără îndoială de acord, sunt slujitorii 
bisericilor. Faptul că ei sunt ţinuţi în mâna dreaptă a Fiului omului 
denotă puterea susţinătoare, călăuzirea şi protecţia care le-a fost 
garantată. Însă erau doar şapte în mâna Sa dreaptă. Există doar 
şapte de care se îngrijeşte astfel marele Domn al oştirilor? Nu s-ar 
putea, mai degrabă, ca toţi adevăraţii slujitori ai erei evanghelice 
să îşi primească din această reprezentare mângâierea de a şti că 
ei sunt susţinuţi şi călăuziţi de mâna dreaptă a marelui Cap al 
bisericii? Una ca aceasta ar părea să fie singura concluzie fondată. 

4. Din nou, Ioan, privind în dispensaţiunea creştină, a văzut 
doar şapte sfeşnice, reprezentând şapte biserici, în mijlocul cărora 
stătea Fiul omului. Poziţia Fiului omului în mijlocul  lor trebuie 
să semnifice prezenţa Sa cu ei, grija Sa veghetoare pentru ele şi 
cercetarea atentă a tuturor faptelor lor. Însă ia El cunoştinţă astfel 
doar de şapte biserici individuale în această dispensaţiune? Nu 
putem concluziona noi mai degrabă că această scenă reprezintă 
poziţia sa în raport cu toate bisericile sale din timpul erei 
evanghelice? Atunci de ce au fost menţionate doar şapte? Şapte, 
după cum este folosit în Scripturi, este un număr care semnifică 
plinătate şi desăvârşire, fiind, fără îndoială, un fel de memorial 
al marilor fapte din primele şapte zile ale timpului, care au dat 
lumii ciclul săptămânal încă folosit. Asemenea celor şapte stele, 
cele şapte sfeşnice trebuie să semnifice întregul lucrurilor pe care 
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ele le reprezintă. Întreaga biserică a evangheliei în şapte diviziuni 
sau perioade, trebuie să fie simbolizată prin ele; şi, ca urmare, cele 
şapte biserici trebuie să se aplice în acelaşi mod. 

5. Atunci, de ce au fost alese cele şapte biserici anume care 
sunt menţionate? Fără îndoială, pentru motivul că în numele 
acestor biserici, conform cu definiţiile cuvintelor, sunt subliniate 
trăsăturile religioase ale acelor perioade ale erei evanghelice, pe 
care respectiv urmau ele să le reprezinte. 

Pentru aceste motive, „cele şapte biserici” trebuie fără îndoială 
să fie înţelese a se referi nu doar la cele şapte biserici literale 
din Asia, care aveau numele menţionate, ci la şapte perioade ale 
bisericii creştine, din zilele apostolilor, până la încheierea timpului 
de probă (vezi comentariile referitoare la capitolul 2, versetul 1). 

Sursa binecuvântării. „Din partea Celui ce este, Celui ce era 
şi Celui ce vine”, - o expresie care semnifică veşnicia completă, 
trecut şi viitor, şi poate fi aplicată doar lui Dumnezeu Tatăl. Acest 
limbaj, credem, nu este aplicat niciodată lui Hristos. Despre El se 
vorbeşte ca o altă persoană, distinctă de fiinţa descrisă astfel.

Cele şapte spirite. Această expresie probabil nu se referă la 
îngeri, ci la Spiritul lui Dumnezeu. Este una dintre sursele de la 
care se solicită har şi pace pentru biserică. Referitor la subiectul 
interesant al celor şapte duhuri, Thompson remarcă: „Anume, de 
la Duhul Sfânt, denumit ,cele şapte duhuri’, pentru că şapte este 
un număr sacru şi perfect; nu este numit astfel ca semnificând 
pluralitate interioară, ci plinătatea şi perfecţiunea darurilor şi 
acţiunilor Sale.” Barner spune: „Numărul şapte, de aceea, poate 
să fi fost dat de către Duhul Sfânt cu referire la diversitatea sau 
plinătatea acţiunilor Sale asupra sufletelor oamenilor şi la influenţa 
sa variată în afacerile lumii, cum sunt dezvoltate în această carte.” 
Bloomfield prezintă aceasta ca interpretare generală. 

Tronul Său. Tronul lui Dumnezeu Tatăl; pentru că Hristos 
nu şi-a ocupat încă tronul. Cele şapte spirite stând în faţa tronului 
„poate fi intenţionat a sugera faptul că Duhul Sfânt este mereu gata 
să fie trimis, în conformitate cu o reprezentare comună a Scripturilor, 
pentru a îndeplini scopuri importante în problemele omeneşti.”

Şi de la Isus Hristos. Deci Hristos nu este persoana care, în 
versetul anterior, este desemnat ca „Cel care este şi care a fost, şi 
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care va veni”. Unele dintre caracteristicile principale care ţin de 
Hristos sunt menţionate aici. El este: 

Martorul Credincios. Orice lucru despre care dă El mărturie, 
este adevărat. Orice promite, El va împlini cu siguranţă.

Cel întâi născut dintre cei morţi. Această expresie este 
paralelă cu 1 Corinteni 15:20, 23; Evrei 1:6; Romani 8:29 şi 
Coloseni 1:15, 18, unde găsim astfel de expresii aplicate lui Hristos 
ca „primele roade dintre cei care au adormit”, „întâiul născut între 
mulţi fraţi”, „întâiul născut dintre toate făpturile,” „întâiul născut 
dintre cei morţi.” Însă aceste expresii nu semnifică neapărat că 
El a fost, cronologic, primul în timp, care a fost înviat dintre cei 
morţi; pentru că alţii au fost înviaţi înaintea Lui. Acesta ar fi un 
punct foarte neimportant; ci El a fost figura principală şi cea mai 
însemnată dintre cei care au ieşit din mormânt; pentru că, în 
virtutea venirii lui Hristos, a lucrării şi învierii Sale, a fost înviat 
oricare altul înainte de timpul Său. În scopul lui Dumnezeu, El 
era primul în timp precum şi în importanţă; pentru că, abia după 
ce scopul triumfului lui Hristos asupra momântului s-a format în 
mintea lui Dumnezeu, care cheamă toate lucrurile care nu sunt, 
ca şi când ar fi (Romani 4:17), a fost eliberat cineva din puterea 
morţii, în virtutea marelui fapt care urma să fie împlinit la timpul 
cuvenit. Hristos este, de aceea, numit „Cel întâi născut dintre cei 
morţi” (capitolul 1:5), „cele dintâi roade (pârga) dintre cei care 
au adormit” (1 Corinteni 15:20), „întâiul născut dintre mai mulţi 
fraţi” (Romani 8:29), şi „cel întâi născut dintre cei morţi” (Coloseni 
1:18). În Faptele 26:23 despre El se vorbeşte ca despre „cel dintâi 
care va învia dintre cei morţi şi va arăta lumină oamenilor” sau 
cel dintâi care, prin învierea dintre cei morţi, avea să arate lumină 
oamenilor. (Vezi textul grec al acestui pasaj şi nota lui Bloomfield 
asupra lui; de asemenea „Here and Hereafter”, capitolul 17).

Prinţul împăraţilor pământului. Hristos este Prinţul 
regilor pământeşti într-un anume sens acum. Pavel ne informează, 
în Efeseni 1:20, 21, că El a fost la dreapta lui Dumnezeu în locurile 
cereşti, „mult deasupra tuturor stăpânirilor şi puterilor şi tăriei, 
şi domniei, şi a fiecărui nume care este numit, nu doar în această 
lume, ci şi în cea care va veni.” Numele cele mai înalte care s-au 
rostit în această lume sunt prinţii, regii, împăraţii şi potentaţii 
pământului. Însă Hristos este aşezat mult deasupra lor. El este 
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aşezat cu Tatăl Său pe scaunul stăpânirii universale (capitolul 
3:21), şi este egal cu El în rang, în stăpânirea şi controlarea 
problemelor tuturor naţiunilor pământului. 

Într-un sens mai special, Hristos va fi Prinţul regilor pământului 
când îşi ia propriul Său tron, şi împărăţiile acestei lumi devin 
„împărăţiile Domnului nostru şi ale Hristosului Său”, când ele 
sunt date de către Tatăl în mâinile Sale, şi El vine purtând pe haina 
Sa titlul „Rege al regilor şi Domn al domnilor,” pentru a-i sfărâma 
în bucăţi ca vasul unui olar. (Capitolul 19:16; 2:27; Psalmii 2:8,9).

A Celui care ne-a iubit. Ne-am gândit că prieteni pământeşti 
ne-au iubit, - un tată, o mamă, fraţi şi surori sau prieteni apropiaţi, - 
însă vedem că nicio iubire nu este demnă de acest nume în comparaţie 
cu iubirea lui Hristos pentru noi. Şi următoarea propoziţie adaugă 
intensitate semnificaţiei cuvintelor anterioare: „Şi ne-a spălat de 
păcatele noastre în propriul Său sânge.” Ce iubire este aceasta! „Nu 
este mai mare dragoste”, spune apostolul, „decât să-şi dea cineva viaţa 
pentru prietenii săi”. Însă Hristos a arătat dragostea Sa faţă de noi prin 
faptul că a murit pentru noi „în timp ce noi eram încă păcătoşi.” Însă, 
mai mult decât atât, „Ne-a făcut regi şi preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl 
Său.” Din persoane leproase de lepra păcatului, suntem făcuţi curaţi 
în ochii Săi; din vrăjmaşi ai Săi, noi suntem făcuţi nu doar prieteni, 
ci suntem înălţaţi la onoare şi demnitate. Această curăţire şi această 
înălţare regească şi preoţească - cărei stări îi aparţin ele? Stării prezente 
sau celei viitoare? În principal celei viitoare; pentru că doar atunci ne 
vom bucura de aceste binecuvântări în cel mai mare grad. Apoi, după ce 
ispăşirea a fost realizată, noi suntem absolut liberi de păcatele noastre; 
înainte de acel timp ei sunt iertaţi doar condiţionat şi declaraţi absolviţi 
doar prin anticipare. Însă când sfinţilor li se permite să stea cu Hristos 
pe tronul Său, conform promisiunii făcute laodiceenilor biruitori, când 
ei iau împărăţia de sub întregul cer şi domnesc pentru veac şi în veci 
de veci, ei vor fi regi într-un sens în care ei nu ar fi posibil niciodată 
pentru ei în această stare prezentă. Totuşi în ce priveşte starea noastră 
prezentă există suficiente lucruri adevărate pentru a face ca această 
expresie îmbucurătoare să fie potrivită în cântecul de bucurie din 
prezent al creştinului; pentru că aici ni se permite să spunem că avem 
mântuirea prin sângele Său, deşi acea mântuire nu ne este încă dată, şi 
că avem viaţa veşnică, deşi acea viaţă este încă în mâinile Fiului, pentru 
a ne fi adusă la arătarea Lui; şi de asemenea este adevărat, şi a fost şi în 
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zilele lui Ioan şi Petru, faptul că Dumnezeu doreşte ca poporul Său din 
această lume să fie pentru El o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, 
un neam sfânt, un popor deosebit. (1 Petru 2:9; Apocalipsa 3:12; Daniel 
7:18, 27). Nicio uimire că ucenicul iubitor şi iubit a atribuit acestei Fiinţe, 
care a făcut atât de mult pentru noi, slavă şi stăpânire pentru veac şi în 
veci de veci. Şi să se unească toată biserica în această cea mai potrivită 
onoare dată Celui mai mare Binefăcător şi Celui mai drag Prieten al lor. 

Versetul 7.  Iată că El vine pe nori (engl. El vine cu norii). Şi 
orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile 
pământului se vor boci din pricina Lui. Da, Amin.

El vine cu norii. Aici Ioan ne poartă înainte în timp până la 
a doua venire a lui Isus în slavă, punctul culminant şi evenimentul 
care încununează intervenţia Sa în favoarea acestei lumi căzute. 
Cândva a venit în slăbiciune, acum El vine în putere; cândva în 
umilinţă, acum în slavă. El vine în nori, în acelaşi mod în care S-a 
înălţat. (Faptele 1:9, 10).

Venirea Sa vizibilă. „Orice ochi Îl va vedea”; adică toţi cei care 
sunt în viaţă la timpul venirii Sale. Nu ştim de vreo venire personală 
a lui Hristos care va fi ca tăcerea miezului nopţii, sau care va avea 
loc în deşert sau în camere ascunse. El nu vine ca un hoţ în sensul 
că se strecoară pe ascuns şi tăcut asupra lumii, şi fură bunuri la care 
nu are niciun drept. Ci vine pentru a lua la Sine comoara Sa cea 
mai de preţ, pe sfinţii Săi care dorm şi pe cei care sunt vii, pe care 
i-a răscumpărat cu propriul Său sânge preţios; pe care El i-a smuls 
din puterea morţii într-un conflict corect şi deschis; şi pentru care 
venirea Sa nu va fi mai puţin deschisă şi triumfătoare, de asemenea. 
Va fi cu strălucirea şi splendoarea fulgerului, cum străluceşte acesta 
de la răsărit la apus. (Matei 24:27). Va fi cu sunetul unei trâmbiţe 
care va străpunge până la cele mai joase adâncimi ale pământului, şi 
cu o voce puternică ce va trezi pe cei sfinţi care dorm, din paturile lor 
de ţărână. (Matei 24:31; 1 Tesaloniceni 4:16). El va veni asupra celor 
răi ca un hoţ, doar pentru că ei îşi închid în mod persistent ochii faţă 
de dovezile apropierii Sale, şi nu vor crede declaraţiile cuvântului 
Său că El este la uşă. A reprezenta două veniri, una privată şi una 
publică, în legătură cu cea de-a doua venire, aşa um fac unii, este pe 
deplin nefondat în Scripturi.
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Şi de asemenea cei ce L-au străpuns. De asemenea acei 
(pe lângă „orice ochi”, menţionat anterior), care au fost în principal 
implicaţi în tragedia morţii Sale; aceştia Îl vor privi revenind pe 
pământ în triumf şi slavă. Însă cum este posibil aceasta? Ei nu 
trăiesc acum, şi atunci cum Îl vor privi ei când vine El? Răspuns: 
Printr-o înviere dintre cei morţi; pentru că aceasta este singura cale 
posibilă spre viaţă pentru cei care au fost puşi cândva în mormânt. 
Însă cum se face că aceste persoane rele învie la acest timp? Pentru 
că învierea generală a celor răi nu are loc decât la o mie de ani după 
cea de-a doua venire. (Capitolul 20:1-6). Referitor la acest punct 
Daniel ne informează. El spune (capitolul 12:1, 2): 

„Şi la acel timp se va ridica Mihail, marele prinţ, care stă pentru 
copiii poporului tău; şi va fi un timp de strâmtorare (necaz), aşa cum 
nu a fost niciodată de când a existat vreo naţiune până la acel timp: şi 
la acel timp poporul tău va fi scăpat, oricine va fi găsit scris în carte. Şi 
mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi, unii spre 
viaţă veşnică, şi unii spre ruşine şi dispreţ veşnic.” (engl.)

Aici este prezentată o înviere parţială, sau o înviere a unei anumite 
clase din fiecare, drepţi şi nelegiuiţi, înainte de învierea generală a 
fiecărei clase. Mulţi, nu toţi, care dorm se vor trezi. Unii dintre cei 
neprihăniţi, nu toţi dintre ei, spre viaţă veşnică, şi unii dintre cei 
nelegiuiţi, nu toţi dintre ei, spre ruşine şi dispreţ veşnic. Şi această 
înviere are loc în legătură cu marele timp de strâmtorare, cum nu 
a mai fost niciodată, care tocmai precede venirea Domnului. Nu se 
poate ca „şi acei care L-au străpuns” să fie între cei care ies spre 
ruşine şi dispreţ veşnic? Ce ar putea fi mai potrivit, atât de departe 
cât pot judeca minţile omeneşti, decât ca cei care au luat parte 
în scena umilirii celei mai mari a Domnului nostru, şi alţi lideri 
speciali în crima contra Sa, să fie înviaţi pentru a privi maiestatea 
Sa teribilă, când El vine triumfător, într-un foc înflăcărat, pentru a 
aduce răzbunare asupra acelora care nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi 
nu ascultă de evanghelia Sa? (Vezi Daniel 12:2).

Răspunsul bisericii. „Chiar aşa, Amin” (engl.). Deşi venirea 
lui Hristos este pentru cel rău o scenă de teroare şi distrugere, 
ea este pentru cel neprihănit o scenă de bucurie şi triumf. „Când 
vine nenorocirea lumii, vine liniştea sfinţilor.” Acea venire care 
este cu foc înflăcărat, şi cu scopul de a aduce răzbunare asupra 
celor nelegiuiţi, este pentru a da, ca răsplată, odihnă tuturor celor 
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care cred. (2 Tesaloniceni 1:6-10). Fiecare prieten şi iubitor al lui 
Hristos va face să răsune fiecare declaraţie şi fiecare indiciu al 
revenirii Sale, ca vestea bună a marii bucurii.

Versetul 8. Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, 
spune Domnul, care este, şi care a fost, şi care va veni, cel 
Atotputernic.

Aici este introdus un alt vorbitor. Înainte de aceasta, Ioan a fost 
vorbitorul. Însă acest verset nu are nicio legătură cu ceea ce îl precede, 
nici cu ceea ce urmează. Cine este Cel care vorbeşte aici, trebuie să fie 
determinat, de aceea, din termenii folosiţi. Aici avem din nou expresia 
„Cel ce este, şi care a fost, şi care va veni,” care a fost deja remarcată 
ca referindu-se în mod exclusiv la Dumnezeu. Însă se poate întreba: 
Nu înseamnă cuvântul Domn faptul că era Hristos? Referitor la acest 
punct Barnes are următoarea observaţie: „Multe manuscrise notează 
în loc de ‘Domnul’ κύριος,  Dumnezeu, θεός, şi această variantă este 
adoptată de Griesbach, Tittman, şi Hahn, şi este acum considerată 
ca variantă corectă. Bloomfield notează cuvântul Dumnezeu şi 
marchează cuvintele „Începutul şi Sfârşitul” ca inserate. Astfel în 
mod cuvenit se încheie prima diviziune principală a acestui capitol, 
cu o descoperire a Sa însuşi din partea marelui Dumnezeu, ca fiind 
o eternitate de existenţă, trecut şi viitor, şi o putere atotputernică, şi 
de aceea capabilă să îndeplinească toate ameninţările şi promisiunile 
Sale, pe care le-a dat în cartea aceasta.

Versetul 9.  Eu, Ioan, care sunt de asemenea fratele vostru, şi 
tovarăş în strâmtorare, şi în împărăţia şi răbdarea lui Isus 
Hristos, eram pe insula care se numeşte Patmos, pentru cuvântul 
lui Dumnezeu, şi pentru mărturia lui Isus Hristos.(engl.)

Subiectul se schimbă aici, Ioan prezentând locul şi circum-
stanţele în care a fost dată Apocalipsa. El se prezintă mai întâi ca 
frate al bisericii universale şi tovarăşul lor în strâmtorările care 
sunt inerente mărturisirii de creştin în această viaţă. 

Şi în împărăţie. Aceste cuvinte au fost cauza unei mari 
controverse. Intenţionează Ioan cu adevărat să spună că în starea 
lor prezentă creştinii sunt în împărăţia lui Hristos sau, cu alte 
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cuvinte, că în această zi împărăţia lui Hristos fusese deja instaurată? 
Dacă acest limbaj are vreo referire la starea prezentă, trebuie să fie 
într-un sens foarte limitat şi împăciuitor. Cei care adoptă poziţia 
că aceasta are aplicarea sa aici, se referă la 1 Petru 2:9 pentru a 
demonstra existenţa unei împărăţii în starea prezentă, şi pentru a 
arăta natura ei. Însă, după cum se remarca în versetul 6, domnia 
literală a celor sfinţi este încă în viitor. Prin multe încercări 
trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. (Fapte 14:22). Când 
se intră, însă, în împărăţie, încercarea s-a încheiat. Încercarea şi 
împărăţia nu există în acelaşi timp. Traducerea lui Murdock din 
aramaică a acestui verset omite cuvântul împărăţie, şi sună astfel: 
„Eu, Ioan, fratele vostru, şi părtaş cu voi în chinul şi suferinţa care 
sunt în Isus Mesia.” Wakefield traduce: „Eu, Ioan, fratele vostru, 
şi părtaş cu voi, în suportarea suferinţelor, împărăţiei lui Hristos.” 
Bloomfield spune că prin cuvintele suferinţă şi răbdare „se face 
referire la suferinţele şi problemele care trebuie să fie suportate 
de dragul şi în lucrarea lui Hristos; şi βασιλεία [împărăţia] lasă să 
se înţeleagă că El va fi părtaş cu ei în împărăţia pregătită pentru 
ei.” El spune că „cel mai bun comentariu referitor la acest pasaj 
este 2 Timotei 2:12”, care spune: „Dacă suferim, de asemenea vom 
domni împreună cu El.” Din toate acestea putem concluziona cu 
siguranţă că, deşi există o împărăţie a harului în starea prezentă, 
împărăţia la care făcea aluzie Ioan este viitoarea împărăţie a slavei, 
şi suferinţa şi răbdarea sunt pregătitoare pentru a ne bucura de ea.

Locul. Insula care se numeşte Patmos, - o insulă mică, stearpă, 
de pe coasta apuseană a Asiei Mici, între insula Icaria şi capul Milet, 
unde în zilele lui Ioan se afla cea mai apropiată biserică creştină. 
Este de aproape opt mile în lungime, o milă lăţime, şi optsprezece în 
perimetru. Numele său actual este Patino sau Patmosa. Coasta este 
înaltă şi constă dintr-o succesiune de capuri, care formează multe 
porturi. Singurul folosit în prezent este un golf adânc ocrotit de munţi 
din fiecare parte, mai puţin una, parte care este protejată de un cap 
protector. Oraşul ataşat acestui port este situat pe un munte înalt, 
stâncos, care se ridică imediat din mare, şi este singurul loc populat 
al insulei. Cam la jumătatea înălţimii muntelui pe care este construit 
acest oraş, se observă o peşteră naturală în stâncă, unde tradiţia spune 
că a avut Ioan viziunea sa şi a scris Apocalipsa. Pe seama caracterului 
sobru şi dezolant al insulei, aceasta era folosită sub imperiul roman, 
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ca loc de exil, fapt ce explică şi exilul lui Ioan în acel loc. Alungarea  
apostolului a avut loc în jurul anului 94. d.Hr., după cum se presupune 
în general, sub împăratul Domiţian; şi, datorită acestui fapt, data 
atribuită scrierii Apocalipsei este anul 95 sau 96 d.Hr.

Motivul exilului. „Pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru 
mărturia lui Isus Hristos.” Aceasta era marea crimă şi delictul lui Ioan. 
Tiranul Domiţian, care a fost atunci învestit cu purpura imperială a 
Romei, mai cunoscut pentru viciile sale decât pentru poziţia sa civilă, 
a tremurat înaintea acestui apostol îmbătrânit, dar neînfricat. El nu a 
îndrăznit să permită promulgarea acestei evanghelii pure în interiorul 
graniţelor împărăţiei sale. El l-a exilat pe Patmosul singuratic, un loc 
despre care, dacă există vreundeva înainte de moarte aşa ceva, se putea 
spune că el era în afara lumii. Întrucât l-a limitat la acel loc singuratic 
şi la munca aspră a minei, împăratul, fără îndoială, a crezut că scăpase 
în cele din urmă de acest predicator al neprihănirii, şi că lumea nu avea 
să mai audă de el. Aşa gândeau, cu siguranţă, persecutorii lui John 
Bunyan, când l-au închis în temniţa din Bedford. Însă când omul crede 
că a îngropat adevărul în uitare veşnică, Domnul îi oferă o înviere în 
slavă şi puteri înzecite. Din celula întunecată şi îngustă a lui Bunyan a 
strălucit o lumină spirituală care, lângă însăşi Biblia, a clădit interesele 
evangheliei; şi de pe insula pustie a Patmosului, unde Domiţian credea 
că a distrus pentru totdeauna cel puţin o torţă a adevărului, de acolo 
s-a ridicat cea mai măreaţă descoperire a canonului sacru, pentru a-şi 
revărsa strălucirea divină peste întreaga lume creştină până la sfârşitul 
timpului. Şi cât de mulţi vor onora numele ucenicului iubit, şi se vor 
prinde cu încântare de viziunile sale încântătoare despre slava cerească, 
fără să cunoscă vreodată numele monstrului care a cauzat acest exil. 
Cu adevărat, acele cuvinte ale Scripturii sunt uneori aplicabile, chiar şi 
vieţii prezente, care declară că „cei neprihăniţi vor rămâne în amintire 
veşnică,” însă „numele celor nelegiuiţi va putrezi.”

Versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul, şi am auzit 
înapoia mea o voce tare, ca de trâmbiţă.

În Duhul. Chiar exilat cum era Ioan de toţi cei de o credinţă ca 
a lui, şi aproape de întreaga lume, el nu era exilat de Dumnezeu, 
nici de Hristos, nici de Duhul Sfânt, nici de îngeri. El încă menţinea 
comuniunea cu Domnul său divin. Şi expresia „În Duhul” pare să 
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semnifice cea mai înaltă stare de înălţare spirituală în care poate 
fi adusă o persoană de către Duhul lui Dumnezeu. Ea a marcat 
începutul viziunii sale. 

În ziua Domnului. Ce zi se menţionează prin această 
denumire? Faţă de această întrebare sunt patru poziţii pe care 
le adoptă diferitele clase. 1. O clasă susţine că expresia „ziua 
Domnului” cuprinde întreaga dispensaţiune a evangheliei, şi nu 
se referă la vreo zi anume de douăzeci şi patru de ore. 2. O altă 
clasă susţine că ziua Domnului este ziua de judecată, viitoarea „zi a 
Domnului”, atât de des prezentată în Scripturi. 3. Al treilea punct 
de vedere, şi probabil cel mai răspândt, este că expresia se referă 
la prima zi a săptămânii. 4. Încă o altă clasă susţine că se referă la 
ziua a şaptea, Sabatul Domnului.

1. La prima dintre aceste poziţii este suficient să răspundem 
că Apocalipsa este datată de scriitor, Ioan, în Insula Patmos, şi în 
ziua Domnului. Scriitorul, locul unde a fost scrisă, şi ziua în care a 
fost plasată, au fiecare o existenţă reală, şi nu doar una simbolică, 
sau mistică. Însă dacă spunem că ziua înseamnă dispensaţiunea 
evangheliei, noi îi dăm o semnificaţie simbolică sau mistică, ce nu 
este admisibilă. În plus, această poziţie implică absurditatea de a-l 
face pe Ioan să spună, la şaizeci şi cinci de ani după moartea lui 
Hristos, că viziunea pe care o înregistrează el a fost văzută de el în 
dispensaţiunea evangheliei, ca şi când vreun creştin ar fi ignorant 
faţă de acest lucru!

2. A doua poziţie, că aceasta este ziua judecăţii, nu poate fi 
corectă; pentru că în timp ce Ioan ar putea să fi avut o viziune 
referitoare la ziua judecăţii, el nu ar fi putut să aibă una în acea zi, 
dacă aceasta este încă în viitor. Cuvântul tradus în este εν (en), şi 
este definit de către Robinson, când este vorba de timp, după cum 
urmează: „Timpul când; un punct sau o perioadă definită, în, în 
timpul când, la care, ceva oarecare are loc.” Nu înseamnă niciodată 
despre sau referitor. Aşa că cei care aplică aceasta la ziua judecăţii, 
fie contrazic limbajul folosit, făcându-l să însemne referitor la în 
loc de în, sau îl fac pe Ioan să afirme un fals ciudat, spunând că el a 
avut o viziune pe Insula Patmos în urmă cu aproape o mie opt sute 
de ani, în ziua judecăţii care este încă în viitor!

3. Al treilea punct de vedere este că prin „ziua Domnului” 
se face referire la prima zi a săptămânii, o opinie foarte larg 
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răspândită. Referitor la aceasta cerem dovadă. Ce dovadă avem 
pentru această afirmaţie? Textul însuşi nu defineşte termenul ziua 
Domnului; aşa că dacă înseamnă prima zi a săptămânii trebuie 
să privim într-o altă parte în Biblie pentru dovada că acea zi a 
săptămânii este întotdeauna denumită astfel. Singurii alţi scriitori 
inspiraţi care vorbesc de fapt despre prima zi a săptămânii sunt 
Matei, Marcu, Luca, şi Pavel; şi ei vorbesc despre ea simplu ca 
despre „prima zi a săptămânii.” Ei nu vorbesc niciodată despre ea 
într-un mod care să o distingă deasupra oricăreia dintre celelalte 
şase zile lucrătoare. Şi aceasta este cu atât mai remarcabil, privind 
din punctul de vedere popular, cu cât trei dintre ei vorbesc despre 
ea la chiar timpul când se spune despre ea că a devenit ziua 
Domnului prin faptul că Domnul a înviat în ea, şi doi dintre ei o 
menţionează cam la treizeci de ani după acel eveniment.

Se spune că termenul „ziua Domnului” era termenul uzual 
pentru prima zi a săptămânii în zilele lui Ioan. Întrebăm: Unde 
este dovada acestui lucru? Nu poate fi găsită. Însă avem dovadă 
tocmai contrară acesteia. (Vezi „History of the Sabbath” (Istoria 
Sabatului), de J.N.Andrews, disponibilă la Review and Herald 
Pub.Assoc., Takoma Park, Washington, D.C.). Dacă aceasta a fost 
denumirea universală a primei zile a săptămânii la timpul când 
a fost scrisă Apocalipsa, acelaşi scriitor în modul cel mai sigur ar 
fi numit-o aşa în toate scrierile sale ulterioare. Însă Ioan a scris 
evanghelia după ce a scris Apocalipsa, şi totuşi în acea evanghelie 
el o numeşte prima zi a săptămânii, nu ziua Domnului, ci în mod 
simplu, „prima zi a săptămânii.” Ca dovadă că evanghelia a fost 
scrisă într-o perioadă după ce el a scris Apocalipsa, cititorul 
este îndrumat spre autorităţi standard cum ar fi Enciclopedia 
Religioasă, Notiţele lui Barnes (despre Evanghelii), Dicţionare 
Biblice, Biblia Cottage, Biblia Comprehensivă, Biblia Paragraph, 
Bloomfield, Dr.Hales, Horne, Nevins, şi Olshausen.

Şi ceea ce, de asemenea, respinge pretenţia ridicată aici în 
favoarea primei zile a săptămânii, este faptul că nici Tatăl, nici Fiul, 
nu au pretins vreodată prima zi ca a lor în vreun sens mai înalt 
decât vreo alta dintre zilele lucrătoare. Niciunul dintre ei nu a aşezat 
asupra acesteia vreo binecuvântare sau nu i-a ataşat vreo sfinţenie. 
Dacă aceasta ar trebui să fie numită ziua Domnului de la faptul 
învierii lui Hristos în acea zi, Inspiraţia fără îndoială ne-ar fi informat 
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astfel undeva. Însă există alte evenimente, la fel de esenţiale pentru 
planul de salvare, cum ar fi, spre exemplu, răstignirea şi înălţarea; 
şi în absenţa vreunei instruiri referitoare la acel punct, de ce să nu 
numim ziua Domnului, ziua în care oricare dintre acestea a avut loc, 
la fel ca ziua în care El a înviat dintre morţi?

4. Întrucât am respins cele trei poziţii deja examinate, a patra 
- că prin ziua Domnului se face referire la Sabatul Domnului - 
reclamă acum atenţia. Şi aceasta prin sine însăşi este susceptibilă 
pentru cea mai clară dovadă. 1. Atunci când Dumnezeu a dat 
omului la început şase zile ale săptămânii pentru muncă, el a 
rezervat în mod expres ziua a şaptea pentru Sine Însuşi, punând 
asupra ei binecuvântarea Sa, şi numind-o ziua Sa cea sfântă.  
2. Moise a spus lui Israel în pustia Sin, în ziua a şasea a săptămânii: 
„Mâine este odihna Sabatului sfânt pentru Domnul.” Ajungem la 
Sinai, unde marele Legiuitor a proclamat preceptele Sale morale în 
măreţie înfricoşată; şi în acel cod suprem El ridică astfel pretenţia 
asupra zilei Sale sfinte: „Ziua a şaptea este Sabatul Domnului 
Dumnezeului tău... pentru că în şase zile Domnul a făcut cerul şi 
pământul, marea şi tot ce este în ele şi S-a odihnit în ziua a şaptea: 
de aceea a binecuvântat Domnul ziua de Sabat şi a sfinţit-o.” Prin 
profetul Isaia, opt sute de ani mai târziu, Dumnezeu a vorbit după 
cum urmează: „Dacă îţi întorci piciorul din Sabat, de la a-ţi face 
plăcerea ta în ZIUA MEA CEA SFÂNTĂ, ... atunci te vei bucura 
în Domnul” etc. (Isaia 58:13, engl.). Ajungem la timpurile Noului 
Testament şi Cel care este una cu Tatăl declară în mod expres, 
„Fiul Omului este Domn chiar şi al Sabatului.” Cum poate cineva 
să tăgăduiască faptul că această zi este ziua Domnului, despre care 
El a declarat atât de accentuat că este Domnul acesteia? Astfel 
vedem că indiferent dacă e vorba de Tatăl sau de Fiul, al cărui 
Titlu să fie implicat, nicio altă zi nu poate fi numită ziua Domnului, 
decât Sabatul marelui Creator.

Încă un singur gând, apoi lăsăm acest punct. Există în această 
dispensaţiune o zi distinsă, mai presus de alte zile ale săptămânii, 
ca ziua Domnului. Cât de complet demonstrează acest fapt 
netemeinicia pretenţiei ridicate de unii că nu există niciun Sabat 
în această dispensaţiune, şi că toate zilele sunt la fel. Şi prin faptul 
că o numeşte ziua Domnului, apostolul ne-a dat, spre sfârşitul 
primului secol, aprobarea apostolică pentru respectarea singurei 
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zile care poate fi numită ziua Domnului, care este ziua a şaptea a 
săptămânii. (Vezi notele de la sfârşitul acestui capitol.)

Versetul 11. „care zicea: Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel 
de pe urmă: Şi, ceea ce vezi. Ce vezi scrie într-o carte şi trimite-o 
la cele şapte biserici (care sunt în Asia - textul englez): la Efes, 
Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, şi Laodiceea.

Referitor la acest verset, Dr. A. Clarke remarcă faptul că expresia 
„Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă lipseşte în 
unele ediţii; Aramaica, Copta, Etiopiana, Armeniana, Slavona, 
Vulgata, Arethas, Andreas, şi Primasius. Griesbach a lăsat-o în afara 
textului.” El afirmă, de asemenea, că expresia „în Asia” lipseşte în 
manuscrisele şi versiunile principale, şi că Griesbach, de asemenea, 
omite aceasta din text. Şi Bloomfield marchează expresia „Eu sunt 
Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă” - ca, fără îndoială, o 
inserţie, şi de asemenea şi cuvintele „în Asia”. Atunci s-ar citi: 
„spunând, Ceea ce vezi, scrie într-o carte, şi trimite-o celor şapte 
biserici: la Efes...” etc. (Vezi traducerile lui Whiting, Wesley, 
American Bible Union, şi alţii. Comparaţi remarcile cu versetul 4).

Versetele 12-18. M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. 
Şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur. Şi în 
mijlocul celor şapte sfeşnice pe cineva, care semăna cu Fiul 
omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, şi încins 
la piept cu un brâu de aur. Capul şi părul Lui erau albe ca 
lâna, ca zăpada; ochii Lui erau ca o flacără de foc; Picioarele 
Lui erau ca arama aprinsă, şi arsă într-un cuptor; şi vocea 
Lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ţinea şapte 
stele; şi din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri; 
şi înfăţişarea sa era ca soarele care străluceşte în puterea 
Sa. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El 
şi-a pus mâna dreaptă pe mine, şi a zis: Nu te teme; Eu sunt 
Cel dintâi şi Cel de pe urmă: Cel viu. Am fost mort, şi iată că 
sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţilor şi ale Locuinţei 
morţilor.  (engl. Eu sunt Cel care trăieşte, şi am fost mort; şi 
iată, Eu sunt viu în veci de veci, Amin; şi am cheile locuinţei 
morţilor şi a morţii).
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M-am întors să văd glasul; adică, persoana de la care venea vocea.

Şapte sfeşnice de aur.  Acestea nu pot fi antitipul sfeşnicului 
de aur din serviciul simbolic din vechime de la templu; pentru că 
acela era doar un sfeşnic cu şapte braţe. Despre acela se vorbeşte 
întotdeauna la singular. Însă aici sunt şapte; şi acestea sunt în 
sensul mai strict al cuvântului „stative de lămpi” decât simple 
sfeşnice, stative pe care sunt puse lămpile pentru a da lumină 
în cameră. Şi ele nu au nicio asemănare cu vechiul sfeşnic; din 
contră, stativele sunt atât de distincte şi atât de separate unele de 
altele, încât Fiul omului este văzut mergând prin mijlocul lor.

Fiul Omului. Figura centrală şi cea mai atrăgătoare din scena 
deschisă acum în faţa vederii lui Ioan este statura maiestuoasă 
a unuia asemenea Fiului omului, reprezentându-L pe Hristos. 
Descrierea prezentată despre El, cu roba Sa curgătoare, cu părul 
Său alb, nu de vârstă, ci de strălucirea gloriei cereşti, ochii Săi 
înflăcăraţi, picioarele Sale, strălucind ca arama topită, şi vocea Sa 
ca sunetul multor ape, nu poate fi întrecută în măreţie şi sublim. 
Depăşit de prezenţa acestei Fiinţe remarcabile, şi probabil sub un 
sentiment profund al întregii nevrednicii omeneşti, Ioan a căzut la 
picioarele Sale ca mort; însă o mână mângâietoare este pusă asupra 
lui, şi o voce de asigurare dulce îi spune să nu se teamă. Este în 
mod egal privilegiul creştinilor de astăzi să simtă aceeaşi mână 
aşezată asupra lor pentru a-i întări şi mângâia în orele de încercare 
şi suferinţă, şi să audă aceeaşi voce spunându-le: „Nu te teme.”

Însă cea mai îmbucurătoare asigurare în toate aceste cuvinte de 
mângâiere este declaraţia Celui înălţat, care este viu pentru veşnicie, 
că El este Judecătorul morţii şi al locuinţei morţilor. „El spune: 
„Am cheile mormântului [ᾅδης , mormânt] şi ale morţii.” Moartea 
este un tiran cucerit. Acesta îşi poate îndeplini lucrarea secol după 
secol, strângând în mormânt pe cei preţioşi de pe pământ, şi se 
poate delecta o vreme în aparentul său triumf; munca îndeplinită 
de ea este însă o muncă inutilă; deoarece cheia acestei închisori 
întunecate a fost smulsă din strânsoarea sa, şi este ţinută acum în 
mâinile Unuia mai puternic. Moartea este obligată să îşi depună 
trofeele într-o regiune peste care altcineva are control absolut; şi 
acesta este Prietenul neschimbător şi Răscumpărătorul făgăduit al 
poporului Său. Atunci nu vă mâhniţi pentru drepţii morţi; ei sunt 
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păstraţi în siguranţă. Un vrăjmaş i-a îndepărtat pentru o vreme; 
însă un prieten deţine cheia locului prizonieratului lor temporar.

Versetul 19. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, şi lucrurile 
care sunt, şi cele care au să fie după ele.

O poruncă mai clară îi este dată în acest verset lui Ioan de a 
scrie întreaga Descoperire (Apocalipsa), care urma să relateze 
în principal lucrurile care atunci erau în viitor. În câteva puţine 
situaţii, s-a făcut referire la evenimente care erau atunci în trecut 
sau care se întâmplau atunci; însă aceste referinţe erau doar pentru 
scopul introducerii evenimentelor care urmau să se întâmple după 
acel timp, şi aşa încât să nu lipsească nicio verigă din lanţ. 

Versetul 20. Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna 
dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice de au; cele şapte stele 
sunt îngerii celor şapte biserici; şi cele şapte sfeşnice sunt 
şapte biserici.

A-L reprezenta pe Fiul omului ca ţinând în mâna Sa doar 
slujitorii celor şapte biserici literale din Asia Mică, şi mergând 
doar în mijlocul acelor şapte biserici, ar fi a reduce reprezentările 
şi declaraţiile sublime ale acestui capitol şi ale următoarelor, la 
un caracter neînsemnat. Grija providenţială şi prezenţa Domnului 
sunt nu doar cu un număr specificat de biserici, ci cu întregul Său 
popor; nu doar în zilele lui Ioan, ci de-a lungul timpului. „Iată, 
Eu sunt cu voi în toate zilele,” a spus El ucenicilor Săi, „până la 
sfârşitul lumii.”  (Vezi remarcile referitoare la versetul 4).

NOTĂ: Se poate adăuga un gând suplimentar la ceea ce s-a spus despre 
pretenţia că prin „ziua Domnului” în versetul 10 este menţionată prima zi a 
săptămânii. Dacă, atunci când Hristos a spus, „Fiul omului este Domn chiar 
şi al Sabatului” (Matei 12:8), El ar fi spus în schimb„Fiul omului este Domn al 
primei zile a săptămânii”, nu ar fi fost aceea prezentată ca dovadă concludentă că 
Duminica este ziua Domnului?  - Cu siguranţă, şi cu drept motiv. Atunci acestei 
afirmaţii ar trebui să i se permită  să aibă aceeaşi greutate pentru ziua a şaptea, 
cu referire la care a fost rostită.
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Capitolul 2

Cele şapte biserici

După ce, în primul capitol, a schiţat subiectul printr-o referire 
generală la cele şapte biserici, reprezentate prin cele şapte 

candele, şi la slujbaşii bisericilor, reprezentaţi prin cele şapte stele, 
Ioan reia acum fiecare biserică, pe rând, şi scrie mesajul desemnat 
pentru ea, adresând epistola în fiecare caz îngerului, sau pastorilor, 
bisericii.

Versetele 1-7.  Îngerului bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice 
Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă 
prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: ‘Ştiu faptele tale, 
osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi să suferi pe cei răi; 
că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, 
şi i-ai găsit mincinoşi. Şi ai suferit, şi ai avut răbdare, şi ai 
muncit de dragul Numelui Meu, şi nu ai căzut de oboseală.
Cu toate acestea am ceva împotriva ta, pentru că ţi-ai părăsit 
dragostea dintâi. Aminteşte-ţi de unde ai căzut, şi pocăieşte-
te, şi fă faptele dintâi; sau altfel voi veni la tine în grabă, şi voi 
îndepărta sfeşnicul din locul său, dacă nu te pocăieşti. Însă tu 
ai aceasta, că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc. 
Cel care are ureche, să asculte ce spune bisericilor Duhul: 
Celui care biruieşte îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care 
este în mijlocul paradisului lui Dumnezeu.” (engl.)

Biserica din Efes. Unele motive pentru care cele şapte 
biserici, sau mai bine spus soliile către ele, ar trebui privite ca 
profetice, avându-şi aplicaţia la şapte perioade distincte, care 
cuprind era creştină, au fost prezentate în remarcile referitoare la 
capitolul 1:4. Se poate adăuga aici că acest punct de vedere nu este 
nou, nici local. Benson îl citează pe episcopul Newton ca spunând: 
„Mulţi susţin, şi printre aceştia şi astfel de oameni erudiţi ca More 
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şi Vitringa, că cele şapte epistole sunt profetice pentru atâtea 
perioade succesive, sau stări ale bisericii, de la început până la 
încheierea tuturor lucrurilor.”

Scott spune: „Mulţi comentatori şi-au imaginat că aceste 
epistole către cele şapte biserici erau profeţii mistice pentru şapte 
etape distincte, în care ar fi împărţită întreaga perioadă, din zilele 
apostolilor până la sfârşitul lumii.”

Deşi personal Newton şi Scott nu susţin acest punct de vedere, 
mărturia lor este bună întrucât arată că acesta a fost punctul de 
vedere al multor comentatori. Matthew Henry spune: 

„S-a susţinut de către unii comentatori remarcabili o opinie, 
care poate fi redată în cuvintele lui Vitringa: ‘Că prin această 
reprezentare emblematică a celor şapte biserici din Asia, Duhul 
Sfânt a conturat şapte stări diferite ale bisericii creştine, care 
urmau să apară ca succesiune, ajungând până la venirea Domnului 
şi la încheierea tuturor lucrurilor; că aceasta este prezentată în 
descrieri luate din nume, stări şi condiţii ale acestor biserici, aşa 
încât ele să se examineze pe sine, şi să îşi afle atât calităţile, cât 
şi defectele, şi ce mustrări şi îndemnuri erau potrivite pentru 
ele.’ Vitringa a prezentat un rezumat cu argumentele care pot 
fi prezentate în favoarea acestei interpretări. Unele dintre ele 
sunt ingenioase, însă ele nu sunt considerate acum suficiente 
pentru a susţine o astfel de teorie. Gill este unul dintre principalii 
comentatori englezi care adoptă acest punct de vedere, că ‘ele sunt 
biserici profetice ale lui Hristos în cele câteva perioade de timp 
până când El revine din nou.’ ”

Reiese, din autorii citaţi mai sus, că ceea ce i-a condus pe comen-
tatorii din timpurile mai recente să respingă punctul de vedere despre 
natura profetică a soliilor către cele şapte biserici, este doctrina 
comparativ recentă şi nescripturistică a mileniului temporar. Ultima 
perioadă a bisericii, după cum este ea descrisă în capitolul 3:15-17, a 
fost considerată a fi incompatibilă cu starea glorioasă de lucruri care 
urma să existe aici pe pământ timp de o mie de ani, cu lumea întreagă 
convertită la Dumnezeu. Ca urmare, în acest caz, ca şi în multe altele, 
punctul de vedere scriptural este făcut să se supună în faţa celui mai 
plăcut. Inimile oamenilor, ca în timpurile din vechime, încă iubesc 
lucruri plăcute, şi urechile lor sunt ca întotdeauna în mod favorabil 
deschise pentru cei care vor prooroci pace.
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Prima biserică se numeşte Efes. Conform cu aplicaţia 
făcută aici, aceasta urma să cuprindă primul secol, sau secolul 
apostolic al bisericii. Definiţia cuvântului Efes este vrednic de 
dorit, ceea ce poate fi luat ca un termen potrivit pentru descrierea 
caracterului şi condiţiei bisericii în prima ei stare. Primii creştini 
primiseră doctrina lui Hristos în puritatea sa. Ei s-au bucurat de 
beneficiile şi binecuvântările darurilor Spiritului Sfânt. Ei erau 
remarcaţi pentru faptele, munca, şi răbdarea lor. În credincioşie 
faţă de principiile pure predate de Hristos, ei nu puteau să îi sufere 
pe cei care erau răi, şi îi puneau la încercare pe apostolii falşi, 
cercetau caracterul lor adevărat, şi i-au descoperit ca mincinoşi. 
Că această lucrare a fost făcută în mod special de biserica literală 
din Efes mai mult decât alte biserici din acel timp, nu avem nicio 
dovadă; nu se spune nimic despre aceasta de către Pavel în vreo 
epistolă pe care el a scris-o acelei biserici; însă a fost făcută de către 
biserica creştină ca întreg, în acel secol, şi a fost o lucrare dintre cele 
mai potrivite la acel timp. (Vezi Fapte 15; 2 Corinteni 11:13).

Îngerul bisericii. Îngerul unei biserici trebuie să semnifice 
un sol sau un predicator al acelei biserici; şi întrucât aceste biserici 
cuprind fiecare o perioadă de timp, îngerul fiecărei biserici trebuie 
să semnifice totalitatea slujbaşilor sau toţi adevăraţii predicatori 
din timpul perioadei pe care o cuprinde acea biserică. Diferitele 
solii, deşi adresate predicatorilor, nu pot fi înţelese ca aplicându-
se numai lor; ci ele sunt în mod potrivit adresate bisericii prin ei.

Cauza plângerii. „Am ceva împotriva ta,” spune Hristos, 
„pentru că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” „Nu mai puţin vrednică 
de avertizare decât îndepărtarea de la doctrina fundamentală 
sau de la moralitatea Scripturii, este părăsirea dragostei dintâi. 
Învinuirea adusă aici nu este că a căzut din har, nici că iubirea 
s-a stins, ci că s-a micşorat. Niciun zel, nicio suferinţă, nu poate 
ispăşi lipsa iubirii dintâi.” (Thompson). Nu ar trebui să vină 
niciodată timpul, în experienţa unui creştin, când, dacă ar fi rugat 
să menţioneze perioada celei mai mari iubiri a sa pentru Hristos, 
el să nu spună: Momentul prezent. Însă dacă vine vreun astfel 
de timp, atunci el ar trebui să îşi amintească de unde a căzut, 
să mediteze asupra acelui lucru, să îşi ia timp pentru aceasta, să 
reevoce starea acceptării sale anterioare de către Dumnezeu, şi 
apoi să se grăbească a se căi, şi a-şi readuce paşii la acea poziţie de 
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dorit. Iubirea, asemenea credinţei, este manifestată prin fapte; şi 
acea primă iubire, când este atinsă, va aduce întotdeauna faptele 
dintâi.

Ameninţarea. „Voi veni la tine repede şi voi îndepărta 
sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” Venirea menţionată 
aici trebuie să fie un eveniment figurativ, semnificând o pedeapsă 
a judecăţii, în măsura în care ea este condiţională. Îndepărtarea 
sfeşnicului ar reprezenta îndepărtarea de la ei a luminii şi a 
privilegiilor evangheliei, încredinţarea lor în alte mâini, dacă 
ei nu îşi vor îndeplini mai bine responsabilităţile de încredere 
încredinţate lor. Însă se poate întreba referitor la caracterul profetic 
al acestor solii, dacă nu urmează oricum a fi îndepărtat sfeşnicul, 
dacă ei se căiesc sau nu, întrucât acea biserică a fost urmată de 
o alta, care să ocupe următoarea perioadă, şi dacă aceasta nu 
este o obiecţie contra considerării acestor biserici ca profetice. 
Răspuns: Expirarea perioadei cuprinse de orice biserică nu este 
îndepărtarea sfeşnicului acelei biserici. Îndepărtarea sfeşnicului 
lor ar fi îndepărtarea de la ei a privilegiilor de care ar putea şi ar 
trebui să se bucure şi mai departe. Ar fi respingerea lor de către 
Hristos, ca reprezentanţi ai Săi, de la a duce lumina adevărului Său 
şi a evangheliei înaintea lumii. Şi această ameninţare ar fi exact la 
fel de aplicabilă indivizilor ca şi bisericii ca un trup. Cât de mulţi 
care mărturiseau creştinismul în acea perioadă au eşuat astfel şi 
au fost respinşi, nu ştim; fără îndoială, mulţi. Şi lucrurile urmau 
să continue astfel, unii rămânând credincioşi, unii dând înapoi şi 
nemaifiind purtători ai luminii în lume, noii convertiţi umplând 
locurile rămase goale prin moarte şi apostazie, până când biserica 
a ajuns într-o nouă etapă în experienţa sa, demarcată ca o altă 
perioadă în istoria ei şi cuprinsă într-o altă solie.

Nicolaiţii. Cât de dispus este Hristos să îşi aprecieze poporul 
pentru oricare calităţi bune pe care le posedă! Dacă există ceva ce 
El aprobă, El menţionează acel lucru mai întâi. Şi în acest mesaj 
către biserica din Efes, după ce a menţionat mai întâi trăsăturile 
lor de apreciat, şi apoi greşelile lor, ca şi când nu ar vrea să 
treacă fără să le observe pe lângă niciunele dintre trăsăturile lor 
bune, El menţionează aceasta, că ei urau faptele Nicolaiţilor, 
pe care El de asemenea le ura. În versetul 15 sunt condamnate 
doctrinele aceloraşi persoane. Se pare că ei erau o clasă de oameni 
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ale căror fapte şi doctrine erau în aceeaşi măsură o urâciune în 
faţa cerului. Originea lor este învăluită în ceva îndoială. Unii 
spun că ei se trăgeau de la Nicolae din Antiohia, unul dintre cei 
şapte diaconi (Fapte 6:5); alţii, că ei îşi atribuie originea lui doar 
pentru a câştiga prestigiul numelui său; şi alţii, că secta şi-a luat 
numele de la un Nicolae de dată mai recentă, care este probabil 
cea mai aproape de a fi corectă. Referitor la doctrinele şi practicile 
lor, pare să existe un consens general că ei erau în favoarea unei 
comunităţi de soţi, considerau adulterul şi preacurvia ca lucruri 
neînsemnate şi permiteau mâncarea lucrurilor închinate idolilor. 
(Vezi Enciclopedia Religioasă, Clarke, Kitto, şi alte autorităţi.)

Somaţii la atenţie.  „Cine are urechi, să audă ce zice bisericilor 
Duhul.” Un mod solemn de a solicita atenţia universală la ceea ce 
este de cea mai generală şi mai mare importanţă. Acelaşi limbaj 
este folosit către fiecare dintre cele şapte biserici. Când a fost pe 
pământ Hristos S-a folosit de aceeaşi formă de vorbire chemând 
atenţia poporului la cele mai importante dintre învăţăturile Sale. 
El a folosit-o cu referire la misiunea lui Ioan (Matei 11:15), parabola 
semănătorului (Matei 13:9) şi parabola neghinei, care prezintă 
sfârşitul lumii. (Versetul 43). Ea este de asemenea folosită în 
legătură cu o împlinire profetică importantă în Apocalipsa 13:9.

Promisiunea către cel biruitor. Biruitorului îi este promis 
că va mânca din pomul vieţii, care creşte în mijlocul paradisului 
sau al grădinii, lui Dumnezeu. Unde este acest paradis? Răspuns: 
În al treilea cer. Pavel scrie, în 2 Corinteni 12:2, că el a cunoscut un 
om (referindu-se la sine însuşi), care a fost luat până în al treilea 
cer. În versetul 4 el numeşte acel loc „paradis”, rămânând astfel 
singura concluzie de tras, şi anume că acel paradis este în al treilea 
cer. În acest paradis, se pare, este pomul vieţii. Există doar un pom 
al vieţii prezentat în Biblie. Este menţionat de şase ori, de trei ori 
în Geneza şi de trei ori în Apocalipsa; însă este folosit de fiecare 
dată împreună cu articolul hotărât (în engleză „the”). Este pomul 
vieţii în prima carte a Bibliei, pomul vieţii în ultima; pomul vieţii 
în „paradis” (Septuaginta) în Eden la început, şi pomul vieţii în 
paradisul despre care vorbeşte acum Ioan, în cerul de sus. Însă 
dacă există doar un pom, şi acela a fost la început pe pământ, se 
poate întreba cum a ajuns să fie în cer. Şi răspunsul ar fi că trebuie 
să fi fost luat sus, sau mutat în paradisul de sus. Nu există nicio 
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cale posibilă pe care acelaşi corp identic situat într-un loc să fie 
situat într-un altul, decât dacă în mod fizic este transportat într-
acolo. Şi referitor la mutarea pomului vieţii şi a paradisului de pe 
pământ la cer, pe lângă concluzia logică din acest raţionament, 
există un motiv foarte bun de a crede acest lucru.

În 2 Esdras 7:26 apare acest limbaj: „Iată, va veni timpul, 
când aceste semne despre care ţi-am spus, se vor împlini, şi va 
veni mireasa, şi ea va fi văzută apărând, care acum este retrasă de 
pe pământ.” Există o aluzie evidentă la „mireasa, soţia Mielului” 
(Apocalipsa 21:9), care este „cetatea sfântă, Noul Ierusalim” 
(versetul 10; Galateni 4:26), în care este pomul vieţii (Apocalipsa 
22:2), care este acum „retrasă de pe pământ”, însă care va apărea 
la timpul cuvenit şi se va situa între oameni. (Apocalipsa 21:2,3).

Cităm referitor la acest punct din „Istoria sacră” a lui Kurtz, 
pagina 50: 

„Actul lui Dumnezeu în numirea heruvimilor ‘pentru a păzi 
calea spre pomul vieţii’ (Geneza 3:24), în grădina Eden, apare 
în mod asemănător nu doar într-un aspect care indică severitate 
judiciară, ci de asemenea într-unul care oferă o promisiune 
plină de mângâiere. Locuinţa binecuvântată din care omul a fost 
alungat, nu este nici distrusă, nici măcar abandonată pustiirii şi 
ruinei, ci retrasă de pe pământ şi de la om, şi încredinţată grijii 
celor mai perfecte creaturi ale lui Dumnezeu, cu scopul de a putea 
fi restaurată în cele din urmă omului, atunci când va fi răscumpărat 
pe deplin. (Apocalipsa 22:2). Grădina, aşa cum a existat înaintea 
ca Dumnezeu să o „sădească” şi să o împodobească, a ajuns sub 
blestem, asemenea restului pământului, însă partea suplimentară 
cerească şi paradisiacă a fost scutită, şi a fost încredinţată 
heruvimilor. Adevăratul paradis este acum mutat în lumea 
nevăzută. Cel puţin o copie simbolică a acestuia, demonstrată în 
Sfânta Sfintelor din Sanctuar, a fost oferită poporului lui Israel 
după modelul pe care Moise l-a văzut pe munte (Exodul 25:9, 10); 
şi originalul însuşi, ca noua locuinţă a omului răscumpărat, va 
coborî mai apoi pe pământ. (Apocalipsa 21:10).”

Biruitorilor, deci, le este promisă o restaurare a mai mult 
decât ceea ce a pierdut Adam; nu doar biruitorilor din acea stare 
a bisericii, ci tuturor biruitorilor din fiecare secol; pentru că în 
marile răsplătiri ale cerului nu există restricţii. Cititorule, luptă să 
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fii un biruitor; pentru că cel care dobândeşte acces la pomul vieţii 
în mijlocul paradisului lui Dumnezeu, nu va mai muri.

Timpul cuprins de prima biserică poate fi considerat 
perioada de la învierea lui Hristos până la încheierea primului 
secol, sau la moartea ultimului dintre apostoli. 

Versetele 8-11. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce 
zice Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat: 
„Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile 
din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o 
sinagogă a Satanei. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. 
Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca 
să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios 
până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii. Cine are urechi să 
asculte ce zice bisericilor Duhul: „Cel ce va birui nicidecum nu 
va fi vătămat de a doua moarte.”

Se va remarca faptul că Domnul se prezintă fiecăreia dintre 
biserici menţionând unele dintre caracteristicile Sale, care Îl arată 
a fi în mod deosebit potrivit să le dea mărturia pe care o rosteşte. 
Bisericii din Smirna, care era pe punctul de a trece printr-un chin 
de foc al persecuţiei, El i se descoperă ca Cel care a fost mort, 
dar acum este viu. Dacă urmau să fie chemaţi să îşi pecetluiască 
mărturia cu sângele lor, ei urmau să îşi amintească faptul că erau 
asupra lor ochii Unuia care avusese parte de acelaşi destin, însă 
triumfase asupra morţii şi era capabil să îi cheme din nou afară 
dintr-un mormânt de martir.

Sărăcie şi bogăţii. „Ştiu sărăcia ta”, le spune Hristos, „dar 
eşti bogat.” Acesta pare a fi un paradox ciudat la început. Însă cine 
sunt cei cu adevărat bogaţi în această lume? - Cei care sunt „bogaţi 
în credinţă” şi „moştenitori ai împărăţiei.” Bogăţia acestei lumi, 
pentru care oamenii luptă cu atâta zel, şi pentru care atât de adesea 
îşi pun în joc fericirea prezentă şi viitoarea viaţă fără sfârşit, este 
„o monedă care nu este folosită în ceruri.” Un anume scriitor a 
remarcat într-un mod plin de putere: „Există mulţi săraci bogaţi şi 
mulţi bogaţi săraci.”

Spun că sunt evrei şi nu sunt. Faptul că termenul evreu 
nu este folosit aici într-un sens literal, este foarte evident. Acesta 
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denotă un caracter care a fost aprobat de standardul evangheliei. 
Limbajul lui Pavel va face clar acest punct. El spune (Romani 2:28, 
29): „Pentru că nu este evreu cel care este pe dinafară; nici tăiere 
împrejur ceea ce este în exterior în carne; ci acela este evreu [într-
un adevărat sens creştin], care este în interior; şi tăiere împrejur 
este aceea a inimii, în duh, şi nu în literă, a căror laudă nu este de 
la oameni, ci de la Dumnezeu.” El spune din nou (Romani 9:6, 7): 
„Pentru că nu toţi cei care sunt din Israel sunt ai lui Israel; nici, 
fiindcă sunt sămânţa lui Avraam, nu sunt toţi copiii lui Avraam.” 
În Galateni 3:28, 29, Pavel ne spune în continuare că în Hristos nu 
există distincţii exterioare ca evreu sau grec; ci dacă suntem ai lui 
Hristos, atunci suntem sămânţa lui Avraam (în adevăratul sens), 
şi moştenitori conform promisiunii. A spune, aşa cum fac unii, 
că termenul evreu nu se aplică niciodată creştinilor, înseamnă a 
contrazice toate aceste declaraţii inspirate ale lui Pavel, şi mărturia 
Martorului credincios şi adevărat către biserica din Smirna. Unii 
pretindeau, în mod făţarnic, a fi evrei în acest sens creştin, când nu 
aveau nimic din caracterul cerut. Aceştia erau sinagoga Satanei.

Necaz de zece zile. Întrucât acest mesaj este profetic, timpul 
menţionat în el trebuie, de asemenea, să fie considerat profetic, şi 
s-ar referi la zece ani. Şi este un lucru de remarcat faptul că ultima, 
şi cea mai sângeroasă dintre cele zece persecuţii a continuat exact 
zece ani, începând sub Diocleţian, din anul 303 d.Hr. până în 
anul 313 d.Hr. Ar fi dificil să aplicăm această expresie, dacă luăm 
ca fundament ideea că aceste mesaje nu sunt profetice; pentru 
că în acel caz s-ar face referire la doar zece zile literale; şi nu ar 
părea probabil că o persecuţie de doar zece zile, sau doar a unei 
singure biserici, să fie subiectul unei profeţii; şi nu se poate găsi 
nicio menţiune despre vreun astfel de caz de persecuţie limitată. 
Iarăşi, aplicaţi această persecuţie la oricare dintre persecuţiile 
remarcabile ale acelei perioade, şi cum s-ar putea vorbi ca despre  
ea ca şi când ar fi destinul unei singure biserici? Toate bisericile au 
suferit în aceste zece zile; şi cât ar fi de adecvat să fie evidenţiată 
una singură, excluzându-le pe celelalte, ca şi când una singură ar 
fi implicată într-o astfel de calamitate?

Credincios până la moarte. Unii au încercat să îşi 
fundamenteze critica pe folosirea cuvântului spre în loc de până 
la, ca şi când nu ar fi implicată ideea de timp. Însă cuvântul 
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original, άχρι” redat ca „spre”, înseamnă, în primul rând „până 
la”. Oricum, niciun argument nu poate fi obţinut din aceasta despre 
conştienţa în moarte. Punctul vital pentru un astfel de argument 
încă lipseşte; pentru că nu se afirmă că imediat la moarte s-ar da 
cununa vieţii. Trebuie, în consecinţă, să privim la alte pasaje din 
scriptură, pentru a afla când se dă cununa vieţii; şi ale pasaje biblice 
ne informează foarte complet. Pavel declară că această coroană va 
fi dată în ziua venirii lui Hristos (2 Timotei 4:8); la cea din urmă 
trâmbiţă (1 Corinteni 15:51-54); când Domnul Însuşi va coborî 
din cer (1 Tesaloniceni 4:16, 17); când Păstorul cel  mare va veni, 
spune Petru (1 Petru 5:4); la învierea celor drepţi, spune Hristos 
(Luca 14:14); şi când El se va întoarce pentru a-şi lua poporul în 
locuinţele pregătite pentru ei, pentru ca să poată fi pentru vecie cu 
El. (Ioan 14:3). „Fii credincios până la moarte;” şi după ce ai fost 
astfel credincios, când vine timpul ca sfinţii lui Dumnezeu să fie 
răsplătiţi, „vei primi cununa vieţii”.

Răsplata biruitorului. „El nu va fi vătămat de moartea a 
doua.” Nu este limbajul folosit aici de Hristos un bun comentariu 
referitor la ceea ce i-a învăţat El pe ucenici, când a spus: „Şi nu vă 
temeţi de cei care ucid trupul, dar care nu pot să ucidă sufletul: ci 
mai degrabă temeţi-vă de Cel care poate să distrugă atât sufletul 
cât şi trupul în iad?” (Matei 10:28). Cei din Smirna pot fi daţi aici 
la moarte; însă viaţa viitoare, care urma să le fie dată, pe aceea 
omul nu putea să o ia, şi Dumnezeu nu vroia; ca urmare ei nu 
trebuiau să se teamă de cei care urmau să ucidă trupul, - să nu se 
teamă de „niciunele dintre lucrurile pe care urmau să le sufere;” 
pentru că existenţa lor veşnică era sigură.

Semnificaţia şi perioada de timpa bisericii Smirna. 
Smirna înseamnă mir, un apelativ potrivit pentru biserica lui 
Dumnezeu în timp ce ea trecea prin cuptorul de foc al persecuţiei, 
şi se dovedea  „un miros dulce-mirositor” pentru El. Însă în curând 
ajungem în zilele lui Constantin, când biserica prezintă o nouă fază, 
prezentând un nume foarte diferit şi o altă solie aplicabilă istoriei ei.

Conform cu aplicaţia precedentă, data bisericii din Smirna ar fi 
între anii 100 d.Hr.-323 d.Hr.

Versetele 12-17. Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată 
ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri: „Ştiu unde 
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locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii 
Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele 
acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la 
voi, acolo unde locuieşte Satan. Dar am ceva împotriva ta. Tu 
ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a 
învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor 
lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se 
dedea la curvie. Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin 
învăţătura nicolaiţilor, pe care Eu o urăsc. Pocăieşte-te, dar. 
Altfel, voi veni la tine curând şi Mă voi război cu ei cu sabia 
gurii Mele.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: 
„Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i 
voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume 
nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”

Contra bisericii din Smirna, care tocmai a fost analizată, nu a 
fost rostit niciun cuvânt de condamnare. Persecuţia este menită 
întotdeauna să păstreze biserica pură, şi să stimuleze membrii ei 
spre devoţiune şi evlavie. Însă acum ajungem la o perioadă când 
încep să lucreze influenţe prin care era probabil că urmau să se 
strecoare în biserică erori şi păcate. 

Semnificaţia numelui şi perioada bisericii Pergam. 
Cuvântul Pergamos înseamnă înălţime, înălţare. Perioada cuprinsă 
de această biserică poate fi situată între zilele lui Constantin sau, 
probabil, mai degrabă, de la pretinsa lui convertire la creştinism, 
în anul 323 d.Hr., până la instaurarea papalităţii, în anul 538 d.Hr. 
A fost o perioadă în care adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu au 
avut de luptat contra unui spirit de politică lumească, mândrie şi 
popularitate între pretinşii urmaşi ai lui Hristos şi contra lucrării 
violente a tainei fărădelegii, care, în cele din urmă, a avut ca 
rezultat dezvoltarea deplină a papalităţii, „om al fărădelegii”.

Acolo unde este scaunul de domnie lui Satan. Hristos 
ia seama de situaţia nefavorabilă a poporului Său în timpul acestei 
perioade. Limbajul nu este menit să semnifice aşezarea. Referitor 
la loc, Satan lucrează oriunde locuiesc creştini. Însă cu siguranţă 
există timpuri şi locuri în care el lucrează cu putere specială; şi 
perioada ocupată de biserica din Pergam a fost una dintre acestea. 
În timpul acestei perioade, doctrina lui Hristos a fost coruptă, şi 
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taina fărădelegii lucra; şi Satan punea chiar temeliile acelui cel mai 
extraordinar sistem de nelegiuire, papalitatea. Aici era decăderea 
prezisă de Pavel în 2 Tesaloniceni 2:3.

Antipa. Avem un motiv puternic să credem că prin acest nume 
se referă la o clasă de persoane şi nu la o persoană individuală, 
pentru că nu se găseşte nicio afirmaţie autentică referitoare la o 
astfel de persoană. Despre acest punct William Miller spune:  

„Se presupune că Antipa nu era un individ, ci o clasă de oameni 
care se opuneau puterii episcopilor, papilor, din acele zile, fiind o 
combinaţie a două cuvinte, anti, sau opus, şi papas, tată, sau papă; 
şi la acel timp mulţi dintre ei au suferit martiriul în Constantinopol 
sau Roma, unde episcopii şi papii au început să exercite puterea, 
care în curând a adus în supunere regii pământului şi a călcat în 
picioare drepturile bisericii lui Hristos. Cât despre mine însumi, 
nu văd niciun motiv de a respinge această explicaţie a cuvântului 
acesta, Antipas, în acest text, întrucât istoria acelor timpuri este 
perfect tăcută referitor la o persoană individuală numită astfel 
aici.”  (Prelegerile lui Miller, p. 138, 139).

Motivul mustrării. Dezavantajele situaţiei nu sunt nicio 
scuză pentru relele din biserică. Deşi această biserică a trăit  
într-un timp când Satan era în mod special la lucru, era datoria 
lor aceea de a se păstra nemânjiţi de aluatul doctrinelor rele. Ca 
urmare ei au fost mustraţi că adăposteau între ei pe acei care 
ţineau doctrinele lui Balaam şi ale Nicolaiţilor. (Vezi comentarii 
referitoare la Nicolaiţi, versetul 6). Care a fost doctrina lui Balaam, 
este descoperit în parte aici. El l-a învăţat pe Balac să pună o piatră 
de poticnire în faţa copiilor lui Israel. (Vezi o relatare completă 
a lucrării sale şi a rezultatelor ei în Numeri, capitolele 22-25, şi 
31:13-16). Se înţelege că Balaam dorea să blesteme pe Israel de 
dragul răsplăţii bogate pe care Balac i-o promitea dacă avea să 
facă astfel. Însă întrucât Domnul nu i-a permis să îi blesteme, el a 
hotărât să îndeplinească în esenţă acelaşi lucru, totuşi într-un mod 
cu totul diferit. El l-a sfătuit pe Balac să îi seducă, prin intermediul 
femeilor moabite, să participe la celebrarea riturilor idolatre şi 
a tuturor lucrurilor însoţitoare desfrânate. Planul a avut succes. 
Urâciunile idolatriei s-au răspândit în tabăra lui Israel, blestemul 
lui Dumnezeu a fost atras asupra lor prin păcatele lor şi prin plagă 
au căzut douăzeci şi patru de mii de persoane. 
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Doctrinele care au generat plângerea împotriva bisericii din 
Pergam au fost bineînţeles asemănătoare în tendinţa lor, conducând 
la idolatrie spirituală, şi la o legătură nepermisă între biserică 
şi lume. Din acest spirit s-a produs în cele din urmă unirea între 
puterile civilă şi eclesiastică, care a culminat în formarea papalităţii.

Pocăieşte-te. Disciplinând sau excluzându-i pe aceia care 
ţin aceste doctrine fatale. Hristos a declarat că dacă ei nu făceau 
aceasta, El urma să ia chestiunea în propriile Sale mâini şi să vină 
la ei (în judecată), şi să lupte contra lor (a acelora care ţineau aceste 
doctrine păcătoase); şi întreaga biserică urma să fie considerată 
responsabilă pentru greşelile acelor eretici, pe care îi ocrotiseră în 
mijlocul lor. 

Promisiunea. Biruitorului i se promite că va mânca din mana 
ascunsă, şi că va primi de la Domnul Său, care îl apreciază, o piatră 
albă, cu un nume nou şi preţios sculptat în ea. Referitor la mana 
care este „ascunsă”, şi un nume pe care nimeni nu îl va cunoaşte, 
în afară de cel care îl primeşte, nu ar trebui cerute multe explicaţii. 
Însă s-au făcut multe supoziţii referitor la aceste puncte, şi se 
poate aştepta o aluzie la ele. Majoritatea comentatorilor aplică 
mana, piatra albă, şi noul nume binecuvântărilor spirituale care 
pot fi experimentate în această viaţă; însă, asemenea tuturor 
promisiunilor date biruitorului, aceasta se referă, fără îndoială, 
pe deplin la viitor şi va fi dată când vine timpul ca sfinţii să fie 
răsplătiţi. Probabil următoarele afirmaţii ale lui H.Blunt sunt 
cele mai satisfăcătoare dintre tot ce a fost scris referitor la aceste 
amănunte:  

„Se crede, în general, de către comentatori, că aceasta se referă 
la un obicei judicial vechi de a lăsa să cadă o piatră neagră într-o 
urnă, când se intenţiona o condamnare, şi o piatră albă, când 
prizonierul trebuia să fie achitat; însă acesta este un act atât de 
diferit de cel descris prin cuvintele îi voi da o piatră albă”, încât  
suntem dispuşi să fim de acord cu cei care cred că se referă mai 
degrabă la un obicei, de un fel cu totul diferit, şi nu unul necunoscut 
cititorului clasic, în conformitate cu frumosul caracter potrivit al 
cazului din faţa noastră. În timpurile antice, când călătoritul era 
dificil din cauza lipsei de spaţii de găzduire publică, ospitalitatea 
era oferită într-o foarte mare măsură de persoane private, despre 
care, cu adevărat, găsim urme frecvente în istorie, şi nicăieri mai 
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multe decât în vechiul Testament. Persoanele care se împărtăşeau 
de această ospitalitate şi care o practicau, contractau adesea 
obiceiuri de prietenie şi consideraţie reciprocă, şi a devenit un 
obicei bine întemeiat între greci şi romani să le ofere oaspeţilor lor 
un semn deosebit, care era înmânat din tată în fiu, şi care asigura 
ospitalitatea şi tratamentul amabil oricând era prezentat. Acest 
semn era de obicei o pietricică, tăiată în jumătate, pe jumătăţile 
căreia  gazda şi oaspetele îşi înscriau reciproc numele, şi apoi le 
schimbau între ei. Crearea acestor mozaicuri era îndestulătoare 
pentru a asigura prietenia pentru ei înşişi sau pentru descendenţii 
lor, oricând ei călătoreau din nou în aceeaşi direcţie, în timp ce 
este evident că aceste pietre se cereau să fie ţinute secrete, şi 
numele scrise pe ele erau tăinuite cu grijă, pentru ca alţii să nu 
obţină privilegiile în locul acelor persoane, pentru care erau ele 
intenţionate.

Cât de naturală, deci, este aluzia la acest obicei în cuvintele 
textului: „îi voi da să mănânce din mana ascunsă!” şi după ce au 
făcut aceasta, după ce i-am făcut parte de ospitalitatea mea, după 
ce l-am recunoscut ca oaspete şi prieten al meu, îi voi oferi cadou 
piatra albă, şi pe piatră scris un nume nou, pe care niciun om nu 
îl cunoaşte în afară de cel care o primeşte. Îi voi da o garanţie a 
prieteniei mele, sacră şi inviolabilă, cunoscută doar lui însuşi.” 

Referitor la numele cel nou, Wesley spune în mod foarte 
adecvat: 

„Iacob, după victoria sa, a dobândit noul nume al lui Israel. Ai 
dori să ştii care va fi numele tău? Calea spre aceasta este simplă:  
biruieşte. Până atunci, toate întrebările tale sunt zadarnice. Atunci 
îl vei citi pe piatra albă.”

Verset 18-29. Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: „Iată ce 
zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului şi ale 
cărui picioare sunt ca arama aprinsă: „Ştiu faptele tale, 
dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale 
de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce 
am împotriva ta: tu laşi ca Izabela, femeia aceea care se zice 
prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea 
la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat 
vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia 
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ei! Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc 
cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de 
faptele lor.Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate bisericile 
vor cunoaşte că „Eu sunt Cel ce cercetez rinichii şi inima”; şi 
voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă tuturor 
celorlalţi din Tiatira, care nu aveţi învăţătura aceasta şi n-aţi 
cunoscut „adâncimile Satanei”, cum le numesc ei, vă zic: „Nu 
pun peste voi altă greutate. Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până 
voi veni! Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit 
lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui 
cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am 
primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi-i voi da luceafărul de 
dimineaţă.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.”

Perioada bisericii. Dacă perioada cuprinsă de Pergam a 
fost localizată corect, încheindu-se cu instaurarea papalităţii, în 
anul 538 d.Hr., cea mai naturală diviziune care poate fi repartizată 
bisericii Tiatira ar fi timpul în care a continuat această putere de-a 
lungul celor 1260 de ani de supremaţie a sa, sau din anul 538 d.Hr. 
până în anul 1798 d.Hr.

Semnificaţia numelui. Tiatira înseamnă „miros plăcut al 
muncii,” sau „jertfa pocăinţei.” Aceasta ar descrie bine starea bisericii 
lui Isus Hrisos de-a lungul perioadei triumfului şi persecuţiei papale. 
Acest secol de astfel de necazuri  îngrozitoare asupra bisericii, cum 
nu a fost niciodată (Matei 24:21), a îmbunătăţit condiţia religioasă 
a credincioşilor. Ca urmare ei primesc pentru faptele lor, pentru 
dragostea, slujirea, credinţa şi răbdarea lor, aprobarea Celui ai cărui 
ochi sunt ca flacăra de foc. Şi faptele lor sunt apoi menţionate din 
nou, ca fiind demne de o dublă aprobare. 

Existase o îmbunătăţire în starea lor, o creştere în har, o creştere 
în toate aceste elemente ale creştinismului. Această biserică este 
singura care este apreciată pentru o îmbunătăţire în lucrurile 
spirituale. Însă, după cum în biserica din Pergam circumstanţele 
nefavorabile nu au fost nicio scuză pentru doctrinele false din 
biserică, tot astfel în această biserică, nicio cantitate de muncă, 
dragoste, slujire, credinţă, sau răbdare nu putea compensa pentru 
un asemenea păcat. O mustrare le este dată de aceea pentru că 
suferă în mijlocul lor. 
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Pe acea femeie Izabela. După cum în biserica anterioară 
Antipa desemna nu un individ, ci o clasă de persoane, tot astfel, fără 
îndoială, Izabela trebuie înţeleasă aici în acelaşi sens. Dicţionarul 
Biblic al lui Watson spune: „Numele Izabela este folosit proverbial. 
(Apocalipsa 2:20).” 

William Miller, în Lectures, p. 142, vorbeşte după cum urmează:
„Izabela este un nume simbolic, făcând referire la soţia lui 

Ahab, care i-a ucis pe profeţii Domnului, l-a condus pe soţul 
ei la idolatrie şi îi hrănea pe profeţii lui Baal la masa ei. Nu se 
putea folosi o figură mai izbitoare pentru a reprezenta urâciunile 
papalităţii. (Vezi 1 Regi, capitolele 18, 19, 21). Este foarte evident 
din istorie, precum şi din acest verset, că biserica lui Hristos a 
permis ca unii dintre călugării papali să predice şi să înveţe între 
ei. (Vezi „Istoria Valdenzilor”).”

Comentariul Comprehensiv are următoarea remarcă, referitor 
la versetul 23: „Se vorbeşte despre copii, ceea ce confirmă ideea 
că se referă la o sectă şi prozeliţii ei.” Judecăţile cu care este 
ameninţată aici această femeie sunt în armonie cu ameninţările 
din alte părţi ale acestei cărţi contra bisericii Romane, simbolizată 
de o femeie coruptă, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului. 
(Vezi capitolele 17-19). Moartea cu care este ameninţată este 
fără îndoială moartea a doua, la sfârşitul celor o mie de ani 
din Apocalipsa 20, când va fi dată răsplătirea dreaptă de la Cel 
care cercetează „rărunchii şi inimile” tuturor oamenilor. Şi, în 
continuare, declaraţia „Voi răsplăti fiecăruia dintre voi după 
faptele lui”, este dovadă că mesajul adresat acestei biserici priveşte 
înainte în mod profetic spre răsplătirea sau pedepsirea finală a 
tuturor persoanelor responsabile.

Şi toate bisericile vor cunoaşte.  S-a susţinut din această 
expresie că aceste biserici nu puteau desemna şapte perioade 
succesive ale erei evangheliei, ci că trebuie să existe în acelaşi timp, 
întrucât altfel nu toate bisericile ar putea şti, văzând judecăţile 
Sale asupra Izabelei şi copiilor ei, că Hristos era Cercetătorul 
rărunchilor şi inimilor. Însă când anume vor şti toate bisericile 
aceasta? - Când aceşti copii sunt pedepsiţi cu moartea. Şi dacă 
acesta este timpul când moartea a doua este atribuită tuturor 
celor răi, atunci cu adevărat „toate bisericile” vor şti, când privesc 
executarea judecăţii, că niciun lucru ascuns, niciun gând sau scop rău 
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al inimii nu a scăpat de sub cunoştinţa Celui care, cu ochii asemenea 
flăcărilor de foc, cercetează inimile şi rărunchii oamenilor. 

Nu voi pune asupra ta nicio altă povară. - Un răgaz 
promis bisericii, dacă înţelegem bine, din faţa poverii, care a fost 
atât de mult timp partea ei, - povara opresiunii papale. Nu poate 
fi aplicată primirii adevărurilor noi; pentru că adevărul nu este o 
povară pentru vreo fiinţă responsabilă. Însă zilele de strâmtorare 
care au venit asupra bisericii aceleia urmau să fie scurtate de 
dragul celor aleşi. (Matei 24:22). „Ei vor fi ajutaţi puţin,” spune 
profetul. (Daniel 11:34). „Dar pământul a dat ajutor femeii,” spune 
Ioan. (Apocalipsa 12:16).

Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni! Acestea 
sunt cuvintele „Fiului lui Dumnezeu” şi prezintă vederii noastre 
o venire necondiţională. Bisericile din Efes şi Pergam au fost 
ameninţate cu veniri, în cazul anumitor condiţii: „Pocăieşte-te, 
altfel voi veni la tine,” etc., implicând pedepsele judecăţii. Însă 
aici este prezentată o venire de o natură cu totul diferită. Nu este 
ameninţarea unei pedepse. Nu atârnă de nicio condiţie. Este pusă 
în faţa credinciosului ca o chestiune de speranţă, şi se poate referi 
la niciun alt eveniment decât viitoarea a doua venire a Domnului 
în slavă, când încercările creştinului vor înceta, şi eforturile 
sale în alergarea pentru viaţă, şi războiul său pentru o cunună a 
neprihănirii, vor fi răsplătite cu succes veşnic.

Această biserică ne aduce la timpul când semnele imediate ale 
apropiatei veniri încep să fie împlinite. În 1780, cu optsprezece ani 
înainte de încheierea acestei perioade, semnele prezise a fi în stele 
(vezi capitolul 6:12) au fost împlinite. Şi referitor la aceste semne 
Salvatorul a spus: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să 
vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră 
se apropie.” În istoria acestei biserici ajungem la un punct când 
sfârşitul vine atât de aproape, încât atenţia oamenilor ar putea fi în 
mod adecvat atrasă în mod mai amănunţit la acel eveniment. Tot 
timpul Hristos a spus urmaşilor Săi: „Puneţi-i în negoţ până mă 
voi întoarce”; „Lucraţi până vin Eu.” (Luca 19:13, engl.). Acum El 
spune: „Ţineţi strâns până vin Eu.”

Până la sfârşit. Sfârşitul erei creştine. „Dar cine va răbda 
până la sfârşit,” spune Hristos, „va fi mântuit.” (Matei 24:13). 
Nu există aici o promisiune asemănătoare celor care păstrează 
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cuvintele lui Hristos, care fac lucrurile pe care El le-a recomandat, 
care ţin credinţa lui Isus? (Capitolul 14:12).

Stăpânire peste neamuri. În această lume cei răi deţin 
conducerea şi servii lui Hristos nu sunt apreciaţi. Însă vine timpul 
când neprihănirea va deţine supremaţia: când toată nelegiuirea va 
fi văzută în adevărata sa lumină şi îşi va pierde valoarea în mod 
considerabil; şi când sceptrul puterii va fi în mâinile poporului lui 
Dumnezeu. Această promisiune va fi explicată de următoarele fapte 
şi versete biblice: (1) Naţiunile vor fi date de către Tatăl în mâinile 
lui Hristos, pentru a fi conduse cu un toiag de fier şi sfărâmate în 
bucăţi, asemenea unui vas al olarului (Psalmii 2:8, 9); (2) Sfinţii 
lui Hristos vor fi asociaţi cu El, când El începe astfel lucrarea Sa 
de putere şi judecată (Apocalipsa 3:21); (3) Ei vor domni cu El în 
această capacitate timp de o mie de ani (capitolul 20:4); (4) În 
timpul acestei perioade, decretul de judecată asupra oamenilor răi 
şi a îngerilor răi este hotărât (1 Corinteni 6:2, 3); (5) La sfârşitul 
celor o mie de ani, ei au onoarea de a împărţi cu Hristos executarea 
sentinţei scrise. (Psalmii 149:9).

Luceafărul de dimineaţă. Hristos spune, în Apocalipsa 
22:16, că El Însuşi este luceafărul de dimineaţă. Luceafărul 
de dimineaţă este predecesorul imediat al zilei. Ceea ce este 
numit aici luceafărul de dimineaţă, este numit „luceafărul de 
zi” în 2 Petru 1:19 (engl. KJV), unde este asociat cu ivirea zorilor 
zile: „Până se va crăpa de ziuă, şi va răsări luceafărul de zi.” În 
timpul obositoarei nopţi de veghere a sfinţilor, ei au cuvântul lui 
Dumnezeu, care să reverse asupra cărării lor lumina sa necesară. 
Însă când ziua va răsări în inimile lor sau luceafărul de dimineaţă 
va fi dat biruitorilor, ei vor fi luaţi într-o relaţie atât de strânsă 
cu Hristos, încât inimile lor vor fi pe deplin iluminate de Spiritul 
Său, şi ei vor umbla în lumina Sa. Atunci ei nu vor mai avea nevoie 
de cuvântul sigur al profeţiei, care străluceşte acum ca o lumină  
într-un loc întunecos. Grăbeşte-te, o ceas glorios, când lumina zilei 
strălucitoare a cerului va răsări pe cărarea micii turme, şi razele de 
slavă din lumea eternă vor îmbrăca în sclipiri de aur steagurile ei!
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Capitolul 3

Cele şapte biserici - continuare
Versetele 1-6. Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: „Iată ce 
zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte 
stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti 
mort. Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci 
n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.
Adu-ţi aminte, dar, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! 
Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas 
voi veni peste tine. Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-
au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi 
în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat 
astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din 
Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu 
şi înaintea îngerilor Lui.” Cine are urechi să asculte ce zice 
bisericilor Duhul.”

Perioada şi semnificaţia numelui.  Dacă datele referitoare 
la bisericile precedente au fost fixate în mod corect, perioada 

cuprinsă de biserica Sardes trebuie să înceapă în jurul anului 
1798. Sardes înseamnă „prinţ sau cântec de bucurie”, sau „ceea ce 
rămâne.” Avem deci în faţa noastră, constituind biserica, bisericile 
reformate, numite de la data de mai sus până la marea mişcare ce 
a marcat o altă eră în istoria poporului lui Dumnezeu.

Marele defect găsit în această biserică este că îi merge numele 
că trăieşte, dar e moartă. Şi ce poziţie înaltă, dintr-un punct de 
vedere lumesc, a ocupat numita biserică în timpul acestei perioade! 
Priviţi la titlurile sale sonore şi la favoarea ei din partea lumii! Însă 
cum au crescut de repede mândria şi popularitatea, până când 
spiritualitatea este distrusă, linia de demarcaţie dintre biserică şi 
lume este ştearsă, şi aceste diferite corpuri populare sunt biserici 
ale lui Hristos doar cu numele!

Această biserică urma să audă proclamarea doctrinelor celei 
de a doua veniri, după cum aflăm din versetul 3: „Dacă deci nu 
vei veghea, voi veni la tine ca un hoţ.” Aceasta implică faptul că 
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doctrina revenirii urma să fie proclamată, şi datoria de a veghea 
urma să fie aşezată asupra bisericii. Venirea despre care se 
vorbeşte aici este necondiţionată; doar modul în care va veni la ei 
este determinat de condiţii. Nevegherea lor nu urma să împiedice 
venirea Domnului; însă veghind, ei puteau evita să fie luaţi prin 
surprindere ca de un hoţ.” (1 Tesaloniceni 5:4). 

Câteva nume chiar în Sardes. Acest limbaj ar părea că 
implică o perioadă de spirit lumesc fără precedent în biserică. 
Însă chiar în această stare de lucruri există unii ale căror haine 
nu sunt mânjite, - unii care s-au menţinut liberi de influenţa lor 
contaminatoare. Iacov spune: „Religiunea curată şi neîntinată 
înaintea lui Dumnezeu şi a Tatălui este aceasta: Să cerceteze pe 
orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să se păzească pe ei înşişi 
nepătaţi de lume.” (Iacov 1:27).

Vor umbla cu Mine în alb. Domnul nu trece cu vederea 
poporul Său în niciun loc, oricât de redus ar fi numărul lor. Creştin 
singuratic, fără niciunul de aceeaşi credinţă cu care să comunici, 
simţi tu vreodată ca şi când oastea necredincioşilor ar vrea să te 
înghită? Nu eşti neobservat sau uitat de Domnul tău. Mulţimea 
celor răi din jurul tău nu poate fi atât de mare încât să te ascundă 
privirii Sale; şi dacă te menţii nepătat de răul care e împrejur, 
promisiunea este sigură pentru tine. Vei fi îmbrăcat în alb, - haina 
albă a biruitorului, - şi vei umbla cu Domnul tău în slavă. Vezi 
capitolul 7:17: „Pentru că Mielul, care este în mijlocul tronului, îi 
va hrăni şi îi va conduce la izvoarele vii de ape: şi Dumnezeu va 
şterge toate lacrimile din ochii lor.”

Haina albă. A fi îmbrăcat în haine albe este explicat în alte 
versete ca un simbol pentru schimbarea nelegiuirii în neprihănire. 
(Vezi Zaharia 3:4,5.) „Luaţi de pe el hainele murdare,” este explicat 
prin limbajul care urmează: „Iată, am făcut ca nelegiuirea ta să 
treacă de la tine.” „Inul fin,” sau haina albă, „este neprihănirea 
sfinţilor.” (Apocalipsa 10:8, engl.KJV).

Cartea vieţii. Obiect de interes vibrant! Volum vast şi 
cuprinzător, în care sunt înregistrate numele tuturor candidaţilor 
la viaţa veşnică! Şi există pericolul ca, după ce numele noastre au 
fost odată înregistrate în acel registru ceresc, ele să fie şterse? - 
Da; altfel această avertizare nu ar fi fost notată vreodată. Pavel, 
chiar, se temea ca nu cumva el să fie lepădat. (1 Corinteni 9:27). 
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Doar devenind biruitori  până la final numele noastre pot rămâne 
în acea carte. Însă nu vor birui toţi. Numele lor, bineînţeles, vor fi 
şterse. Şi se face referire la un punct definit în viitor pentru această 
lucrare: „Eu nu voi şterge numele biruitorilor”,  spune Hristos (la 
timpul viitor), ceea ce înseamnă, de asemenea, prin implicare, 
că în acelaşi timp el va şterge numele acelora care nu vor birui. 
Nu este acesta cumva acelaşi timp menţionat de Petru în Fapte 
3:19? „Pocăiţi-vă de aceea şi fiţi convertiţi, ca păcatele voastre 
să fie şterse când vor veni vremurile de înviorare din prezenţa 
Domnului.” (engl. KJV). A spune biruitorului că numele său nu va fi 
şters din cartea vieţii, înseamnă, de asemenea, a spune că păcatele 
sale vor fi şterse din cartea vieţii, unde ele sunt înregistrate, ca 
să fie nu mai fie memorate contra lui niciodată. (Evrei 8:12). Şi 
aceasta va fi atunci când timpurile de înviorare vin din prezenţa lui 
Dumnezeu; nu putem adăuga noi, în limbajul diferit al lui Petru: 
Când luceafărul de zi va răsări în inimile noastre, sau luceafărul de 
dimineaţă va fi dat bisericii, chiar înainte de revenirea Domnului 
pentru a anunţa ziua glorioasă? (2 Petru 1:19; Apocalipsa 2:28). 
Şi când acea oră a deciziei va veni, care nu poate fi acum foarte 
departe în viitor, cum va fi, cititorule, cu tine? Vor fi păcatele tale 
şterse şi numele tău păstrat în cartea vieţii? Sau va fi şters numele 
tău din cartea vieţii, şi păcatele tale vor fi lăsate să prezinte raportul 
lor îngrozitor contra ta? 

Prezentarea în slavă. „Eu voi mărturisi numele Său în faţa 
Tatălui meu, şi înaintea îngerilor Săi.” 

Hristos a învăţat aici pe pământ, că după cum Îl mărturiseau 
sau tăgăduiau oamenii, dispreţuiau sau onorau, aşa urmau să fie 
ei mărturisiţi sau tăgăduiţi în faţa Tatălui Său în cer şi a sfinţilor 
îngeri. (Matei 10:32, 33; Marcu 8:28; Luca 12:8,9). Şi cine îşi poate 
imagina onoarea de a fi aprobat înaintea oştilor cereşti! Cine poate 
concepe strălucirea acelui moment, când noi vom fi proprietate a 
Domnului vieţii în faţa Tatălui Său, ca acei care au făcut voia Sa, 
care au luptat lupta cea bună, au alergat în alergare, L-au onorat 
înaintea oamenilor, au biruit, şi ale căror nume sunt demne, prin 
meritele Sale, să stea în raportul nepieritor al cărţii vieţii pentru 
veac şi în veci de veci!



45

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 3

Versetele 7-13. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i: Aceste 
lucruri le spune Cel ce este sfânt, Cel ce este adevărat, şi Cel ce 
are cheia lui David, Cel care deschide, şi niciun om nu închide; 
şi închide, şi niciun om nu deschide; ştiu faptele tale: iată, am 
pus înaintea ta o uşă deschisă, şi niciun om nu o poate închide: 
pentru că tu ai puţină tărie, şi ai păstrat cuvântul Meu, şi nu 
mi-ai tăgăduit numele. Iată, îi voi face pe cei din sinagoga 
Satanei, care spun că sunt evrei, şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi 
face pe aceştia să vină şi să se închine în faţa picioarelor tale, 
şi să ştie că Eu te-am iubit. Pentru că tu ai păstrat cuvântul 
răbdării Mele, Eu de asemenea te voi păstra de ora ispitirii, 
care va veni asupra întregii lumi, pentru a-i încerca pe cei 
care locuiesc pe pământ. Iată, eu vin în grabă: ţine strâns ceea 
ce ai, ca nimeni să nu îţi ia cununa. Pe cel care va birui, îl voi 
face un stâlp în templul Dumnezeului meu, şi el nu va mai ieşi: 
şi voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu, şi numele cetăţii 
Dumnezeului meu, care este Noul Ierusalim, care se coboară 
din cer de la Dumnezeul Meu: şi voi scrie pe El numele Meu cel 
nou. Cel care are urechi, să audă ce spune bisericilor Duhul. 
(engl. KJV)

Semnificaţia numelui şi perioada bisericii. Cuvântul 
Filadelfia semnifică dragoste frăţească, şi exprimă poziţia şi 
spiritul acelora care au primit mesajul advent până în toamna 
anului 1844. Şi ei au ieşit din bisericile sectare, au lăsat în urmă 
nume de partide şi sentimente partizane; şi fiecare inimă bătea în 
unitate, după cum dădeau avertizarea bisericilor şi lumii şi indicau 
spre venirea Fiului omului, ca adevărata speranţă a credinciosului. 
Egoismul şi lăcomia erau lăsate la o parte şi un spirit de consacrare 
şi de sacrificiu era nutrit. Spiritul lui Dumnezeu era cu fiecare 
adevărat credincios şi lauda Sa pe fiecare limbă. Acei care nu 
au fost în acea mişcare nu ştiu nimic despre adânca cercetare 
a inimii, consacrarea tuturor lui Dumnezeu, pacea, bucuria în 
Duhul Sfânt, şi iubirea pură, arzătoare unul pentru altul, de care 
se bucurau adevăraţii credincioşi. Cei care erau în acea mişcare 
sunt conştienţi de faptul că limbajul nu reuşeşte să descrie acea 
stare sfântă, fericită.
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Cheia lui David.  O cheie este un simbol al puterii. Fiul lui 
Dumnezeu este moştenitorul de drept al tronului lui David; şi El 
este pe punctul de a lua pentru Sine marea Sa putere, şi a domni; 
ca urmare, El este reprezentat ca având cheia lui David. Tronul lui 
David sau al lui Hristos, pe care El va domni, este inclus în capitala 
împărăţiei Sale, Noul Ierusalim, care e acum sus, însă care urmează 
să fie localizat pe acest pământ, unde El urmează să domnească în 
veac şi în veci de veci. (Apocalipsa 21:1-5; Luca 1:32, 33).

Cel care deschide, şi niciun om nu închide etc.  Pentru 
a înţelege acest limbaj este necesar să privim la poziţia şi lucrarea 
lui Hristos, după cum este legată de slujirea Sa în sanctuar, sau 
în adevăratul cort de sus. (Evrei 8:2). O replică sau un model 
al acestui sanctuar ceresc a existat cândva aici pe pământ prin 
sanctuarul construit de Moise. (Exodul 25:8, 9; Fapte 7:44; Evrei 
9:1, 21, 23, 24). Clădirea pământească avea două încăperi - locul 
sfânt şi locul prea sfânt. (Exodul 26:33, 34). În prima încăpere 
erau sfeşnicul, masa cu pâinile pentru punerea înainte, şi altarul 
tămâierii. În cea de a doua erau chivotul, care conţinea tablele 
legământului, sau cele zece porunci, şi heruvimii. (Evrei 9:1-5). 
Într-un mod asemănător, sanctuarul în care slujeşte Hristos în 
ceruri are două încăperi. (Evrei 9:24). (Vezi de asemenea versetele 
8 şi 12 şi capitolul 10:19; în fiecare dintre aceste texte cuvintele 
redate prin locul prea sfânt şi locul sfânt sunt la plural în original, 
şi ar trebui traduse locurile sfinte). Şi întrucât toate lucrurile au 
fost făcute după modelul lor, sanctuarul ceresc are de asemenea 
mobilier similar cu cel pământesc. Pentru antitipul sfeşnicului 
de aur şi altarul tămâierii, în prima încăpere, vezi Apocalipsa 
4:5; 8:3; şi pentru antitipul chivotului legământului, cu cele zece 
porunci ale sale, vezi Apocalipsa 11:19. În sanctuarul de pe pământ 
slujeau preoţii. (Exodul 28:41, 43; Evrei 9:6,7; 13:11 etc.). Slujirea 
acestor preoţi era o umbră a slujirii lui Hristos în sanctuarul din 
ceruri. (Evrei 8:4, 5). Un ciclu complet de slujire era îndeplinit 
în sanctuarul pământesc o dată în fiecare an. (Evrei 9:7). Însă în 
sanctuarul de sus serviciul este îndeplinit odată pentru totdeauna.  
(Evrei 7:27; 9:12). La încheierea serviciului simbolic anual, marele 
preot intra în a doua încăpere, locul cel mai sfânt al sanctuarului, 
pentru a face o ispăşire; şi această lucrare este numită curăţirea 
sanctuarului. (Levitic 16:20, 30, 33; Ezechiel 45:18). Când slujirea 
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în locul prea sfânt începea, cea din locul sfânt se încheia; şi nu se 
îndeplinea niciun serviciu cât timp preotul era angajat în sfânta 
sfintelor. (Levitic 16:17). O deschidere şi o închidere similară, sau 
schimbare a slujirii, trebuie să fie îndeplinită de către Hristos 
când vine timpul  pentru curăţirea sanctuarului ceresc. Şi timpul 
a sosit pentru ca acest serviciu să înceapă la încheierea celor 
2300 de zile, în 1844. La acest eveniment se poate aplica în mod 
adecvat deschiderea şi închiderea din textul luat în considerare, 
deschiderea fiind o începere a slujirii Sale în Locul Prea Sfânt, 
şi închiderea, încheierea acesteia în prima încăpere, sau Sfânta. 
(Vezi explicaţia subiectului sanctuarului şi al curăţirii sale, la 
Daniel 8:14). 

Versetul 9 probabil se aplică celor care nu ţin pasul cu lumina 
care înaintează a adevărului, şi care se opun celor care fac 
aceasta. Aceştia vor fi făcuţi să simtă şi să mărturisească faptul 
că Dumnezeu îi iubeşte pe cei care, nerespingând împlinirile din 
trecut ale cuvântului Său, nici devenind stereotipi într-un crez, 
continuă să înainteze într-o cunoaştere a adevărului Său. 

Cuvântul răbdării Mele. Ioan spune, în Apocalipsa 14:12: 
„Aici este răbdarea sfinţilor; care p[zesc poruncile lui Dumnezeu, 
şi credinţa lui Isus.” Cei care trăiesc acum în ascultare răbdătoare 
şi credincioasă de poruncile lui Dumnezeu şi de credinţa lui Isus, 
vor fi păziţi în ceasul ispitirii şi de pericolului ce se află chiar în faţa 
noastră. (Vezi capitolul 13:13-17).

Iată, Eu vin curând. A doua venire a lui Hristos este 
prezentată din nou vederii aici, cu un accent mai uimitor decât în 
oricare dintre mesajele anterioare. Apropierea acelui eveniment 
este prezentată atenţiei credincioşilor. Mesajul se aplică unei 
perioade când acel mare eveniment este iminent; şi în aceasta avem 
cea mai de necontestat dovadă a naturii profetice a acestor mesaje. 
Ce se spune despre primele trei biserici nu conţine nicio aluzie la 
a doua venire a lui Hristos, din cauza faptului că ele nu cuprind 
o perioadă în timpul căreia acel eveniment ar putea fi aşteptat, 
în conformitate cu Scripturile. Însă ajungem la biserica Tiatira, 
dincolo de care doar trei stagii, comparativ scurte, ale bisericii 
apar până la sfârşit şi, ca şi când atunci a sosit timpul când această 
mare speranţă tocmai începea să se ivească, asemenea zorilor, 
asupra bisericii, mintea este purtată înainte spre aceasta printr-o 
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unică aluzie: „Ţine strâns până vin.” Ajungem la următoarea stare 
a bisericii, Sardes, biserica ce ocupă o poziţie şi mai aproape de 
acel eveniment, şi este prezentată vederii marea proclamare, care 
urma să o vestească, iar bisericii îi este prezentată datoria de a 
veghea: „Dacă nu vei veghea, voi veni asupra ta ca un hoţ.” Ajungem 
la biserica Filadelfia, mai târziu în fluxul timpului, şi apropierea 
aceluiaşi mare eveniment Îl conduce apoi pe Cel care este „sfânt şi 
adevărat” să rostească declaraţia mişcătoare: „Iată, Eu vin curând.” 
Cât de evident este din toate acestea că aceste biserici ocupă poziţii 
succesiv mai aproape de marea zi a Domnului, după cum în fiecare 
biserică ce a urmat, şi într-o proporţie mereu crescândă, acest 
mare eveniment este făcut din ce în ce mai proeminent, şi este mai 
definit şi mai impresionant adus în atenţia bisericii. Aici ei văd cu 
adevărat apropiindu-se ziua. (Evrei 10:25).

Este recomandată credincioşia. „Ţine ceea ce ai, ca 
nimeni să nu îţi ia cununa.” Nu că prin credincioşia noastră noi 
deposedăm pe altcineva de coroană; ci verbul redat prin a lua are 
un număr de definiţii, una dintre acestea fiind „a lua îndepărtând, 
a lua de la, a deposeda de.” Ţine strâns ceea ce ai, pentru ca niciun 
om să nu te deposedeze de cununa vieţii. Nu permiteţi nimănui, 
niciunui lucru, să vă conducă să renunţaţi la adevăr, sau să vă 
corupă de la căile drepte ale Domnului; pentru că făcând aşa ei vă 
vor face să vă pierdeţi răsplata. 

Un stâlp în templu.  Biruitorul are în acest mesaj promisiunea 
de a fi făcut un stâlp în templul lui Dumnezeu, şi de a nu mai ieşi. 
Templul trebuie să reprezinte aici biserica; şi promisiunea de a fi 
făcut un stâlp în acest templu este cea mai puternică promisiune 
care ar putea fi dată despre un loc de onoare, permanenţă şi 
siguranţă în biserică, sub imaginea unei clădiri cereşti. Şi când vine 
timpul ca această parte a promisiunii să fie îndeplinită, timpul de 
probă al biruitorului a trecut; el este perfect întemeiat în adevăr, 
şi sigilat. „El nu va mai ieşi;” adică, nu mai există pericolul ca el 
să decadă; el îi aparţine pentru veşnicie Domnului; mântuirea sa 
este sigură.

Însă ei vor avea mai mult de atât. Din momentul când ei 
biruiesc şi sunt sigilaţi pentru cer, ei sunt etichetaţi, dacă putem 
spune aşa, ca aparţinând lui Dumnezeu şi lui Hristos, şi având ca 
adresă destinaţia lor, Noul Ierusalim. Ei vor avea scris asupra lor 
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numele lui Dumnezeu, a cărui proprietate sunt ei, numele Noului 
Ierusalim, locul spre care merg ei, nu vechiul Ierusalim spre care 
unii privesc în zadar. Şi ei au asupra lor numele cel nou al lui 
Hristos, prin a cărui autoritate ei vor primi viaţa veşnică şi vor 
intra în împărăţie. Astfel sigilaţi şi etichetaţi, sfinţii lui Dumnezeu 
sunt în siguranţă. Niciun vrăjmaş nu va fi în stare să ajungă la 
destinaţia lor, portul glorios de odihnă, Ierusalimul de sus.

Versetele 14-22. Îngerului bisericii Laodicea scrie-i: Aceste 
lucruri le spune Cel ce este Amin, Martorul credincios şi 
adevărat, începutul creaţiei lui Dumnezeu; Ştiu faptele tale, că 
nu eşti nici rece, nici în clocot: aş vrea să fii rece sau în clocot. 
Aşadar pentru că eşti căldicel, şi nici rece, nici în clocot, te voi 
scuipa din gura Mea. Pentru că spui, sunt bogat, şi am sporit 
în bunuri, şi nu am nevoie de nimic; şi nu ştii că eşti nenorocit, 
şi ticălos, şi sărat şi orb, şi gol; Te sfătuiesc să cumperi de la 
Mine aur încercat în foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, 
ca să fii îmbrăcat, şi să nu se vadă ruşinea goliciunii tale; 
şi unge-ţi ochii cu alifie pentru ochi, ca să poţi vedea. Pe cei 
pe care îi iubesc, îi mustru şi îi pedepsesc: fi zelos, de aceea, 
şi pocăieşte-te. Iată, Eu stau la uşă şi bat; dacă aude cineva 
glasul Meu şi Îmi deschide uşa, voi intra la El, şi voi cina cu el, 
şi el cu Mine. Celui care va birui îi voi da să şadă cu Mine pe 
tronul Meu, tot aşa cum am biruit şi Eu, şi şed cu Tatăl Meu pe 
scaunul Său. Cel care are ureche, să audă ce spune bisericilor 
Duhul. (engl. KJV).

Semnificaţia numelui şi perioada bisericii. Laodicea 
înseamnă judecarea poporului, sau, conform Cruden, un popor 
drept. Solia către această biserică prezintă vederii scenele de 
încheiere ale timpului de probă. Ea prezintă o perioadă de 
judecată. Este ultima perioadă a bisericii. Ca urmare se aplică 
celor credincioşi sub solia îngerului al treilea, ultimul mesaj de 
milă înainte de venirea lui Hristos (vezi capitolul 14:9-14), în timp 
ce marea zi a ispăşirii are loc şi judecata de cercetare trece asupra 
casei lui Dumnezeu - o perioadă în timpul căreia legea cea dreaptă 
şi sfântă a lui Dumnezeu este luată de biserica aşteptătoare ca 
regulă de viaţă a lor.
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Aceste lucruri le spune Cel ce este Amin. Aceasta este, 
deci solia finală către biserici înainte de încheierea timpului de 
probă. Şi deşi prezentarea pe care o face El stării laodiceenilor 
indiferenţi este îngrozitoare şi cutremurătoare, cu toate acestea 
ea nu poate fi tăgăduită; pentru că Martorul este „credincios şi 
adevărat.” Mai mult, El este „începutul creaţiei lui Dumnezeu.” 
Unii încearcă, prin acest limbaj, să susţină eroarea că Hristos a 
fost o fiinţă creată, a cărui existenţă datează înainte de cea a unei 
fiinţe sau a vreunui lucru creat, imediat după Dumnezeul existent 
prin Sine Însuşi şi veşnic. Însă limbajul nu implică în mod necesar 
faptul că El a fost creat; întrucât cuvintele „începutul creaţiei lui 
Dumnezeu,” pot semnifica simplu faptul că lucrarea de creaţiune, 
vorbind în sens strict, a fost începută de către El. „Fără El nu a fost 
făcut nimic.” Alţii, pe de altă parte, şi credem că e mai potrivit, 
iau cuvântul în sensul „agent” sau „cauză eficientă”, care este unul 
dintre sensurile cuvântului, înţelegând că Hristos este agentul 
prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile, dar că Fiul a ajuns la 
existenţă printr-un mod diferit, întrucât El este numit „singurul 
născut” din Tatăl. Ar părea cu totul nepotrivit să aplicăm această 
expresie la orice fiinţă creată în sensul obişnuit al acelui termen. 

Acuzaţia pe care o aduce El contra laodiceenilor este că ei sunt 
căldicei, nici reci, nici în clocot. Lor le lipseşte acea fervoare, acel 
zel, şi acea devoţiune, pe care poziţia lor în istoria de încheiere 
a lumii, cu lumina profeţiei strălucind asupra cărării lor, cere să 
o manifeste ei; şi această încropeală este arătată printr-o lipsă 
de fapte bune; pentru că Martorul credincios şi adevărat aduce 
această acuzaţie îngrozitoare contra lor dintr-o cunoaştere a 
faptelor lor.

Aş vrea să fii rece sau în clocot. Trei stări sunt prezentate 
în acest mesaj - rece, căldicel, şi fierbinte. Este important să 
determinăm ce stare reprezintă fiecare, pentru a ne păzi de 
concluzii greşite. Trebuie analizate trei stări ale vieţii spirituale 
care au de-a face cu biserica, nu cu lumea. Ce înseamnă termenul 
în clocot, nu este greu de înţeles. Mintea asociază imediat o stare 
de fervoare intensă şi zel, când toate afecţiunile, ridicate la cel mai 
înalt nivel, sunt atrase către Dumnezeu şi cauza Sa, şi se manifestă 
în fapte corespunzătoare. A fi căldicel înseamnă a fi într-o stare 
în care inima şi seriozitatea lasă de dorit; în care nu există nicio 
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tăgăduire care să coste ceva, nu se simte nicio purtare a crucii, nicio 
mărturisire hotărâtă pentru Hristos, nicio agresiune îndrăzneaţă, 
care să menţină muşchii încordaţi şi armura strălucindă; şi, mai 
rău decât toate, aceasta implică mulţumire deplină cu acea stare. 
Însă a fi rece - ce este aceasta? Denotă aceasta o stare de corupţie, 
răutate şi păcat, ce caracterizează lumea necredincioşilor? Nu 
putem considera astfel, pentru următoarele motive:  

1. Ar părea aspru şi respingător să îl reprezentăm pe Hristos 
ca dorindu-şi, în orice circumstanţe, ca persoanele să fie în această 
condiţie; însă El spune: „Aş vrea să fi rece sau în clocot.”

2. Nicio stare nu poate fi mai ofensatoare pentru Hristos 
decât cea a păcătosului în rebeliune deschisă, cu inima sa plină de 
orice rău. Ar fi de aceea incorect să Îl reprezentăm pe Hristos că 
ar prefera acea stare faţă de oricare poziţie pe care o poate ocupa 
poporul Său, în timp ce încă sunt consideraţi ai Săi.

3. Ameninţarea cu respingerea din versetul 16 este pentru că 
nu sunt nici reci, nici în clocot. Sau altfel spus, dacă ar fi fie reci 
sau în clocot, ei nu ar fi respinşi. Însă dacă prin reci este descrisă 
o stare de răutate lumească pe faţă, ei ar fi respinşi pentru aceasta 
foarte grabnic. Ca urmare nu astfel poate să fie semnificaţia sa.

În aceste condiţii suntem constrânşi să concluzionăm că prin 
acest limbaj Domnul nostru nu face nicio referire la cei din afara 
bisericii Sale, ci că se referă la trei grade de afecţiune spirituală, 
două dintre ele fiindu-i mai acceptabile decât a treia. Căldura sau 
răceala sunt preferabile încropelii. Însă ce fel de stare spirituală 
este desemnată prin termenul rece? Putem remarca mai întâi că 
aceasta este o stare a sentimentelor. În această privinţă ea este 
superioară încropirii, care este o stare de relativă insensibilitate, 
indiferenţă şi auto-mulţumire supremă. A fi fierbinte înseamnă de 
asemenea o stare a sentimentelor. Şi întrucât „în clocot” semnifică 
fervoare plină de bucurie, şi o exercitare plină de viaţă a tuturor 
afecţiunilor, cu o inimă radiindă de prezenţa simţită şi iubirea lui 
Dumnezeu, tot astfel prin „rece” s-ar părea că se denotă o stare 
spirituală caracterizată de lipsa acestor trăsături, totuşi una în 
care persoana simte această lipsă, şi tânjeşte să îşi obţină din nou 
comorile pierdute. Această stare este bine exprimată prin limbajul 
lui Iov, „Ah, dacă aş şti unde Îl pot găsi!” (Iov 23:3). În această stare 
nu există indiferenţă, nu există mulţumire; ci există un sentiment 
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de răceală, de necorespundere şi disconfort, o bâjbâire şi căutare 
după ceva mai bun. Există speranţă de la o persoană într-o astfel 
de condiţie. Ceea ce un om simte că îi lipseşte şi îşi doreşte, el va 
căuta în mod serios să obţină. Cea mai descurajatoare trăsătură a 
celor încropiţi este că ei nu sunt conştienţi de vreo lipsă, şi simt 
că nu au nevoie de nimic. Ca urmare, este uşor de văzut de ce 
Domnul nostru ar prefera să îşi vadă biserica într-o stare de răceală 
lipsită de comfort, mai degrabă decât într-o stare de încropeală 
comfortabilă, comodă, indiferentă. O persoană nu va rămânea 
mult timp rece. Eforturile sale îl vor conduce în curând la o stare 
ferventă. Însă în cazul stării de încropit, există pericolul ca el să 
rămână aşa până când Martorul credincios şi adevărat este obligat 
să îl respingă, asemenea unui lucru dezgustător şi de dispreţuit.

Te voi scuipa din gura Mea. Aici este prezentată şi mai 
amplu imaginea, iar respingerea celor încropiţi este exprimată prin 
efectele greţoase ale apei călduţe. Şi aceasta denotă o respingere 
finală, o separare completă de biserica sa.

Bogat, şi cu bogăţii sporite. Astfel cred laodiceenii că este 
starea lor. Ei nu sunt ipocriţi, pentru că „nu ştiu” că sunt săraci, 
nenorociţi, orbi, şi goi.

Sfatul dat lor. Cumpără de la Mine, spune Martorul 
credincios, aur încercat în foc, ca să poţi fi bogat, şi haine albe, 
ca să poţi fi îmbrăcat, şi să îţi ungi ochii cu alifie pentru ochi, ca 
să poţi vedea. Aceasta arată dintr-odată laodiceenilor înşelaţi 
lucrurile care le lipsesc, şi măsura în care sunt lipsiţi de ele. Arată, 
de asemenea, unde pot obţine ei aceste lucruri, în care ei sunt atât 
de îngrozitor de săraci; ea prezintă de asemenea necesitatea de a 
le obţine în grabă. Cazul este atât de urgent încât marele nostru 
Apărător în curtea de sus ne trimite un sfat special referitor la 
acest punct; şi faptul că Cel care S-a coborât să ne prezinte lipsa 
noastră, şi să ne sfătuiască să cumpărăm, este Cel care are de oferit 
aceste lucruri, şi ne invită să venim la El după ele, este cea mai 
bună garanţie posibilă că efortul nostru va fi respectat, şi cererile 
noastre vor fi acordate.

Însă prin ce mijloace putem cumpăra noi aceste lucruri?  
Exact după cum trebuie să cumpărăm toate celelalte haruri ale 
evangheliei. „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are 
bani; veniţi şi cumpăraţi, şi mâncaţi; da, veniţi, cumpăraţi vin şi 
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lapte fără bani şi fără plată.” (Isaia 55:1 engl.). Noi cumpărăm 
astfel cerând; însă aruncând deoparte lucrurile lipsite de valoare 
ale lumii, şi primind comorile fără preţ în schimbul lor; cumpărăm 
venind şi primind; cumpărăm, neoferind nimic în schimb. Şi ce 
cumpărăm în aceste condiţii pline de milă? - Pâine care nu piere, 
haină nepătată care nu mânjeşte, bogăţii care nu se strică, şi 
o moştenire care nu se pierde. Ce schimb ciudat, acesta! Totuşi 
Domnul Se coboară să facă tranzacţia cu poporul Său. El ar putea 
să ne constrângă să venim în felul şi cu înfăţişarea unor cerşetori; 
însă în loc de aceasta el ne dă comorile harului Său, şi în schimb 
primeşte nevrednicia noastră, ca să putem lua binecuvântările pe 
care le are El de oferit, nu ca daruri din milă, distribuite unora care 
cer de pomană, ci ca posesiuni legitime, achiziţionate onorabil. 

Lucrurile care sunt de obţinut reclamă o observare specială. Ele 
sunt enumerate după cum urmează: 

1.  Aur încercat în foc. Aurul, privit în mod literal, este numele 
cuprinzător pentru toate bogăţiile şi toată avuţia lumească. În mod 
figurat, el trebuie să se refere la ceea ce constituie bogăţii spirituale. 
Ce har, deci, este reprezentat de aurul, sau, mai degrabă, ce haruri? 
Pentru că fără îndoială, niciun singur har nu se poate spune că 
răspunde la importanţa deplină a acelui termen. Domnul a spus 
bisericii din Smirna că le cunoaşte sărăcia, însă ei erau bogaţi; şi 
mărturia arată că bogăţiile lor constau din ceea ce în cele din urmă 
le-a fost dat prin posedarea unei cununi a vieţii. Iacov spune: 
„Ascultaţi, iubiţii mei fraţi: Nu a ales Dumnezeu săracii lumii 
acesteia, bogaţi în credinţă, şi moştenitori ai împărăţiei pe care El 
le-a promis-o celor care Îl iubesc?” „Credinţa,” spune Pavel, „este 
esenţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute.” (engl.) A fi 
„bogat faţă de Dumnezeu” - bogaţi în sensul spiritual - înseamnă 
a avea un drept clar la promisiuni, - a fi un moştenitor al acelei 
moşteniri, care este incoruptibilă, nepătată, şi care nu se strică, 
rezervată pentru noi în ceruri. „Dacă sunteţi ai lui Hristos, atunci 
sunteţi sămânţa lui Avraam, şi moştenitori conform promisiunii.” 
(Galateni 3:29). Şi cum obţinem noi această moştenire?  - În acelaşi 
mod în care Avraam a obţinut promisiunea; adică, prin credinţă. 
(Romani 4:13, 14). Nu e de mirare, atunci, ca Pavel să dedice un 
întreg capitol în Evrei (capitolul 11) acestui subiect important, 
prezentând măreţele realizări care au fost ajunse, şi preţioasele 
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promisiuni care au fost obţinute, prin credinţă; şi ca el, în primul 
verset al următorului capitol, ca marea concluzie a argumentaţiei 
sale, să îi îndemne pe creştini să pună deoparte orice greutate, 
şi păcatul (necredinţei), care îi cuprinde atât de uşor. Nimic nu 
va seca mai degrabă izvoarele spiritualităţii, şi ne va scufunda 
în sărăcie jalnică, referitor la lucrurile împărăţiei lui Dumnezeu, 
decât a da drumul credinţei, şi a permite necredinţei să intre. 
Aceasta deoarece credinţa trebuie să intre în fiecare acţiune care 
este plăcută în faţa Sa; şi venind la El, primul lucru este a crede că 
El este; şi prin credinţă, agentul principal sub harul care este darul 
lui Dumnezeu, noi trebuie să fim salvaţi. (Evrei 11:6; Efeseni 2:8).

S-ar părea de aici că aceasta, credinţa, este un element principal 
al bogăţiei spirituale. Însă, după cum remarcam deja, nicio 
virtute nu poate să corespundă importanţei depline a termenului 
aur, aşa că, fără îndoială, alte lucruri sunt incluse împreună cu 
credinţa. „Credinţa este esenţa lucrurilor sperate,” spune Pavel. 
Deci speranţa este un însoţitor inseparabil al credinţei. (Evrei 
11:1; Romani 8:24, 25). Şi Pavel ne spune din nou că ea lucrează 
prin iubire, şi vorbeşte într-un alt loc despre a fi „bogat în fapte 
bune.” (Galateni 5:6; 1 Timotei 6:18). Ca urmare dragostea nu 
poate fi separată de credinţă. Avem deci în faţa noastră cele trei 
lucruri asociate împreună de Pavel în 1 Corinteni 13, - credinţa, 
speranţa, şi dragostea, sau iubirea; şi cea mai mare dintre acestea 
este dragostea. Astfel este aurul încercat de foc, pe care suntem 
sfăruiţi să îl cumpărăm.

2. Haine albe.  Referitor la acest punct ar părea că nu există 
mult loc de controversă. Câteva texte vor furniza o cheie pentru 
înţelegerea acestei expresii. Profetul spune: Isaia 64:6: „Toate 
faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.” Suntem sfătuiţi să 
cumpărăm opusul zdrenţelor rupte, ceea ce ar fi îmbrăcăminte 
completă şi fără pată. Aceeaşi ilustraţie este folosită în Zaharia 3: 
3, 4. Şi Ioan, în Apocalipsa 19:8, spune în mod direct că „inul fin 
este neprihănirea sfinţilor.” (engl. KJV).

3. Alifia pentru ochi. Referitor la aceasta există la fel 
de puţin spaţiu pentru diversitatea opiniilor ca şi referitor la 
îmbrăcămintea albă. Ungerea ochilor cu siguranţă nu trebuie 
luată în mod literal; şi, întrucât se face referire la lucrurile 
spirituale, alifia pentru ochi trebuie să desemneze acel lucru prin 
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care este reînsufleţit discernământul nostru spiritual. Există un 
singur agent descoperit nouă în cuvântul lui Dumnezeu prin care 
aceasta se realizează, şi acesta este Duhul Sfânt. În Fapte 10:38 
citim că „Dumnezeu L-a uns pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt.” 
Şi acelaşi scriitor, prin care a venit această descoperire de la Isus 
Hristos, a scris bisericii în prima sa epistolă (1 Ioan 2:20) după 
cum urmează: „Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt 
şi ştiţi orice lucru.” El completează astfel asupra acestui punct: 
„Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în 
voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea 
Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este 
o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.” (1 Ioan 
2:27). Referindu-se la această Evanghelie, se descoperă faptul 
că lucrarea pe care el o prezintă aici ca fiind îndeplinită de către 
ungere este exact aceeaşi pe care acolo o atribuie Duhului Sfânt. 
(Ioan 14:26): „Însă Mângâietorul, care este Duhul Sfânt, pe care 
Tatăl Îl va trimite în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi 
va aduce toate lucrurile în amintirea voastră, orice v-am spus Eu.” 
(vezi de asemenea Ioan 16:13).

Astfel într-un mod formal şi solemn suntem sfătuiţi de către 
Martorul credincios, sub imaginile aurului, a hainei albe şi a alifiei 
pentru ochi, să căutăm de la El, în mod grabnic şi serios, o arvună 
a virtuţilor cereşti ale credinţei, speranţei şi dragostei, a acelei 
neprihăniri pe care doar El o poate procura, şi a unei ungeri de 
la Duhul Sfânt. Însă cum este posibil ca un popor căruia îi lipsesc 
aceste lucruri să se creadă bogat şi înavuţit cu bunuri? O concluzie 
plauzibilă poate fi trasă aici, care este probabil şi una necesară, 
întrucât nu există loc pentru o alta. Se va observa că nu se găseşte 
nicio greşeală la credincioşii laodiceeni pe seama doctrinelor pe 
care le au ei. Ei nu sunt acuzaţi că ocrotesc vreo Izabelă în mijlocul 
lor, sau că permit doctrinele lui Balaam sau ale nicolaiţilor. Din 
ceea ce învăţăm din mesajul adresat lor, crezul lor este corect, şi 
teoria lor e sănătoasă. Concluzia este de aceea că, întrucât ei au 
o teorie corectă, ei sunt mulţumiţi cu aceasta. Ei sunt satisfăcuţi 
cu o formă corectă a doctrinei, fără puterea ei. Întrucât au primit 
lumina referitoare la evenimentele finale ale acestei dispensaţiuni, 
şi întrucât au o corectă cunoştinţă teoretică a adevărurilor care 
revin acestei ultime generaţii de oameni, ei sunt înclinaţi să se 
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odihnească pe acest lucru, neglijând partea spirituală a religiei. 
Prin acţiunile lor, fără îndoială, nu prin cuvintele lor, ei spun 
că sunt bogaţi şi înavuţiţi cu bunuri. Întrucât au atât de multă 
lumină, şi atât de mult adevăr, ce mai pot face ei pe lângă aceasta? 
Şi dacă apără teoria cu o tenacitate remarcabilă, şi dacă, în ceea 
ce priveşte viaţa lor exterioară, ei se conformează la literă luminii 
crescânde a poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus, nu 
este neprihănirea lor completă? Bogat şi înstărit cu bunuri, şi 
nu are nevoie de nimic! Aici este eşecul lor. Întreaga lor fiinţă ar 
trebui să strige după duhul, zelul, fervoarea, viaţa, puterea, unui 
creştinism viu, şi neprihănirea lor ar trebui să stea în cufundarea 
eului şi a tuturor faptelor sale în meritele Salvatorului lor. 

Dovada dragostei. Aceasta, oricât de ciudat ar părea, este o 
mustrare. „Pe cei pe care îi iubesc, îi mustru şi îi pedepsesc.” Dacă 
suntem fără mustrare, nu suntem fii. (Evrei 12). „O lege generală”, 
spune Thompson, „a acestei administraţii, este prezentată aici. 
Întrucât toţi au nevoie de pedeapsă, într-o anumită măsură, ei o 
primesc într-o oarecare măsură, şi astfel au dovada ataşamentului 
de Salvatorul. Aceasta este o lecţie greu de învăţat, şi credincioşii 
sunt şcolari greoi; totuşi aici, şi răspândit în cuvântul lui 
Dumnezeu şi în providenţa Sa, este dovedit că încercările sunt 
binecuvântările Sale, şi că niciun copil nu scapă de nuia. Bucăţile 
deformate în mod incorigibil şi de consistenţă aspră sunt respinse, 
în timp ce aceia aleşi pentru măreaţa structură sunt supuşi daltei 
şi ciocanului. Nu există niciun ciorchine, din adevărata viţă, 
care să nu trebuiască să treacă prin presă. „Cât despre mine”, 
spunea un om în vârstă, devotat, în suferinţă, „cât despre mine, Îl 
binecuvântez pe Dumnezeu că am observat şi simţit atât de mult 
har în această dispensaţiune mânioasă a lui Dumnezeu încât sunt 
aproape răpit de încântare. Sunt cu siguranţă foarte mulţumit să 
mă gândesc cât de infinit de scumpe sunt providenţele Sale, când 
judecăţile Sale sunt atât de pline de har.” 

Având atunci în vedere, originea şi planul pedepselor pe 
care le primeşti, „Fii plin de râvnă, şi pocăieşte-te.” Nu pierdeţi 
niciun timp; nu pierdeţi nicio lovitură a toiagului, ci pocăiţi-vă 
imediat. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Astfel este prima aplicare a 
încurajării.”
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Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te. Deşi, după cum am văzut, 
starea reprezentată prin rece este preferabilă celei de încropeală, 
totuşi, nu acea stare este cea în care îşi doreşte Domnul să ne găsească 
vreodată. Există una cu mult mai bună, la care suntem sfătuiţi să 
ajungem; şi aceasta este de a fi zeloşi, de a fi plini de râvnă, şi de a 
avea inimile noastre arzânde în serviciul Stăpânului nostru. 

Hristos bate la uşă. Să ascultăm din nou autorul citat mai 
sus: „Aici este esenţa lucrurilor. În ciuda atitudinii lor ofensive, 
a caracterului lor neplăcut, iubirea Lui pentru sufletele lor este 
astfel, încât El se umileşte să solicite privilegiul de a-i binecuvânta. 
‘Iată, Eu stau la uşă şi bat.’ De ce face El aceasta? Nu pentru că 
El este undeva fără cămin. Între locuinţele din casa Tatălui Său 
nicio intrare nu Îi este închisă. El este viaţa oricărei inimi, lumina 
din fiecare ochi, cântecul de pe orice buză, în slavă. Însă El trece, 
de la uşă la uşă, în Laodicea. El stă la fiecare şi bate, pentru că 
a venit să caute şi să găsească ceea ce este pierdut, pentru că nu 
poate renunţa la scopul de a comunica viaţa veşnică celor pe care 
Tatăl I i-a dat, şi pentru că El nu poate deveni cunoscut locatarilor 
decât dacă se deschide uşa şi I se spune bun venit. Aţi cumpărat 
o bucată de teren? Aţi cumpărat cinci perechi de boi? Stai cu 
pălăria în mână, şi te rogi să fii scuzat? El bate şi bate. Însă tu nu 
poţi primi compania Sa în prezent; eşti epuizat de lucru; ai dat 
roată împrejurul canapelei; te faci comod, şi trimiţi vorbă că te-ai 
logodit. El bate şi bate....  Este ora pentru întâlnirea de rugăciune 
sau pentru concertul lunar; există o ocazie de a face o vizită creştină 
unei persoane sau unei familii; însă tu nu te mişti... O, detestabilă 
încropire! O, spirit lumesc fatal! Domnul slavei coboară lungul 
drum din locul Său ceresc - vine în sărăcie şi sudoare, în sânge - 
vine la uşa unui pretins prieten, care îi datorează totul, şi nu poate 
să intre! - Vine să salveze un om a cărui casă arde, şi acesta nu 
vrea să îi dea drumul să intre! O, înălţimea, adâncimea îndelungii 
răbdări a lui Isus! Chiar păgânul Publius l-a primit pe Pavel, şi l-a 
găzduit trei zile în mod politicos. Vor spune creştinii cu numele 
Domnului apostolilor că ei nu au loc pentru El?”

Dacă aude cineva glasul Meu. Domnul imploră, deci, şi de 
asemenea bate. Şi cuvântul dacă implică faptul că unii nu vor auzi. 
Chiar dacă El stă şi bate şi imploră până când încuietorile sunt 
umede de roua nopţii, totuşi unii îşi vor închide urechile pentru 
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a nu auzi chemările Sale duioase. Nu este suficient, însă, doar să 
auzi. Trebuie să auzim şi să deschidem uşa. Şi mulţi, care iniţial aud 
vocea, şi care pentru o vreme se simt înclinaţi să asculte, vor eşua, 
în cele din urmă, de a face ceea ce este necesar pentru a-şi asigura 
comuniunea Oaspetelui ceresc, din nefericire!, fără îndoială. 
Cititorule, sunt urechile tale deschise la chemările pe care ţi le 
adresează Salvatorul? Este sunetul vocii Sale un sunet bine venit? 
Sau este uşa inimii tale ţinută închisă de mormanele de gunoi ale 
acestei lumi, pe care tu nu eşti dispus să le îndepărtezi? Aminteşte-
ţi că Domnul vieţii nu forţează niciodată intrarea. El se umileşte să 
vină şi să bată, şi să caute primire; însă El îşi ocupă locul doar în 
acele inimi unde El este un oaspete binevenit şi invitat. 

Şi apoi promisiunea! „Eu voi intra la el, şi voi cina cu el, şi el 
cu Mine.” Cât de expresivă şi de mişcătoare imagine! Prieten cu 
prieten, împărtăşindu-se de o masă veselă şi socială! Minte cu 
minte, având o conversaţie liberă şi apropiată! Şi ce scenă festivă 
trebuie să fie aceea unde Regele slavei este oaspete! Niciun grad 
obişnuit de unire, nicio binecuvântare obişnuită, niciun privilegiu 
de rând, nu este descris de acest limbaj. Cine, cu o chemare atât 
de gingaşă şi o promisiune atât de plină de har, poate să rămână 
indiferent? Nici nu ni se cere să aşternem masa pentru acest 
Oaspete înălţat. Aceasta o face El însuşi, nu cu alimentele aspre 
de aici de pe pământ, ci cu bucate din propria Sa cămară. Aici el 
pune în faţa noastră pregustările gloriei, care urmează a fi revelată 
în curând. Aici el ne oferă arvune din moştenirea noastră viitoare, 
care este incoruptibilă, nepătată, şi care nu trece. Cu adevărat, 
când noi vom îndeplini toate condiţiile, şi vom primi această 
promisiune, vom experimenta răsăritul luceafărului de dimineaţă 
în inimile noastre, şi vom privi zorile unei dimineţi glorioase 
pentru biserica lui Dumnezeu.

Promisiunea finală. Promisiunea de a cina cu ucenicii 
Săi este făcută de Domnul înainte să fie dată promisiunea finală 
pentru cei biruitori. Aceasta arată că binecuvântările incluse în 
acea promisiune trebuie să fie utilizate în această stare de probă. 
Şi acum, adăugată în plus la acestea, este promisiunea către cel 
biruitor: „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu mine pe tronul 
Meu, la fel cum Eu am biruit şi şed cu Tatăl Meu pe tronul Său.” 
Aici culminează promisiunile Domnului. Fiind la început rebel, 
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şi apoi căzut, degradat şi mânjit, omul este adus, prin lucrarea 
Răscumpărătorului, înapoi la împăcarea cu Dumnezeu, curăţit 
de mânjiturile sale, răscumpărat din cădere, făcut nemuritor, 
şi în cele din urmă înălţat pe un loc pe chiar tronul Salvatorului 
Său. Onoarea şi înălţarea nu puteau merge mai departe. Minţile 
omeneşti nu pot concepe acea stare, limbajul omenesc nu îl poate 
descrie. Noi putem doar să continuăm să lucrăm până când, ca 
biruitori în cele din urmă, vom „şti ce înseamnă să fim acolo.”

În acest verset există nu doar o promisiune glorioasă, ci se află de 
asemenea şi o doctrină importantă. Învăţăm prin aceasta că Hristos 
domneşte consecutiv pe două tronuri. Unul este tronul Tatălui, 
celălalt este tronul Său propriu. El declară în acest verset că El a 
biruit, şi acum şade cu Tatăl Său pe tronul Său. El este acum asociat 
cu Tatăl pe tronul domniei universale, aşezat la dreapta sa, mult 
deasupra oricărei autorităţi, puteri, forţe şi stăpâniri. (Efeseni 1:20-
22 etc.). În timp ce este în această poziţie, El este un preot-rege. 
El este preot, „un slujitor al sanctuarului”; însă în acelaşi timp El 
este „la dreapta tronului Maiestăţii în ceruri.” (Evrei 8:1,2). Această 
poziţie şi lucrarea Domnului nostru a fost astfel profetizată de către 
profetul Zaharia: „Şi vorbeşte-i, spunând: Astfel vorbeşte Domnul 
oştirilor [Dumnezeu], spunând, Iată omul al cărui nume este 
Odrasla [Hristos]: şi El va odrăsli din locul Său, şi va clădi templul 
Domnului... Şi El [Hristos] va şedea şi va domni pe tronul Său [al 
lui Dumnezeu]; şi sfatul păcii [în sacrificiul şi lucrarea preoţească a 
lui Hristos în favoarea omului căit] va fi între ei doi.” (Zaharia 6:12, 
13). Vine însă timpul când El îşi va schimba poziţia, şi, părăsind 
tronul Tatălui Său, Îşi va lua tronul Său; şi aceasta trebuie să fie 
atunci când vine timpul pentru răsplata biruitorilor; pentru că 
atunci când ei primesc răsplata lor, ei vor şedea cu Hristos pe tronul 
Său, după cum El a biruit, şi S-a aşezat cu Tatăl pe tronul Său. 
Această schimbare în poziţia lui Hristos este prezentată de Pavel în 
1 Corinteni 15:24-28, după cum urmează: 

„În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile 
lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice 
stăpânire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească până 
va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din 
urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, „a 
pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, 
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se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. Şi când toate lucrurile 
Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus 
toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.” 

Adevărurile predate în această porţiune din Scriptură pot fi 
probabil cel mai pe scurt exprimate printr-o uşoară parafrază, 
şi prin indicarea, în fiecare situaţie, în loc de pronume, a 
substantivelor respectiv la care ele se referă. Astfel: 

„Atunci vine sfârşitul (prezentei dispensaţiuni), când Hristos Îi 
va fi predat împărăţia (pe care acum o deţine împreună cu Tatăl) 
lui Dumnezeu, chiar Tatăl; când Dumnezeu va fi doborât toată 
domnia şi toată autoritatea şi puterea (care este opusă lucrării 
Fiului). Pentru că Hristos trebuie să domnească (pe tronul Tatălui 
Său) până când Tatăl a pus toţi vrăjmaşii sub picioarele lui Hristos. 
[Psalmul 110:1]. Ultimul vrăjmaş care va fi distrus este moartea. 
Pentru că Dumnezeu (atunci) a pus toate lucrurile sub picioarele 
lui Hristos. Însă când Dumnezeu a spus: Toate lucrurile sunt puse 
sub Hristos (şi El îşi începe domnia pe propriul Său tron), este 
evident că Dumnezeu este exceptat, care a pus toate lucrurile sub 
Hristos. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse lui Hristos, atunci 
Fiul însuşi va fi şi El supus celui care a pus toate lucrurile sub El, 
pentru ca Dumnezeu să fie totul în toate.” 

Că aceasta este o versiune corectă a acestor versete poate fi 
verificat cu uşurinţă. Singura întrebare care poate fi ridicată este 
referitor la persoanele la care se referă pronumele; şi orice încercare 
de a face  să se refere la Hristos pronumele, care în paragraful anterior 
se refereau la Dumnezeu, se va descoperi, când se urmăreşte prin 
citat, că nu are decât puţin sens în limbajul lui Pavel.

Din aceasta se va vedea că împărăţia pe care Hristos o predă 
Tatălui este cea pe care o deţine El în momentul prezent pe 
tronul Tatălui Său, unde ne spune El că se află aşezat acum. El 
predă această împărăţie la sfârşitul acestei dispensaţiuni, când 
vine timpul ca El să îşi preia propriul Său tron. După aceasta 
El domneşte pe tronul tatălui Său David, şi este supus doar lui 
Dumnezeu, care încă îşi mai menţine poziţia pe tronul domniei 
universale. În domnia lui Hristos participă sfinţii. „Celui care 
va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie.” 
„Şi ei au trăit,” spune Ioan, datând de la prima înviere (capitolul 
20:4), „şi au domnit cu Hristos o mie de ani.” Înţelegem că aceasta 



61

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 3

este o domnie specială, sau pentru un scop special, după cum se 
va remarca în acel capitol; pentru că domnia actuală a sfinţilor 
trebuie să fie „pentru veac şi în veci de veci.” (Daniel 7:18, 27). 
Cum poate vreun obiect pământesc să ne distragă privirea de la 
această perspectivă durabilă şi cerească?

Astfel se încheie soliile către cele şapte biserici. Cât de directe 
şi cercetătoare mărturiile lor! Ce lecţii conţin ele pentru creştinii 
din toate secolele! Este la fel de adevărat despre ultima biserică, 
precum a fost pentru prima, că toate faptele lor sunt cunoscute 
Celui care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. De 
privirea Sa scrutătoare nu se poate ascunde nimic. Şi în timp ce 
ameninţările lui pentru cei făţarnici şi care înfăptuesc fărădelegea, 
după cum pot fi ele cu dreptate, sunt îngrozitoare, cât de ample, 
cât de mângâietoare, cât de pline de har, cât de glorioase, sunt 
promisiunile Sale pentru cei care Îl iubesc şi Îl urmează cu inima 
neîmpărţită!

Binecuvântate cuvinte de sfătuire, mesaje de iubire,
Trimise tuturor copiilor Săi de Domnul din mărire:
Preţioase sunt aceste avertismente de pe tronul de sus, 
Când a lumii ultimă criză se apropie cu grăbire.

Slabi şi complet nevrednici, noi, copiii Săi, suntem -
Puri şi perfecţi trebuie noi să fim înainte ca faţa să I-o vedem;
Acum pentru noi Salvatorul îşi arată grija Sa gingaşă. 
Oferind pentru răscumpărarea noastră fiecare har ceresc.

Lăsaţi ca fiecare promisiune nelimitată să vibreze în fiecare piept, 
Să ne poarte prin relele triste pe care această lume le-a cunoscut 
vreodată.
Până ajungem în locuinţele de pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu,
Până când vom sta cu Isus pe tronul Său glorios.
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Capitolul 4

O nouă viziune - 
Sanctuarul ceresc 

Versetul 1. După aceasta am privit, şi, iată, o uşă a fost deschisă 
în cer; şi prima voce pe care am auzit-o era, cum părea, ca o 
trompetă, vorbind cu mine; care spunea: „Vino aici, şi îţi voi 
arăta lucruri care trebuie să se întâmple după aceea”. (engl.
KJV).

În primele trei capitole, Ioan prezintă viziunea pe care a avut-o 
despre Fiul omului, cuprinzând o descriere a persoanei Sale 

maiestuoase, şi o înregistrare a cuvintelor care, cu o voce ca 
sunetul multor ape, El a fost auzit rostindu-le. O scenă nouă şi o 
nouă viziune se deschid acum în faţa noastră; şi expresia „după 
aceasta” nu denotă că ceea ce este înregistrat în capitolul 4 şi mai 
departe urma să aibă loc după împlinirea fiecărui lucru înregistrat 
în capitolele precedente, ci doar că după ce văzuse şi auzise el ceea 
ce este raportat acolo, el a avut o nouă viziune, pe care o introduce 
acum.

O uşă a fost deschisă în ceruri. Să remarcăm ceea ce 
spune Ioan: „O uşă a fost deschisă în ceruri,” nu înspre ceruri. Nu 
a fost o deschidere a cerului însuşi în faţa minţii lui Ioan, ca în 
cazul lui Ştefan (Fapte 7:56); ci un loc, sau o încăpere, în ceruri 
a fost deschisă în faţa lui, şi lui i s-a permis să privească ceea ce 
se întâmpla înăuntru. Că această încăpere pe care a văzut-o Ioan 
deschisă era sanctuarul ceresc se va vedea în mod clar din alte 
părţi ale cărţii.

Lucruri care trebuie să fie după aceasta. Comparaţi 
aceasta cu capitolul 1:1. Marele scop al Apocalipsei pare a fi 
prezentarea evenimentelor finale, cu scopul de a informa, înălţa 
şi mângâia biserica.
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Versetele 2-5. Şi imediat eu am fost în Duhul: şi iată, a fost 
aşezat un tron în ceruri, şi unul şedea pe tron. Şi cel care şedea 
pe el era la înfăţişare ca iaspisul şi ca o piatră de sardonix: şi 
era un curcubeu în jurul tronului, la vedere ca un smarald.  Şi 
de jur împrejurul tronului erau douăzeci şi patru de scaune; 
şi pe scaune am văzut şezând douăzeci şi patru de bătrâni, 
îmbrăcaţi în haine albe; şi aveau pe capetele lor cununi de 
aur. Şi din tron ieşeau fulgere şi tunete şi voci: şi erau şapte 
lămpi de foc ce ardeau în faţa tronului, care sunt cele şapte 
duhuri ale lui Dumnezeu. (engl. KJV)

În Duhul. Încă o dată în această carte am mai avut această 
expresie; şi anume, în capitolul 1:10, „Eram în Duhul în ziua 
Domnului,” unde a fost folosită să exprime faptul că Ioan a avut 
o viziune în Sabat, ziua Domnului. Dacă aceasta a exprimat acolo 
starea de a fi în viziune, ea ar reprezenta acelaşi lucru aici; şi ca 
urmare prima viziune s-a încheiat cu capitolul 3, şi este introdusă 
una nouă aici. Nu este nicio obiecţie la acest punct de vedere faptul 
că Ioan, înainte de aceasta, aşa cum s-a aflat din primul verset al 
acestui capitol, a fost într-o astfel de stare spirituală, încât să fie 
în stare să privească în sus şi să vadă o uşă deschisă în cer, şi să 
audă o voce, ca sunetul puternic al unei trompete, chemându-l la 
o perspectivă mai apropiată a lucrurilor cereşti. Este evident că 
pot fi astfel de stări de extaz, independente de viziune, exact cum 
Ştefan, plin de Duhul Sfânt, a putut privi în sus şi să vadă cerurile 
deschise, şi pe Fiul Omului la dreapta lui Dumnezeu. A fi în Duhul 
reprezintă o stare mai înaltă de înălţare spirituală. În ce zi a fost 
dată această viziune, nu suntem informaţi.

Fiind din nou deplin absorbit în viziune cerească, primul 
lucru pe care el îl priveşte este un tron aşezat în ceruri şi Fiinţa 
Divină aşezată pe acela. Descrierea înfăţişării acestei persoane, 
îmbrăcată în culorile amestecate ale iaspizului, frecvent purpuriu, 
şi piatra roşie ca sângele a sardonixului, este astfel încât dintr-o 
dată sugerează minţii un monarh în hainele sale regale. Şi de jur 
împrejurul tronului era un curcubeu, care adăuga la splendoarea 
scenei, şi amintea că, deşi Cel care stă pe tron este un domnitor 
atotputernic şi absolut, El totuşi este Dumnezeul care îşi ţine 
legământul. 
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Cei douăzeci şi patru de bătrâni. Întrebarea propusă 
cândva lui Ioan referitor la o anumită companie, s-a ridicat acum 
referitor la cei douăzeci şi patru de bătrâni: „Cine sunt aceştia? 
Şi de unde vin ei?” Se va observa că ei sunt îmbrăcaţi în haine 
albe, şi că au pe capul lor cununi de aur, care sunt dovezi atât ale 
conflictului încheiat, cât şi ale unei victorii câştigate. Din aceasta 
concluzionăm că ei erau cândva participanţi în războiul creştin, că 
au bătut, împreună cu toţi sfinţii, peregrinajul acesta pământesc, 
însă au biruit; şi pentru un motiv întemeiat, înainte de marea 
mulţime a celor neprihăniţi, ei poartă cununile lor de biruitori în 
lumea cerească. Într-adevăr, ei ne spun în mod simplu aceasta în 
cântarea de laudă pe care ei, în legătură cu cele patru făpturi vii, o 
atribuie Mielului, în versetul 9 al capitolului următor: „Şi ei cântau 
o cântare nouă, spunând: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi 
peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, 
cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din 
orice norod şi de orice neam.” Această cântare este cântată înainte 
de împlinirea fiecăruia dintre evenimentele din profeţia celor 
şapte peceţi; pentru că este cântată pentru a prezenta vrednicia 
Mielului de a lua cartea şi a deschide sigiliile, pe baza a ceea ce El a 
împlinit deja, care este mântuirea lor. Nu este, de aceea, aruncată 
aici prin anticipare, având aplicaţia sa în viitor; ci exprimă un 
fapt absolut şi încheiat în istoria acelora care o cântau. Aceştia, 
deci, erau o grupă de persoane răscumpărate - răscumpăraţi de 
pe acest pământ, răscumpăraţi la fel cum toţi ceilalţi trebuie să fie 
răscumpăraţi, prin sângele preţios al lui Hristos.

Citim noi în vreun alt loc despre o astfel de clasă de răscumpăraţi? 
- Credem că Pavel se referă la aceeaşi grupă de oameni când scrie 
celor din Efes astfel: De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia 
roabă şi a dat daruri oamenilor.” O variantă marginală este: El 
a dus „o mulţime de captivi”. (Efeseni 4:8). Mergând în urmă la 
evenimentele care au avut loc în legătură cu răstignirea şi învierea 
lui Hristos, citim: „Şi mormintele au fost deschise; şi multe corpuri 
ale sfinţilor care dormeau au înviat, şi au ieşit din morminte după 
învierea Sa, şi au mers în oraşul sfânt, şi s-au arătat la mulţi.” 
(Matei 27:52, 53). Astfel răspunsul la întrebarea noastră revine, 
luat în mod lipsit de greşeală de pe pagina sfântă. Aceştia sunt unii 
dintre cei care au ieşit din mormintele lor la învierea lui Hristos, şi 
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care au fost număraţi cu mulţimea strălucită pe care El a condus-o 
sus din captivitatea domeniului întunecat al Morţii, când El s-a 
ridicat în triumf în înălţime. Matei raportează învierea lor, Pavel 
înălţarea lor, şi Ioan îi vede în ceruri, îndeplinind datoriile sfinte, 
pentru care au fost înviaţi să le îndeplinească.

În această părere nu suntem singuri. Wesley vorbeşte după 
cum urmează despre cei douăzeci şi patru de bătrâni: „Îmbrăcaţi 
în haine albe.” Aceasta, şi cununile lor albe, arată că ei deja îşi 
încheiaseră alergarea, şi că îşi ocupaseră locurile între cetăţenii 
cerului. Ei nu sunt numiţi niciodată suflete, şi ca urmare este 
probabil că ei aveau deja corpuri glorificate. Compară Matei cu 
27:52.”

Atenţia specială a cititorului este solicitată spre faptul că 
despre cei douăzeci şi patru de bătrâni se spune că sunt aşezaţi pe 
tronurile lor. Traducerea noastră (engl. KJV) spune „scaune”; însă 
cuvântul grec este θρόνος,  „tronuri;” şi astfel traducerea Revised 
Version spune: „Şi în jurul tronului erau douăzeci şi patru de 
tronuri, şi pe tronuri am văzut pe cei douăzeci şi patru de bătrâni 
şezând.” Acest pasaj, ca urmare, aruncă lumină asupra expresiei 
care se află în Daniel 7:9: „Mă uitam la aceste lucruri, până când 
s-au aşezat nişte scaune de domnie.” Acestea sunt aceleaşi tronuri; 
şi, după cum a fost arătat în comentariile referitoare la acel pasaj, 
semnificaţia nu este că tronurile au fost doborâte, sau răsturnate, 
în sensul obişnuit al acelei expresii, ci aşezate, sau întemeiate; şi 
imaginea este luată din tradiţia orientală de aşezare jos, sau de 
punere, a saltelelor sau divanelor, pe care să stea distinşii oaspeţi.  
Aceşti douăzeci şi patru de bătrâni (vezi referitor la capitolul 5) se 
presupune că sunt asistenţii lui Hristos în lucrarea Sa de mijlocire 
în sanctuarul de sus; şi când scena judecăţii, descrisă în Daniel 7:9, 
a început în Sfânta Sfintelor, scaunele lor, sau tronurile lor, urmau 
să fie puse sau aşezate acolo, conform cu mărturia acelui pasaj.

Cele şapte lămpi de foc. În aceste lămpi de foc avem un 
simbol potrivit al sfeşnicului din sanctuarul tipic, cu cele şapte 
lămpi mereu arzând ale sale. Acest sfeşnic a fost aşezat, prin 
îndrumare divină, în prima încăpere a sanctuarului ceresc. (Exodul 
25:31, 32, 37; 26:35; 27: 20 etc.) Şi acum, când Ioan ne spune că 
a fost deschisă o uşă în ceruri, şi în încăperea prezentată astfel 
vederii, el vede antitipul sfeşnicului din sanctuarul pământesc, 
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aceasta este o dovadă bună despre faptul că el priveşte în prima 
încăpere a sanctuarului de sus.

Versetele  6-11. În faţa scaunului de domnie mai este un fel de 
mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de 
domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi 
vii (engl. fiare), pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.

Cea dintâi făptură vie (engl. fiară) semăna cu un leu; a doua 
seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; şi a patra 
seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi 
vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe 
dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt 
este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care 
vine!” Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri 
Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi care este viu în vecii 
vecilor, cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce 
şedea pe scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu în 
vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie 
şi ziceau: „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti 
slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia 
Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” 

Marea de sticlă. Nu compusă din sticlă, ci o întindere largă 
ce seamănă cu sticla; adică, spune Greenfield, transparentă, 
strălucitoare. Această idee este continuată prin faptul că este 
comparată cu cristalul, care este definită ca semnificând „ceva 
compact şi foarte clar, asemenea gheţei sau sticlei.” Aşezarea 
acestei mări este astfel încât să arate că ea nu are nicio analogie cu 
ligheanul serviciului tipic. 

Se poate extinde sub tron şi poate fi temelia acestuia şi chiar, 
mai mult, a cetăţii însăşi. Este prezentată din nou în capitolul 15:2, 
ca locul unde biruitorii, în bucurie plină de încântare a victoriei 
finale, vor sta în curând. 

Cele patru făpturi vii (engl. fiare). Este o traducere foarte 
reretabilă cea care ne-a dat cuvântul fiare în acest verset. Cuvântul 
grec ζῶον denotă în mod obişnuit o creatură vie. Bloomfield spune: 
„‘Patru făpturi vii’ (nu fiare). Aşa îl redă Heinr. ... Cu caracterul adecvat 
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al acestei corecturi cred că sunt de acord, în general comentatorii. 
Cuvântul este foarte diferit de θηρίον, folosit pentru a desemna 
fiarele profetice din capitolul 13 şi următoarele (Scholefield). Se poate 
adăuga că Bulkelez aduce câteva exemple conţinând ζῶον pentru a 
denota, nu doar creatură, ci chiar o fiinţă umană, în special una din 
Origen, care o foloseşte cu referire la Domnul Isus.”

O imagine similară este folosită în primul capitol din Ezechiel. 
Calităţile care ar părea că sunt semnificate de către embleme sunt 
putere, perseverenţă, raţiune, şi rapiditate, - tărie a afecţiunii, 
perseverenţă în îndeplinirea cerinţelor datoriei, raţiune în 
înţelegerea voii divine, şi rapiditate în ascultare. Aceste făpturi 
vii sunt mai intim legate de tron decât sunt cei douăzeci şi patru 
de bătrâni, fiind reprezentate ca aflându-se în mijlocul acestuia, 
şi împrejurul lui. Asemenea bătrânilor, acestea, în cântecul lor 
către Miel, atribuie Lui lauda pentru faptul că i-a răscumpărat de 
pe pământ. Ei aparţin de aceea aceleiaşi companii, şi reprezintă o 
parte din marea gloată, care, după cum a fost descris înainte (vezi 
remarcile referitoare la versetul 4), au fost conduşi în înălţime din 
captivitatea morţii. Referitor la obiectul răscumpărării lor, vezi 
notele referitoare la capitolul 5:8.

Ei nu se odihnesc. „Oh, fericită nelinişte!” afirmă în mod 
frumos John Wesley; şi tema închinării lor constante este „Sfânt, 
sfânt, sfânt, este Domnul Dumnezeul Atotputernic, care era, este 
şi vei veni.” Nicio melodie mai sublimă nu a izvorât vreodată de pe 
buze create. Şi ei repetă aceasta „zi şi noapte”, sau continuu, aceşti 
termeni denotând doar felul în care timpul este socotit aici; pentru 
că nu poate exista noapte acolo unde se află tronul lui Dumnezeu.

Noi muritorii putem obosi de repetarea mărturiei simple pe 
care o dăm aici despre bunătatea şi mila lui Dumnezeu; şi suntem 
ispitiţi uneori să nu spunem nimic, pentru că nu putem spune în 
mod continuu ceva nou. Însă nu putem învăţa o lecţie folositoare 
din cursul acestor fiinţe sfinte de sus, care nu obosesc niciodată 
să repete neîncetat aceste cuvinte, „Sfânt, sfânt, sfânt, Doamne, 
Dumnezeule Atotputernic;” şi pentru care aceste cuvinte nu devin 
niciodată învechite, pentru că inimile lor ard mereu de un sentiment 
al sfinţeniei, bunătăţii şi iubirii Sale? Lauda nu devine monotonă 
pentru ele; pentru că prin fiecare afirmaţie ele dobândesc o nouă 
viziune a trăsăturilor Celui Atotputernic; ele ajung la o înălţime 
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mai mare a înţelegerii în vederile lor despre perfecţiunile Sale; 
orizontul se lărgeşte înaintea lor; inimile lor se lărgesc; şi emoţii 
noi de adoraţie, de la noul lor punct de vedere, atrag de la ei o nouă 
exprimare a salutului lor sfânt, nou chiar şi pentru ei înşişi: „Sfânt, 
sfânt, sfânt, Doamne, Dumnezeule Atotputernic!”

Astfel, chiar cu noi aici, deşi se repetă adesea remarci 
referitoare la bunătatea, mila, şi iubirea lui Dumnezeu, la valoarea 
adevărului, şi la atracţiile lumii care va veni, acestea nu ar trebui 
să se învechească în urechile noastre; pentru că întreaga noastră 
viaţă ar trebui să ne ridicăm spre concepţii noi ale binecuvântărilor 
cuprinse în aceste teme glorioase. 

Referitor la expresia „care a fost, este şi va veni”, vezi remarcile 
referitoare la capitolul 1:4.

„Tu eşti vrednic, o, Doamne, să primeşti gloria şi onoarea şi 
puterea.” Cât de vrednic, nu vom fi niciodată capabili să realizăm 
până când, asemenea fiinţelor sfinte, care rostesc aceste cuvinte, 
schimbaţi în nemurire, suntem prezentaţi fără vină înaintea 
prezenţei slavei sale. (Iuda 24).

Tu ai creat toate lucrurile. Lucrările creaţiei oferă temelia 
pentru onoarea, gloria şi puterea atribuite lui Dumnezeu. „Şi 
pentru plăcerea ta,” sau prin voinţa ta, δια τό θελημα σου , ele 
sunt şi au fost create. Dumnezeu a dorit, şi toate lucrurile au venit 
la existenţă; şi prin aceeaşi putere ele sunt păstrate şi susţinute.
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Capitolul 5

Sanctuarul ceresc 
- continuare - 

Versetul 1. Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe 
scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, 
pecetluită cu şapte peceţi.

Un nou capitol se deschide aici, însă nu o nouă scenă. Aceeaşi 
viziune este încă în faţa minţii apostolului. Prin cuvintele „Cel 

ce şade pe tron”, este evident că se face referire la Tatăl, întrucât 
Fiul este introdus mai apoi ca „Mielul, aşa cum fusese junghiat”. 
Cartea pe care Ioan a văzut-o aici conţinea o descoperire a scenelor 
care urmau să aibă loc în istoria bisericii până la sfârşitul timpului. 
Faptul că ea era ţinută în mâna dreaptă a Celui care şedea pe tron 
poate semnifica faptul că doar lui Dumnezeu îi aparţine cunoşterea 
viitorului,  excepţie făcându-se în măsura în care El vede potrivit 
să îl descopere altora.

Cartea. Cărţile în uz la timpul când a fost dată Apocalipsa nu 
erau în forma cărţilor care se fac acum. Ele nu constau dintr-o serie 
de foi legate laolaltă, ci erau compuse din suluri de pergament sau 
alt material, mai lung sau mai scurt, unul sau mai multe, făcute 
sul. Referitor la acest punct Wesley observă:

„Cărţile obişnuite ale anticilor nu erau ca ale noastre, ci erau 
volume, sau piese lungi de pergament, făcute sul pe un băţ lung, 
după cum rulăm noi adesea mătăsurile. Aşa era reprezentată 
aceasta, care era sigilată cu şapte peceţi. Nu ca şi când apostolul 
ar fi văzut toate sigiliile deodată; pentru că erau şapte volume 
învăluite unul în altul, fiecare fiind sigilat; aşa încât la deschiderea 
şi derularea primului, al doilea părea a fi sigilat până când a fost 
deschis; şi tot la fel până la al şaptelea.”

Despre acelaşi punct Scott remarcă: „Părea ca un sul constând 
din şapte pergamente, conform obiceiurilor acelor timpuri; şi deşi 
se presupunea că erau scrise pe interior, totuşi nu se putea citi 
până când sigiliile erau desfăcute. Apoi s-a descoperit că acela 
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conţine şapte pergamente, sau volume mici, fiecare dintre ele fiind 
sigilat separat; însă dacă toate sigiliile ar fi fost la exterior, nimic 
nu ar fi putut fi citit până când toate ar fi fost deschise; în timp ce 
desfacerea fiecărui sigiliu era urmată de ceva descoperiri legate de 
conţinutul sulului. Totuşi înfăţişarea la exterior părea să indice că 
acesta consta din şapte, sau cel puţin din câteva părţi.”

Bloomfield spune: „Lungile suluri de pergament folosite de 
oamenii din antichitate, pe care noi le numim cărţi, erau rareori 
scrise altfel decât doar pe o parte; şi anume, cea pe care se răsucea 
spre interior.” Aşa că, fără îndoială, această carte nu era scrisă 
pe interior şi pe exterior, după cum punctuaţia versiunii noastre 
obişnuite face să sune. „Grotius, Lowman, Fuller etc.,” spune 
Biblia Cottage, „îndepărtează virgula, astfel: „Scrisă pe interior, şi 
pe partea din spate (exterior) sigilată”. Cum au fost aşezate aceste 
sigilii este suficient explicat în citatele din Wesley şi Scott, indicate 
mai sus.

Versetele 2-4. Şi am văzut un înger puternic proclamând cu 
o voce puternică: Cine este vrednic să deschidă cartea, şi să 
desfacă sigiliile ei? Şi niciun om din ceruri, nici de pe pământ, 
nici de sub pământ, nu a fost capabil să deschidă cartea, nici 
să privească la ea. Şi am plâns mult, pentru că niciun om nu 
a fost găsit vrednic să deschidă şi să citească cartea, nici să 
privească la ea. (engl. KJV)

Provocarea. Dumnezeu, ca să spunem aşa, ţine această 
carte în vederea întregului univers, şi un înger puternic, unul fără 
îndoială foarte eminent şi cu putere, vine ca unul care strigă, şi 
cu o voce puternică prezintă către toate creaturile din univers 
provocarea de a încerca tăria înţelepciunii lor deschizând sfaturile 
lui Dumnezeu. Cine poate fi găsit vrednic să deschidă cartea, şi să 
desfacă peceţile ei? Urmează o pauză. În linişte universul îşi deţine 
inabilitatea şi nevrednicia de a intra în sfaturile Creatorului. „Şi 
niciun om din ceruri,” ουδεις  nu doar om, ci nimeni, nicio finţă, 
în ceruri. Nu este aici dovadă că facultăţile îngerilor sunt limitate, 
asemenea celor ale omului, referitor la pătrunderea viitorului şi 
descoperirea celor ce vor veni? Şi când apostolul a văzut că nimeni 
nu a venit în faţă pentru a deschide cartea, el s-a temut că sfaturile 
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lui Dumnezeu, pe care ea le conţinea cu referire la poporul Său, 
urmau să nu fie descoperite niciodată; şi în gingăşia naturală a 
sentimentelor lui, şi în grija sa pentru biserică, el a plâns mult. 
„Cât de departe sunt,” spune Wesley, „de temperamentul Sfântului 
Ioan, cei care întreabă despre orice, mai puţin despre conţinutul 
acestei cărţi!”

Despre fraza „Am plâns mult”, Benson oferă următoarele 
remarci frumoase: „Fiind foarte afectat de gândul că nicio fiinţă 
nu era găsită capabilă să înţeleagă, să descopere şi să împlinească 
sfaturile divine, temându-se că ele urmau să rămână ascunse 
bisericii. Acest plâns al apostolului izvora din măreţia minţii. 
Gingăşia inimii pe care a avut-o el întotdeauna, a apărut mai clar 
acum, când el era lipsit de puterea sa. Apocalipsa nu a fost scrisă 
fără lacrimi, şi nu fără lacrimi va fi înţeleasă.”

Versetele 5-7. Şi unul dintre bătrâni mi-a spus: Nu plânge: 
iată, Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit 
să deschidă cartea, şi să desfacă cele şapte peceţi ale ei. Şi am 
privit, şi iată, în mijlocul tronului şi al celor patru făpturi vii, şi 
în mijlocul bătrânilor, stătea un Miel aşa cum fusese junghiat, 
având şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Spirite ale 
lui Dumnezeu trimise pe întregul pământ. Şi el a venit şi a luat 
cartea din mâna dreaptă a celui ce şade pe scaun. (engl. KJV).

Lui Ioan nu i se permite să plângă mult. Dumnezeu nu este dispus 
ca vreo cunoştinţă, care ar putea fi spre beneficiul poporului Său, 
să fie reţinută. Se iau măsuri pentru deschiderea cărţii. Ca urmare 
unul dintre bătrâni îi spune: „Nu plânge; iată, Leul din seminţia lui 
Iuda, Rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea şi să desfacă 
cele şapte sigilii ale ei.” De ce ar trebui ca unul din bătrâni să dea 
această informaţie lui Ioan, preferându-l deasupra unei alte fiinţe, 
nu este evident, decât dacă, întrucât fuseseră salvaţi, aceştia ar fi 
în mod special interesaţi de tot ceea ce ţine de bunăstarea bisericii 
de pe pământ. Hristos este numit aici „Leul din seminţia lui Iuda.” 
De ce este numit un leu? Şi de ce din seminţia lui Iuda? - În ceea 
ce priveşte primul punct, acesta probabil face referire la tăria sa. 
Întrucât leul este regele animalelor, împăratul pădurii, el devine 
astfel o emblemă potrivită pentru autoritatea şi puterea regală. 
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„Din seminţia lui Iuda.” Fără îndoială el primeşte acest apelativ 
din profeţia din Geneza 49:9, 10.

Rădăcina lui David. Sursa şi susţinătorul lui David în 
poziţia şi puterea sa. Referitor la faptul că David a fost în mod 
special hirotonit de Hristos, şi că a fost în mod special susţinut 
de El, nu poate exista nicio îndoială. David a fost tipul, Hristos 
antitipul. Tronul şi domnia lui David peste Israel a fost tipul 
domniei lui Hristos peste poporul Său. El va domni pe tronul 
tatălui Său David. (Luca 1:32,33). Întrucât Hristos a apărut în linia 
descendenţilor lui David, când a luat asupra Sa natura noastră, 
El este numit, de asemenea, vlăstarul lui David, şi o rădăcină din 
tulpina lui Isai. (Isaia 11:1, 10; Apocalipsa 22:16). Legătura Sa cu 
tronul lui David fiind astfel stabilită, şi dreptul Său astfel arătat 
de a domni peste poporul lui Dumnezeu, a fost potrivit ca El să fie 
însărcinat cu deschiderea sigiliilor.

A biruit. Aceste cuvinte indică faptul că dreptul de a deschide 
cartea a fost dobândit printr-o victorie câştigată într-un conflict 
anterior; şi astfel îl găsim descoperit în părţile următoare ale 
acestui capitol. Chiar următoarea scenă ne introduce în marea 
lucrare a lui Hristos, ca Răscumpărător al lumii, şi vărsarea 
sângelui Său pentru iertarea păcatelor şi salvarea omului. În 
această lucrare El a fost supus la cele mai puternice asalturi ale lui 
Satan. Însă El a îndurat ispitele Sale, a suportat agoniile crucii, S-a 
ridicat ca biruitor peste moarte şi mormânt, a făcut sigură calea 
spre mântuire - a triumfat! Ca urmare cele patru făpturi vii şi cei 
douăzeci şi patru de bătrâni cântă: „Tu eşti vrednic să iei cartea, 
şi să deschizi peceţile ei; pentru că tu ai fost junghiat, şi ne-ai 
răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele Tău.”

Ioan se uită să vadă Leul din seminţia lui Iuda, şi vede un Miel, 
în mijlocul tronului şi a celor patru făpturi vii şi bătrânii, aşa cum 
fusese El junghiat.

În mijlocul tronului. Doddridge traduce astfel: „Şi am 
privit în mijlocul spaţiului dintre tron şi cele patru făpturi vii, şi 
în mjlocul bătrânilor stătea un Miel”. În centrul scenei era tronul 
Tatălui, şi stând în spaţiul deschis, care îl înconjura, era Fiul lui 
Dumnezeu, prezentat sub simbolul unui miel junghiat. În jurul 
acestora stăteau acei sfinţi care fuseseră răscumpăraţi: mai întâi, 
aceia reprezentaţi de cele patru făpturi vii, apoi bătrânii, care 
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formau al doilea cerc, şi îngerii (versetul 11) formând un al treilea 
cerc. Vrednicia lui Hristos, când stă El astfel sub simbolul unui 
miel junghiat, este subiectul de admiraţie al întregii gloate sfinte.

Aşa cum/care tocmai/ fusese ucis. - Woodhouse, precum e 
citat în Comentariul Comprehensiv, spune: „Greaca implică faptul 
că Mielul apare cu ceafa şi gâtul rănit, ca lovit la altar ca victimă.” 
Referitor la această frază, Clarke spune: „Ca şi când acum ar fi în 
chiar actul jertfei. Aceasta este foarte remarcabil. Atât de important 
este în ochii lui Dumnezeu sacrificiul ca jertfă al lui Hristos, încât 
El este încă reprezentat ca fiind chiar în actul de vărsare a sângelui 
Său pentru păcatele omului. Aceasta dă mare avantaj credinţei; şi 
când vreun suflet vine la tronul harului, el găseşte o jertfă acolo, 
pusă la dispoziţie pentru a o oferi lui Dumnezeu.”

Şapte coarne şi şapte ochi. Coarnele sunt simboluri ale 
puterii, ochii ai înţelepciunii; şi şapte este un număr care denotă 
ceva complet, sau perfecţiune. Suntem învăţaţi astfel că puterea 
perfectă şi înţelepciunea perfectă sunt proprii Mielului, prin 
lucrarea Duhului lui Dumnezeu, numit cele şapte Spirite ale lui 
Dumnezeu, pentru a desemna caracterul complet şi perfecţiunea 
lucrării Sale.

El a venit şi a luat cartea. Comentatorii au găsit o 
nepotrivire în ideea că a fost luată cartea de către miel, şi au recurs 
la câteva tertipuri pentru a evita dificultatea. Însă nu este oare 
un principiu bine stabilit că poate fi atribuită unui simbol orice 
acţiune care ar putea fi în mod adecvat îndeplinită de persoana sau 
fiinţa reprezentată prin simbol? Şi nu este aceasta toată explicaţia 
de care are nevoie pasajul? Mielul, ştim, este un simbol pentru 
Hristos. Ştim că nu este nimic nepotrivit ca Hristos să ia o carte; şi 
când citim că a fost luată cartea, ne gândim la acţiune, nu ca fiind 
îndeplinită de către miel, ci de către Cel pentru care mielul este un 
simbol.

Versetele 8-10. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi 
cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ 
înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută şi potire de aur 
pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor. Şi cântau o 
cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i 
rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru 
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Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de 
orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din 
ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor 
împărăţi pe pământ!”

Potire pline de miresme. Din această expresie ne formăm o 
idee despre îndeletnicirea celor răscumpăraţi, reprezentaţi de cele 
patru făpturi vii şi de cei douăzeci şi patru de bătrâni. Ei au potire 
de aur sau vase pline de miresme - sau, după cum menţionează 
notele marginale, tămâie - care reprezintă rugăciunile sfinţilor. 
Aceasta este o lucrare de slujire care revine preoţilor. 

Scott spune: „Este în mod indisputabil evident că cele patru 
făpturi vii se alătură, sau mai degrabă conduc, închinarea 
Mielului, întrucât i-a răscumpărat pe ei pentru Dumnezeu; şi 
aceasta dovedeşte, dincolo de controversă, faptul că prin această 
emblemă se face referire la partea bisericii celor răscumpăraţi, 
a căror închinare este descrisă în cele ce urmează, însă într-un 
limbaj cu totul diferit.”

A. Barnes, în notiţele sale referitoare la acest pasaj, remarcă: 
„Ideea este, de aceea, aici, că reprezentanţii bisericii din ceruri, 
bătrânii, despre care se vorbeşte ca despre ‘preoţi’, sunt descrişi 
ca oficiind în templul de sus în favoarea bisericii care e încă jos, şi 
ca oferind tămâie, în timp ce biserica este angajată în rugăciune.”

Cititorul îşi va aminti că în serviciul simbolic din vechime marele 
preot avea multe ajutoare; şi când luăm în considerare că acum 
privim în sanctuarul din ceruri, concluzia care urmează imediat 
este că acei răscumpăraţi sunt ajutoarele Marelui nostru Preot de 
sus. Fără îndoială, pentru acest scop au fost ei răscumpăraţi. Şi 
ce ar putea fi mai potrivit decât ca Domnul nostru, în lucrarea Sa 
preoţească pentru rasa umană, să fie ajutat de către membrii nobili 
ai acelei rase, a căror viaţă de sfinţenie, şi puritate a caracterului, 
i-au făcut potriviţi pentru acel scop? (Vezi remarcile referitoare la 
capitolul 4:4). 

Suntem conştienţi că mulţi nutresc o mare aversiune faţă de 
ideea că ar fi vreun lucru real şi tangibil în ceruri; şi putem cu 
uşurinţă anticipa că punctele de vedere prezentate aici vor fi cu 
totul prea literale pentru aceştia. Pentru a se susţine în poziţia lor, 
ei se ocupă prea mult de faptul că limbajul este foarte figurativ, 



75

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 5

şi că nu putem presupune că acolo sunt sau că au fost astfel de 
lucruri în ceruri, pe care le descrie Ioan. Răspundem că, deşi 
Apocalipsa are de a face, în mare măsură, cu simboluri, ea nu are 
de-a face cu ficţiuni. Există realitate în toate lucrurile descrise; 
şi dobândim o înţelegere a realităţii când obţinem o interpretare 
corectă a simbolurilor. Astfel, în această viziune ştim că Cel care 
este pe tron este Dumnezeu. El este în mod real acolo. Ştim că 
Mielul îl simbolizează pe Hristos. El este, de asemenea, în mod 
real acolo. El s-a înălţat cu un corp literal, tangibil; şi cine poate 
spune că El nu îl mai păstrează încă? Dacă, în acest caz, Marele 
nostru Preot este o fiinţă literală, trebuie să aibă un loc literal în 
care să slujească. Şi dacă cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi 
patru de bătrâni îi reprezintă pe cei pe care Hristos i-a scos din 
captivitatea morţii la timpul învierii şi înălţării Sale, de ce nu sunt 
ei la fel fiinţe literale în timp ce sunt acolo în cer, după cum au fost 
când s-au înălţat?

Cântarea. Se numeşte „o cântare nouă,” nouă, probabil, în ce 
priveşte ocazia şi compunerea ei. Ei au fost primii care o puteau 
cânta, fiind primii care au fost răscumpăraţi. Ei se numesc regi 
şi preoţi. În ce sens sunt ei preoţi s-a remarcat deja aici, ei fiind 
asistenţii lui Hristos în lucrarea preoţească. În acelaşi sens, fără 
îndoială, ei sunt de asemenea regi; pentru că Hristos este aşezat 
cu Tatăl pe tronul Său, şi fără îndoială aceştia, ca slujitori ai Săi, au 
de îndeplinit o parte în legătură cu guvernarea cerului cu referire 
la această lume.

Anticiparea. „Vom domni pe pământ.” Astfel, în ciuda 
faptului că sunt răscumpăraţi şi înconjoară tronul lui Dumnezeu, şi 
sunt în prezenţa Mielului care i-a răscumpărat, şi sunt înconjuraţi 
de oştile îngereşti ale cerului, unde toată gloria este inexprimabilă, 
cântecul lor contemplă o stare încă mai înaltă, când marea lucrare 
de răscumpărare va fi încheiată, şi ei, împreună cu întreaga familie 
răscumpărată a lui Dumnezeu, din fiecare secol, vor domni pe 
pământ, care este moştenirea promisă, şi va fi locuinţa finală şi 
eternă a celor sfinţi. (Romani 4:13; Galateni 3:29; Psalm 37:11; 
Matei 5:5; 2 Petru 3:13; Isaia 65:17-25; Apocalipsa 21:1-5). 

Versetele 11-12. M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de 
domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit 
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glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii 
şi mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care 
a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, 
tăria, cinstea, slava şi lauda!”

Sanctuarul ceresc. Ce concepţie redusă avem despre măreţia 
şi gloria templului ceresc! În acel templu a fost introdus Ioan, la 
începutul capitolului 4, prin uşa care a fost deschisă în ceruri. În 
acelaşi templu, de reţinut, priveşte el încă în versetele 11 şi 12. Şi 
acum priveşte oştirea cerească. (1) Împrejurul tronului sunt cei 
reprezentaţi de cele patru făpturi vii. (2) Apoi vin cei douăzeci 
şi patru de bătrâni. (3) Apoi Ioan vede, înconjurând întregul, o 
mulţime de îngeri cereşti. Cât de mulţi? Cât de mulţi am presupune 
noi că ar putea încăpea în templul ceresc? „Zece mii de ori zece 
mii!” exclamă vizionarul. Îm mod corect poate Pavel să numească 
aceasta, în Evrei 12:22 „o companie inumerabilă de îngeri” (engl.) 
Şi aceştia erau în sanctuarul de sus.  Astfel era compania pe care 
a văzut-o Ioan, adunată la locul unde este centrul închinării 
întregului univers, şi unde minunatul plan pentru răscumpărarea 
omenirii înaintează spre încheiere. Şi obiectul central în această 
oaste inumerabilă şi sfântă era Mielul lui Dumnezeu; şi actul 
central al vieţii Sale, care pretindea admiraţia lor, era revărsarea 
sângelui Său pentru salvarea omului căzut; pentru că fiecare voce 
în toată acea oaste cerească se unea în atribuirea laudei care se 
înălţa: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat să primească 
puterea, şi bogăţiile, şi înţelepciunea, şi puterea şi onoarea, şi 
gloria şi binecuvântarea.” Potrivită adunare pentru un astfel de 
loc! Potrivită cântare de adorare, care să fie înălţată spre Cel care, 
prin vărsarea sângelui Său, a devenit o răscumpărare pentru mulţi, 
şi care, ca Marele nostru Preot, încă pledează meritele Sale în 
sanctuarul de sus în favoarea noastră. Şi aici, în faţa unei adunări 
atât de însemnate, caracterele noastre trebuie să treacă în curând 
în revizuirea finală. Ce ne va face potriviţi pentru încercarea 
probatoare? O, infinit merit al sângelui lui Hristos! Care ne poate 
curăţa de toate mânjiturile noastre, şi să ne facă potriviţi pentru a 
păşi pe sfântul munte al Sionului! O, infinit har al lui Dumnezeu, 
care ne poate pregăti să răbdăm gloria, şi ne dă îndrăzneala de a 
intra în prezenţa Sa, chiar cu o bucurie neîntrecută!
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Versetele 13-14. Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe 
pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, 
le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi 
a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii 
vecilor!” Şi cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!” Şi cei douăzeci 
şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ şi s-au închinat 
Celui ce este viu în vecii vecilor!

Un univers curat.  În versetul 13 avem un incident care 
apare frecvent în Scriptură, şi anume, o declaraţie introdusă, 
scoasă din ordinea sa cronologică, cu scopul de a urmări până 
la realizarea ei ceva declaraţie sau aluzie anterioară. În această 
situaţie este anticipat timpul când se încheie răscumpărarea. În 
versetul 10 cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni 
declaraseră: „Noi vom domni pe pământ.” Acum mintea profetului 
este purtată înainte spre acel timp. Întrucât cel mai mare act al 
intervenţiei lui Hristos pentru om - vărsarea propriului Său sânge 
- fusese introdus, nimic nu putea fi mai natural decât ca viziunea 
să privească, pentru un moment, dincolo, spre timpul când marele 
rezultat al lucrării inaugurate atunci va fi realizat, numărul celor 
răscumpăraţi va fi completat, universul va fi eliberat de păcat 
şi păcătoşi, şi un cântec universal de adorare se înalţă către 
Dumnezeu şi Miel.

Este zadarnic a încerca să aplicăm aceasta bisericii în starea ei 
actuală, după cum fac majoritatea, sau la vreun oarecare timp în 
trecut de când a intrat păcatul în lume, sau de când Satan a căzut 
din poziţia sa înălţată ca înger de lumină şi iubire în cer. Pentru că 
la timpul despre care vorbeşte Ioan, fiecare creatură din cer şi de 
pe pământ, fără nicio excepţie, îşi înălţa cântările de binecuvântare 
către Dumnezeu. Însă pentru a vorbi doar despre această lume de 
la căderea în păcat, blesteme, mai degrabă decât binecuvântări, 
au fost exprimate contra lui Dumnezeu şi tronul Său de către 
majoritatea rasei noastre apostaziate. Şi aşa va fi întotdeauna cât 
timp va domni păcatul.

Nu descoperim, deci, niciun loc pentru această scenă pe care o 
descrie Ioan, decât dacă mergem înainte, conform poziţiei adoptate 
mai sus, până la timpul când întregul plan de răscumpărare este 
încheiat, şi sfinţii intră în stăpânirea promisă lor pe pământ, 
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spre care priveau înainte făpturile vii şi bătrânii în cântarea lor 
din versetul 10. Cu acest punct de vedere, totul este armonios şi 
clar. Acea domnie pe pământ începe după a doua înviere. (Daniel 
7:27; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1). La acea înviere, care are loc 
la o mie de ani după prima înviere (Apocalipsa 20:4,5), are loc 
pierderea oamenilor nelegiuiţi. (2 Petru 3:7). Atunci coboară foc 
din cer de la Dumnezeu şi îi consumă (Apocalipsa 20:9); şi acest 
foc, care pricinuieşte pierderea celor neevlavioşi, este acel foc 
care topeşte şi purifică pământul, după cum învăţăm din 2 Petru 
3:7-13. Atunci păcatul şi păcătoşii sunt distruşi, pământul este 
purificat, blestemul cu toate relele lui este şters pentru totdeauna, 
cei neprihăniţi „strălucesc precum soarele în împărăţia Tatălui 
lor,” şi dintr-un univers curat se ridică spre Dumnezeu un imn 
de laudă şi recunoştinţă. În întregul teritoriu frumos al marelui 
Creator, atunci nu mai există niciun spaţiu pentru un vast depozit 
de foc şi pucioasă, unde miriade, păstraţi prin puterea directă 
a unui Dumnezeu al milei, vor arde şi se vor rostogoli în chin 
inexprimabil şi veşnic. În acest vesel imn de jubilare nu există loc 
pentru tânguirile discordante şi lipsite de speranţă, blestemele şi 
înjurăturile acelora care păcătuiesc şi suferă fără nicio urmă de 
speranţă. Fiecare voce rebelă a fost redusă la tăcere prin moarte. Ei 
au fost arşi rădăcină şi ramuri, - Satan şi toţi urmaşii săi, înşelător 
şi înşelaţi. (Maleahi 4:1; Evrei 2:14). S-au consumat într-un fum. 
(Psalmii 37:20). Ca pleava care piere au dispărut în flăcări. (Matei 
3:12). Ei au fost anihilaţi, nu ca materie, ci ca fiinţe conştiente şi 
inteligente; pentru că au devenit ca şi când nu ar fi fost vreodată. 
(Obadia 16).

Mielului, care e egal cu Tatăl care şade pe tron, Îi este 
atribuită lauda în acest cântec de adorare. Comentatorii, cu o 
mare unanimitate, s-au prins de această dovadă a faptului că 
Hristos trebuie să fie de aceeaşi vârstă cu Tatăl; pentru că, altfel, 
spun ei, aici ar fi închinare oferită unei creaturi, care aparţine 
doar Creatorului. Însă aceasta nu pare a fi o concluzie necesară. 
Scripturile nu vorbesc în niciun loc despre Hristos ca o fiinţă 
creată, ci din contră declară în mod clar că El a fost născut din 
Tatăl. (Vezi remarcile referitoare la Apocalipsa 3:14, unde se 
arată faptul că Hristos nu este o fiinţă creată). Însă, în timp ce, în 
calitate de Fiu, El nu deţine o co-eternitate de existenţă trecută cu 
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Tatăl, începutul existenţei Sale, ca Fiu născut din Tatăl, datează 
înainte de întreaga lucrare de creaţie, în relaţie cu care El stă ca 
împreună Creator cu Dumnezeu. (Ioan 1:3; Evrei 1:2). Nu ar putea 
Tatăl să ordone ca unei astfel de fiinţe să I se aducă închinare în 
mod egal cu Sine însuşi, fapt care nu ar fi fost necesar dacă El ar fi 
fost egal cu Tatăl în existenţă din eternitate, fără ca aceasta să fie 
idolatrie din partea închinătorilor? El L-a înălţat la ranguri care 
fac să fie potrivit ca El să primească închinare, şi chiar a poruncit 
să I se aducă închinare, ceea ce nu ar fi fost necesar dacă El ar fi 
fost egal cu Tatăl în existenţă veşnică. Hristos însuşi declară că 
„după cum Tatăl are viaţă în Sine Însuşi, tot astfel a dat El Fiului 
să aibă viaţă în Sine însuşi.” (Ioan 5:26). Tatăl „L-a înălţat mult, şi 
I-a dat un nume care este deasupra oricărui nume.” (Filipeni 2:9). 
Şi Tatăl Însuşi spune: „Să I se închine toţi îngerii” (Evrei 1:6 engl.). 
Aceste mărturii arată că Hristos este acum un obiect de închinare 
egal cu Tatăl; însă ele nu arată că împreună cu Acesta El deţine o 
eternitate de existenţă trecută.

Întorcându-ne de la scena glorioasă anticipată în versetul 13 
la evenimentele care se întâmplă în sanctuarul ceresc în faţa sa, 
profetul aude cele patru făpturi vii exclamând: Amin!
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Capitolul 6

Cele şapte peceţi (sigilii)
Versetele 1-2. Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte 
peceţi, m-am uitat şi am auzit pe una din cele patru făpturi vii 
zicând cu un glas ca de tunet: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată 
că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc; i s-a 
dat o cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruie.

După ce a luat cartea, Mielul trece imediat la a-i deschide 
sigiliile (peceţile); şi atenţia apostolului este atrasă spre 

scenele care au loc sub fiecare sigiliu. Numărul şapte a fost deja 
remarcat ca denotând în Scriptură ceva complet şi perfecţiune. 
Cele şapte sigilii cuprind, de aceea, întreaga clasă de anumite 
evenimente, ajungând până la încheierea timpului de probă. Ca 
urmare, a spune, aşa cum fac unii, că sigiliile se referă la o serie 
de evenimente care ajung până, poate, în timpul lui Constantin, şi 
cele şapte trâmbiţe o altă serie de la acel moment în continuare, 
nu poate fi corect. Trâmbiţa se referă la o serie de evenimente 
care au loc în acelaşi timp cu evenimentele peceţilor, însă de un 
caracter cu totul diferit. O trâmbiţă este un simbol pentru război; 
ca urmare trâmbiţele se referă la mişcări politice însemnate care 
au loc între naţiuni în timpul erei evanghelice. Peceţile se referă la 
evenimente de un caracter religios, şi conţin istoria bisericii de la 
începutul erei creştine până la venirea lui Hristos.

Comentatorii au pus o întrebare cu privire la modul în care 
aceste scene au fost reprezentate în faţa apostolului. A fost doar o 
descriere scrisă a evenimentelor, care i-a fost citită pe măsură ce 
fiecare pecete succesivă era deschisă? Sau era o ilustrare în imagini 
a evenimentelor pe care le conţinea cartea, şi care era prezentată în 
faţa lui, pe măsură ce erau rupte peceţile? Sau a fost o reprezentare 
scenică, diferiţi actori venind şi îndeplinindu-şi rolurile? Barnes 
se decide în favoarea numirii lor ilustraţii pictoriale; pentru că 
el crede că doar o descriere scrisă nu ar răspunde la limbajul 
apostolului când prezintă ceea ce a văzut, şi doar o reprezentare 
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scenică nu ar putea avea vreo legătură cu deschiderea peceţilor. 
Însă faţă de punctul de vedere susţinut de Dr. Barnes există două 
obiecţii serioase: (1) Cartea se spune că avea în interior doar scris, 
nu ilustraţii pictoriale; şi (2) Ioan a văzut persoane care alcătuiau 
diferite scene, nu fixe şi lipsite de mişcare pe pânză, ci vii şi în 
mişcare, şi angajate activ în rolurile atribuite lor. Punctul de 
vedere, care nouă ni se pare cel mai solid, este este că acea carte 
conţinea o înregistrare a evenimentelor care urmau să aibă loc; şi 
când peceţile au fost rupte, raportul a fost scos la lumină, scenele 
i-au fost prezentate lui Ioan, nu prin citirea descrierii, ci printr-o 
reprezentare a ceea ce era descris în carte fiind făcut să se întâmple 
în faţa minţii sale în caractere vii, în locul unde realitatea urma să 
aibă loc; şi anume, pe pământ.

Prima pecete. Primul simbol, un cal alb, şi călăreţul care 
poartă un arc şi căruia îi este dată o coroană, şi care merge 
învingător şi să învingă, este o emblemă potrivită pentru 
triumfurile evangheliei în primul secol al acestei dispensaţiuni. 
Culoarea albă a calului se referă la puritatea credinţei în acea 
epocă; şi cununa care a fost dată călăreţului, şi ieşirea sa biruitor 
şi pentru a mai face şi alte cuceriri, semnifică zelul şi succesul 
cu care a fost propovăduit adevărul de către primii săi slujitori. 
La aceasta se obiectează că slujitorii lui Hristos şi progresul 
evangheliei nu puteau fi reprezentaţi în mod adecvat prin astfel 
de simboluri războinice. Însă întrebăm, prin ce simboluri ar putea 
să fie reprezentată mai bine lucrarea creştinismului, când a ieşit 
ca un principiu agresiv contra sistemelor uriaşe de erori, cu care 
a avut de luptat la început? Încotro se îndrepta călăreţul carea 
ieşit pe acest cal? Însărcinarea sa a fost nelimitată. Evanghelia era 
pentru întreaga lume.

Versetele 3-4.  Când a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a 
doua făptură vie zicând: „Vino şi vezi.” Şi s-a arătat un alt cal, 
un cal roşu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de 
pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alţii, şi i 
s-a dat o sabie mare.

Pecetea a doua. Probabil prima trăsătură observabilă în 
aceste simboluri este contrastul în culoarea cailor. Aceasta este, 
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fără îndoială, intenţionată să fie semnificativă. Dacă albul primului 
cal desemna puritatea evangheliei în perioada pe care acel simbol 
o cuprinde, roşul celui de al doilea cal ar semnifica faptul că în 
această perioadă puritatea iniţială a început să fie coruptă. Taina 
nelegiuirii lucra deja în zilele lui Pavel; şi pretinsa biserică a lui 
Hristos, s-ar părea, era acum atât de coruptă de aceasta, încât 
impunea această schimbare în culoarea simbolului. Erorile au 
început să apară. A pătruns spiritul lumesc. Puterea eclesiastică 
a căutat alianţa celei seculare. Probleme şi tulburări au fost 
rezultatul. Spiritul acestei perioade probabil şi-a ajuns apogeul 
când ajungem în zilele lui Constantin, primul aşa-numitul împărat 
creştin, a cărui convertire la creştinism este datată de Mosheim în 
anul 323 d.Hr. - Comentarii bisericeşti.

Despre această perioadă Dr.Rice observă: „Ea reprezintă o 
perioadă seculară, sau unirea bisericii şi a statului. Constantin 
a ajutat clerul şi l-a îndatorat faţă de sine. El a dat legi pentru 
biserică, a convocat Conciliul de la Niceea, şi a fost cât se poate 
de proeminent în acel conciliu. Constantin, nu evanghelia, a avut 
slava de a doborî templele păgâne. Statul a avut gloria, în loc să 
fie biserica. Constantin a dat decrete contra unor erori, şi a fost 
lăudat, şi a permis să se continue şi să se introducă încă multe 
alte erori, şi să se opună unor adevăruri importante. S-au ridicat 
controverse; şi când un nou împărat a preluat tronul, a existat 
agitaţie de partea clerului pentru a-l câştiga de partea părerilor 
lor deosebite. Mosheim spune despre această perioadă: ‘A fost un 
război continuu şi tulburare’. ”

Această stare de lucruri răspunde bine declaraţiei profetului că 
puterea i-a fost dată celui care a stat pe cal „pentru a lua pacea de 
la oameni, şi pentru ca ei să se ucidă unii pe alţii: şi i-a fost dată 
o mare sabie.” Creştinismul acelui timp urcase pe tron şi purta 
emblema puterii civile.

Versetul 5-6. Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe 
a treia făptură vie zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată 
că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o 
cumpănă. Şi, în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un 
glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un leu! Trei măsuri 
de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!”
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Pecetea a treia. Cât de rapid progresează lucrarea de 
corupere! Ce contrast în culoare între acest simbol şi primul: Un 
cal negru - tocmai opusul celui alb! O perioadă de mare întunecime 
şi corupţie morală în biserică trebuie să fie caracterizată de acest 
simbol. Prin evenimentele celui de al doilea sigiliu calea a fost 
complet deschisă pentru ca să fie creată acea stare de lucruri, care 
este prezentată aici. Timpul care a intervenit între domnia lui 
Constantin şi întemeierea papalităţii în anul 538 poate fi în mod 
drept notat drept timpul când au răsărit cele mai negre erori şi 
cele mai stricate superstiţii în biserică. Despre o perioadă care a 
urmat imediat zilelor lui Constantin, Mosheim spune: 

„Acele ficţiuni zadarnice, pe care un ataşament de filozofia 
platoniană şi de opiniile populare îi angajase pe majoritatea 
doctorilor creştini să le adopte înainte de timpul lui Constantin, au 
fost acum confirmate, lărgite, şi înfrumuseţate în diferite moduri. 
Ca urmare a încolţit acea veneraţie extravagantă pentru sfinţii 
morţi, şi acele noţiuni absurde despre un anume foc destinat 
să purifice sufletele separate, care acum triumfau, şi ale căror 
însemne publice se puteau vedea peste tot. A urmat celibatul 
preoţilor, închinarea la icoane şi racle, care în decursul timpului 
aproape a distrus religia creştină, sau cel puţin i-a eclipsat lustrul, 
şi a corupt tocmai esenţa ei în cel mai de plâns mod. Un cortegiu 
enorm de superstiţii a luat treptat locul adevăratei religii şi a 
adevăratei pietăţi.  Această revoluţie odioasă a pornit dintr-o 
varietate de cauze. O precipitare ridicolă în primirea opiniilor noi, 
o dorinţă îndrăzneaţă de a imita riturile păgâne şi de a le contopi 
cu închinarea creştină, şi acea tendinţă nefondată pe care o are în 
general omenirea spre o religie arătoasă, dar ieftină şi ostentativă, 
toate au contribuit la întemeierea unui imperiu al superstiţiei 
pe ruinele creştinismului. În mod corespunzător se făceau 
peregrinaje frecvente în Palestina şi la mormintele martirilor, ca 
şi când doar acolo puteau fi obţinute principiile sacre ale virtuţii şi 
speranţa sigură a mântuirii. Odată frâiele cedate superstiţiei, care 
nu cunoaşte limite, s-au înmulţit, aproape în fiecare zi, noţiuni 
absurde şi ceremonii nefondate. Cantităţi de praf şi pământ din 
Palestina şi din alte locuri remarcabile pentru sfinţenia lor, au 
fost comercializate ca cele mai minunate remedii contra violenţei 
spiritelor rele, şi erau vândute şi cumpărate oriunde la preţuri 
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enorme. Procesiunile publice şi implorările prin care păgânii 
încercau să îi potolească pe zeii lor, erau acum adoptate în 
închinarea creştină şi celebrate în multe locuri cu mare pompă şi 
măreţie. Virtuţile care fuseseră cândva atribuite templelor păgâne 
şi curăţirilor lor, statuilor, zeilor şi eroilor lor, erau acum atribuite 
bisericilor creştine, apei sfinţite, prin diferite forme de rugăciune, 
şi icoanelor oamenilor sfinţi. Şi aceleaşi privilegii, de care se 
bucuraseră  cei dintâi sub întunericul păgânismului, erau conferite 
celor de pe urmă sub lumina evangheliei, sau, mai degrabă, sub 
acel nor al superstiţiei, care întuneca gloria sa. Este adevărat că, 
încă, icoanele nu erau foarte comune, nici nu existau deloc statui. 
Însă în acelaşi timp este la fel de cert, fără urmă de îndoială, 
precum este extravagant şi monstruos, că închinarea la martiri a 
fost modelată, treptat, în conformitate cu serviciile religioase, care 
erau aduse înaintea zeilor înainte de venirea lui Hristos.

Din aceste fapte, care sunt doar mici specimene ale stării 
creştinismului din acel timp, cititorul cu discernământ va înţelege 
în mod uşor ce pierdere a suferit biserica din pacea şi prosperitatea 
procurate de Constantin, şi din metodele imprudente folosite 
pentru a ademeni diferitele naţiuni să îmbrăţişeze evanghelia. 
Caracterul restrâns pe care am dorit să îl păstrăm în această istorie 
ne împiedică să intrăm în detaliu amplu al efectelor îngrozitoare, 
care au rezultat din progresul şi influenţa nocivă a superstiţiei, 
care acum devenise universală.” 

El spune din nou: „Un volum întreg ar fi necesar pentru a 
conţine o enumerare a diferitelor fraude pe care cavaleri iscusiţi 
le-au practicat cu succes să îi înşele pe cei ignoranţi, când 
adevărata religie a fost aprope complet înlăturată de superstiţia 
dezgustătoare.” - Ecclesiastical History, 4th cent., part.2, cap. 3.

Acest fragment de Mosheim conţine o descriere a perioadei 
cuprinse de calul negru din a treia pecete, care răspunde în 
mod exact profeţiei. Se vede prin aceasta cum păgânismul a 
fost incorporat în creştinism şi cum, în timpul acestei perioade, 
sistemul fals care a rezultat în instituirea papalităţii, şi-a completat 
rapid toate contururile, şi s-a maturizat în toată perfecţiunea 
deplorabilă a tăriei şi staturii ei.

Cumpăna. „Cumpăna arăta că religia şi puterea civilă urmau 
să fie unite în persoana care urma să administreze puterea 
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executivă în guvernare, şi că el urma să pretindă autoritate judicială 
atât asupra bisericii cât şi a statului. Aceasta a fost adevărat 
între împăraţii romani din zilele lui Constantin până la domnia 
lui Iustinian, când el a dat aceeaşi putere judiciară episcopului 
Romei.” - Miller’s Lectures, p. 181.

Grâul şi neghina. „Măsurile de grâu şi orz pentru un leu 
denotă faptul că membrii bisericii urmau să fie angajaţi cu lăcomie 
în alergarea după bunurile lumeşti, şi iubirea de bani urma să 
fie spiritul predominant al timpurilor; pentru că ei urmau să se 
lipsească de orice pentru bani.” - Id.

Untdelemnul şi vinul. Acestea „denotă harurile duhului, 
credinţa şi iubirea, şi exista un mare pericol de a le vătăma pe 
acestea, sub influenţa a atât de mult spirit lumesc. Şi este bine 
atestat de către toţi istoricii faptul că prosperitatea bisericii în 
acel secol a produs corupţii care în cele din urmă au culminat în 
căderea de la credinţă şi în instituirea urâciunilor anti-creştine 
(anticriste).” - Idem.

Se va observa că vocea care limita cantitatea de grâu la un leu, 
şi spunea „Nu vătămaţi untdelemnul şi vinul,” nu este a cuiva de 
pe pământ, ci vine din mijlocul celor patru făpturi vii; însemnând 
că, deşi subpăstorii, pretinşii slujitori ai lui Hristos de pe pământ, 
nu avuseseră grijă de turmă, totuşi Domnul nu fusese indiferent 
faţă de ei în această perioadă de întuneric. O voce vine din cer. El 
se îngrijeşte ca spiritul lumesc să nu predomine într-o asemenea 
măsură încât creştinismul să fie în mod complet pierdut, sau ca 
uleiul şi vinul, virtuţile adevăratei pietăţi, să piară în mod complet 
de pe pământ.

Versetul 7-8. Când a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit 
glasul făpturii a patra zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi 
iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea 
Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. 
Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă 
cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului.

Pecetea a patra. Culoarea acestui cal este remarcabilă. 
Culorile cailor alb, roşu, şi negru, din versetele anterioare, sunt 
naturale; însă o culoare palidă este nenaturală. Cuvântul original 
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denotă „palid sau de culoare gălbuie”, care se observă la plante 
ofilite sau bolnave. O stare ciudată de lucruri în pretinsa biserică 
trebuie reprezentată prin acest simbol. Călăreţul de pe acest cal este 
numit Moarte şi Locuinţa morţilor (αι ̔́δης, mormântul) îl urmează. 
Mortalitatea este atât de mare în timpul acestei perioade, încât ar 
părea ca şi când „naţiunile palide ale celor morţi” ar fi venit pe 
pământ şi ar fi urmat acestei puteri pustiitoare. Perioada în timpul 
căreia se aplică acest sigiliu abia dacă poate fi confundată. Trebuie 
să se refere la timpul în care papalitatea a deţinut controlul său 
necenzurat, nelimitat şi persecutor, începând în jurul anului 538 
d.Hr., şi ajungând până la timpul când Reformatorii au început 
lucrarea lor de a expune corupţiile sistemelor papale. 

„Şi lor le-a fost dată putere” - notă marginală spune: „lui i s-a 
dat putere”; adică, puterii personificate prin Moartea pe calul 
gălbui; anume, papalitatea. Prin a patra parte a pământului se face 
fără îndoială referire la teritoriul peste care avea această putere 
jurisdicţia sa; în timp ce cuvintele sabie, foamete, moarte (adică, 
aplicarea a ceva ce cauzează moarte, cum ar fi denunţare, tortură 
etc.) şi fiarele câmpului, sunt simboluri care se referă la mijloacele 
prin care a dat la moarte martirii ei, care în număr de cincizeci de 
milioane, conform celor mai umile estimări, strigă după răzbunare 
de sub altarul său însângerat.

Versetele 9-11.  Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut 
sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina 
Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o 
ţinuseră. Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, 
Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni 
sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” Fiecăruia 
din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească 
puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de 
slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.

Pecetea a cincea. Evenimentele prezentate ca întâmplân-du-
se sub al cincilea sigiliu sunt strigătul martirilor după răzbunare 
şi oferirea lor a hainelor albe. Întrebările care se prezintă imediat 
cerând o soluţie, sunt: Cuprinde acest sigiliu o perioadă de timp? 
Şi dacă da, ce perioadă? Unde este altarul sub care au fost văzute 
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aceste suflete? Ce sunt aceste suflete şi care este starea lor? La ce 
se face referire prin strigătul lor după răzbunare? La ce se face 
referire prin hainele albe care li se dau? Când se odihnesc ei pentru 
puţin timp? Şi la ce se face referire prin faptul că fraţii lor sunt 
ucişi după cum au fost şi ei? La toate aceste întrebări credem că se 
poate oferi un răspuns satisfăcător.

1. Al cincilea sigiliu cuprinde o perioadă de timp.  
Pare a fi logic ca acest sigiliu, la fel ca toate celelalte, să cuprindă 
o perioadă de timp; şi data aplicării sale nu poate fi greşită, dacă 
sigiliile anterioare au fost plasate corect. Urmând perioadei de 
persecuţie papale, timpul cuprins de acest sigiliu ar începe atunci 
când Reforma a început să submineze structurile papale antihriste, 
şi să restrângă puterea persecutoare a bisericii Romano-Catolice.

2. Altarul. Aceasta nu se poate referi la vreun altar în cer, 
întrucât este în mod evident locul unde aceste victime fuseseră 
ucise, - altarul de jertfă. Referitor la acest punct, Dr.A.Clarke 
spune: „A fost arătată o viziune simbolică, în care el a văzut 
un altar. Şi sub el sufletele acelora care fuseseră ucişi pentru 
cuvântul lui Dumnezeu - martirizaţi pentru ataşamentul lor faţă 
de creştinism - sunt reprezentate ca fiind recent ucise, ca victime 
ale idolatriei şi superstiţiei. Altarul este pe pământ, nu în cer.” O 
confirmare a acestui punct de vedere se găseşte în faptul că Ioan 
priveşte scene de pe pământ. Sufletele sunt reprezentate sub altar, 
ca şi cum victime ucise pe el şi-ar vărsa sângele sub el, şi ar cădea 
lângă el.

3. Sufletele de sub altar. Această reprezentare este în 
mod popular privită ca o dovadă puternică a doctrinei despre 
starea lipsită de corp şi conştientă a celor morţi. Aici, se pretinde, 
sunt sufletele văzute de Ioan într-o stare lipsită de corp; şi ele 
erau conştiente, şi aveau cunoştinţă de evenimentele care aveau 
loc; pentru că ele strigau după răzbunare asupra persecutorilor 
lor. Acest punct de vedere nu poate fi acceptat, pentru câteva 
motive: (1) Opinia populară plasează aceste suflete în cer; însă 
altarul de jertfă pe care ele erau ucise, şi sub care erau văzute 
ele, nu poate fi acolo. Singurul altar despre care auzim în cer este 
altarul de tămâiere; însă nu ar fi corect să reprezinte victimele 
astfel ucise ca fiind sub altarul de tămâiere, întrucât acel altar nu 
a fost niciodată destinat unei asemenea întrebuinţări. (2) Ar fi 
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respingător pentru toate ideile noastre despre împărăţia cerească, 
să reprezentăm sufletele din ceruri ca închise sub altar. (3) Putem 
presupune noi că ideea de răzbunare ar domni la aşa înălţime 
în minţile sufletelor din cer, încât să le facă, în ciuda bucuriei şi 
gloriei acelei stări de nedescris, nemulţumite şi neliniştite până 
când nu urma să fie aplicată pedeapsa vrăjmaşilor lor? Nu s-ar 
bucura ei mai degrabă că persecuţia şi-a ridicat mâna contra lor, şi 
a grăbit astfel ajungerea lor în prezenţa Răscumpărătorului lor, la 
dreapta căruia este bucurie deplină şi încântări pentru totdeauna? 
Însă, în continuare, punctul de vedere popular, care plasează 
aceste suflete în ceruri, îi pune pe cei răi în acelaşi timp în iazul 
de foc, zbuciumându-se în chin inexprimabil, şi în faţa întregii 
oşti cereşti. Aceasta, se susţine, este dovedit de parabola omului 
bogat şi a lui Lazăr, după cum este raportată în Luca 16. Sufletele 
prezentate sub al cincilea sigiliu au fost acelea care fuseseră ucise 
sub sigiliul precedent, zeci de ani, şi majoritatea dintre ei cu secole 
în urmă. Dincolo de orice îndoială, persecutorii lor părăsiseră 
scena acţiunii, şi, conform punctului de vedere analizat, sufereau 
chinurile iadului chiar sub ochii lor. 

Totuşi, ca şi când nu ar fi mulţumiţi cu aceasta, ei strigă către 
Dumnezeu ca şi când El ar amâna răzbunarea lor asupra ucigaşilor 
lor. Ce răzbunare mai mare şi-ar putea dori? Sau, dacă persecutorii 
lor ar fi încă pe pământ, ei trebuie să ştie că, în cel mult câţiva ani, ei 
s-ar alătura marii mulţimi care se revarsă zilnic prin porţile morţii 
în lumea de chin. Amabilitatea lor nu este pusă într-o lumină mai 
bună nici chiar prin această presupunere. Un lucru, cel puţin, este 
evident: Teoria populară referitoare la starea celor morţi, drepţi 
şi nelegiuiţi, nu poate fi corectă; sau interpretarea dată de obicei 
acestui pasaj nu este corectă; pentru că ele se anulează una pe 
cealaltă.

Însă se susţine că aceste suflete trebuie să fie conştiente; pentru 
că ele strigă către Dumnezeu. Acest argument ar avea greutate, 
dacă nu ar exista o figură de stil ca personificarea. Însă în timp 
ce aceasta există, va fi potrivit ca, în unele condiţii, să se atribuie 
viaţă, acţiune şi inteligenţă obiectelor neînsufleţite. Astfel sângele 
lui Abel se spune că a strigat către Dumnezeu din pământ. (Geneza 
4:9,10). Piatra a strigat din zid, şi grinda din lemnărie i-a răspuns. 
(Habacuc 2:11). Plata lucrătorilor reţinută prin fraudă a strigat, 
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şi strigătul a ajuns la urechile Domnului Sabaot. (Iacov 5:4). 
Astfel sufletele menţionate în textul nostru puteau striga, şi nu se 
dovedea prin aceasta că sunt conştiente. 

Neconcordanţa dintre punctul de vedere popular despre acest 
verset este atât de evidentă încât Albert Barnes face următoarea 
concesie: „Nu trebuie să presupunem că aceasta s-a întâmplat în 
mod literal; şi că Ioan de fapt a văzut sufletele martirilor sub altar, 
pentru că întreaga reprezentare este simbolică; de asemenea, nu 
trebuie să presupunem că cei vătămaţi şi cei cărora li s-a greşit se 
roagă din ceruri pentru răzbunare asupra acelora care le-au greşit, 
sau că cei răscumpăraţi din ceruri vor continua să se roage cu 
referire la lucruri de pe pământ; ci se poate deduce în mod corect, 
din aceasta, faptul că acolo va exista o amintire atât de exactă a 
greşelilor contra celor persecutaţi, chinuiţi sau asupriţi, ca şi când 
o astfel de rugăciune s-ar oferi acolo; şi că asupritorul are atât 
de multe de temut din partea răzbunării divine, ca şi când cei pe 
care i-a chinuit ar striga în ceruri către Dumnezeul care ascultă 
rugăciuni şi care se răzbună.” - Note referitoare la Apocalipsa 6.

În asemenea pasaje ca acesta, cititorul este condus în mod 
greşit de definiţia populară a cuvântului suflet. Din acea definiţie, 
el este condus să presupună că acest text vorbeşte despre o esenţă 
imaterială, invizibilă, nemuritoare în om, care se avântă spre 
libertatea dorită la moartea impedimentului său, corpul muritor. 
Niciun incident în care apare cuvântul în originala ebraică sau 
greacă nu vor sprijini o astfel de definiţie. Cel mai adesea acesta 
înseamnă viaţă, şi nu rareori este redat ca persoană. Se aplică 
la cei morţi precum şi la cei vii, după cum se poate vedea din 
referinţa către Geneza 2:7, unde nu ar fi trebuie folosit cuvântul 
viu, dacă viaţa este un atribut inseparabil al sufletului; şi către 
Numeri 19:13, unde Concordanţa Ebraică spune „suflet mort.” 
Mai mult decât atât, aceste suflete se roagă ca sângele lor să poată 
fi răzbunat,  - un articol pe care sufletul lipsit de materie, după 
cum se înţelege în mod popular, nu se presupune că l-ar deţine. 
Cuvântul suflete poate fi considerat ca semnificând aici în mod 
simplu martirii, cei care fuseseră ucişi, cuvintele sufletele lor fiind 
o parafrază pentru întreaga persoană. Ei i-au fost prezentaţi lui 
Ioan ca fiind ucişi pe altarul sacrificiilor papale, pe acest pământ, şi 
zăcând morţi sub el. Ei cu siguranţă nu erau vii când Ioan i-a văzut 
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sub pecetea a cincea; pentru că el aduce din nou în faţa privirii 
aceeaşi companie, în aproape acelaşi limbaj, şi ne asigură că prima 
dată când ei trăiesc din nou după martiriul lor, este la învierea 
celor drepţi. (Apocalipsa 20:4-6). Zăcând acolo, victime ale setei 
de sânge şi opresiunii papale, ei au strigat către Dumnezeu după 
răzbunare în acelaşi mod în care sângele lui Abel striga spre El din 
pământ. (Geneza 4:10).

4. Hainele cele albe. Acestea au fost date ca un răspuns 
parţial la strigătul lor: „Cât timp, o, Doamne, ... nu judeci şi nu 
răzbuni tu sângele nostru?” Cum a fost aceasta? - Ei trecuseră în 
pământ în modul cel mai ruşinos. Vieţile lor fuseseră reprezentate 
în mod greşit, reputaţia lor fusese mânjită, numele lor fuseseră 
defăimate, motivele lor înnegrite şi mormintele lor acoperite cu 
ruşine şi reproş, întrucât conţineau ţărâna celor mai josnice şi 
vrednice de dispreţ caractere.  Astfel biserica Romei, care modela 
atunci sentimentul principalelor naţiuni de pe pământ, nu a scutit 
niciun efort pentru a face victimele sale o scârbă în faţa tuturor 
făpturilor.

Însă Reformaţiunea şi-a început lucrarea. A început să se 
vadă că biserica era partea coruptă şi cu reputaţia de nedorit, şi 
cei împotriva cărora ea îşi dezlănţuia mânia erau cei buni, puri 
şi oneşti. Lucrarea a continuat între cele mai iluminate naţiuni, 
reputaţia bisericii scăzând, şi aceea a martirilor ridicându-se, 
până când corupţiile urâciunilor papale au fost pe deplin date pe 
faţă, şi acel sistem uriaş de nelegiuire a stat în faţa lumii în toată 
diformitatea ei dezgolită, în timp ce martirii au fost răzbunaţi din 
toate defăimarile sub care încercase să îi îngroape acea biserică 
anti-creştină. Atunci s-a văzut că ei suferiseră, nu pentru că 
fuseseră josnici şi criminali, ci „pentru cuvântul lui Dumnezeu, 
şi pentru mărturia pe care o ţineau”. Atunci laudele lor au fost 
cântate, virtuţile lor admirate, tăria lor aplaudată, numele lor 
onorate şi amintirile lor preţuite. Hainele albe le-au fost date 
fiecărora dintre ei.

5. Scurtul timp. Lucrarea crudă a Catolicismului nu a 
încetat complet, chiar după ce lucrarea Reformaţiunii devenise 
larg răspândită şi bine întemeiată. Nu puţine izbucniri teribile ale 
urei şi persecuţiei Romane urmau să mai fie încă simţite de către 
biserică. Încă urmau să mai fie pedepsiţi mulţimi ca eretici, şi să se 
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alăture marii armate a martirilor. Răzbunarea completă a cauzei 
lor urma să fie amânată încă pentru un scurt timp. Şi în acest timp, 
Roma a adăugat sute de mii la vasta gloată a acelora de al căror 
sânge se făcuse deja vinovată. (Vezi Dicţionarul Teologic al lui 
Buck, art.Persecution). Însă spiritul persecuţiei a fost restrâns în 
cele din urmă; cauza martirilor a fost răzbunată; şi „scurtul timp” 
al celei de a cincea pecete a ajuns la încheiere.

Versetele 12-17. Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat 
şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a 
făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, 
şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi 
din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a 
strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate 
ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împăraţii pământului, 
domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi 
robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile 
munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi 
ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de 
mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi 
cine poate sta în picioare?”

Pecetea a şasea. Astfel sunt scenele solemne şi sublime 
care au loc sub cea de a şasea pecete. Şi un gând bine calculat 
să trezească în fiecare inimă un interes intens pentru lucrurile 
divine este gândul că acum noi trăim în mijlocul evenimentelor 
însemnate ale acestui sigiliu, după cum se va dovedi în cele de faţă. 

Între cea de a cincea şi cea de a şasea pecete pare a fi o schimbare 
bruscă şi radicală în limbaj, de la limbajul foarte figurativ la cel 
strict literal. Oricare ar putea fi cauza pentru aceasta, schimbarea 
în sine nu poate fi tăgăduită cu uşurinţă. După niciun principiu 
de interpretare nu poate fi făcut limbajul peceţilor precedente să 
fie literal, nici exprimarea acestuia nu poate fi cu uşurinţă făcută 
figurativă. Trebuie de aceea să acceptăm schimbarea, chiar dacă 
nu am putea să o explicăm. Există, totuşi, un mare fapt, la care 
vrem să atragem atenţia aici. În cadrul marii perioade cuprinse 
în acest sigiliu, porţiunile profetice din cuvântul lui Dumnezeu 
urmau să fie desigilate, şi mulţi urmau să fugă dintr-o parte în 
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alta, sau „să îşi dea atenţia stăruitoare înţelegerii acestor lucruri,” 
şi prin aceasta cunoştinţa despre această parte a cuvântului lui 
Dumnezeu urma să fie mult sporită. Şi sugerăm, de asemenea, că 
acesta ar putea să fie motivul pentru care apare aici schimbarea în 
exprimare, şi că evenimentele acestei peceţi, care au loc la timpul 
când aceste lucruri urmau să fie pe deplin înţelese, nu mai sunt 
formulate în simboluri, ci sunt expuse în faţa noastră în limbaj 
simplu şi de neconfundat.

Marele cutremur de pământ. Primul eveniment de sub 
acest sigiliu, probabil cel care marchează începutul său, este un 
mare cutremur de pământ. Ca cea mai probabilă împlinire a acestei 
preziceri, ne referim la marele cutremur din 1 noiembrie 1755, 
cunoscut drept cutremurul din Lisabona.  Despre acest cutremur, 
Sears, în cartea sa, Wonders of the World (n.tr. Minunile lumii), 
spune:  

„Marele cutremur de pământ din 1 noiembrie 1755 s-a extins pe 
o suprafaţă de cel puţin 4.000.000 mile pătrate (6.437.378 km²). 
Efectele sale s-au extins pe apele din multe locuri, unde şocurile 
nu au fost perceptibile. A cuprins cea mai mare parte a Europei, 
Africii şi Americii; însă violenţa sa extremă s-a exercitat asupra 
părţii sud-vestice a primei dintre ele. În Africa, acest cutremur a 
fost aproape la fel de sever cum fusese în Europa. O mare parte 
din Algeria a fost distrusă. Multe case au fost dărâmate la Fez şi 
Mequinez, şi mulţimi de oameni au fost îngropaţi sub dărâmături. 
Efecte similare au fost şi în Maroc. Efectele similare au rămas în 
urmă şi la Tangier, la Tetuan, la Funchal în Insula Madeira. Este 
probabil că întreagă Africa a fost zdruncinată. În nord, s-a extins 
până în Norvegia şi Suedia. Germania, Olanda, Franţa, Marea 
Britanie, şi Irlanda au fost toate mai mult sau mai puţin agitate de 
aceeaşi teribilă zguduire a elementelor. Lisabona (Portugalia) avea 
în 1755, înainte de cutremur, 150.000 locuitori. Domnul Baretti 
spune că 90.000 persoane „şi-au pierdut viaţa în acea zi fatală.”

La pagina 200 a aceleiaşi lucrări citim din nou: „Groaza 
oamenilor era dincolo de orice descriere. Nimeni nu plângea; era 
dincolo de lacrimi. Ei alergau încoace şi încolo, delirând de groază 
şi uluire, lovindu-şi feţele şi pieptul, strigând: Misericordia; lumea 
e pe sfârşit! Mamele şi-au uitat copiii şi alergau împrejur purtând 
imagini ale crucifixului. Din nefericire, mulţi au alergat în biserici 
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pentru protecţie; însă în zadar a fost expus sacramentul; în zadar 
au îmbrăţişat sărmanele fiinţe altarele; icoanele, preoţii şi oamenii 
au fost îngropaţi într-o ruină comună.” 

Enciclopedia Americană afirmă că acest cutremur s-a extins, 
de asemenea, până în Groenlanda, şi despre efectele sale asupra 
oraşului Lisabona spune în continuare: „Oraşul conţinea atunci în 
jur de 150.000 locuitori. Zguduirea a fost instantaneu urmată de 
căderea fiecărei biserici şi mănăstiri, a aproape tuturor clădirilor 
publice mari, şi mai mult de un sfert din case. În decurs de aproape 
două ore după cutremur, au izbucnit incendii în diferite cartiere, 
şi s-au dezlănţuit cu o astfel de violenţă timp de aproape trei zile, 
încât oraşul a fost în mod complet pustiit. Cutremurul a avut loc 
într-o zi de sărbătoare, când bisericile şi mănăstirile erau pline de 
oameni, dintre care foarte puţini au scăpat.”

Sir Charles Lyell oferă următoarea descriere grafică a acestui 
fenomen remarcabil: 

„În nicio parte din regiunea vulcanică a sudului Europei nu a 
existat un cutremur atât de amplu în timpurile moderne, cum a fost 
cel care a început în 1 noiembrie 1755 la Lisabona. S-a auzit un sunet 
de tunet subteran şi, imediat după aceea, un şoc puternic a doborât 
cea mai mare parte a acelui oraş. În decurs de aproape şase minute 
au pierit şaizeci de mii de persoane. Marea s-a retras iniţial şi a lăsat 
în urmă plaja uscată; apoi s-a rostogolit spre interior, ridicându-
se cincizeci de picioare (aprox.15,20 m) peste nivelul ei obişnuit. 
Munţii din Arrabida, Estrella, Julia, Marvan şi Cintra, unii dintre 
aceştia fiind cei mai mari din Portugalia, au fost zguduiţi cu 
violenţă, ca şi când chiar din temeliile lor; şi unii dintre ei s-au 
deschis la vârfurile lor, care au fost spintecate şi sfâşiate într-un 
mod uimitor, bucăţi uriaşe din ele fiind aruncate în văile alăturate. 
Se relatează că au ieşit flăcări din aceşti munţi, care se presupune 
că erau electrice; se spune, de asemenea, că au fumegat; dar este 
posibil ca nori mari de praf să fi dat această aparenţă.

Cel mai extraordinar incident care a avut loc în Lisabona în 
timpul catastrofei, a fost scufundarea noului chei, construit în 
întregime din marmură, cu o cheltuială imensă. O mare mulţime 
de oameni s-a strâns acolo pentru siguranţă, ca la un loc unde 
puteau fi în afara razei de cădere a ruinelor; însă dintr-o dată 
cheiul s-a scufundat cu toţi oamenii care erau pe el, şi niciunul 



94

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 U
ri

ah
 S

m
it

h

dintre corpurile moarte nu s-a ridicat plutind la suprafaţă. Un 
mare număr de bărci şi vase mici ancorate lângă el, toate pline 
de oameni, au fost înghiţite ca într-un vârtej. Nicio bucată din 
aceste epave nu a apărut iarăşi la suprafaţă vreodată, şi în multe 
rapoarte se spune despre apa din locul unde se aflase cheiul că este 
de nesondat; însă Whitehurst spune că el s-a asigurat că este de 
100 de stânjeni.

În acest caz trebuie fie să presupunem că o anume placă 
tectonică s-a scufundat într-o cavitate subterană, ceea ce ar cauza 
o ‘falie’ în straturi până la adâncimea de şase sute de picioare 
(aprox. 183 m), sau, putem deduce, cum au făcut unii, din dispariţia 
completă a lucrurilor înghiţite de apă, că o prăpastie s-a deschis 
şi s-a închis la loc. Totuşi, dacă adoptăm această ultimă ipoteză 
trebuie să presupunem că partea superioară a prăpastiei, până 
la adâncimea de o sută de stânjeni, a rămas deschisă după şoc. 
Conform observaţiilor făcute la Lisabona în 1837 de către domnul 
Sharpe, efectele distrugătoare ale acestui cutremur s-au limitat 
la straturile terţiare, şi au fost cel mai violente la nivelul argilei 
albastre, pe care este construită partea inferioară a oraşului. Nicio 
clădire, spune el, construită pe stratul secundar calcaros sau pe 
bazalt, nu a fost afectată.

Marea regiune pe care s-a exins acest cutremur din Lisabona 
este foarte remarcabilă. Mişcarea a fost cea mai violentă în Spania, 
Portugalia, şi nordul Africii; însă aproape întreaga Europă, şi 
chiar Indiile de Vest, au simţit şocul în aceeaşi zi. Un port maritim 
numit St.Ubes, aflat cam la douăzeci de mile (aprox.32 km) la 
sud de Lisabona a fost înghiţit de ape. La Algiers şi Fez în Africa, 
agitaţia pământului a fost la fel de violentă, şi la distanţa de opt 
leghe de Maroco, un sat cu un număr de aproximativ opt sau 
zece mii de persoane, împreună cu toate vitele lor, a fost înghiţit. 
Curând după aceea, pământul s-a închis din nou peste ei.

Şocul a fost simţit pe mare, pe puntea unui vas la vest de 
Lisabona, şi a produs aproape aceeaşi senzaţie ca pe uscat. Ofiţerul 
St. Lucas, căpitanul vasului ‘Nancy’ a simţit vasul său scuturat atât 
de violent, încât a crezut că s-a izbit de sol, însă, aruncând plumbul 
în apă, a găsit o mare adâncime. Căpitanul Clark, din Denia, la 
latitudinea de 36°24’ N, între ora nouă şi zece dimineaţa, a simţit 
corabia sa scuturată şi clătinată cu putere ca şi când s-ar fi lovit de 
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o stâncă. O altă navă, la patruzeci de leghe vest de St.Vincent, a 
suferit o zguduitură atât de violentă încât oamenii au fost aruncaţi 
un picior şi jumătate în sus, perpendicular pe punte. În Antigua 
şi Barbados, precum şi în Norvegia, Suedia, Germania, Olanda, 
Corsica, Elveţia, şi Italia, au fost simţite trepidaţii şi oscilaţii 
uşoare ale pământului.”

„Agitaţia lacurilor, râurilor şi izvoarelor în Marea Britanie a 
fost remarcabilă. La Loch Lomond, în Scoţia, de exemplu, apa, 
fără cel mai mic motiv vizibil, s-a ridicat împotriva malurilor ei, 
şi apoi s-a scufundat mai jos de nivelul ei obişnuit. Cea mai mare 
înălţime perpendiculară a acestei revărsări a fost două picioare şi 
patru inci (aprox. 70 cm). Se spune că mişcarea acestui cutremur 
a fost ondulatorie, şi că s-a mişcat cu viteza de douăzeci de mile pe 
minut (aprox. 32 km/min). Un val mare a măturat coasta Spaniei, 
şi se spune că la Cadiz a fost înalt de şaizeci de picioare (aprox.      
18 m). La Tangier, în Africa, s-a ridicat şi a căzut de optsprezece ori 
pe coastă; la Fuchal, în Madeira, s-a ridicat cincisprezece picioare 
(aprox. 4,5 m) perpendicular deasupra cotei de inundaţie, deşi 
mareea, al cărei flux şi reflux este acolo de şapte picioare (aprox. 
2,1 m), era la jumătatea fluxului. Pe lângă faptul că a intrat în oraş 
şi a produs un mare dezastru, ea a inundat şi alte porturi maritime 
în insulă. La Kinsale, în Irlanda, un corp de apă a năvălit în port, 
s-a învârtit ca un vârtej în jurul câtorva vase, şi s-a revărsat în piaţă.

S-a afirmat anterior că marea s-a retras mai întâi la Lisabona; 
şi această retragere a oceanului de la ţărm, la momentul unui 
cutremur, şi întoarcerea sa apoi într-un val violent, este ceva ce se 
întâmplă în mod obişnuit. Pentru a explica fenomenul, Mitchell 
îşi imaginează o scufundare pe fundul mării prin faptul că cedează 
acoperişul vreunei cavităţi, ca urmare a vacuumului produs de 
condensarea aburului. O astfel de condensare, observă el, poate fi 
primul efect al introducerii unei cantităţi mari de apă în fisurile şi 
cavităţile deja umplute cu abur, înainte să fi existat suficient timp 
ca lava incandescentă să transforme o cantitate atât de mare de apă 
în aburi, care, fiind realizată atât de repede, cauzează o explozie 
mai mare.” - Library of Choice Literature, vol.VII, p. 162, 163.

Dacă cititorul va privi pe atlasul său la ţările menţionate mai 
sus, el va vedea ce proporţie mare din suprafaţa pământului a fost 
agitată de această îngrozitoare convulsie. Alte cutremure pot să fi 
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fost la fel de severe în anumite localităţi, însă niciunul despre care 
avem vreun raport, combinând o extindere atât de mare cu un 
asemenea grad de severitate, nu a fost vreodată simţit pe pământ. 
Cu siguranţă acesta oferă toate condiţiile necesare pentru a constitui 
un eveniment potrivit pentru a marca deschiderea peceţii.

Întunecimea soarelui. Urmând cutremurului se anunţă 
că „soarele a devenit negru ca un sac de păr.” Această parte a 
prezicerii a fost de asemenea îndeplinită. Nu e nevoie să facem 
o prezentare amănunţită a minunatei întunecări a soarelui de la 
19 mai 1780. Majoritatea persoanelor care au cunoştinţe generale 
au ceva cunoştinţe despre ea. Următoarele declaraţii detaşate, 
provenind de la diferite autorităţi, vor da o idee despre natura sa:  

„Ziua întunecată din America de Nord a fost unul dintre acele 
minunate fenomene ale naturii despre care se va citi întotdeauna 
cu interes, însă pe care filozofia este incapabilă să o explice.” - 
Herschel.

„În luna mai 1780 a fost o zi întunecată teribil în New England, 
când ‘toate feţele păreau să strângă întunecime’, şi oamenii erau 
umpluţi de teamă. A fost mare suferinţă în satul unde locuia 
Edward Lee, ‘inimile oamenilor cedând de groază’ că Ziua 
Judecăţii era la uşă: şi vecinii s-au strâns toţi în jurul omului sfânt’, 
care ‘a petrecut întunecatele ceasuri în rugăciune serioasă pentru 
mulţimea îndurerată.’ ” - Tract No.379, American Tract Society; 
Life of Edward Lee.

„S-au aprins lumânări în multe case. Păsările cântătoare erau 
tăcute şi dispăreau. Păsările de curte s-au retras pe stinghie. 
Părerea generală era că Ziua Judecăţii era la uşă.” - Preşedintele 
Dwight, în Connecticut Historical Collections.

„Întunericul a fost astfel încât i-a făcut pe fermieri să îşi 
părăsească munca la câmp şi să se întoarcă la locuinţele lor. 
Luminile au devenit necesare pentru a rezolva treburile din casă. 
Întunericul a continuat de-a lungul zilei.” - Gage’s History of 
Rowley, Mass.

„Cocoşii cântau ca în zori şi totul purta aparenţa şi întunecimea 
nopţii. Alarma produsă de acest aspect neobişnuit al cerurilor a 
fost foarte mare.” - Portsmouth Journal, 20 mai 1843.

„A fost întunericul miezului nopţii la miezul zilei... Mii de 
oameni, care nu puteau să îşi explice aceasta prin cauze naturale, 
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erau foarte îngroziţi; şi într-adevăr, aceasta arunca o întunecime 
universală pe pământ. Broaştele şi bufniţele şi-au început 
cântecul.” - Dr. Adams.

„Ocazional s-au cunoscut zile asemănătoare, totuşi inferioare 
în grad sau extindere a întunecimii lor. Cauzele acestor fenomene 
sunt necunoscute. Ele, cu siguranţă, nu erau rezultatul eclipselor.” 
- Sears’s Guide to Knowledge.

„Aproape, dacă nu de-a dreptul unică, stă ziua întunecată din 19 
mai 1780, ca cel mai misterios şi totuşi neexplicat fenomen de felul 
său în varietatea diversificată a evenimentelor naturii, în timpul 
ultimului secol, - o întunecare foarte neexplicabilă a întregului cer 
vizibil şi a atmosferei din New England, - care a adus alarmare şi 
suferinţă la mulţime de minţi, precum şi descurajare fiinţelor fără 
raţiune, păsările fugind buimăcite spre adăposturile lor şi păsările 
cântătoare la cuiburile lor, iar vitele întorcându-se în staulele 
lor. Cu adevărat, mii de oameni buni din acea zi au devenit pe 
deplin convinşi că sfârşitul tuturor lucrurilor pământeşti venise... 
Amploarea acestui întuneric a fost de asemenea remarcabilă. 
S-a observat până în cele mai de est regiuni ale statului New 
England; înspre vest până la cele mai îndepărtate părţi din statul 
Connecticut, şi la Albany; înspre sud s-a observat de-a lungul 
întregii coaste maritime; şi spre nord până acolo unde se întind 
aşezările Americane. Probabil a depăşit cu mult aceste limite, 
însă limitele exacte nu au fost cunoscute niciodată clar.” - Primul 
nostru secol, de R.M. Devens, p. 89,90.

Poetul Whittier vorbeşte astfel despre acest eveniment:
„‘A fost într-o zi de mai a îndepărtatului an
O mie şapte sute optzeci, că a căzut
Peste floarea şi viaţa dulce a primăverii, 
Peste pământul proaspăt şi cerul amiezei,
O groază de mare întuneric, asemenea nopţii
În ziua despre care legendele nordice spun - 
Amurgul Zeilor. Cerul coborât jos
Era negru de nori prevestitori de rău, în afara locului unde 
marginile sale
Erau franjurate cu o incandescenţă întunecoasă, asemenea celei 
care urcă
Pe marginile craterului din iadul cel roşu.
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Păsările au încetat să cânte, şi toate orăteniile de curte
S-au dus la culcare; vitele pe păşune
Mugeau şi priveau spre casă; liliecii cu aripile de vis 
Zburau repede pretutindeni; sunetul muncii a încetat; 
Bărbaţii se rugau, şi femeile plângeau; toate urechile s-au ascuţit
Să audă sunetele trâmbiţei destinului împrăştiind
Cerul negru pentru ca faţa înfricoşată a lui Hristos
Să privească dintre norii sfâşiaţi, nu cum privea El 
Ca un oaspete iubitor din Betania, ci sever
Precum dreptatea şi legea neînduplecată.”

Luna a devenit ca sângele. Întunecimea nopţii urmă-toare, 
19 mai 1780, a fost la fel de nefirească precum a fost cea a zilei care 
trecuse.

„Întunericul serii următoare a fost probabil mai mare decât 
a fost observat vreodată de când Cel Atotputernic a dat naştere 
luminii. Nu am putut să nu mă gândesc în acel timp că dacă cel 
mai luminos corp din univers ar fi fost învăluit în întuneric de 
nepătruns, sau şi-ar fi încetat existenţa, întunericul nu ar fi putut 
fi mai complet. O coală albă de hârtie ţinută la distanţa de câţiva 
centimetri de ochi era la fel de invizibilă, ca şi cea mai întunecată 
catifea.” - Mr. Tenney, of Exeter, N.H.

Dr. Adams, deja citat, a scris referitor la noaptea care urmat 
zilei întunecate: „Aproape oricine, care s-a întâmplat să fie afară 
seara aceea, s-a rătăcit în drumul spre casă. Întunericul era la fel 
de neobişnuit noaptea, precum fusese ziua, pentru că luna fusese 
plină, cu o seară în urmă.”

Această afirmaţie, referitor la fazele lunii, dovedeşte faptul că 
ar fi fost imposibil să fie o eclipsă de soare în acel timp. 

Şi ori de câte ori în această memorabilă noapte a apărut luna, 
după cum a făcut la anumite momente, ea avea, în conformitate cu 
această profeţie, înfăţişarea sângelui.

Şi stelele din ceruri au căzut. - Vocea istoriei este şi acum: 
împlinit! Fiind un eveniment mult mai târziu decât întunecarea 
soarelui, există mulţimi în ale căror amintiri aceasta este la fel de 
proaspătă ca şi când ar fi fost abia ieri. Ne referim la marea ploaie 
de meteoriţi din 13 noiembrie 1833. Referitor la acest punct vor fi 
suficiente câteva citate.
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„La strigătul, ‘Priviţi afară pe fereastră!’, am sărit dintr-un 
somn adânc şi, cu uimire, am văzut răsăritul luminat de licăririle 
zorilor şi meteoriţi... Am chemat-o pe soţia mea să privească; şi 
în timp ce se îmbrăca, a exclamat: ‘Priveşte cum cad stelele!’ I-am 
răspuns: ‘Aceasta este minunea;’ şi am simţit în inimile noastre că 
acesta era un semn al ultimelor zile. Pentru că, într-adevăr, ‘stelele 
cerului cădeau pe pământ, precum un smochin îşi scutură fructele 
necoapte, când este scuturat de un vânt puternic.’ (Apocalipsa 
6:13). Acest limbaj al profetului a fost întotdeauna privit ca 
metaforic. Ieri s-a împlinit literal. Cei din vechime înţelegeau prin 
aster în greacă şi stella în latină, luminile mai mici ale cerului. 
Rafinamentul astronomiei moderne a făcut deosebiri între stelele 
cerului şi meteorii cerului. De aceea ideea profetului, după 
cum este exprimată în originalul grec, a fost împlinită literal în 
fenomenul de ieri, aşa cum niciun om nu ar fi putut să îşi imagineze 
până ieri că ar fi fost posibil să se împlinească. Mărimea imensă şi 
depărtarea planetelor şi stelelor fixe nu permit ideea ca ele să cadă 
spre pământ. Corpurile mai mari nu pot cădea în miriade spre un 
corp mai mic; şi majoritatea planetelor şi a tuturor stelelor fixe 
sunt de multe ori mai mari decât pământul nostru; însă acestea au 
căzut spre pământ. Şi cum au căzut? Nici eu, nici vreo persoană 
din familia noastră nu a auzit vreun raport; şi dacă ar fi să vânez în 
natură după un fenomen similar, nu aş putea să găsesc ceva atât de 
în stare să ilustreze înfăţişarea cerului, ca cel pe care Sfântul Ioan 
îl foloseşte în profeţia citată anterior: ‘Stelele cerului au căzut spre 
pământ.’ Nu erau frunze, sau fulgi, sau picături de foc; ci ele erau 
ceea ce lumea înţelege a fi stele căzătoare, şi o persoană vorbind 
către un tovarăş al său, în mijlocul scenei, ar spune: ‘Priveşte cum 
cad stelele!’ Şi cel care a auzit nu s-ar opri să corecteze astronomia 
vorbitorului, la fel cum nu i-ar spune: „Soarele nu se mişcă”, 
celui care ar spune „Soarele răsare”. Stelele cădeau ‘exact cum un 
smochin îşi scutură smochinele necoapte când este scuturat de un 
vânt puternic.’ Aici este exactitatea profetului. Stelele căzătoare 
nu au venit ca şi când câţiva copaci ar fi fost scuturaţi, ci ca de 
la unul. Cele care apăreau la răsărit cădeau spre răsărit; cele 
care apăreau la nord, cădeau spre nord; cele care apăreau în vest 
cădeau spre vest, iar cele care apăreau la sud (pentru că eu am 
ieşit din locuinţa mea în parc), cădeau spre sud. Şi ele nu cădeau 
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aşa cum cad fructele coapte din copac, departe de acesta; ci ele 
zburau, ele erau aruncate, asemenea celor necoapte, care iniţial 
refuză să părăsească ramura, şi când, sub presiune violentă, îşi 
rupe sprijinul, zboară cu rapiditate, drept înainte, coborând: şi în 
mulţimea care cade, unele întretaie urma altora, ca şi când sunt 
aruncate cu mai multă sau mai puţină forţă, însă fiecare cade pe 
partea sa raportat la copac.” - New York Journal of Commerce, 14 
noiembrie 1833.

„Ploi extensive şi măreţe de stele căzătoare s-a ştiut că au avut 
loc în diferite locuri în timpurile moderne; însă cea mai universală 
şi mai minunată, care a fost raportată, este cea din 13 noiembrie 
1833, întregul firmament, peste tot în Statele Unite, fiind atunci, 
timp de ore, într-o mişcare de foc. Niciun fenomen al cerului nu 
a avut vreodată loc în această ţară începând cu prima colonizare 
a sa, care să fi fost observat cu o asemenea admiraţie intensă de o 
grupă din societate, sau cu atât de multă groază şi alarmare de o 
alta... În timpul celor trei ore în care a continuat, s-a crezut că ziua 
judecăţii aşteaptă doar să răsară soarele.” - Primul nostru secol, 
p. 320.

„Arago socoteşte că nu mai puţin de douăsute şi patruzeci de 
mii de meteori au fost vizibili în acelaşi timp deasupra orizontului 
din Boston.” Şi despre spectacolul de la Niagara se spune că „nu a 
fost niciodată vreun spectacol atât de teribil şi de sublim observat 
de om, ca acela al firmamentului coborându-se în torente de foc 
peste cataracta întunecată şi mugindă.” - Idem.

Şi cerul s-a strâns ca un sul. — În acest eveniment minţile 
noastre sunt îndreptate spre viitor. De la privirea spre trecut şi 
constatarea cum s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, acum suntem 
chemaţi să privim spre evenimentele din viitor, care nu sunt mai 
puţin sigure că vor veni. Aici este definită, în mod inconfundabil, 
poziţia noastră. Stăm între versetele 13 şi 14 ale acestui capitol. 
Aşteptăm ca cerurile să se strângă ca un sul când este răsucit 
laolaltă. Şi acestea sunt timpuri de o solemnitate şi importanţă 
fără precedent; pentru că nu ştim cât de aproape putem fi de 
împlinirea acestor lucruri.

Această strângere a cerurilor este inclusă în ceea ce evangheliştii 
numesc, în aceeaşi serie de evenimente, scuturarea puterilor cerului. 
Alte pasaje biblice ne oferă alte semne particulare referitoare la 
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această prezicere. Din Evrei 12:25-27; Ioel 3:16; Ieremia 25:30-33; 
Apocalipsa 16:17, învăţăm că cea care face această mişcare teribilă 
în cer şi pe pământ este vocea lui Dumnezeu, după cum vorbeşte 
El în maiestate teribilă de pe tronul Său din ceruri. Odată Domnul 
a vorbit, când cu o voce ce putea fi auzită a declarat El creaturilor 
Sale preceptele Legii Sale eterne, şi pământul a tremurat. El va 
vorbi din nou, şi nu doar pământul se va cutremura, ci şi cerurile 
de asemenea. Atunci pământul „se va clătina încoace şi încolo ca 
un om beat;” va fi „dizolvat” şi „în mod complet sfărâmat” (Isaia 
24); munţii se vor mişca din temeliile lor ferme; insulele îşi vor 
schimba în mod brusc aşezarea lor în mijlocul mării; din câmpii 
netede se vor ridica munţi abrupţi; stâncile îşi vor ridica formele 
lor neregulate pe faţa pământului crăpat; şi în timp ce vocea lui 
Dumnezeu răsună în întregul pământ, cea mai grozavă confuzie va 
domni peste faţa naturii.

Pentru a arăta că nu este doar concepţia imaginaţiei, cititorul 
este rugat să remarce formularea exactă pe care au folosit-o unii 
dintre profeţi referitor la acest timp. Isaia (24:19, 20) spune: 
„Mă uit la pământ, şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri, 
şi lumina lor a pierit! Mă uit la munţi, şi iată că sunt zguduiţi; 
şi toate dealurile se clatină! Mă uit, şi iată că nu este niciun om; 
şi toate păsările cerurilor au fugit! Mă uit, şi iată, Carmelul este 
un pustiu; şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului 
şi înaintea mâniei Lui aprinse! Căci aşa vorbeşte Domnul: „Toată 
ţara va fi pustiită; dar nu o voi nimici de tot.” (Ieremia 4:23-27) 
descrie în limbaj mişcător scena după cum urmează: „Am privit 
pământul, şi iată, era fără formă, şi gol; şi cerurile, şi nu aveau nicio 
lumină. Am privit munţii, şi, iată, ei tremurau, şi toate dealurile se 
mişcau uşor. Am privit, şi, iată, nu era niciun om, şi toate păsările 
cerului fugiseră... Pentru că astfel a spus Domnul: Întreaga ţară 
va fi pustiită.” (Vezi de asemenea versetele biblice la care se făcea 
referire mai sus.)

Atunci se va sfărâma cu succes visul lumii despre siguranţă 
trupească. Regii care, intoxicaţi cu propria lor autoritate 
pământească, nu au visat niciodată despre o putere mai tare 
decât ei înşişi, realizează acum că există Unul care domneşte 
ca Rege al Regilor; şi oamenii mari privesc vanitatea a toată 
pompa pământească, pentru că există o măreţie deasupra celei a 
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pământului; şi oamenii bogaţi îşi aruncă argintul şi aurul la cârtiţe 
şi lilieci, pentru că acesta nu îi poate salva în acea zi; şi căpitanii cei 
mai de seamă îşi uită scurta lor autoritate, şi oamenii puternici de 
pe pământ puterea lor; şi fiecare om rob, care este în robia încă şi 
mai rea a păcatului, şi fiecare om liber,  - toate clasele celor răi, de 
la cel mai înălţat până la cel mai de jos, - se unesc în vaiul general 
de consternare şi disperare. Cei care nu s-au rugat niciodată către 
Cel al cărui braţ putea să le aducă salvare, acum înalţă o rugăciune 
agonizantă către stânci şi munţi să îi îngroape pentru totdeauna 
din faţa Aceluia a cărui prezenţă le aduce distrugere. Bucuroşi 
ar vrea ei să evite seceratul a ceea ce au semănat printr-o viaţă 
de poftă şi păcat. Bucuroşi ar dori ei acum să evite îngrozitoarea 
comoară de mânie pe care şi-au strâns-o pentru ei înşişi pentru 
acea zi. Bucuroşi ar vrea ei acum să se îngroape în întuneric veşnic 
pe ei şi catalogul vinovăţiilor lor. Şi astfel aleargă spre stânci, 
peşteri, grote, şi crăpături, pe care le prezintă acum înaintea lor 
suprafaţa pământului. Însă este prea târziu. Ei nu îşi pot ascunde 
vina, nici nu pot scăpa de răzbunarea mult amânată.

„Va fi în zadar să strigaţi:
„Stânci şi munţi peste noi cădeţi;” 
Pentru că mâna Sa ne va găsi pe toţi
    În acea zi.”

Ziua despre care ei se gândeau că nu va veni niciodată a venit în 
cele din urmă pentru a-i lua ca într-o cursă; şi limbajul involuntar 
al inimilor lor în agonie este „A venit ziua cea mare a mâniei Sale, 
şi cine va putea să stea?” 

Înainte să fie rostită aceasta din pricina scenelor îngrozitoare 
ale acestui timp, vă rugăm, cititorule, să acorzi cea mai serioasă şi 
mai sinceră atenţie acestui subiect.

Mulţi tind acum să dispreţuiască instituţia rugăciunii, însă 
într-un moment sau altul toţi oamenii se vor ruga. Cei care nu se 
vor ruga acum lui Dumnezeu în căinţă, se vor ruga atunci la stânci 
şi la munţi în disperare; şi aceasta va fi cea mai mare adunare 
de rugăciune ţinută vreodată. În timp ce citeşti aceste rânduri, 
gândeşte-te dacă ai vrea să faci parte din ea: 
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Ah! mult mai bine este
Să încetezi războiul inegal, 
Cât timp iertarea, speranţa şi pacea mai pot fi găsite; 

Nici nu mai asaltaţi scutul împodobit
Al Celui Atotputernic, ci în căinţă supuneţi-vă
Toate armele pe terenul răsculării.

Mai bine rugaţi-vă acum în dragoste, 
decât să vă rugaţi în curând cu teamă.
Chemaţi-L cât timp El aşteaptă să asculte; 

Astfel la sfârşitul care va veni, 
Când sub cerul împărţit
Cetele îngereşti însoţesc
Pe cel mai înalt Domn al cerurilor,
În faţa căruia pământul cel tare se crapă
Tu poţi vedea un Prieten Atotputernic
Şi să te odihneşti în siguranţă sub aripile Sale ocrotitoare,
În mijlocul ruinelor tuturor lucrurilor pământeşti.
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Capitolul 7

Sigilarea
Versetele 1-3. După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau 
în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele 
patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, 
nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger, 
care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea 
Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, 
cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu 
vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune 
pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”

Cronologia lucrării prezentate aici este stabilită fără greşeală. 
Capitolul al şaselea s-a încheiat cu evenimentele celei de a şasea 

peceţi, şi cea de-a şaptea pecete nu este menţionată până ajungem 
la începutul capitolului 8. Întregul capitol 7 este  de aceea introdus 
aici ca o paranteză. De ce este introdus la acest punct?  - Evident 
cu scopul de a menţiona amănunte suplimentare referitoare la cea 
de-a şasea pecete. Expresia „după aceste lucruri,” nu înseamnă 
după împlinirea tuturor evenimentelor descrise anterior; ci după 
ce profetul fusese purtat în viziune spre încheierea celei de a şasea 
peceţi, pentru a nu întrerupe ordinea consecutivă a evenimentelor, 
aşa cum este dată în capitolul 6, mintea sa este atrasă spre ceea 
ce este menţionat în capitolul 7, ca detalii suplimentare care să 
aibă loc în legătură cu acel sigiliu. Atunci întrebăm: între care 
evenimente din acea pecete vine această lucrare? Trebuie să se 
întâmple înainte de îndepărtarea cerurilor ca un sul; pentru că 
după acel eveniment nu există loc pentru o astfel de lucrare ca 
aceasta. Şi ea trebuie să aibă loc după semnele din soare, lună 
şi stele; pentru că aceste semne au fost împlinite, şi o astfel de 
lucrare nu a fost încă îndeplinită. Ea vine, de aceea, între versetul 
al 13-lea şi cel de-al 14-lea din Apocalipsa 6; însă acolo, după cum 
a fost arătat deja, este exact locul unde ne aflăm acum. Ca urmare 
prima parte din Apocalipsa 7 se leagă de o lucrare a cărei împlinire 
poate fi căutată la timpul prezent.
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Patru îngeri. Îngerii sunt agenţi mereu prezenţi în treburile 
pământului; şi de ce nu pot fi aceştia patru dintre acele făpturi 
cereşti în ale căror mâini Dumnezeu a încredinţat lucrarea 
descrisă aici; şi anume, de a ţine vânturile cât timp este intenţia 
lui Dumnezeu ca ele să nu bată, şi să lovească pământul cu ele 
când vine timpul ca ele să fie dezlegate? Pentru că se va observa 
(versetul 3) că „lovirea” este o lucrare încredinţată mâinilor lor în 
aceeaşi măsură ca „ţinerea”; aşa încât ei nu doar că dau drumul 
vânturilor când ele trebuie să bată, ci ele le fac să bată; ele împing 
înainte lucrarea de distrugere cu energia lor supranaturală. Însă 
procesul de lovire prezentat aici vederii nu include ultimele şapte 
plăgi. Acea lucrare este dată în mâinile celor şapte îngeri speciali; 
aceasta, în mâinile a patru îngeri. Ori, s-ar putea ca atunci când 
vine timpul pentru revărsarea plăgilor, cei şapte îngeri care au o 
grijă specială pentru aceste judecăţi, să se unească cu cei patru a 
căror misiune este de a face ca vânturile să bată, şi toţi împreună 
declanşează acea expunere proeminentă a răzbunării divine contra 
unei generaţii care este proeminentă în vină.

Patru colţuri ale pământului. O expresie care denotă cele 
patru colţuri sau cele patru puncte ale busolei, şi semnifică faptul că 
aceşti îngeri, în sfera lor individuală, au grijă de întregul pământ.

Cele patru vânturi. Vânturile în Biblie simbolizează agitaţie 
politică, lupte şi război. (Daniel 7:2; Ieremia 25:32). Cele patru 
vânturi, ţinute de cei patru îngeri care stau în cele patru colţuri 
ale pământului, trebuie să se refere la toate elementele de ceartă 
şi agitaţie care există în lume; şi când ele sunt toate lăsate libere, şi 
toate bat deodată, aceasta va constitui marea furtună (engl. marele 
vârtej) la care tocmai se făcea referire în profeţia lui Ieremia.

Îngerul care se ridică de la răsărit. Un alt înger literal, 
care are ca sarcină o altă misiune specifică, este prezentat aici. 
În loc de cuvintele „se înalţă dinspre est” (engl.), unele traduceri 
spun „se înalţă de la răsăritul soarelui”, traducere care este mai 
literală. Expresia evident se referă la modalitate mai degrabă decât 
la locaţie; pentru că, după cum soarele se înalţă cu raze la început 
oblice şi comparativ lipsite de putere, însă creşte în tărie până 
când străluceşte în toată puterea şi splendoarea sa de la miezul 
zilei, tot astfel lucrarea acestui înger începe în slăbiciune, continuă 
cu o influenţă mereu sporindă, şi se încheie în tărie şi putere.
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Sigiliul viului Dumnezeu. Acesta este caracteristica 
distinctivă a îngerului care se înalţă; cel care poartă cu sine sigiliul 
viului Dumnezeu. Din acest fapt, şi din cronologia lucrării sale, 
trebuie să determinăm, dacă e posibil, ce mişcare este simbolizată 
de misiunea sa. Natura lucrării sale este în mod evident cuprinsă 
în faptul că el are sigiliul viului Dumnezeu; şi pentru a face sigur 
care este lucrarea sa, trebuie să se răspundă la întrebarea ce este 
acest sigiliu al viului Dumnezeu, pe care el îl poartă cu sine.

1. Termenul sigiliu definit. Un sigiliu este definit a fi un 
instrument de sigilare; adică „este folosit de persoane individuale, 
corporaţii şi state, pentru a face imprimări pe ceară, pe instrumente 
de scris, ca o dovadă a autenticităţii lor.” Cuvântul original în acest 
pasaj este definit: „Un sigiliu, adică, un inel cu sigiliu; o marcă, 
un timbru, un însemn; o dovadă, o garanţie.” Între semnificaţiile 
verbului sunt următorele: „Pentru a asigura pe oricine, pentru a 
face sigur; pentru a pune un sigiliu sau semn pe orice ca garanţie a 
faptului că este autentic sau aprobat; pentru a atesta, a confirma, 
a certifica, a distinge printr-un semn.” Printr-o comparare a 
versetului din Geneza 17:11 cu Romani 4:11; şi Apocalipsa 7:3 cu 
Ezechiel 9:4, în legătură cu definiţia de mai sus, cititorul va avea 
o dovadă clară a faptului că termenii de: semn, sigiliu (pecete) şi 
însemn (marcă) sunt folosiţi în Biblie ca fiind sinonimi. Sigiliul 
lui Dumnezeu, după cum este prezentat în textul nostru, trebuie 
să fie aplicat servilor lui Dumnezeu. Nu trebuie, bineînţeles, să 
presupunem că în acest caz este un semn literal care va fi făcut în 
carne, ci că este o instituţie sau respectare a ceva ce are referire 
specială la Dumnezeu, care va sluji ca un „semn de distingere” 
între închinătorii lui Dumnezeu şi cei care nu sunt cu adevărat 
servii Săi, deşi pot pretinde că Îl urmează.

2. Întrebuinţarea sigiliului (peceţii). Un sigiliu este 
folosit pentru a valida sau autentifica hotărâri sau legi pe care o 
persoană sau putere le poate promulga. În Scriptură apar secvenţe 
frecvente despre folosirea acestuia. În 1 Regi 21:8 citim că Izabela 
„a scris scrisori în numele lui Ahab, şi le-a sigilat cu sigiliul său.” 
Aceste scrisori au avut atunci toată autoritatea regelui Ahab. Din 
nou, în Estera 3:12: „În numele regelui Ahaşveroş a fost scrisă, şi 
sigilată cu inelul regelui.” Tot astfel, de asemenea, în capitolul 8:8: 
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„Scrierea care este scrisă în numele regelui, şi sigilată cu inelul 
regelui, nu o poate răsturna niciun om.”

3. Unde este folosit un sigiliu (o pecete). Întotdeauna 
în legătură cu o lege sau hotărâre care cere ascultare, sau pe 
documente care trebuie să fie făcute legale, sau sub incidenţa 
prevederilor legii. Ideea de lege este inseparabilă de un sigiliu.

4. Aşa cum este aplicat la Dumnezeu. Nu trebuie să 
presupunem că la hotărârile şi legile lui Dumnezeu, care sunt 
obligatorii pentru om, trebuie să fie ataşat un sigiliu literal, făcut cu 
instrumente literale; însă dintr-o definiţie a termenului, şi scopul 
pentru care este folosit un sigiliu, după cum este arătat mai sus, 
trebuie să înţelegem că un sigiliu este strict ceea ce dă validitate 
şi autenticitate hotărârilor şi legilor. Aceasta se găseşte, deşi 
poate nu se foloseşte un sigiliu, în numele sau semnătura puterii 
legiuitoare, exprimată în astfel de termeni, care să arate care este 
puterea şi dreptul ei de a face legi şi a cere ascultare. Chiar într-
un sigiliu literal, numele trebuie să fie întotdeauna folosit. (Vezi 
referinţele indicate mai sus.) O situaţie în care se foloseşte doar 
numele pare să apară în Daniel 6:8: „Acum, o rege, stabileşte 
decretul şi semnează scrierea, ca să nu fie schimbată, conform 
cu legea Mezilor şi a Perşilor, care nu se schimbă;” adică, aplică 
semnătura regalităţii, arătând cine este cel care cere ascultare, şi 
dreptul său de a o pretinde.

Într-o profeţie a evangheliei, care se află în Isaia 8, citim: 
„Leagă mărturia, sigilează legea între ucenicii mei.” (engl.) Aceasta 
trebuie să se refere la o lucrare de reînviere în minţile ucenicilor a 
unora dintre pretenţiile legii care fuseseră trecute cu vederea, sau 
pervertite de la adevărata lor semnificaţie, şi aceasta, în profeţie, 
se numeşte sigilarea legii, sau a-i restaura sigiliul său, care fusese 
luat de la ea.

Revenind, cei 144.000, despre care se spune în capitolul din 
faţa noastră că sunt sigilaţi cu sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor, 
sunt din nou prezentaţi în Apocalipsa 14:1, unde se spune despre 
ei că au numele Tatălui lor scris în frunţile lor.

Din raţionamentul anterior, faptele, şi declaraţiile anterioare 
ale Scripturii, rezultă în mod inevitabil două concluzii:

1. Sigiliul lui Dumnezeu se găseşte în legătură cu legea lui 
Dumnezeu.
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2. Sigiliul lui Dumnezeu este acea parte a legii Sale care 
conţine numele Său sau titlul Său descriptiv, arătând cine este El, 
extinderea stăpânirii Sale şi dreptul Său de a stăpâni.

Se recunoaşte de către toate denominaţiunile evanghelice că 
Legea lui Dumnezeu este în mod sumar conţinută în decalog, sau 
cele zece porunci. Trebuie, în acest caz, doar să examinăm aceste 
porunci pentru a vedea care este cea care constituie sigiliul legii, 
sau, cu alte cuvinte, care îl face cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, 
puterea legiuitoare. Primele trei porunci menţionează cuvântul 
Dumnezeu; însă nu putem spune din acestea despre cine este 
vorba, pentru că sunt multe obiecte la care se aplică acest nume. 
Există „mulţi zei şi mulţi domni,” spune apostolul. (1 Corinteni 
8:5). Trecând peste porunca a patra pentru moment, porunca a 
cincea conţine cuvintele Domn şi Dumnezeu, însă nu le defineşte; 
iar următoarele cinci precepte nu conţin deloc numele lui 
Dumnezeu. Acum ce trebuie făcut? Cu acea porţiune a legii pe care 
am examinat-o, ar fi imposibil să îi convingem de păcat pe cei mai 
josnici idolatri. Închinătorul la icoane ar putea spune: Acest idol 
din faţa mea este Dumnezeul meu; numele său este dumnezeu, 
şi acestea sunt preceptele sale. Închinătorul la corpurile cereşti 
ar putea de asemenea spune: Soarele este dumnezeul meu, şi eu 
mă închin lui conform acestei legi. Astfel, fără porunca a patra, 
decalogul este nul şi fără valoare, în ceea ce ţine de promovarea 
închinării la adevăratul Dumnezeu. Dar, să adăugăm acum 
porunca a patra, să restaurăm legii acest precept, pe care mulţi 
sunt gata să îl dispute şi să-l elimine, şi să vedem cum va fi atunci 
cazul. Când examinăm această poruncă, ce conţine declaraţia, 
„Căci în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, marea, şi tot 
ce este în ele,” etc., vedem dintr-o dată că citim cerinţele Aceluia 
care a creat toate lucrurile. Soarele, deci, nu este Dumnezeul 
decalogului; adevăratul Dumnezeu este Cel care a făcut soarele. 
Niciun obiect din cer sau de pe pământ nu este fiinţa care cere aici 
ascultare; pentru că Dumnezeul acestei legi este cel care a făcut 
toate lucrurile create. Acum avem o armă contra idolatriei. Acum 
această lege nu mai poate fi aplicată dumnezeilor falşi care „nu au 
făcut cerurile şi pământul.” (Ieremia 10:11). Acum autorul acestei 
legi a declarat cine este El, întinderea stăpânirii Sale şi dreptul Său 
de a domni; pentru că fiecare fiinţă inteligentă creată trebuie să 
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recunoască imediat că Cel care este Creatorul a toate are un drept 
de a cere ascultare de la toate creaturile Sale. Astfel, cu porunca a 
patra la locul său, acest minunat document, decalogul, singurul 
document între oameni pe care Dumnezeu l-a scris vreodată cu 
propriul Său deget, are o semnătură; are ceea ce îl face inteligibil 
şi autentic; are un sigiliu. Însă fără porunca a patra, acestuia îi 
lipsesc toate aceste lucruri.

Din raţionamentul anterior, este evident că porunca a patra 
constituie sigiliul legii lui Dumnezeu sau sigiliul lui Dumnezeu. Însă 
Scripturile nu ne lasă fără mărturie directă privitoare la acest punct.

Am văzut mai sus că în limbajul Scripturii cuvintele semn, 
sigiliu, simbol şi însemn sunt termeni sinonimi. Acum Domnul 
spune în mod expres că Sabatul este un semn între El şi poporul 
Său. „Cu adevărat veţi ţine sabatele mele; pentru că el este un 
semn între mine şi voi de-a lungul generaţiilor voastre; ca să ştiţi 
că Eu sunt Domnul care vă sfinţesc.” (Exodul 31:13. engl.) Acelaşi 
fapt este afirmat din nou de către profetul Ezechiel, în capitolul 
20:12, 20. Aici Domnul a spus poporului Său că tocmai scopul 
păzirii Sabatului este ca, respectând porunca a patra, ei să poată 
şti că El era adevăratul Dumnezeu. Aceasta este la fel ca şi când 
Dumnezeu ar fi spus, „Sabatul este un sigiliu. Din partea Mea el 
este sigiliu autorităţii Mele, semnul că Eu am dreptul de a cere 
ascultare; din partea voastră este un semn că voi Mă luaţi pe Mine 
ca să fiu Dumnezeul vostru.”

Dacă s-ar spune că acest principiu nu poate avea aplicaţii la 
creştinii din timpul prezent, întrucât Sabatul a fost un semn 
doar între Dumnezeu şi evrei, ar fi suficient să răspundem că 
termenii evreu şi Israel, într-un adevărat sens Scripturistic, nu 
sunt limitate doar la sămânţa literală a lui Avraam. Avraam a fost 
ales la început pentru că el era prietenul lui Dumnezeu, în timp ce 
părinţii săi erau idolatri; şi sămânţa sa a fost aleasă să fie poporul 
lui Dumnezeu, păzitorii legii Sale şi depozitarii adevărului Său, 
pentru că toţi ceilalţi apostaziaseră de la El; şi este adevărat că 
aceste cuvinte referitoare la Sabat au fost rostite către ei în timp 
ce ei se bucurau de onoarea de a fi puşi deoparte de toţi ceilalţi. 
Însă când zidul despărţitor a fost sfărâmat, şi neamurile au 
fost chemate să fie părtaşe ale binecuvântărilor lui Avraam, tot 
poporul lui Dumnezeu, atât iudei, cât şi neamuri, au fost aduşi 
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într-o relaţie nouă şi mai intimă cu Dumnezeu prin Fiul Său, şi ei 
sunt numiţi acum „Iudei pe dinăuntru” şi „Israeliţi cu adevărat.” 
Şi acum declaraţia se aplică la toţi aceştia; pentru că ei au la fel de 
mult ocazia de a-L cunoaşte pe Domnul, după cum L-a cunoscut 
poporul Său din vechime.

Astfel porunca a patra, sau Sabatul, este luat de către Domnul 
ca un semn între El şi poporul Său, sau sigiliul legii Sale în ambele 
dispensaţiuni; poporul, prin acea poruncă, indica faptul că ei sunt 
închinători la adevăratul Dumnezeu, şi Dumnezeu, prin aceeaşi 
poruncă, Se făcea cunoscut ca fiind conducătorul lor de drept, 
întrucât El este Creatorul lor.

În armonie cu această idee, faptul semnificativ trebuie observat 
că oricând scriitorii sacri doresc să indice spre adevăratul 
Dumnezeu, spre deosebire de zeii falşi de orice fel, se face un apel 
la marile fapte  (dovezi) ale Creaţiunii, pe care se bazează porunca 
a patra. (Vezi 2 Regi 19:15; 2 Cronici 2:12; Neemia 9:6; Psalmii 
115:4-7, 15; 121:2; 124:8; 134:3; 146:6; Isaia 37:16; 42:5; 44:24; 
45:12; Iov 9:8; Isaia 51:13; Ieremia 10:10-12; Psalmii 96:5; Ieremia 
32:17; 51:15; Fapte 4:24; 14:15; 17:23,24; etc.)

Ne referim din nou la faptul că aceeaşi grupă, care în Apocalipsa 
7 au sigiliul viului Dumnezeu în frunţile lor, sunt prezentaţi din nou 
în Apocalipsa 14:1, având numele Tatălui în frunţile lor. Aceasta 
este o bună dovadă că „sigiliul viului Dumnezeu” şi „numele 
Tatălui” sunt folosite sinonim. Lanţul dovezilor referitoare la acest 
punct este făcut complet, când se certifică faptul că despre porunca 
a patra, care a fost arătată ca fiind sigiliu legii, se vorbeşte de către 
Domnul, ca aceea care conţine numele Său. Dovada despre aceasta 
se va vedea prin referire la Deuteronom 16:6: „Însă la locul pe care 
Domnul Dumnezeul tău îl va alege să pună numele Său în el, acolo 
să jertfeşti paştele,” etc. Ce era acolo unde sacrificau ei Paştele? - 
Era sanctuarul, care avea în cea mai sfântă încăpere a sa chivotul 
cu cele zece porunci, dintre care porunca a patra Îl proclama pe 
adevăratul Dumnezeu, şi conţinea numele Său. Oriunde se afla 
această a patra poruncă, acolo era aşezat numele lui Dumnezeu; şi 
acesta era singurul obiect la care se putea aplica exprimarea. (Vezi 
Deuteronom 12:5, 11, 21; 14:23, 24 etc.)

Întrucât ne-am asigurat acum că sigiliul lui Dumnezeu este 
sfântul Sabat, care conţine numele Său, suntem pregătiţi să 



111

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 7

continuăm cu aplicarea sa. Prin scenele prezentate în versetele 
din faţa noastră, şi anume, cele patru vânturi, care par să fie pe 
punctul de a sufla, aducând război şi probleme asupra ţării, şi 
această lucrare restrânsă până când servii lui Dumnezeu urmau să 
fie sigilaţi, ca şi când o lucrare pregătitoare trebuia făcută pentru 
ei, pentru a-i salva din această problemă, ni se aminteşte faptul că 
locuinţele Israeliţilor erau marcate cu sângele mielului pascal, şi 
cruţate, când îngerul distrugător trecea pentru a-i ucide pe întâii-
născuţi ai Egiptenilor (Exodul 12); ni se aminteşte de asemenea de 
semnul făcut de omul cu călimara scriitorului (Ezechiel 9) asupra 
tuturor celor care urmau să fie cruţaţi de oamenii cu armele de 
nimicire, care urmau după aceea; şi concluzionăm că sigiliul 
lui Dumnezeu, aşezat aici asupra servilor Săi, este ceva semn 
distinctiv, sau caracteristică religioasă, prin care ei vor fi scutiţi 
de judecăţile lui Dumnezeu care cad asupra celor răi din jurul lor.

Întrucât am găsit sigiliul lui Dumnezeu în porunca a patra, 
urmează întrebarea: Implică respectarea acestei porunci vreo 
particularitate în practicile religioase? - Da, una foarte evidentă 
şi izbitoare. Este una dintre cele mai deosebite fapte cu care se 
confruntă istoria religioasă, care, într-un secol de o aşa lăudată 
lumină a evangheliei ca în prezent, când influenţa creştinismului 
este atât de puternică şi larg-răspândită, una dintre cele mai 
izbitoare particularităţi în practică pe care le poate adopta o 
persoană, şi una dintre cele mai mari cruci pe care cineva o poate 
lua, chiar în ţările cele mai luminate şi creştine, este simpla 
respectare a legii lui Dumnezeu. Pentru că porunca a patra cere 
respectarea zilei a şaptea a săptămânii ca Sabatul Domnului; 
însă aproape întreaga creştinătate, prin influenţele combinate 
ale păgânismului şi papalităţii, au fost înşelată să ţină ziua întâi. 
Trebuie doar ca o persoană să respecte ziua prescrisă în poruncă, 
şi asupra sa este imediat semnul de „deosebit”. Respectivul este 
distinct, atât comparativ cu lumea pretins religioasă, cât şi cu 
lumea neconvertită.

Concluzionăm, atunci, că îngerul care se înalţă de la răsărit, 
care are sigiliul viului Dumnezeu, este un mesager divin, 
responsabil cu o lucrare de reformă, care trebuie îndeplinită între 
oameni cu referire la Sabatul poruncii a patra. Agenţii acestei 
lucrări pe pământ sunt bineînţeles slujitori ai lui Hristos; pentru 
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că oamenilor le este dată misiunea de a-i instrui pe semenii lor în 
adevărul Biblic; însă întrucât există ordine în executarea tuturor 
sfaturilor divine, nu pare improbabil ca un înger literal să aibă 
responsabilitatea şi supravegherea acestei lucrări.

Am observat deja cronologia acestei lucrări, ca localizând-o în 
propriul nostru timp. Acest lucru este în plus evident din faptul că, 
după sigilarea acelor servi ai lui Dumnezeu, următorul eveniment 
este că noi îi vedem înaintea tronului, cu ramuri de palmier în 
semn de victorie în mâinile lor. Sigilarea este deci ultima lucrare 
care trebuie îndeplinită pentru ei înainte de răscumpărarea lor.

În Apocalipsa 14 găsim aceeaşi lucrare prezentată din nou sub 
simbolul unui înger care zboară în mijlocul cerului cu cea mai 
teribilă avertizare care a căzut vreodată în urechile oamenilor. Vom 
vorbi despre aceasta mai pe deplin când vom ajunge la acel capitol. 
Ne referim acum la ea, întrucât ea este ultima lucrare care trebuie 
îndeplinită pentru lume înainte de venirea lui Hristos, care este 
următorul eveniment la rând în acea profeţie şi, ca urmare, trebuie 
să se sincronizeze cu lucrarea prezentată aici în Apocalipsa 7:1-3. 
Îngerul cu sigiliul viului Dumnezeu, menţionat în capitolul 7 este, 
de aceea, acelaşi înger cu cel de-al treilea înger din capitolul 14. Şi 
acest punct de vedere întăreşte expunerea anterioară a sigiliului. 
Pentru că în timp ce, ca urmare a lucrării din capitolul 7, o anumită 
grupă au fost sigilaţi cu sigiliul viului Dumnezeu, ca urmare a 
celei de-a treia solii din capitolul 14, o grupă sunt evidenţiaţi ca 
oferind ascultare scripturistică de toate „poruncile lui Dumnezeu.” 
(Versetul 12). Porunca a patra a decalogului, şi doar ea, este cea 
pe care lumea creştină o încalcă pe faţă şi îi învaţă pe oameni să 
o încalce; şi că aceasta este chestiunea reprezentativă în această 
solie este evident din faptul că păstrarea poruncilor, respectarea, 
cu toate celelalte precepte morale, a Sabatului Domnului, este 
ceea ce îi distinge pe adevăraţii servi ai lui Dumnezeu de cei care 
se închină fiarei şi primesc semnul ei, care este, după cum se va 
dovedi în cele ce urmează, respectarea unui sabat contrafăcut.

Întrucât am observat aici pe scurt punctele principale ale 
subiectului, ajungem acum la cea mai izbitoare caracteristică dintre 
toate. În armonie exactă cu argumentul cronologic precedent, 
găsim această lucrare deja împlinindu-se în faţa ochilor noştri. 
Solia îngerului al treilea înaintează; îngerul care se înalţă de la 
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răsărit îşi îndeplineşte misiunea; reforma chestiunii Sabatului 
a început; aceasta, deşi comparativ în linişte, îşi croieşte calea 
în ţară; este menită să stârnească fiecare ţară care are dreptul la 
lumina evangheliei; şi va avea ca rezultat prezentarea unui popor 
pregătit pentru revenirea în curând a Salvatorului, şi sigilat pentru 
împărăţia sa veşnică.

Cu încă o întrebare vom părăsi aceste versete, asupra cărora 
am zăbovit atât de mult. Am văzut noi între naţiuni astfel de 
mişcări, care ar indica faptul că strigătul îngerului care se înalţă, 
„Nu vătămaţi,” etc., prin suflarea vânturilor, „până când am sigilat 
pe servii Dumnezeului nostru,” a primit răspuns în vreun anume 
mod? Timpul când vânturile sunt ţinute, nu ar putea, prin natura 
cazului, să fie un timp de pace profundă. Aceasta nu ar corespunde 
profeţiei. Pentru că, pentru a face vizibil faptul că vânturile sunt 
ţinute, trebuie să existe tulburări, agitaţie, mânie şi invidie între 
naţiuni, cu câte o izbucnire ocazională a mâniei, asemenea unui 
rafale impulsive, care se desprinde din furtuna încătuşată care 
încearcă să se dezlănţuie; şi aceste răbufniri trebuie să fie ţinute 
în control în mod imediat şi neaşteptat. Atunci, însă nu altfel, va fi 
evident pentru cel care a privit la evenimente în lumina profeţiei, 
că pentru un anume scop bun mâna reţinătoare a Omnipotenţei a 
fost aşezată asupra elementelor agitate ale luptei şi războiului. Şi 
astfel a fost aspectul timpurilor noastre pentru aproape o jumătate 
de secol. Începând cu marea revoluţie din 1848, când atât de 
multe tronuri europene s-au răsturnat în praf, ce stare de mânie 
şi nelinişte politică a existat între toate naţiunile pământului! 
Complicaţii noi şi neaşteptate au răsărit dintr-o dată, aruncând 
lucrurile în confuzie aparent fără soluţie, şi ameninţând cu război 
imediat şi îngrozitor. Şi din când în când conflictul a izbucnit în 
furie, şi o mie de voci s-au ridicat să prezică faptul că venise criza 
cea mare, că trebuie să aibă ca rezultat război universal, şi că 
nimeni nu putea prezice cum se va încheia, când dintr-o dată şi 
fără a putea fi explicat, acesta s-a stins, şi totul s-a scufundat din 
nou în linişte. 

În ţara noastră războiul civil din 1861 până în 1865 este un 
incident remarcabil. În primăvara celui din urmă an, presiunea 
asupra naţiunii devenise atât de mare solicitând bărbaţi şi mijloace 
pentru a continua războiul, încât a început să stânjenească în mod 
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serios progresul lucrării simbolizate prin îngerul care se înalţă, 
chiar ameninţând să îl oprească cu totul. Cei interesaţi de aceste 
adevăruri, crezând că venise timpul pentru aplicarea profeţiei, şi 
că cele spuse de înger: „Nu vătămaţi,” etc. indicau o mişcare din 
partea bisercii, şi-au ridicat în mod corespunzător cererile spre 
Conducătorul naţiunilor pentru a restrânge lucrarea crudă de 
tumult şi război. Au fost puse deoparte pentru acest scop zile de 
post şi rugăciune. Timpul la care s-a întâmplat aceasta a fost o 
perioadă întunecată şi înnegurată a războiului; şi nu puţini dintre 
cei aşezaţi sus în viaţa politică au prezis continuarea sa pentru o 
perioadă nedefinită, şi o intensitate îngrozitoare a tuturor relelor 
sale. Însă dintr-odată a venit o schimbare; şi nu au trecut trei 
luni de la timpul despre care vorbim, înainte ca ultima armată a 
Confederaţiei din Sud să se fi supus, şi toţi soldaţii ei să îşi fi depus 
armele. Atât de bruscă şi de completă a fost prăbuşirea, şi atât 
de recunoscătoare au fost toate inimile pentru eliberarea de sub 
presiunea teribilei lupte, încât naţiunea a izbucnit într-un cântec 
de jubilare, şi aceste cuvinte au fost etalate la vedere în capitala 
naţiunii: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu şi este minunată în 
ochii noştri.” Sunt unii care cred că a existat un motiv anume pentru 
această încetare bruscă a luptei, despre care, bineînţeles, lumea 
este doar foarte puţin conştientă. Încheierea bruscă a războiului 
franco-german în 1870, a războiului dintre Turcia şi Rusia în  
1877-78, a războiului Hispano-American în 1896 şi recentul război 
între Rusia şi Japonia, pot fi citate ca exemple în plus. 

Versetele 4-8. Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: 
o sută patruzeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui 
Israel. 
Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; 
din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; 
din seminţia lui Gad, douăsprezece mii; 
din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; 
din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; 
din seminţia lui Manase, douăsprezece mii; 
din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; 
din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; 
din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii; 
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din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; 
din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; 
din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii au fost pecetluiţi.

Numărul celor sigilaţi este declarat aici a fi o sută patruzeci şi 
patru de mii; şi din faptul că sunt sigilaţi douăsprezece mii din 
fiecare din cele douăsprezece seminţii unii presupun că această 
lucrare trebuie să se fi încheiat cel puţin de la începutul erei 
creştine, când aceste seminţii existau literal. Ei nu înţeleg cum se 
aplică aceasta la timpul nostru, când fiecare urmă de distingere 
dintre aceste triburi a fost de atât de mult timp şi în mod atât de 
complet ştearsă. Îndrumăm asemenea persoane spre limbajul de 
la începutul epistolei lui Iacov: „Iacov, un serv al lui Dumnezeu şi 
al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii care 
sunt risipite, salutări. Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când 
cădeţi în diferite ispite...etc.” (engl.). Cei cărora li se adresează 
aici Iacov sunt (1) creştini; pentru că ei sunt fraţii săi; (2) Ei nu 
sunt convertiţi la creştinism dintre iudei, cele douăsprezece 
seminţii din zilele sale; pentru că el li se adresează în perspectiva 
venirii Domnului. (Vezi capitolul 5). El se adresează astfel ultimei 
generaţii de creştini, creştinii zilelor noastre, şi îi numeşte cele 
douăsprezece seminţii răspândite. Cum se poate aceasta? Pavel 
explică în Romani 11:17-24. În imaginea izbitoare a altoirii, pe 
care o introduce aici, măslinul de soi îl reprezintă pe Israel. Unele 
dintre ramuri, descendenţii naturali ai lui Avraam, au fost rupte 
din cauza necredinţei (în Hristos). Prin credinţă în Hristos lăstarii 
sălbatici de măslin, neamurile, sunt altoite în tulpina măslinului 
de soi, şi astfel cele douăsprezece seminţii sunt perpetuate. Şi 
aici găsim o explicaţie a limbajului aceluiaşi apostol: „Căci nu 
toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel” şi „nu copiii trupeşti 
sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca 
sămânţă”; „Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este 
iudeu, ... ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru.” (Romani 
9:6-8; 2:28, 29). Astfel găsim la porţile Noului Ierusalim - care 
este un oraş al noului legământ, sau creştin, nu iudeu, - numele 
celor douăsprezece seminţii ale copiilor lui Israel. Şi pe temeliile 
acestei cetăţi sunt înscrise numele celor doisprezece apostoli ai 
Mielului, şi pe porţi sunt numele celor douăsprezece seminţii ale 
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lui Israel. (Apocalipsa 21:12-14). Dacă cele douăsprezece seminţii 
aparţin în mod exclusiv primei dispensaţiuni, ar fi fost mai natural 
ca numele lor să fie la temelie, şi cele ale celor doisprezece apostoli 
la porţi; însă nu, numele celor douăsprezece seminţii sunt pe porţi. 
Şi întrucât prin aceste porţi, inscripţionate astfel, va intra şi va ieşi 
întreaga oaste a celor mântuiţi, tot astfel, toţi cei răscumpăraţi vor 
fi socotiţi ca aparţinând de cele douăsprezece seminţii, indiferent 
dacă pe pământ au fost evrei sau neamuri. Bineînţeles, căutăm 
zadanic vreun semn de distincţie între seminţiile de pe pământ; şi 
întrucât Hristos a venit în trup, păstrarea genealogiei seminţiilor nu 
este necesară. Însă în ceruri, unde sunt înregistrate numele bisericii 
celor întâi născuţi, putem fi siguri că acolo există ordine, şi că fiecare 
nume este înregistrat la propria sa seminţie. (Evrei 12:23).

Se va observa că enumerarea triburilor aici diferă de cea 
prezentată în alte locuri. Cei doisprezece fii ai lui Iacov, care au 
devenit capi ai unor familii mari, numite seminţii, au fost Ruben, 
Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Beniamin, Dan, Neftali, Gad, 
Aşer, şi Iosif. Însă Iacov, pe patul său de moarte, i-a adoptat pe fiii 
lui Iosif, Efraim şi Manase, pentru a forma două dintre seminţiile 
lui Israel. (Geneza 48:5). Aceasta a împărţit seminţia lui Iosif, 
făcând în total treisprezece seminţii. Totuşi în împărţirea ţării 
Canaanului prin sorţi, ei au numărat doar douăsprezece seminţii, 
şi au făcut doisprezece sorţi; pentru că tribul lui Levi a fost lăsat 
afară, fiind desemnat pentru serviciul templului, şi neavând nicio 
moştenire. Însă în pasajul din faţa noastră, Efraim şi Dan sunt 
omişi, şi Levi şi Iosif sunt puşi în locul lor. Omiterea lui Dan este 
pusă de unii comentatori pe seama faptului că seminţia a fost una 
profund dedată la idolatrie. (Vezi Judecători 18 etc.) Seminţia 
lui Levi ia aici locul lor împreună cu restul, întrucât în Canaanul 
ceresc motivele pentru care ei nu au avut deloc o moştenire nu vor 
exista, ca în cel pământesc; şi Iosif este pus probabil în locul lui 
Efraim, acesta fiind un nume care pare să fie aplicat fie seminţiei 
lui Efraim, fie celei a lui Manase. (Numeri 13:11). 

Douăsprezece mii au fost sigilate „afară/din” fiecare din cele 
douăsprezece seminţii, arătând că nu toţi cei care în rapoartele din 
ceruri au avut un loc între aceste seminţii când a început această 
lucrare, au rezistat testului, şi au fost biruitori în cele din urmă; 
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pentru că numele celor care sunt deja în cartea vieţii vor fi şterse, 
dacă ei nu biruiesc. (Apocalipsa 3:5).

Versetele 9.-12 După aceea m-am uitat şi iată că era o mare 
gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, 
din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care 
stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea 
Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;
 şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului 
nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” Şi toţi 
îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul 
bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au 
aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie, şi 
s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis: „Amin. A Dumnezeului 
nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, 
puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.”

Sigilarea fiind încheiată, Ioan priveşte o mulţime nenumărată 
care se închină lui Dumnezeu în extaz în faţa scaunului său de 
domnie. Această mulţime vastă sunt fără îndoială salvaţi din fiecare 
naţiune, neam, seminţie, şi limbă, înviaţi din morţi la a doua venire 
a lui Hristos, arătând că sigilarea este ultima lucrare îndeplinită 
pentru poporul lui Dumnezeu înainte de ridicarea la cer.

Versetele 13-17. Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: 
„Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? 
Şi de unde au venit?” „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi 
el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat 
hainele şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei 
înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi 
noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va 
întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi 
sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci 
Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul 
lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge 
orice lacrimă din ochii lor.”
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Întrebările propuse lui Ioan de unul dintre bătrâni: „Cine sunt 
aceştia care sunt îmbrăcaţi în haine albe? Şi de unde vin ei?”, luate 
în legătură cu răspunsul lui Ioan, „Doamne, tu ştii,” implicând 
faptul că Ioan nu ştia, ar părea lipsite de orice sens, dacă ar avea 
referire la întreaga mulţime care este acum în faţa sa. Pentru că Ioan 
ştia cine sunt ei, şi de unde veneau ei; întrucât el tocmai spusese 
că ei erau oameni - răscumpăraţi, bineînţeles - din toate naţiunile, 
neamurile, popoarele şi limbile; şi Ioan ar fi putut răspunde: 
Aceştia sunt cei răscumpăraţi din toate naţiunile pământului. Însă 
dacă se face referire la o grupă specială din această gloată mare, 
distinsă printr-un semn sau o poziţie specială, atunci s-ar putea 
să nu fie atât de evident cine erau ei, şi ce le dăduse acel caracter 
deosebit; şi întrebările, aşa cum sunt aplicate la ei, ar fi adecvate 
şi pertinente. De aceea tindem să fim de părere că prin întrebările 
care au fost propuse de unul dintre bătrâni atenţia este atrasă 
spre o grupă specială; şi nicio grupă nu este prezentată privirii 
la care ar fi mai natural să se facă aluzie specială, decât la grupa 
despre care se vorbeşte în prima parte a capitolului; şi anume, 
cei 144.000. Într-adevăr Ioan văzuse această grupă în starea lor 
muritoare, când primeau sigiliul viului Dumnezeu, în mijlocul 
scenelor tulburate ale ultimelor zile; însă când ei stau aici între 
mulţimea răscumpărată, schimbarea este atât de mare, şi starea 
în care apar ei atât de diferită, încât el nu îi recunoaşte ca grupa 
specială pe care a văzut-o sigilată pe pământ. Şi acestei grupe par 
să îi fie aplicabile în mod special menţiunile care urmează.

1. Ei vin din necaz mare. În timp ce este adevărat, într-o 
oarecare măsură, despre toţi creştinii că ei trebuie să „intre în 
împărăţia lui Dumnezeu prin încercări,” aceasta este adevărat într-o 
măsură mai accentuată despre cei 144.000. Ei trec prin marele 
timp de strâmtorare aşa cum nu a fost niciodată de când a fost vreo 
naţiune. (Daniel 12:1). Ei experimentează agonia mentală a timpului 
strâmtorării lui Iacov. (Ieremia 30:4-7). Ei stau fără un mijlocitor 
prin scenele teribile ale celor şapte ultime plăgi, acele manifestări 
ale mâniei neamestecate a lui Dumnezeu pe pământ. (Apocalipsa, 
capitolele 15, 16). Ei trec prin cel mai sever timp de încercare pe care 
l-a cunoscut vreodată lumea, deşi ei sunt scăpaţi din el.

2. Haine albe. Ei îşi spală hainele şi le albesc în sângele 
Mielului. Pentru ultima generaţie această mărturie, referitor la 
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subiectul obţinerii hainei albe este foarte accentuată. (Apocalipsa 
3:5, 18). Şi deşi cei 144.000 sunt acuzaţi că Îl resping pe Hristos, şi 
că se încred în propriile lor fapte pentru salvare, pentru că refuză 
să încalce poruncile lui Dumnezeu (Apocalipsa 14:1, 12), în marea 
zi acea calomnie va fi ştearsă. Se va vedea că ei şi-au bazat speranţa 
lor de viaţă pe meritele sângelui vărsat de Răscumpărătorul lor 
divin, făcându-L pe El sursa neprihănirii lor. Există o forţă specială 
în a spune despre aceştia că şi-au spălat hainele lor, şi le-au albit în 
sângele Mielului.

3. Primele roade. Versetul 15 descrie locul de onoare pe 
care ei îl ocupă în împărăţie, şi apropierea lor de Dumnezeu. Într-
un alt loc ei sunt numiţi „primele roade pentru Dumnezeu şi Miel.” 
(Apocalipsa 14:4).

4. Ei nu vor mai flămânzi. În versetul 16 se spune: „Nu le 
va mai fi foame, nu le va mai fi sete.” Aceasta arată că ei au suferit 
cândva de foame şi de sete. La ce se poate referi aceasta? Întrucât 
fără îndoială are referire la o experienţă specială, nu s-ar putea să 
se refere la încercările lor din timpul de strâmtorare, în special în 
timpul ultimelor plăgi? În acest timp cei neprihăniţi vor fi limitaţi 
la pâine şi apă; şi deşi acestea „vor fi sigure” (Isaia 33:16 engl.), 
suficient pentru a supravieţui, totuşi nu s-ar putea ca atunci când 
câmpiile, cu toate roadele şi vegetaţia, s-au uscat (Ioel 1:18-20), 
şi râurile şi fântânile s-au transformat în sânge (Apocalipsa 16:4-
9), să reducă legătura lor cu pământul şi lucrurile pământeşti la 
cea mai joasă limită, sfinţii care trec prin acel timp vor fi aduşi 
ocazional la nivele extreme de foame şi sete? Însă împărăţia odată 
câştigată, „nu le va mai fi foame şi nu le va mai fi sete.” Şi profetul 
continuă cu referire la această profeţie: „nu-i va mai dogori nici 
soarele, nici vreo altă arşiţă.” Ne amintim că cei 144.000 trăiesc 
prin timpul când soarelui i se dă putere „să dogorască pe oameni 
cu focul lui.” (Apocalipsa 16:8,9). 

Şi deşi ei sunt ocrotiţi de efectul mortal pe care îl are asupra 
celor răi din jurul lor, nu putem presupune că sensibilităţile lor 
vor fi atât de amorţite încât ei să nu simtă nicio senzaţie neplăcută 
din pricina arşiţei teribile. Nu; când intră în câmpurile Canaanului 
ceresc, ei vor fi pregătiţi să aprecieze asigurarea divină că soarele 
nu va lumina asupra lor, nici vreo arşiţă nu le va face vreun rău.
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5. Şi Mielul îi va conduce. O altă mărturie referitor la 
aceeaşi grupă, şi aplicându-se în acelaşi timp, spune: „Aceştia sunt 
cei care Îl urmează pe Miel oriunde merge El.” (Apocalipsa 14:4). 
Ambele expresii se referă la starea de tovărăşie intimă şi divină în 
care îi primeşte binecuvântatul Răscumpărător. 

Psalmistul, în următorul minunat pasaj, pare să facă aluzie la 
aceeaşi promisiune: „Se satură de belşugul Casei Tale, şi-i adăpi 
din şuvoiul desfătărilor Tale.” (Psalmii 36:8). Frazeologia acestei 
promisiune pentru cei 144.000 este de asemenea parţial găsită 
în următoarea profeţie strălucitoare de sub pana lui Isaia: „El va 
înghiţi moartea în biruinţă; şi Domnul va şterge orice lacrimă de 
pe toate feţele; şi ocara poporului Său el o  va îndepărta de pe tot 
pământul; pentru că Domnul a spus aceasta.” (Isaia 25:8 engl.).
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Capitolul 8

Cele şapte trâmbiţe
Numim ca temă a acestui capitol cele şapte trâmbiţe, întrucât 

acestea constituie tema principală a capitolului, deşi există, 
de asemenea, alte subiecte introduse înainte de deschiderea 
acestei secvenţe de evenimente. Primul verset al acestui capitol 
se leagă de evenimentele capitolelor precedente şi, de aceea, nu ar 
trebui separat de ele prin divizarea capitolului.

Versetul 1. Când a rupt mielul pecetea a şaptea, s-a fost o 
tăcere linişte (engl.) în ceruri timp de aproape o jumătate de 
oră. 

Seria de şapte peceţi este reluată aici şi încheiată. Capitolul 
al şaselea se încheia cu evenimentele celei de a şasea peceţi, şi al 
optulea începe cu deschiderea celei de a şaptea peceţi; ca urmare 
capitolul al şaptelea stă ca o paranteză între sigiliile şase şi şapte, 
din care pare că lucrarea de sigilare din acel capitol aparţine de a 
şasea pecete.

Tăcere (Linişte) în ceruri. Referitor la motivul acestei 
tăceri, se pot oferi doar presupuneri, - o presupunere, totuşi, care 
este susţinută de evenimentele celei de a şasea peceţi. Pecetea nu 
ne duce până la cea de-a doua venire, deşi cuprinde evenimentele 
care au loc în strânsă legătură cu ea. Pecetea prezintă agitaţia 
îngrozitoare a elementelor, descrisă ca rularea într-un sul a 
cerurilor, cauzată de vocea lui Dumnezeu, crăparea suprafeţei 
pământului şi mărturisirea din partea celor răi a faptului că ziua 
cea mare a mâniei lui Dumnezeu a sosit. Ei sunt fără îndoială într-o 
aşteptare de moment pentru a-L vedea pe Rege apărând într-o slavă 
de nesuportat pentru ei. Însă pecetea se opreşte cu puţin înainte 
de acel eveniment. Apariţia personală a lui Hristos trebuie să fie ca 
urmare acordată pecetei următoare. Însă când Domnul apare, El 
vine cu toţi îngerii sfinţi împreună cu El.  (Matei 25:31). Şi când toţi 
cântăreţii la harfele din ceruri părăsesc curţile de sus pentru a veni 
pe pământ împreună cu Domnul lor divin, când El coboară pentru 
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a strânge roadele lucrării Sale de răscumpărare, nu va fi linişte în 
ceruri?

Durata acestei perioade de linişte, dacă o considerăm timp 
profetic, va fi de aproximativ şapte zile.

Versetul 2. Şi am văzut pe cei şapte îngeri care stăteau înaintea 
lui Dumnezeu; şi le-au fost date şapte trâmbiţe.

Acest verset introduce o serie nouă şi distinctă de evenimente. 
În peceţi am avut istoria bisericii în timpul a ceea ce se numeşte 
dispensaţiunea evanghelică. În cele şapte trâmbiţe, introduse 
acum, avem principalele evenimente politice şi de război care 
urmau să se întâmple în timpul aceleiaşi perioade.

Versetele 3-5. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa 
altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o 
aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul 
de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de 
tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, 
împreună cu rugăciunile sfinţilor. Apoi îngerul a luat cădelniţa, 
a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi 
s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ.

După ce a prezentat, în versetul 2, pe cei şapte îngeri, şi i-a 
introdus în faţa noastră pe scena de acţiune, Ioan, pentru o clipă, 
în ultimele trei versete tocmai citate, conduce atenţia spre o scenă 
cu totul diferită. Îngerul care se apropie de altar nu este unul dintre 
îngerii cu cele şapte trâmbiţe. Altarul este altarul de tămâiere, 
care, în sanctuarul pământesc, a fost aşezat în prima încăpere. 
Aici, deci, este o altă dovadă că există în ceruri un sanctuar cu 
vasele sale corespunzătoare de slujire, pentru care cel pământesc a 
fost o ilustraţie, şi că suntem purtaţi în acel sanctuar prin viziunile 
lui Ioan. Astfel este prezentată vederii o lucrare de slujire pentru 
toţi sfinţii în sanctuarul de sus. Fără îndoială, întreaga lucrare de 
mijlocire pentru poporul lui Dumnezeu în timpul dispensaţiunii 
evangheliei este prezentată aici. Aceasta este evident din faptul că 
îngerul îşi oferă tămâia împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor. 
Şi este evident că suntem purtaţi aici înainte până la sfârşit din 
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faptul că îngerul umple cădelniţa cu foc şi o aruncă pe pământ; 
pentru că lucrarea sa este atunci încheiată; nu se vor mai oferi 
rugăciuni amestecate cu tămâie; şi acest act simbolic poate avea 
aplicarea sa doar la timpul când slujirea lui Hristos în sanctuar 
în favoarea omenirii a încetat pentru totdeauna. Iar după acest 
act al îngerului urmează tunete, glasuri, fulgere, şi un cutremur, 
- exact evenimentele asemănătoare cu acelea despre care am fost 
informaţi în altă parte că vor avea loc la încheierea timpului de 
probă al omenirii. (Vezi Apocalipsa 11:19; 16:17,18).

Însă de ce sunt introduse aici aceste versete? Răspuns: Ca un 
mesaj de speranţă şi mângâiere pentru biserică. Cei şapte îngeri cu 
trâmbiţe ca de război au fost prezentaţi; urmau să aibă loc scene 
teribile sub sunetul lor; însă înainte ca ele să înceapă, poporului 
lui Dumnezeu îi este indicată lucrarea de mediere îndeplinită în 
favoarea lor sus, şi sursa lor de ajutor şi tărie în acest timp. Deşi ei 
urmau să fie scuturaţi ca penele peste valurile tumultoase ale luptei 
şi războiului, ei urmau să ştie că Marele lor Preot încă slujea pentru 
ei în sanctuarul din ceruri, şi că puteau să îşi îndrepte rugăciunile 
într-acolo, şi că ele sunt oferite, cu tămâie, Tatălui lor în ceruri. 
Astfel ei puteau câştiga Tărie şi sprijin în toate necazurile lor.

Versetul 6. Şi cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe 
s-au pregătit să sune din ele.

Subiectul celor şapte trâmbiţe este rezumat aici, şi ocupă restul 
acestui capitol şi al capitolului 9. Cei şapte îngeri se pregătesc să 
sune. Sunetul lor vine ca şi completare la profeţia din Daniel 2 
şi 7, începând cu destrămarea vechiului Imperiu Roman în cele 
zece diviziuni ale sale, a căror descriere o avem în primele patru 
trâmbiţe.

Versetul 7.  Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit 
grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe 
pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia 
parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă.

Prima trâmbiţă. Domnul Keith a remarcat în mod foarte 
adecvat referitor la subiectul acestei profeţii:
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„Nimeni nu putea elucida textele în mod mai clar, sau să le 
expună în mod mai amplu, decât a făcut-o Gibbon. Capitolele 
filozofului sceptic, ce tratează în mod direct chestiunea, au nevoie 
doar de un text pus ca titlu, şi de câteva cuvinte profane şterse, 
pentru a forma o serie de lecturi explicative cu privire la capitolele 
al optsprezecilea şi al nouăsprezecilea ale Apocalipsei.” „Puţin sau 
nimic nu rămâne pentru cel ce se declară interpret, decât să indice 
spre paginile lui Gibbon.”

Prima judecată dureroasă şi grea, care a căzut asupra 
Imperiului Roman de Apus în declinul său, a fost războiul cu goţii 
sub Alaric, care a deschis calea pentru năvăliri ulterioare. Moartea 
lui Teodosius, împăratul Roman, a avut loc în ianuarie 395, şi 
înainte de sfârşitul iernii, Goţii sub Alaric erau în război împotriva 
imperiului.

Prima invazie sub Alaric a făcut ravagii în Tracia, Macedonia, 
Attica şi Peloponessus, însă nu a ajuns la oraşul Romei. La a doua 
sa invazie, totuşi, conducătorul Gotic a traversat Alpii şi Apeninii 
şi a apărut în faţa zidurilor „cetăţii eterne”, care a căzut în curând 
pradă furiei barbarilor.

„Grindină şi foc amestecate cu sânge” au fost aruncate pe pământ. 
Efectele teribile ale acestei invazii gotice au fost reprezentate ca 
„grindină”, din faptul originii nordice a invadatorilor: „focul”, din 
distrugerea prin foc atât a oraşului cât şi a ţării; şi „sângele,” din 
măcelărirea teribilă a cetăţenilor imperiului de către luptătorii 
îndrăzneţi şi cutezători. 

Sunetul primei trâmbiţe îşi are locul aproape de încheierea 
celui de-al patrulea secol şi după aceea, şi se referă la acele invazii 
pustiitoare ale goţilor în Imperiul Roman.

Nu ştiu cum poate fi redată în mod mai impresionant istoria 
sunetului primei trâmbiţe, decât prin prezentarea repetărilor 
grafice ale faptelor care sunt declarate în Istoria lui Gibbon, de 
către domnul Keith, în cartea sa, Signs of the Times (Semnele 
Timpului), vol.1, p. 221-233:  

„Pasaje întinse arată cât de amplu şi de bine a expus Gibbon 
textul său în istoria primei trâmbiţe, prima furtună care a 
cuprins pământul roman, şi prima cădere a Romei. Pentru a 
folosi cuvintele sale într-un comentariu mai direct citim astfel 
esenţa chestiunii: ‘Naţiunea gotică s-a înarmat la primul sunet de 
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trâmbiţă şi în asprimea neobişnuită a iernii, şi-au pornit căruţele 
greoaie peste spinarea lată şi îngheţată a râului. Câmpurile fertile 
din Focida şi Boeotia erau aglomerate de un potop de barbari; 
bărbaţii erau masacraţi; femeile şi vitele din satele arzânde erau 
mânate de acolo. Urmele adânci şi sângeroase ale marşului goţilor 
puteau fi cu uşurinţă găsite după câţiva ani. Întregul teritoriu al 
Aticii a fost distrus prin prezenţa ucigătoare a lui Alaric. Cei mai 
norocoşi dintre locuitorii Corintului, Argosului şi Spartei au fost 
salvaţi prin moarte de la a vedea conflagraţia cetăţilor lor. Într-un 
anotimp de arşiţă atât de extremă încât albiile râurilor erau uscate, 
Alaric a invadat Imperiul de Vest. Un „om bătrân din Verona”, 
izolat, poetul Claudian, a deplâns în mod patetic soarta copacilor 
săi contemporani, care trebuie să ardă în incendiul întregii ţări 
(remarcaţi cuvintele profeţiei - „a treia parte din copaci au fost 
arşi complet”); şi împăratul Romanilor a fugit dinaintea regelui 
goţilor.’

O furtună furioasă a fost stârnită între naţiunile Germaniei, 
de la extremitatea nordică din care barbarii au mărşăluit aproape 
până la porţile Romei. Ei au reuşit distrugerea Imperiului de Apus. 
Norul întunecat, care a fost strâns de-a lungul coastelor Balticii, s-a 
spart în tunet pe malurile Dunării superioare. Câmpiile din Galia, 
în care păşteau turmele şi cirezile, şi malurile Rinului, care erau 
acoperite de case elegante şi ferme bine cultivate, formau o scenă 
de pace şi prosperitate, care s-a schimbat brusc într-un deşert ce se 
deosebea de singurătatea naturii numai prin ruinele fumegânde. 
Multe oraşe au fost asuprite în mod crunt, sau distruse. Multe 
mii au fost masacraţi în mod inuman; şi focurile nimicitoare au 
fost răspândite peste cea mai mare parte a celor şaptesprezece 
provincii din Galia. 

„Alaric şi-a extins din nou pustiirile peste Italia. Timp de patru 
ani goţii au răvăşit-o şi au domnit peste ea fără niciun control. Şi 
la jefuirea şi arderea Romei străzile oraşului erau pline de trupuri 
moarte; flăcările consumau multe clădiri publice şi particulare; 
şi ruinele unui palat au rămas (după un secol şi jumătate) un 
monument impunător al războiului gotic.

Propoziţia finală a celui de-al treizecişitreilea capitol din Istoria 
lui Gibbon este în sine însăşi un comentariu clar şi cuprinzător; 
pentru că în încheierea propriei sale descrieri a acestei perioade 



126

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 U
ri

ah
 S

m
it

h

scurte, dar foarte plină de evenimente, el concentrează, ca într-o 
lectură paralelă, rezumatul istoriei şi esenţa prezicerii. Însă 
cuvintele care o precedă nu sunt fără semnificaţie: ‘Credinţa 
publică a secolului era nerăbdătoare să îi înalţe pe sfinţii şi 
martirii Bisericii Catolice pe altarele Dianei şi ale lui Hercules. 
Unitatea imperiului Roman era desfiinţată; geniul său a fost 
umilit în ţărână; şi armatele de barbari necunoscuţi, provenind 
din regiunile Nordului, şi-au stabilit domnia victorioasă peste cele 
mai frumoase provincii din Europa şi Africa.’

Ultimul cuvânt, Africa, este semnalul pentru sunetul celei 
de-a doua trâmbiţe. Scena se schimbă de pe ţărmurile Balticii 
pe coastele sudice ale Mediteranei, sau de la regiunile îngheţate 
ale Nordului la graniţele Africii fierbinţi; şi în loc de o furtună de 
grindină aruncată pe pământ, un munte arzând a fost aruncat în 
mare.”

Versetele 8-9. Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca 
un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare: şi a treia 
parte din mare s-a făcut sânge, şi a treia parte din făpturile 
care erau în mare şi aveau viaţă au murit, şi a treia parte din 
corăbii au pierit.

Cea de a doua trâmbiţă.  Imperiul Roman, după Constantin, 
a fost divizat în trei părţi; şi ca urmare remarca frecventă „a treia 
parte din oameni,” etc. ca aluzie la a treia parte a imperiului, care 
era lovită. Divizarea imperiului Roman a fost făcută la moartea 
lui Constantin între cei trei fii ai lui, Constantius, Constantin II, şi 
Constans. Constantius a luat în stăpânire răsăritul şi şi-a stabilit 
reşedinţa la Constantinopol, metropola imperiului. Constantin II 
deţinea Britania, Galia şi Spania. Constans avea Iliria, Africa şi 
Italia (Vezi Sabine: I, p. 155). 

Despre acest fapt istoric bine cunoscut, Elliott, după cum a fost 
citat de Albert Barnes, în notiţele sale referitoare la Apocalipsa 
12:4, spune: „De două ori, cel puţin, a existat o diviziune tripartită 
a imperiului înainte ca imperiul Roman să devină permanent 
divizat în două părţi, şi anume Imperiul de Răsărit, şi cel de 
Apus. Prima a avut loc în anul 311 d.Hr., când a fost divizat între 
Constantin, Licinius şi Maximin; cealaltă, în 337 d.Hr., la moartea 
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lui Constantin, când a fost divizat între cei trei fii ai săi, Constantin, 
Constans, şi Constantius.”

Istoria ilustrativă pentru sunetul celei de a doua trâmbiţe se 
leagă în mod evident de invazia şi cucerirea Africii, şi apoi a Italiei, 
de către Genseric, cel înfricoşat. Cuceririle sale erau, în cea mai 
mare parte, navale; şi victoriile sale au fost „ca un munte mare 
arzând de foc, aruncat în mare.” Ce simbol ar ilustra mai bine, 
sau chiar la fel de bine, ciocnirea navelor şi prăpădul general al 
războiului pe coastele maritime? În explicarea acestei trâmbiţe 
trebuie să privim la unele evenimente care vor avea o influenţă  
semnificativă asupra lumii comerciale. Simbolul folosit ne 
conduce în mod natural să căutăm agitaţie şi haos. Nimic în 
afară de un război maritim cumplit nu ar îndeplini prezicerea. 
Dacă sunetul primei dintre cele patru trâmbiţe se leagă de 
patru evenimente remarcabile, care au contribuit la căderea 
Imperiului Roman, şi prima trâmbiţă se referă la pustiirile 
goţilor sub Alaric, în aceasta a doua căutăm în mod natural 
următoarea invazie care a contribuit la căderea Imperiului 
Roman, care a zguduit puterea Romană şi a condus la căderea 
ei. Următoarea mare invazie a fost aceea a „înspăimântătorului 
Genseric”, în fruntea vandalilor. Cariera sa a fost între anii 
428-468 d.Hr. Acest mare conducător vandal îşi avea sediul în 
Africa. Dar aşa cum afirmă Gibbon, „Descoperirea şi cucerirea 
naţiunilor negre [în Africa], care probabil ar fi locuit dincolo 
de zona toridă, nu putea ispiti ambiţia raţională a lui Genseric; 
însă el şi-a aruncat ochii SPRE MARE; el a hotărât să creeze o 
putere navală, şi hotărârea sa îndrăzneaţă a fost executată cu 
statornicie şi perseverenţă activă.” 

Pornind din portul Cartaginei el a întreprins în mod repetat 
atacuri piratereşti, a jefuit comerţul roman şi a dus război 
cu acel imperiu. Pentru a se lupta cu acest monarh al mării, 
împăratul roman Majoran a făcut pregătiri navale uriaşe. 
Galere lungi de trei sute de metri, într-o proporţie potrivită de 
vase de transport şi mai mici, au fost strânse în portul sigur 
şi spaţios din Cartagina, Spania. Însă Genseric a fost salvat 
de la ruina ameninţătoare şi inevitabilă prin trădarea unor 
supuşi puternici, care erau invidioşi sau îngrijoraţi de succesul 
stăpânului lor. Condus de inteligenţa lor secretă, el a surprins 
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flota nepăzită în golful Cartaginei; multe dintre bărci au fost 
scufundate, luate, sau arse, şi pregătirile de trei ani au fost 
distruse într-o singură zi.

Italia a continuat să sufere mult timp din cauza pustiirilor 
neîncetate ale piraţilor vandali. În primăvara fiecărui an ei îşi 
echipau o flotă admirabilă în portul Cartagina şi Genseric însuşi, 
deşi foarte înaintat în vârstă, comanda încă personal expediţiile 
cele mai importante.

Vandalii s-au abătut în mod repetat asupra coastelor Spaniei, 
Liguriei, Toscanei, Campaniei, Lucaniei, Bruttiumului, Apuliei, 
Calabriei, Venetiei, Dalmatiei, Epirului, Greciei şi Siciliei.

Rapiditatea mişcărilor lor îi făcea în stare, aproape în acelaşi 
timp, să ameninţe şi să atace cele mai îndepărtate obiective care 
atrăgeau dorinţele lor; şi întrucât ei întotdeauna se îmbarcau cu 
un număr suficient de cai, abia debarcau şi deja măturau ţara 
îngrozită, cu un corp de cavalerie uşoară.

O ultimă şi disperată încercare de a-l deposeda pe Genseric 
de suveranitatea mărilor a fost făcută în anul 468 de către Leo, 
împăratul Imperiului de Răsărit. Gibbon dă mărturie despre 
aceasta după cum urmează:  

„Întreaga cheltuială a campaniei Africane a ajuns la suma de 
o sută treizeci de mii de livre de aur, aproximativ cinci milioane 
douăsute de mii de lire sterline... Flota care a navigat din 
Constantinopol la Cartagina consta din o mie o sută treisprezece 
corăbii, şi numărul soldaţilor şi marinarilor depăşea o sută de 
mii de oameni... Armata lui Heraclius şi flota lui Marcelinus 
fie s-au alăturat ori au secundat pe locotenentul imperial... 
Vântul a devenit favorabil planurilor lui Genseric. El şi-a dotat 
corăbiile cele mai mari de război cu cei mai bravi dintre mauri şi 
vandali, şi ei remorcau după ei multe corăbii spaţioase cu pânze, 
încărcate cu materiale combustibile. În întunericul nopţii, aceste 
vase distrugătoare erau împinse împotriva flotei nepăzite şi 
nebănuitoare a romanilor, care au fost treziţi de un sentiment al 
primejdiei lor imediate. Aranjarea lor strânsă şi ordonată a ajutat 
la înaintarea focului, care a  fost răspândit cu o violenţă rapidă 
şi irezistibilă; şi zgomotul vântului, trosnetul flăcărilor, ţipetele 
disonante ale soldaţilor şi marinarilor, care nu puteau nici să 
comande, nici să asculte, au sporit groaza tumultului nocturn. În 
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timp ce lucrau pentru a se degaja din corăbiile de foc, şi a salva cel 
puţin o parte a flotei, galerele lui Genseric i-au asaltat cu dârzenie 
cumpătată şi disciplinată; şi mulţi dintre romanii care au scăpat 
de furia flăcărilor, au fost distruşi sau luaţi de vandalii victorioşi... 
După înfrângerea acestei mari expediţii, Genseric a devenit din 
nou tiranul mărilor; coastele Italiei, Greciei, Asiei au fost din nou 
expuse răzbunării şi avariţiei sale; Tripoli şi Sardinia s-au întors 
sub stăpânirea sa; el a adăugat Sicilia la numărul provinciilor sale; 
şi înainte de a muri în plinătatea anilor şi a gloriei sale, el a privit 
STINGEREA FINALĂ a Imperiului de Apus.” - Gibbon, vol.III,  
p. 495-498.

Referitor la perioada importantă pe care acest îndrăzneţ pirat a 
jucat-o în căderea Romei, domnul Gibbon foloseşte această exprimare 
semnificativă: „Genseric, un nume care, în distrugerea Imperiului 
Roman a meritat un rang egal cu numele lui Alaric şi Attila.”

Versetul 10-11. Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut 
din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a 
treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. Steaua se chema 
„Pelin”; şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi 
oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute 
amare.

A treia trâmbiţă. În interpretarea şi aplicarea acestui 
pasaj suntem aduşi la al treilea eveniment important care a 
avut ca urmare căderea Imperiului Roman. Şi în descoperirea 
unei împliniri profetice a acestei trâmbiţe, vom fi recunoscători 
notiţelor Dr. Albert Barnes pentru câteva pasaje. În explicarea 
acestor versete din scriptură este necesar ca, după cum spune 
acest comentator, „să fie un conducător sau luptător care poate 
fi comparat cu un meteorit arzând; a cărui traiectorie urma să 
fie neobişnuit de strălucitoare; care urma să apară în mod brusc 
asemenea unei stele aprinse, şi apoi să dispară ca o stea a cărei 
lumină a fost stinsă în ape. Ca traiectoria pustiitoare a acestui 
meteor să fie în principal pe acele părţi ale lumii care sunt bogate 
în izvoare de apă şi râuri curgătoare; ca să se producă un efect ca 
şi când acele cursuri şi izvoare ar fi fost făcute amare; adică, multe 
persoane urmau să piară, şi pustiiri ample urmau să fie cauzate 
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în vecinătatea acelor râuri şi izvoare, ca şi cum o stea amară şi 
otrăvitoare ar fi căzut în ape, şi moartea s-ar fi răspândit peste 
ţinuturile învecinate cu ele, şi udate de către ele.” - Notes on 
Revelation 8.

Se pleacă aici de la ideea că această trâmbiţă face aluzie la 
războaiele pustiitoare şi năvălirilor furioase ale lui Attila împotriva 
puterii romane, pe care el le-a purtat în fruntea hoardelor sale de 
huni. Vorbind despre acest războinic, în special despre înfăţişarea 
sa personală, domnul Barnes spune:  

„În modul său de apariţie, el se asemăna în mod izbitor cu un 
meteorit luminos care străluceşte pe cer. El a venit de la Răsărit 
strângându-i pe hunii săi, şi i-a revărsat, după cum vom vedea, 
cu rapiditatea unui meteor care străluceşte, asupra imperiului. El 
s-a considerat de asemenea credincios lui Marte, zeul războiului, 
şi era obişnuit să se aranjeze într-un mod deosebit de strălucitor, 
aşa încât înfăţişarea sa, în limbajul linguşitorilor săi, era aşa încât 
să orbească ochii privitorilor.

Vorbind despre aşezarea evenimentelor prezise de această 
trâmbiţă, Domnul Barnes are această observaţie: 

„Se spune în mod special că efectul urma să fie ‘asupra râurilor’ 
şi ‘a izvoarelor de apă.’ Dacă aceasta are o aplicare literală, sau dacă, 
aşa cum s-a presupus în cazul celei de a doua trâmbiţe, limbajul 
folosit a fost astfel încât face referire la acea parte a imperiului 
care urma să fie în mod special afectată de invazia vrăjmaşă, atunci 
putem presupune că acesta se referă la acele părţi din imperiu care 
erau bogate în râuri şi izvoare şi, mai concret, acelea în care râurile 
şi fluviile îşi aveau originea; pentru că efectul a fost permanent 
în ‘izvoarele de apă.’ De fapt, acţiunile principale ale lui Attila au 
fost în regiunile Alpilor şi în părţile imperiului de unde curgeau 
râurile în jos către Italia. Invazia lui Attila este descrisă de domnul 
Gibbon în acest limbaj general: ‘Întreaga suprafaţă a Europei, aşa 
cum se extinde ea peste cinci sute de mile de la Euxin (n.tr.Marea 
Neagră) la Adriatica, a fost invadată deodată, ocupată şi pustiită, 
de către miriadele de barbari pe care Attila i-a condus în câmpul 
de luptă.’ ”

„Şi numele stelei este numit Pelin” [făcând referire la 
consecinţele amare]. Aceste cuvinte - care sunt mai strâns legate 
de versetele precedente, după cum denotă şi punctuaţia din 
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versiunea noastră - amintesc pentru un moment de caracterul lui 
Attila, de mizeria al cărei autor sau unealtă a fost el, şi de groaza 
care era inspirată de numele său.

„‘Extirpare şi ştergere totală’ sunt termenii care denotă cel mai 
bine nenorocirile pe care le-a pricinuit el.” El se numea pe sine 
„Biciul lui Dumnezeu.”

„Unul dintre locotenenţii săi a pedepsit şi aproape i-a eliminat 
pe burgunzii de pe Rin. Ei au traversat, atât în marşul lor, cât şi 
în retragerea lor, teritoriile francilor; şi au masacrat atât ostaticii, 
cât şi prizonierii lor. Două sute de tinere fecioare au fost torturate 
cu furie rară şi neînduplecată; trupurile lor au fost sfâşiate de cai 
sălbatici sau zdrobite sub greutatea carelor care treceau peste 
ele; şi membrele lor neîngropate erau abandonate pe drumurile 
publice, ca pradă câinilor şi vulturilor.

Era un motiv de laudă pentru Attila că nu creştea niciodată iarbă 
pe locul unde călcase calul lui. Împăratul Imperiului de Apus cu 
senatul şi poporul Romei, în mod umil şi plin de teamă s-au ridicat 
împotriva mâniei lui Attila. Şi paragraful de încheiere al capitolelor 
care raportează istoria sa, este intitulat ‘Simptomele decăderii şi 
ruinei guvernării romane.’ ‘Numele stelei este Pelin.’ ” - Keith.

Versetul 12. Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost 
lovită a treia parte din soare, şi a treia parte din lună, şi a treia 
parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, 
ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei, şi noaptea de 
asemenea.

A patra trâmbiţă. Înţelegem că această trâmbiţă simbo-
lizează cariera lui Odoacru, monarhul barbar, care a fost atât de 
strâns legat de căderea Imperiului Roman de Apus. Simbolurile 
soare, lună şi stele - pentru că ele sunt folosite aici, fără îndoială, ca 
simboluri - denotă în mod evident marii luminători ai guvernării 
romane, - împăraţii, senatorii şi consulii săi. Episcopul Newton 
remarcă faptul că ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus 
a fost Romulus, care în derâdere era numit Augustulus, sau 
„diminutivul lui Augustus”. Imperiul Roman de Apus a căzut în 
anul 476 d.Hr. Totuşi, deşi soarele Roman a fost stins, luminătorii 
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săi subordonaţi au mai strălucit în mod slab în timp ce senatul 
şi consulii au continuat. Însă după multe schimbări de situaţie 
civilă şi schimbări ale soartei politice, în cele din urmă, în anul 
566 d.Hr., întreaga formă a guvernării antice a fost răsturnată, şi 
Roma însăşi a fost redusă de la a fi împărăteasa lumii, la un ducat 
sărac tributar Exarhatului de Ravenna.

Sub titlul „Stingerea Imperiului de Apus, în anul 476 sau 479 
d.Hr.”, prezbiterul J.Litch (Prophetic Exposition, vol.II, p. 156-
160) citează din domnul Keith după cum urmează: - 

„Nefericitul Augustulus a fost făcut instrumentul propriei sale 
dizgraţii; şi el şi-a semnat abdicarea faţă de senat; şi acea adunare, 
în ultimul act de ascultare faţă de un prinţ roman, a ţinut încă 
la spiritul de libertate şi la formele constituţiei. Prin decretul 
lor unanim a fost adresată o scrisoare către împăratul Zeno, 
ginerele şi succesorul lui Leo, care fusese recent reînscăunat după 
o scurtă rebeliune, pe tronul Bizanţului.  Ei în mod solemn au 
„respins necesitatea sau chiar dorinţa de a continua succesiunea 
imperială în Italia; întrucât, în opinia lor, maiestatea unui singur 
monarh este suficientă pentru a cuprinde şi proteja în acelaşi 
timp atât Răsăritul, cât şi Apusul. În numele lor propriu, şi în 
numele poporului, ei consimt ca tronul imperiului universal să 
fie transferat de la Roma la Constantinopol; şi,  în mod josnic, 
renunţă la dreptul de a-şi alege stăpânul, singurul vestigiu care 
rămânea încă din autoritatea care dăduse legi lumii.’

Puterea şi gloria Romei, ca cea care deţinea stăpânirea peste 
oricare naţiune, s-a stins. Doar numele de regină a naţiunilor a 
mai rămas. Fiecare dovadă a regalităţii a dispărut din oraşul 
imperial. Cea care domnise peste naţiuni şedea în praf, ca un al 
doilea Babilon, şi nu exista niciun tron acolo unde domniseră 
cezarii. Ultimul gest de ascultare faţă de un prinţ roman pe care l-a 
îndeplinit acea cândva augustă adunare, a fost acceptarea abdicării 
ultimului împărat al Imperiului de Apus, şi abolirea succesiunii 
imperiale în Italia. Soarele Romei a fost lovit...

Un nou cuceritor al Italiei, Teodoric, Ostrogotul, s-a ridicat 
în grabă, asumându-şi în mod lipsit de scrupule purpura şi 
domnind prin dreptul cuceritorului. „Regalitatea lui Teodoric a 
fost proclamată de goţi (5 martie 493 d.Hr.), cu consimţământul 
tardiv, fără tragere de inimă, ambiguu, al împăratului de Răsărit.’ 
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Puterea romană imperială, al cărei sediu unit sau unic fusese fie 
Roma sau Constantinopolul, fie în Apus, fie în Răsărit, nu mai era 
recunoscută în Italia, şi a treia parte a soarelui era lovită, până 
când nu a mai răspândit nici cele mai slabe raze. Puterea cezarilor 
era necunoscută în Italia; şi un rege got domnea peste Roma.

Însă, deşi a treia parte a soarelui a fost lovită, şi puterea romană 
imperială se sfârşise în cetatea Cezarilor, totuşi luna şi stelele 
străluceau încă, sau au licărit pentru încă o scurtă perioadă în 
Imperiul de Apus, chiar în mijlocul întunecimii gotice. Funcţia de 
consul şi senatul [„luna şi stelele”] nu au fost abolite de Teodoric. 
‘Un istoric got laudă consulatul lui Teodoric drept culmea puterii 
temporare şi a măreţiei’; - după cum luna domneşte noaptea şi 
după apusul soarelui. Şi în loc să abolească acea funcţie, Teodoric 
însuşi felicită acei favoriţi anuali ai norocului, care, fără griji, s-a 
bucurat de splendoarea tronului.’ ”

Însă în ordinea lor profetică, funcţia de consul şi senatul Romei 
şi-au găsit sfârşitul, deşi nu prin mâinile vandalilor sau ale goţilor. 
Următoarea revoluţie în Italia a fost în supunere faţă de Belisarius, 
generalul lui Iustinian, Împăratul Răsăritului. El nu a cruţat 
ceea ce barbarii au declarat sacru. ‘Consulatul roman nimicit de 
Iustinian în 541 d.Hr.’ este titlul ultimului paragraf în cel de-al 
patruzecilea capitol al lui Gibbon din ‘Istoria declinului şi a căderii 
Romei’. ‘Succesiunea consulilor a încetat în cele din urmă în anul 
al treisprezecilea al lui Iustinian, al cărui temperament despotic 
putea fi mulţumit prin nimicirea pe tăcute a unui titlu care le 
amintea Romanilor de libertatea lor din vechime.’ A treia parte 
din soare a fost lovită, şi a treia parte din lună, şi a treia parte 
din stele. Pe firmamentul politic al lumii antice, în timp ce erau sub 
domnia Romei imperiale, funcţia de împărat, consulatul şi senatul 
străluceau ca soarele, luna, şi stelele. Istoria declinului şi căderii 
lor este continuată până când primele două s-au stins în Roma 
şi Italia, care fuseseră atât timp clasate ca primele între oraşe şi 
ţări; şi în cele din urmă, când cea de-a patra trâmbiţă se încheie, 
vedem ‘stingerea acelei adunări ilustre,’ senatul roman. Oraşul 
care guvernase lumea, ca în semn de batjocură faţă de măreţia 
umană, a fost cucerit de famenul (eunucul) Narses, succesorul 
lui Belisarius. El i-a învins pe goţi (în anul 552 d.Hr.), a realizat 
‘cucerirea Romei’ şi soarta senatului a fost sigilată.”
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Elliott (Horae Apocalypticae, vol. I, p. 357-360) vorbeşte 
despre împlinirea acestei părţi din profeţie în stingerea imperiului 
de Apus, după cum urmează:

„Astfel se pregătea catastrofa finală, prin care împăraţii şi 
Imperiul de Apus urmau să apună. Gloria Romei se îndepărtase 
demult; provinciile sale îi fuseseră smulse una după cealaltă; 
teritoriul încă ataşat ei a devenit ca un pustiu; şi stăpânirile sale 
maritime şi flotele şi comerţul său fuseseră anihilate. Puţin i-a 
rămas în afară de titlurile sale deşarte şi însemnele suveranităţii. 
Şi acum a venit timpul când acestea două să îi fie retrase. Timp de 
aproape douăzeci de ani sau mai mult după moartea lui Attila, şi 
mult mai puţin de la cea a lui Genseric (care înainte de moartea 
sa a mers într-adevăr şi a pustiit cetatea eternă, în una dintre 
expediţiile sale maritime pustiitoare, şi astfel a pregătit încă şi mai 
mult distrugerea sa următoare)”, cam în acest timp, spuneam, 
Odoacru, conducătorul herulilor, - un barbar care a rămas din 
oastea lui Attila, a părăsit frontierele Alpine ale Italiei, - a ordonat 
din porunca lui ca numele şi funcţia de împărat Roman de apus 
să fie desfiinţate. Autorităţile s-au plecat în supunere faţă de el. 
Ultima fantomă de împărat, - al cărui nume, Romulus Augustus, 
a fost în mod ciudat destinată să aducă în contrast în faţa minţii 
meditative gloriile trecute ale Romei şi degradarea ei prezentă - a 
abdicat; şi senatul a trimis insignele imperiale la Constantinopol, 
pretinzând în faţa Împăratului Răsăritului că un împărat era 
suficient pentru întregul imperiu. Astfel soarele imperial roman, 
acea treime, care aparţinea imperiului de Apus, a fost eclipsată şi 
nu a mai strălucit. Spun, acea treime din sfera sa, care aparţinea 
imperiului de Apus, pentru că fracţia apocaliptică este literal de 
exactă. În ultimul aranjament dintre cele două curţi, întreaga 
treime ilirică fusese transferată diviziunii de Răsărit. Astfel în Vest 
„stingerea imperiului” avusese loc; căzuse noaptea. 

„Cu toate acestea, trebuie păstrat totuşi în minte faptul că 
autoritatea numelui Roman nu a încetat cu totul. Senatul Romei a 
continuat să se strângă ca de obicei. Consulii erau numiţi în fiecare 
an, unul de către Împăratul de Răsărit, şi unul de către Italia şi 
Roma. Odoacru însuşi a guvernat Italia sub un titlu (acela de 
patrician) conferit lui de Împăratul de Răsărit. Şi în ceea ce privea 
provinciile mai îndepărtate, sau cel puţin districte importante 
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din ele, legătura care îi unise cu imperiul roman nu era cu totul 
întreruptă. A existat încă o recunoaştere sigură, deşi adesea 
slabă, a autorităţii imperiale supreme. Luna şi stelele puteau 
părea că strălucesc încă în Apus cu o lumină slabă reflectată. În 
cursul evenimentelor, totuşi, care s-au succedat rapid unul după 
celălalt în următoarea jumătate de secol, acestea, de asemenea, 
s-au stins. Când i-a distrus pe heruli şi regatul lor la Roma şi 
Ravena, Teodoric, Ostrogotul, a domnit în Italia între 493 d.Hr 
şi 526 d.Hr. ca un suveran independent; şi la cucerirea Italiei de 
către Belisarius şi de către Narses, recuperând-o de la ostrogoţi (o 
cucerire precedată de războaie şi pustiiri în care Italia, şi mai ales 
cetatea sa cu şapte coline, au fost pentru un timp făcute aproape 
un pustiu), senatul Roman a fost dizolvat, şi funcţia de consulat 
abrogată. Mai mult, în ceea ce îi priveşte pe prinţii barbari din 
provinciile de Apus, independenţa lor faţă de puterea imperială 
romană a devenit acum mai clar confirmată şi înţeleasă. După mai 
mult de un secol şi jumătate de calamităţi aproape fără egal, după 
cum reprezintă Dr.Robertson în modul cel mai fidel, în istoria 
naţiunilor, declaraţia lui Ieronim, - o declaraţie cuprinsă în chiar 
imaginea apocaliptică a textului, însă prematur pronunţată la 
prima cucerire a Romei de către Alaric, - poate fi considerată ca în 
cele din urmă realizată: „Clarissimum terrarum lumen extinctum 
est,” „Soarele glorios al lumii s-a stins;” şi de asemenea, ceea ce 
poetul nostru a exprimat, încă sub aceeaşi frumoasă imagine 
potrivită apocaliptică, 

„Ea a văzut gloria sa stea după stea căzând”
până când nu a mai rămas nicio singură stea 
care să strălucească în neagra şi întunecoasa noapte.”

Distrugerile teribile ale acestor hoarde barbare, care, sub 
conducătorii lor cruzi şi disperaţi, au devastat Roma, sunt în mod 
viu prezentate în următoarele versuri pline de duh:

„Şi apoi un potop de mânie a venit
Şi naţiunile le-a scuturat cu groază; 
Şi a măturat pământul, până când câmpurile sale erau în flăcări,
Şi acoperite cu morţi amestecaţi.
Regii erau tăvăliţi în potopul pustiitor,
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Împreună cu sclavul de jos şi umil
Şi zac laolaltă, într-un giulgiu de sânge
Cel laş şi cel viteaz.”

Oricât de îngrozitoare au fost nenorocirile care s-au abătut 
asupra imperiului în primele dintre incursiunile acestor barbari, 
ele au fost comparativ uşoare în contrast cu calamităţile care aveau 
să urmeze. Ele au fost doar ca primii stropii ai unei ploi, înainte de 
torentul care avea să cadă în curând peste lumea romană. Cele trei 
trâmbiţe care au mai rămas sunt umbrite cu un nor de vai, şi sunt 
prezentate în următoarele versete:

Versetul 13. M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura prin 
mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: „Vai, vai, vai de locuitorii 
pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor 
trei îngeri care au să mai sune.”

Acest înger nu este unul din seria îngerilor cu cele şapte 
trâmbiţe, ci doar unul care anunţă că cele trei trâmbiţe care au 
mai rămas sunt trâmbiţe de vai, din cauza evenimentelor mai 
îngrozitoare care urmează să se întâmple sub sunetul lor. Astfel 
următoarea, sau a cincea trâmbiţă, este primul vai; cea de-a şasea 
trâmbiţă, al doilea vai; şi cea de-a şaptea, ultima în această serie 
de şapte trâmbiţe, este al treilea vai.
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Capitolul 9

Cele şapte trâmbiţe 
(continuare)

Versetul 1.  Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi am 
văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia 
fântânii Adâncului (engl. gheenei, gropii fără fund).

A cincea trâmbiţă. Pentru o explicare a acestei trâmbiţe, 
vom extrage din nou din scrierile domnului Keith. Acest 

scriitor spune în mod conform cu adevărul: „Cu greu mai există 
vreo altă parte din Apocalipsa referitor la care să existe între 
interpreţi un acord atât de uniform precum referitor la aplicarea 
trâmbiţei a cincea şi a şasea, sau a primului şi al celui de-al doilea 
vai, la sarazini (mauri) şi turci. Este atât de evident încât cu greu 
poate fi înţeles greşit. În loc de unul sau două versete care să se 
refere la fiecare, întregul capitol 9 din Apocalipsa, în părţi egale, 
este ocupat cu o descriere a ambelor.

Imperiul Roman a căzut, la fel cum s-a ridicat, prin cucerire; 
însă sarazinii şi turcii au fost instrumentele prin care o religie falsă 
a devenit biciul pentru o biserică apostaziată; şi, ca urmare, în loc 
să fie numite trâmbiţa a cincea şi a şasea, cum au fost numite cele 
dinainte, care erau desemnate doar prin acel nume, acestea sunt 
numite vaiuri.

„Constantinopolul a fost asediat, pentru prima dată după 
destrămarea imperiului de Apus, de către Chosroes, regele Persiei.”

„O stea a căzut din ceruri pe pământ; şi i-a fost dată cheia 
fântânii adâncului (engl. gheenei).”

„În timp ce monarhul persan contempla minunile artei şi 
puterii sale, el a primit o epistolă de la un cetăţean necunoscut 
din Mecca, ce îl invita să îl recunoască pe Mohamed ca apostolul 
lui Dumnezeu. El a respins invitaţia şi a rupt scrisoarea. ‘În acest 
mod’, a exclamat profetul arab, ‘va rupe Dumnezeu împărăţia, şi 
va respinge rugăciunile lui Chosroes.’ Aşezat la hotarele celor două 
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imperii ale răsăritului, Mahomed a observat cu bucurie tainică 
înaintarea nimicirii lor reciproce; şi în mijlocul triumfurilor 
persane el a îndrăznit să prezică faptul că, înainte să treacă mulţi 
ani, victoria se va întoarce din nou sub steagurile romane. ‘La 
momentul când această prezicere se spune că a fost făcută, nicio 
profeţie nu putea fi mai departe de împlinirea ei, întrucât primii 
doisprezece ani ai lui Heraclius au anunţat dizolvarea apropiată a 
imperiului.’

„Această stea nu a căzut, asemenea celei care îl desemna pe 
Attila, într-un singur loc, ci ASUPRA PĂMÂNTULUI.

Chosroes a subjugat posesiunile romane din Asia şi Africa. 
Şi ‘imperiul roman’, în acea perioadă, ‘era redus la zidurile 
Constantinopolului, împreună cu rămăşiţa din Grecia, Italia şi 
Africa, şi unele cetăţi maritime, de la Tir la Trebizond, pe coasta 
asiatică. Experienţa a şase ani l-a convins în cele din urmă pe 
monarhul persan să renunţe la cucerirea Constantinopolului, şi să 
specifice tributul anual ca preţ de răscumpărare pentru Imperiul 
Roman - 1000 talanţi de aur, 1000 talanţi de argint, 1000 haine 
de mătase, 1000 cai şi 1000 fecioare. Heraclius a căzut de acord 
cu aceste condiţii degradante. Însă timpul şi spaţiul pe care el le-a 
dobândit pentru a strânge acele comori din sărăcia răsăritului, 
au fost cu hărnicie folosite pentru a pregăti un atac îndrăzneţ şi 
disperat.’

Regele Persiei i-a dispreţuit pe neînsemnaţii sarazini, şi a luat în 
derâdere mesajul pretinsului profet de la Mecca. Chiar răstunarea 
Imperiului Roman nu ar fi deschis uşa pentru mahomedanism sau 
pentru progresul sarazenilor înarmaţi care propagau un impostor, 
deşi monarhul perşilor şi haganul (conducătorul turcilor) avarilor 
(succesorul lui Attila) împărţise între ei rămăşiţele împărăţiei 
Cezarilor. Chosroes însuşi a căzut. Monarhiile perse şi romane au 
epuizat fiecare tăria celeilalte. Şi înainte ca o sabie să fie pusă în 
mâinile falsului profet, aceasta a fost lovită de mâinile acelora care 
i-ar fi pus limite carierei sale şi ar fi sfărâmat puterea lui.

‘Din zilele lui Scipio şi Hanibal, nu a fost făcută nicio expediţie 
mai îndrăzneaţă decât cea pe care a realizat-o Heraclius pentru 
eliberarea imperiului. El şi-a explorat drumul periculos prin Marea 
Neagră şi munţii Armeniei, a pătruns în inima Persiei, şi a chemat 
din nou armatele marelui rege în apărarea ţării lor sângerânde.’ ”
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„În bătălia de la Ninive, care a fost crâncen purtată din zorii zilei 
până la ceasul al unsprezecilea, au fost luate de la perşi douăzeci 
şi opt de steaguri; cea mai mare parte a armatei lor a fost tăiată 
în bucăţi, şi biruitorii, care şi-au ascuns propriile lor pierderi, 
au petrecut noaptea pe câmp. Oraşele şi palatele din Asiria erau 
deschise romanilor pentru prima dată.”

„Împăratul roman nu a fost întărit de cuceririle pe care le-a 
dobândit; şi s-a deschis în acelaşi timp o cale, şi prin aceleaşi 
mijloace, pentru mulţimile de sarazini din Arabia, asemenea 
lăcustelor din aceeaşi regiune, care, propagând în drumul lor 
crezul întunecat şi înşelător al mahomedanismului, s-au răspândit 
rapid atât în Imperiul Persan cât şi în cel Roman.

O ilustrare mai completă a acestui fapt nu poate fi dorită decât este 
oferită în cuvintele de încheiere ale capitolului lui Gibbon, din care 
sunt preluate următoarele fragmente: „Deşi o armată victorioasă 
fusese formată sub steagul lui Heraclius, efortul nenatural pare 
să fi epuizat mai degrabă decât să fi întărit puterea lor. În timp 
ce împăratul a triumfat la Constantinopol sau Ierusalim, un oraş 
neînsemnat de la graniţele Siriei a fost jefuit de sarazini şi ei au 
măcelărit câteva trupe care înaintau în ajutorul lor, - un incident 
obişnuit şi lipsit de însemnătate, dacă nu ar fi fost preludiul unei 
deosebite răsturnări de situaţie. Aceşti tâlhari erau apostoli ai lui 
Mahomed; vitejia lor fanatică îşi făcea apariţia din deşert; şi în 
ultimii opt ani ai domniei sale, Heraclius a pierdut în faţa arabilor 
aceleaşi provincii pe care le-a eliberat de sub perşi.”

„‘Spiritul de înşelăciune şi pătimaş, a cărui locuinţă nu este în 
cer,’ a fost dezlegat pe pământ. Fântâna Adâncului avea nevoie 
doar de o cheie pentru a fi descuiată, şi acea cheie era Chosroes. El 
sfâşiase în mod dispreţuitor scrisoarea unui cetăţean necunoscut 
din Mecca. Însă când din ‘splendoarea gloriei’ el s-a scufundat în 
‘turnul întunericului’, pe care niciun ochi nu îl putea pătrunde, 
numele Chosroes urma dintr-o dată să treacă în uitare în faţa celui 
al lui Mahomed; iar Semiluna părea să aştepte doar înălţarea sa 
până la căderea stelei. Chosroes, după întreaga sa înfrângere şi 
pierdere a imperiului, a fost asasinat în anul 628; şi anul 629 este 
marcat de ‘cucerirea Arabiei,’ şi ‘primul război al Mahomedanilor 
contra imperiului roman.’ ‘Şi îngerul al cincilea a sunat, şi am 
văzut o stea căzând din cer pe pământ; şi i-a fost dată cheia fântânii 
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adâncului. Şi el a deschis fântâna adâncului.’ El a căzut pe pământ. 
Când tăria Imperiului Roman a fost epuizată, şi marele rege al 
răsăritului era mort în turnul său de întuneric, jefuirea unui oraş 
neînsemnat de la graniţele Siriei a fost ‘preludiul unei deosebite 
schimbări de situaţie.’ ‘Jefuitorii erau apostolii lui Mahomed, şi 
vitejia lor fanatică îşi făcea apariţia din deşert.’ ”

Fântâna Adâncului. - Înţelesul acestui termen poate fi aflat din 
cuvântul grecesc άβυσσος, care este definit ca ‘adânc, fără fund, 
profund,’ şi se poate referi la orice loc pustiu, nelocuit, necultivat.  
Este aplicat pământului în starea sa iniţială de haos. (Geneza 1:2). 
În această situaţie poate să se refere în mod potrivit la pustiurile 
necunoscute ale deşertului Arabiei, de la graniţele căruia au apărut 
hoardele sarazinilor, asemenea roiurilor de lăcuste. Şi căderea lui 
Chosroes, regele persan, poate fi bine reprezentată ca deschiderea 
adâncului (gheenei), întrucât a pregătit calea pentru succesorii 
lui Mohamed să iasă din ţara lor necunoscută şi să îşi propage 
doctrinele înşelătoare cu foc şi sabie până când îşi răspândiseră 
întunericul peste întregul imperiu de răsărit.

Versetul 2. Şi a deschis fântâna Adâncului. Din fântână 
s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Şi soarele şi 
văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii.

„Asemenea vaporilor toxici şi chiar ucigători pe care 
vânturile, îndeosebi cele din sud-vest, îi răspândesc în Arabia, 
mahomedanismul şi-a răspândit de aici influenţa sa pestilenţială, - 
s-a ridicat brusc şi s-a răspândit asemenea unui fum care se ridica 
din adânc (fântână), fumul unui cuptor mare. Acesta este un simbol 
potrivit pentru religia lui Mahomed, în sine, sau în comparaţie cu 
lumina pură a evangheliei lui Isus. Nu a fost, ca cea din urmă, o 
lumină din cer, ci un fum din fântâna adâncului (gheenă).”

Versetul 3. Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ. Şi li s-a dat 
o  putere, ca puterea pe care o au scorpiile (engl. scorpionii) 
pământului.

„A fost instaurată o religie falsă care, deşi a fost biciul 
fărădelegilor şi idolatriei, a umplut lumea cu întuneric şi 
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înşelăciune; şi roiurile de sarazini, asemenea lăcustelor, s-au 
răspândit pe întregul pământ, şi au extins cu repeziciune ravagiile 
peste Imperiul Roman de la răsărit spre apus. Grindina a coborât 
de pe tărmurile îngheţate ale Balticii; muntele arzând a căzut 
peste mare din Africa; şi lăcustele (simbolul potrivit pentru arabi) 
au ieşit din Arabia, regiunea lor natală. Ei au venit ca distrugători, 
propagând o nouă doctrină, şi au instigat la jefuire şi violenţă pe 
motive de interese şi religie.

O ilustraţie şi mai specifică poate fi dată despre puterea asemenea 
celei a scorpionilor, care le-a fost dată. Nu doar că atacul lor a fost 
grabnic şi viguros, ci ‘simţul lor exigent cu privire la onoare, care 
cântăreşte insulta mai greu decât rana, îşi varsă veninul mortal pe 
certurile arabilor; o acţiune indecentă, un cuvânt dispreţuitor, pot 
fi ispăşite doar prin sângele celui care adusese jignirea; şi aşa este 
caracterul lor inveterat, încât aşteaptă luni şi ani întregi ocazia de 
răzbunare.’ ”

Versetul 4. Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo 
verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau 
pe frunte pecetea lui Dumnezeu.

După moartea lui Mahomed, el a fost urmat la conducere 
de Abubekr, în anul 632, care, imediat ce şi-a întemeiat bine 
autoritatea şi guvernarea, a trimis o scrisoare circulară către 
triburile arabe, din care a fost extras următorul citat: 

„‘Când purtaţi luptele Domnului, îndepliniţi-vă îndatoririle 
asemenea bărbaţilor, fără să vă întoarceţi spatele; însă nu lăsaţi 
ca victoria voastră să fie pătată de sângele femeilor şi copiilor. Nu 
distrugeţi palmierii, nici nu ardeţi lanurile de cereale. Nu tăiaţi 
pomii fructiferi, nici nu vătămaţi vitele, decât atât cât tăiaţi pentru 
a mânca. Când faceţi vreun legământ sau vreun tratat, ţineţi-vă 
de el, şi fiţi de cuvânt. Când înaintaţi, veţi găsi unele persoane 
religioase care trăiesc retrase în mânăstiri, şi îşi propun să îi 
slujească lui Dumnezeu în modul acela; lăsaţi-i, şi nu îi ucideţi, 
nici nu distrugeţi mănăstirile lor. Şi veţi găsi un alt fel de oameni 
care aparţin sinagogii lui Satan, care au capetele rase; asiguraţi-vă 
că le crăpaţi craniul şi că nu le daţi iertare până când ei, fie devin 
mahomedani, fie plătesc tribut.’ 
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Nu se spune în profeţie sau în istorie că poruncile mai umane 
au fost ascultate la fel de scrupulos ca acest mandat crud; însă li 
s-a poruncit aşa. Şi cele precedente sunt singurele instrucţiuni 
raportate  de Gibbon, aşa cum au fost date de Abubekr conducă-
torilor a căror datorie era de a comanda oştile sarazinilor. Poruncile 
sunt la fel de discriminatoare cu prezicerea, ca şi când califul 
însuşi ar fi acţionat în ascultare directă, cunoscută, de un mandat 
superior celui al omului muritor; şi în chiar actul de purcedere 
contra religiei lui Isus, şi de propagare a Mahomedanismului 
în locul său, el a repetat cuvintele despre care fusese prezis în 
Apocalipsa lui Isus Hristos că le va spune.”

Sigiliu lui Dumnezeu în frunţile lor. - În remarcile referitoare 
la capitolul 7:1-3 am arătat că sigiliul lui Dumnezeu este Sabatul 
poruncii a patra; şi istoria nu tace asupra faptului că au existat 
păstrători ai adevăratului Sabat de-a lungul întregii dispensaţiuni 
prezente. Însă se poate ridica aici la mulţi întrebarea: Cine au 
fost acei oameni care la acel timp aveau sigiliul lui Dumnezeu 
în frunţile lor, şi care prin acela au devenit scutiţi de opresiunea 
mahomedană? Cititorul să reţină faptul la care s-a făcut deja aluzie, 
că au existat acei care de-a lungul întregii aceste dispensaţiuni au 
avut sigiliul lui Dumnezeu în frunţile lor, sau au fost păstrători 
conştienţi ai adevăratului Sabat; şi să ţină cont mai departe că 
ceea ce susţine profeţia este că atacurile acestei puteri turce 
distrugătoare nu sunt direcţionate contra lor, ci contra unei alte 
clase. Subiectul este eliberat astfel de toate dificultăţile, pentru 
că aceasta este tot ce afirmă în realitate profeţia. Doar o singură 
clasă de persoane este prezentată în mod direct în acest text şi 
anume, cei care nu au sigiliu lui Dumnezeu în frunţile lor; şi 
păstrarea acelora care au sigiliul lui Dumnezeu în frunţile lor 
este introdusă doar prin implicare. În mod corespunzător, nu 
învăţăm din istorie că vreunul dintre aceştia au fost implicaţi în 
vreuna dintre nenorocirile aduse de sarazini asupra obiectelor urii 
lor. Ei aveau o misiune împotriva unei alte clase de oameni. Şi 
distrugerea care urma să vină asupra acestei clase de oameni nu 
este pusă în contrast cu păstrarea altor oameni, ci doar cu cea a 
fructelor şi verdeţurilor pământului; astfel, Nu vătămaţi iarba, 
copacii, sau vreun lucru verde, ci doar o anumită clasă de oameni. 
În împlinirea profeţiei avem un spectacol ciudat al unei armate de 
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invadatori care cruţă acele lucruri pe care în mod obişnuit armatele 
invadatorilor le distrug, şi anume, înfăţişarea şi produsele naturii; 
şi, în îndeplinirea permisiunii lor de a răni pe acei oameni care nu 
au sigiliul lui Dumnezeu în frunţile lor, crapă capul unei clase de 
religioşi cu creştetul capului ras, care aparţineau sinagogii Satanei.

Aceştia erau fără îndoială o clasă de călugări sau vreo altă 
categorie a bisericii Romano-Catolice. Contra acestora erau 
îndreptate armatele mahomedanilor. Şi ni se pare că există o 
potrivire anume, dacă nu intenţionată, în descrierea lor, ca unii 
care nu aveau sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor; întrucât aceasta 
este exact biserica aceea care a jefuit legea lui Dumnezeu de sigiliul 
ei, smulgând laoparte adevăratul Sabat, şi înălţând o contrafacere 
în locul său. Şi nu înţelegem, fie din profeţie sau din istorie, că 
acele persoane pe care Abubekr i-a însărcinat pe urmaşii să nu îi 
maltrateze, aveau sigiliul lui Dumnezeu, sau în mod obligatoriu 
constituiau poporul lui Dumnezeu. Despre cine erau ei, şi pentru 
ce motiv au fost cruţaţi nu ne informează mărturia sumară a lui 
Gibbon, şi nu avem niciun alt mijloc de a şti; însă avem toate 
motivele să credem că nimeni dintre acei care aveau sigiliul lui 
Dumnezeu nu a fost maltratat, în timp ce o altă clasă, despre care 
se accentuează că nu îl avea, erau daţi sabiei; şi astfel s-au împlinit 
în mod amplu specificaţiile profeţiei. 

Versetul 5.  Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 
cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpionului, când 
înţeapă pe un om.

„Incursiunile lor constante în teritoriul roman, şi asalturile lor 
frecvente asupra Constantinopolului însuşi, au fost un chin neîncetat 
în întregul imperiu; şi totuşi ei nu au fost capabili în mod efectiv să 
îl supună, în ciuda perioadei lungi, la care se face mai apoi aluzie în 
mod direct, în timpul căreia ei au continuat, prin atacuri necontenite, 
să chinuie în mod greu o biserică idolatră, al cărei cap era papa. 
Misiunea lor era de a chinui şi apoi de a vătăma, însă nu de a ucide, 
sau a distruge complet. Minunea a fost că au făcut întocmai.” (Cu 
referire la cele cinci luni vezi comentariile la versetul 10).
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Versetul 6. În acele zile oamenii vor căuta moartea şi n-o vor 
găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de la ei.

„Oamenii erau dezgustaţi de viaţă, atunci când viaţa era cruţată 
doar pentru reînnoirea unui vai, şi când tot ceea ce ei considerau 
sacru era violat şi tot ce mai aveau drag era permanent în pericol, 
şi sarazinii sălbatici îi dominau, sau le lăsau doar un răgaz 
momentan, pasibil întotdeauna de a fi întrerupt brusc sau violent, 
ca de o înţepătură de scorpion.”

Versetul 7. Lăcustele acelea semănau cu nişte cai pregătiţi de 
luptă. Pe capete aveau un fel de cununi, care păreau de aur. 
Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni.

„Calul arab are locul de frunte în întreaga lume; şi îndemânarea 
în ale călăriei este arta şi ştiinţa Arabiei. Şi arabii călare pe cai 
barbi, iuţi ca lăcustele şi înarmaţi ca scorpionii, gata să zboare ca o 
săgeată într-o clipă, erau întotdeauna pregătiţi de bătălie.

‘Şi pe capetele lor erau ca nişte cununi de aur.’ Atunci când 
Mahomed a intrat în Medina (622 d.Hr.), şi a fost primit pentru 
prima dată ca prinţ al ei, ‘a fost desfăşurat înaintea lui un turban 
pentru a suplini lipsa steagului.’ Turbanele sarazinilor, asemenea 
unei coroane, erau podoaba şi mândria lor. Prăzile bogate îi 
aprovizionau în mod abundent şi le erau frecvent reînnoite. A-şi 
asuma un turban înseamnă proverbial a deveni musulman. Şi 
arabii erau în vechime recunoscuţi după mitrele pe care le purtau.”

„ ‘Şi feţele lor erau ca feţele oamenilor.’ ‘Gravitatea şi fermitatea 
minţii arabului este remarcabilă din înfăţişarea sa exterioară; 
singurul său gest este acela de a-şi mângâia barba, venerabilul 
simbol al bărbăţiei.’ ‘Onoarea bărbilor lor este rănită cel mai uşor’.”

Versetul 8. Aveau părul ca părul de femeie, şi dinţii lor erau 
ca dinţii de lei.

„Părul lung” este considerat o podoabă de către femei. Arabii, 
altfel decât alţi bărbaţi, purtau părul ca părul femeilor, netuns, 
aşa cum este raportat acest obicei de către Pliny şi alţii. Însă nu 
era nimic feminin în caracterul lor; pentru că, după cum denotă 
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ferocitatea lor şi puterea lor de a ucide, dinţii lor erau ca dinţii 
leilor. 

Versetul 9. Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fier; şi 
vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca vuietul unor care 
trase de mulţi cai, care se aruncă la luptă.

Platoşa. „Platoşa era folosită de arabi în zilele lui Mahomed. 
În bătălia de la Ohud (a doua pe care a dat-o Mahomed) cu 
Koreish din Mecca (624 d.Hr.), ‘şapte sute dintre ei erau înarmaţi 
cu platoşe.’”

Sunetul aripilor lor. Atacul arabilor nu era reprezentat, 
ca cel al grecilor şi al romanilor, de eforturi ale unei infanterii 
ferme şi compacte; forţele lor militare erau în principal formate 
din cavaleri şi arcaşi. La o atingere a mâinii, caii arabi zburau ca 
săgeata cu iuţimea vântului. ‘Sunetul aripilor lor era ca sunetul 
carelor multor cai care fugeau spre bătălie.’ Cuceririle lor erau 
uimitoare atât în rapiditate cât şi în amploare, şi atacul lor era 
instantaneu. El nu a fost cu mai puţin succes contra romanilor 
decât contra persanilor.

Versetul 10. Aveau nişte cozi ca de scorpioni, cu bolduri. Şi în 
cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni 
cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adâncului, 
care pe evreieşte se cheamă Abadon, iar pe greceşte, Apolion.

Până aici, Keith ne-a furnizat o ilustraţie a sunetului primelor 
cinci trâmbiţe. Însă acum trebuie să ne despărţim de el, şi să 
continuăm cu aplicarea noii trăsături a profeţiei introduse aici; şi 
anume, perioadele profetice.

Puterea lor a fost să vatăme oamenii cinci luni. 
1. Se pune aici întrebarea: Ce oameni urmau ei să vatăme cinci 

luni? Fără îndoială aceeaşi pe care pe urmă aveau să îi ucidă (vezi 
versetul 15); „a treia parte a oamenilor”, sau a treia din Imperiul 
Roman - împărţirea greacă a lui. 

2. Când urmau să înceapă ei lucrarea lor de chinuire? Versetul 
11 răspunde la întrebare.
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(1) Aveau un rege peste ei. De la moartea lui Mahomed 
până aproape de încheierea celui de-al treisprezecilea secol, 
mahomedanii au fost divizaţi în diferite fracţiuni sub câţiva 
conducători, fără o guvernare civilă generală, care să se întindă 
peste toţi. Aproape de încheierea secolului al treisprezecilea, 
Osman a întemeiat o guvernare, care de atunci a fost cunoscută ca 
guvernarea, sau imperiul, otoman, care a crescut până s-a extins 
peste toate principalele triburi mahomedane, consolidându-le 
într-o singură monarhie mare.

(2) Caracterul regelui. „Care este îngerul fântânii adâncului 
(gheenei).” Un înger reprezintă un mesager, un slujitor, fie bun 
sau rău, şi nu întotdeauna o fiinţă spirituală. „Îngerul adâncului”, 
sau predicatorul principal al religiei, care a venit de acolo când 
aceasta a fost deschisă. Acea religie este mahomedanismul, şi 
sultanul este slujitorul ei principal. „Sultanul, sau marele seignor, 
după cum este numit el în mod indiferent, este de asemenea şi 
Califul suprem, sau marele preot, care uneşte în persoana sa cea 
mai înaltă demnitate spirituală cu autoritatea seculară supremă.” 
- World As It Is, p. 361.

(3) Numele său. În ebraică, „Abbadon,” distrugătorul; în 
greacă, „Apollion,” unul care extermină, sau distruge. Întrucât are 
două nume diferite în două limbi, este evident că se intenţionează 
reprezentarea caracterului mai degrabă decât a numelui puterii. 
Dacă este aşa, după cum se exprimă în ambele limbi, el este un 
distrugător. Astfel a fost întotdeauna caracterul guvernării otomane.

Însă când a întreprins Osman primul atac împotriva imperiului 
grec? Conform lui Gibbon, în Declinul şi Căderea etc., „Osman a 
intrat prima dată pe teritoriul Nicomediei în 27 iulie 1299.”

Calculele unor scriitori au mers în direcţia presupunerii că 
perioada ar trebui să înceapă cu întemeierea imperiului otoman; 
însă aceasta este evident o greşeală; pentru că ei nu trebuiau doar 
să aibă un rege peste ei, ci trebuiau să îi chinuie pe oameni cinci 
luni. Însă perioada chinului nu putea să înceapă înainte de primul 
atac al chinuitorilor, care a fost, după cum se afirma mai înainte, 
în 27 iulie 1299.

Calculul care urmează, bazat pe acest punct de plecare, a fost 
făcut şi publicat într-o lucrare intitulată A doua venire a lui 
Hristos etc. de J. Litch, în 1838.
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Şi puterea lor a fost să vatăme oamenii cinci luni. Până 
aici misiunea lor se extindea la a chinui prin jefuiri constante, 
însă nu a-i ucide din punct de vedere politic. „Cinci luni”, treizeci 
de zile într-o lună, fac o sută cincizeci de zile; şi aceste zile, fiind 
simbolice, înseamnă o sută cincizeci de ani. Începând din 27 iulie 
1299, cei o sută cincizeci de ani ajung până în 1449. În timpul 
acelei perioade turcii au fost angajaţi într-un război aproape 
perpetuu cu imperiul grec, totuşi fără a-l cuceri. Ei au apucat şi 
au deţinut câteva provincii greceşti, însă independenţa greacă a 
fost încă menţinută în Constantinopol. Însă în 1449, la încheierea 
celor o sută cincizeci de ani, a venit o schimbare, a cărei istorie se 
va găsi sub următoarea trâmbiţă.

Versetele 12-15. Cea dintâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin 
încă două nenorociri după ea. Îngerul al şaselea a sunat din 
trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului 
de aur care este înaintea lui Dumnezeu, şi zicând îngerului al 
şaselea care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care 
sunt legaţi la râul cel mare, Eufrat!” Şi cei patru îngeri, care 
stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost 
dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.

A şasea trâmbiţă. Primul vai urma să continue de la 
ridicarea mahomedanismului până la încheierea celor cinci luni. 
Apoi primul vai trebuia să se sfârşească, şi să înceapă al doilea. Şi 
când a sunat cel de-al şaselea înger, s-a poruncit să se îndepărteze 
restricţiile care fuseseră impuse asupra naţiunii, prin care ei au 
fost limitaţi în lucrarea lor de a chinui oamenii şi însărcinarea lor a 
fost lărgită aşa încât să le permită să ucidă a treia parte din îngeri. 
Această poruncă a venit din cele patru coarne ale altarului de aur.

Cei patru îngeri. Aceştia erau cele patru sultanate principale 
din care era compus Imperiul Otoman, aşezate în ţara udată de 
marele râu Eufrat. Aceste sultanate erau situate la Aleppo, Iconiu, 
Damasc, şi Bagdad. Înainte ele fuseseră reţinute, însă Dumnezeu 
a poruncit, şi ele au fost dezlegate.

În anul 1449, Ioan Paleologul, împăratul grec, a murit, fără a 
lăsa copii care să moştenească tronul său, şi Constantin, fratele 
său, l-a succedat.  El însă nu dorea să cuteze să se urce pe tron 
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fără consimţământul lui Amurath, sultanul turc. De aceea a trimis 
ambasadori să îi ceară consimţământul, şi l-a obţinut înainte de a 
se încumeta să se declare el însuşi suveran. 

Să analizăm în mod atent acest fapt istoric în legătură cu 
prezicerea dată mai sus. Acesta nu a fost un asalt violent făcut asupra 
grecilor, prin care imperiul lor a fost răsturnat şi independenţa 
le-a fost luată, ci doar o supunere voluntară a acelei independenţe 
în mâinile turcilor. Autoritatea şi supremaţia puterii turce a fost 
recunoscută, atunci când Constantin a spus în mod virtual: „Nu 
pot să domnesc, dacă nu îmi permiteţi voi.”

Cei patru îngeri au fost dezlegaţi pentru o oră, o zi, o lună şi un 
an, pentru a ucide a treia parte a oamenilor. Această perioadă în 
care urma să existe supremaţia otomană cuprinde în total trei sute 
nouăzeci şi unu de ani şi cincisprezece zile. Astfel: un an profetic 
are treisute şaizeci de zile profetice, sau trei sute şaizeci de ani 
literali; o lună profetică, treizeci de zile profetice, sunt treizeci de 
ani literali; o zi profetică este un an literal; şi o oră, sau a douăzeci 
şi patra parte a unei zile profetice ar fi a douăzeci şi patra parte a 
unui an literal, sau cincisprezece zile; întregul totalizează trei sute 
nouăzeci şi unu de ani şi cincisprezece zile.

Însă deşi cei patru îngeri au fost dezlegaţi astfel prin supunerea 
voluntară a Greciei, totuşi o altă soartă era hărăzită sediului 
imperiului. Amurath, sultanul faţă de care a fost supunerea 
lui Constantin al XIII, şi prin a cărui permisiune a domnit el 
în Constantinopol, a murit la puţin timp, şi a fost succedat la 
conducerea imperiului, în 1451, de Mahomed II, care şi-a pus 
inima să asigure Constantinopolul ca sediu al imperiului său. 

Ca urmare el a făcut pregătiri pentru a asedia şi a cuceri oraşul. 
Asediul a început pe 6 aprilie 1453, şi s-a încheiat cu capturarea 
oraşului, şi moartea ultimului dintre Constantini, pe data de 16 a 
lunii mai, care a urmat. Şi oraşul de răsărit al Cezarilor a devenit 
sediul imperiului Otoman.

Armele şi modul de luptă, care au fost folosite în asediul în 
care urma să fie răsturnat Constantinopolul şi ţinut în supunere, 
au fost, după cum vom vedea, notate în mod distinct de către 
scriitorul Apocalipsei.
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Versetul 16. Oştirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori 
zece mii de călăreţi; le-am auzit numărul.

Oşti nenumărate de cai, şi cei ce stau pe ei! Gibbon descrie astfel 
prima invazie a teritoriului Roman de către turci: „Miriadele de cai 
turci s-au răspândit pe un front de şase sute de mile, de la Taurus 
la Erzeroum; şi sângele a 130.000 de creştini a fost o jertfă plăcută 
pentru profetul arab.” Dacă limbajul este intenţionat să redea 
ideea de un număr precis, sau nu, trebuie să aprecieze cititorul. 
Unii presupun că se referă la 200.000 menţionaţi de două ori, şi, 
urmărind unii istorici găsesc acel număr al războinicilor turci în 
asediul Constantinopolului. Unii cred că 200.000.000 reprezintă 
numărul războinicilor turci din timpul celor trei sute nouăzeci 
şi cinci de ani şi cincisprezece zile ale triumfului lor peste greci. 
Nimic nu se poate afirma referitor la acel punct. Şi nu este deloc 
esenţial.

Versetul 17. Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi 
călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele 
cailor erau ca nişte capete de lei, şi din gurile lor ieşea foc, fum 
şi pucioasă.

Prima parte a descrierii acesteia poate avea referire la înfăţişarea 
acestor călăreţi. Focul, reprezentând o culoare, corespunde culorii 
roşu, „roşu ca focul;” iacint sau topaz, albastru; şi pucioasă, galben. 
Şi aceste culori au predominat în mare parte în îmbrăcămintea 
acestor luptători; aşa încât descrierea, conform acestui punct de 
vedere, urma să fie în mod precis regăsită în uniforma turcilor, 
care era compusă în mare parte din roşu, sau purpuriu, albastru, şi 
galben. Capetele cailor erau la înfăţişare asemenea capetelor leilor, 
pentru a denota tărie, curaj şi cruzime; în timp ce ultima parte a 
versetului face, fără îndoială, referire la folosirea prafului de puşcă 
şi a armelor de foc pentru scopurile războiului, care erau atunci 
abia recent introduse. Când turcii îşi descărcau armele de foc de 
pe spatele cailor, părea pentru privitorul de la distanţă că focul, 
fumul, şi pucioasa ieşeau din gurile cailor, după cum ilustrează 
placa însoţitoare. (în carte p. 511, Războinic turc)
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Referitor la folosirea armelor de foc de către turci în campania 
lor contra Constantinopolului, Elliott (Horæ Apocalypticæ, vol.I, 
p. 482-484) vorbeşte astfel:  

„ ‘Focului şi fumului şi sulfului,’ artileriei şi armelor de foc 
ale lui Mahomed se datorează uciderea celei de a treia părţi 
a oamenilor, respectiv, cucerirea Constantinopolului şi, prin 
urmare, distrugerea imperiului grec. O mie o sută de ani şi mai 
mult trecuseră acum de la întemeierea sa de către Constantin. În 
decursul acestora, goţii, hunii, avarii, perşii, bulgarii, sarazinii, 
ruşii, şi într-adevăr turcii înşişi, întreprinseseră atacurile lor 
vrăjmaşe, sau ridicaseră asediu contra lui. Însă întăriturile erau 
pentru ei de necucerit. Constantinopolul a supravieţuit, şi cu el 
şi imperiul grec. De aici grija Sultanului Mohamed de a găsi ceea 
ce putea îndepărta obstacolul.” „Poţi turna un tun de o mărime 
suficientă pentru a doborî zidul Constantinopolului?”, a fost 
întrebarea sa către turnătorul de tunuri, care a dezertat la el.  
Apoi turnătoria a fost stabilită la Adrianopol, tunul a fost turnat, 
artileria pregătită, şi a început asediul.

„Merită remarcat cum Gibbon, întotdeauna comentatorul 
inconştient al profeţiei Apocalipsului, pune acest nou instrument 
de luptă în prim planul imaginii sale, în naraţiunea sa elocventă 
şi izbitoare despre catastrofa finală a imperiului grec. În pregătire 
pentru ea, el oferă istoria recentei invenţii a prafului de puşcă, ‘acel 
amestec de salpetru, sulf şi cărbune;’ relatează despre cum era 
folosit mai devreme de către Sultanul Amurath, şi de asemenea, 
cum se spunea mai înainte, despre turnătoria de tunuri a lui 
Mahomed la Adrianopol; apoi, în progresul asediului însuşi, descrie 
cum ‘salvele de suliţi şi săgeţi erau acompaniate de fumul, sunetul 
şi focul muschetelor şi tunurilor;’ şi cum ‘şirul lung al artileriei 
turceşti era îndreptat contra zidurilor, paisprezece baterii tunând 
deodată spre cele mai accesibile locuri;’ cum ‘fortificaţiile care 
rezistaseră timp de secole contra violenţei duşmane erau acoperite 
complet din toate părţile de tunurile otomane, s-au deschis multe 
spărturi, şi aproape de poarta St. Romanus patru turnuri au fost 
făcute una cu pământul:’ cum ‘din rânduri, din galere, şi de pe 
pod, artileria otomană tuna în toate părţile, câmpul şi oraşul, 
grecii şi turcii, erau învăluiţi într-un nor de fum, care putea fi 
alungat doar prin eliberarea finală sau distrugerea imperiului 
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Roman:’ cum ‘zidurile duble erau reduse de canon la un morman 
de ruine’; cum turcii în cele din urmă ‘se grăbeau printre spărturi’, 
‘Constantinopolul a fost supus, imperiul răsturnat, şi religia sa 
călcată în ţărână de către cuceritorii musulmani.’ Spun că merită 
observat cât de remarcabil şi izbitor atribuie Gibbon capturarea 
cetăţii, şi astfel distrugerea imperiului, artileriei otomane. Pentru 
că ce este aceasta decât un comentariu al cuvintelor profeţiei 
noastre? ‘De către acestea trei a fost ucisă a treia parte din oameni, 
de către foc, de către fum şi de către sulful care au ieşit din gurile 
lor.’ ”

Versetele 18-19.  A treia parte din oameni au fost ucişi de 
aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa care ieşeau 
din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile şi în cozile 
lor. Cozile lor erau ca nişte şerpi cu capete, şi cu ele vătămau.

Aceste versete explică efectul mortal al noului mod de 
luptă introdus. Prin intermediul acestor mijloace - praful de 
puşcă, armele de foc, şi tunurile, - a fost în cele din urmă biruit 
Constantinopolul, şi dat în mâinile turcilor.

Pe lângă foc, fum şi pucioasă, care ieşeau aparent din gura lor, 
se spune că puterea lor era de asemenea în cozile lor. Este un fapt 
remarcabil că un steag bine cunoscut al turcilor era coada unui 
cal, un simbol al funcţiei şi autorităţii. Semnificaţia expresiei pare 
să fie aceea că ele (cozile) erau simbolul, emblema autorităţii lor. 
Imaginea din faţa lui Ioan pare a fi fost aceea că el a văzut caii 
scoţând foc şi fum, şi, ceea ce era la fel de ciudat, el a văzut că 
puterea lor de a răspândi pustiire era în legătură cu cozile cailor. 
Şi oricine ar privi la un corp de cavalerie cu astfel de steaguri, 
sau stindarde, ar fi uimit de această înfăţişare neobişnuită sau 
remarcabilă, şi ar vorbi despre stindardele lor ca fiind cele care 
concentrează şi direcţionează puterea lor.

Această supremaţie a mahomedanilor asupra grecilor urma să 
continue, după cum s-a observat deja, timp de trei sute nouăzeci 
şi unu de ani şi cincisprezece zile. Începând atunci când s-au 
încheiat cei o sută cincizeci de ani, în 27 iulie 1449, perioada s-ar 
încheia în 11 august 1840. Judecând din modul cum a început 
supremaţia otomană, că a fost printr-o recunoaştere voluntară 
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din partea împăratului grec, că el domnea doar prin permisiunea 
sultanului turc, noi am concluziona în mod natural că prăbuşirea, 
sau pierderea independenţei otomane ar fi cauzată în acelaşi 
mod; că la sfârşitul perioadei specificate, adică în 11 august 1840 
sultanul avea să îşi cedeze în mod voluntar independenţa în 
mâinile puterilor creştine, exact aşa cum, cu trei sute nouăzeci şi 
unu de ani şi cincisprezece zile mai înainte, o primise din mâinile 
împăratului creştin, Constantin XIII.

Această concluzie a fost trasă, şi această aplicare a profeţiei a 
fost făcută de către prezbiterul J. Litch în 1838, cu doi ani înainte 
ca evenimentul prezis să aibă loc. Apoi a fost doar o chestiune de 
calcul al perioadelor profetice din Scriptură. Acum, în orice caz, 
timpul a trecut şi este potrivit să ne întrebăm care a fost rezultatul 
- dacă aceste evenimente s-au împlinit conform cu socotelile 
prealabile. Chestiunea se rezumă la următoarea întrebare:  

Când s-a sfârşit independenţa mahomedană în Constantinopol? 
- Cu patru ani înainte de 1840, sultanul se încurcase într-un război 
cu Mehmet Ali, paşa Egiptului. În 1838 problema dintre sultan şi 
vasalul său Egiptean a fost pentru un timp restrânsă prin influenţa 
ambasadorilor străini. În 1839, totuşi, ostilităţile au început din 
nou, şi au fost continuate până când, într-o bătălie generală 
între cele două armate ale sultanului şi ale lui Mehmet, armata 
sultanului a fost complet tăiată în bucăţi şi distrusă, şi flota sa a 
fost luată de Mehmet şi dusă în Egipt. Atât de complet a fost redusă 
flota sultanului, încât, când a început din nou războiul, în luna 
august, el mai avea doar două vase de prim-rang şi trei fregate, ca 
sărmane rămăşiţe a ceea ce fusese cândva puternica flotă turcă. 
Mehmet a refuzat hotărât să predea flota şi să se întoarcă la sultan, 
şi a declarat că dacă puterile ar încerca să i-o ia, el îi va da foc. În 
această situaţie erau lucrurile când, în 1840, Anglia, Rusia, Austria 
şi Prusia au intervenit şi au stabilit o rezolvare a problemei; pentru 
că era evident că, dacă i se permitea, Mehmet ar fi devenit curând 
stăpânul tronului sultanului. 

Sultanul a acceptat această intervenţia a marilor puteri şi a 
predat astfel în mod voluntar problema în mâinile lor. S-a ţinut o 
conferinţă a acestor puteri la Londra, fiind prezent şeicul Effendi 
Bey Likgis ca plenipotenţiar al Imperiului Otoman. S-a redactat o 
înţelegere care să fie prezentată paşei Egiptului, prin care sultanul 
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urma să îi ofere guvernarea prin moştenire a Egiptului, şi acea 
parte a Siriei, care se întindea de la Golful Suez până la Lacul 
Tiberiada, împreună cu provincia Acre, pe viaţă; el de partea sa 
avea să evacueze toate celelalte părţi ale domeniilor sultanului 
ocupate atunci de el, şi să dea înapoi flota otomană. În cazul în 
care refuza această ofertă a sultanului, cele patru puteri aveau să 
ia chestiunea în mâinile lor, şi să folosească diferite alte mijloace 
pentru a rezolva problema după cum considerau potrivit.

Este evident că imediat ce acest ultimatum avea să fie pus 
de sultan în mâinile lui Mehmet Ali, chestiunea urma să fie 
definitiv dincolo de puterea de control al celui dintâi, şi dreptul 
de a dispune în chestiunile sale urma, din acel moment, să fie în 
mâinile puterilor străine. Sultanul a trimis pe Rifat Bei pe un vas 
cu aburi al guvernului spre Alexandria, pentru a-i comunica paşei 
ultimatumul. A fost pus în mâinile sale, şi preluat în grija sa în 11 
august 1840! În aceeaşi zi sultanul a adresat ambasadorilor celor 
patru puteri o notă, întrebând ce plan urma să fie adoptat în cazul 
în care paşa ar fi refuzat să se supună condiţiilor ultimatumului, 
la care ei au răspuns că se luaseră măsuri şi că nu era necesar ca 
el să se alarmeze referitor la vreo împrejurare neprevăzută care ar 
putea apărea!  În această zi perioada de treisute nouăzeci şi unu 
de ani şi cincisprezece zile, prevăzută pentru continuarea puterii 
otomane, s-a încheiat; şi unde era independenţa sultanului?   
- S-A DUS. Cine avea supremaţia Imperiului Otoman în mâini?  - 
Cele patru mari puteri; şi acel imperiu a existat întotdeauna doar 
prin îngăduinţa acestor puteri creştine. Astfel profeţia s-a împlinit 
chiar la literă.

Din prima publicare a calculelor acestei chestiuni în anul 
1838, la care s-a făcut referire mai înainte,  timpul stabilit pentru 
împlinirea profeţiei - 11 august 1840 - a fost observat de mii cu 
interes intens. Şi împlinirea exactă a evenimentului prezis, 
demonstrând, aşa cum a făcut-o, aplicarea corectă a profeţiei, a 
dat un avânt puternic marii mişcări advente, care începea atunci 
să atragă atenţia lumii. 

Versetele 20-21. Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste 
urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine 
dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de 
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lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble.
 Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de 
curvia lor, nici de furtişagurile lor.

Dumnezeu intenţionează ca oamenii să ia seama de judecăţile 
sale şi să înveţe lecţiile pe care El intenţionează să le dea prin 
acestea. Însă cât de înceţi sunt ei în a învăţa! Evenimentele care 
s-au întâmplat sub cea de-a şasea trâmbiţă constituie al doilea vai; 
totuşi aceste judecăţi nu au condus la o îmbunătăţire în obiceiurile 
şi morala oamenilor. Cei care au scăpat din ele nu au învăţat 
nimic din faptul că ele s-au manifestat pe pământ. Închinarea la 
diavoli (demoni, oameni morţi zeificaţi) şi la idolii de aur, argint, 
aramă, piatră şi lemn, poate găsi o împlinire în închinarea la sfinţi 
şi la icoane, (pretinse miracole prin intermediul sfinţilor morţi), 
curviile şi jafurile nu au lipsit în ţările în care a predominat religia 
Romano-Catolică. 

Hoardele de sarazini şi turci au fost dezlegate ca un bici şi 
ca o pedeapsă peste creştinismul apostaziat. Oamenii au suferit 
pedeapsa, dar nu au învăţat nicio lecţie din ea. 
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Capitolul 10

Proclamarea 
celei de a doua veniri 

Versetele 1-2. Apoi am văzut un alt înger puternic, care se 
cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era 
curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte 
stâlpi de foc. În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul 
drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ.

În acest capitol avem un alt exemplu în care firul cugetării este 
întrerupt pentru un moment; şi acest capitol ne este prezentat 

ca O profeţie între paranteze. - Capitolul 9 din Apocalipsa s-a 
încheiat cu evenimentele celei de a şasea trâmbiţe. Sunetul celei 
de a şaptea trâmbiţe nu este introdus până când nu ajungem în 
Apocalipsa 11:15. Întreg capitolul 10, cât şi o parte din capitolul 11 
apare ca o paranteză între cea de a şasea şi cea de a şaptea trâmbiţă. 
Ceea ce era în mod particular în legătură cu sunetul trâmbiţei a 
şasea este raportat în capitolul 9. Profetul trebuie să prezinte alte 
evenimente înainte de deschiderea perioadei unei alte trâmbiţe şi 
foloseşte prilejul ca să facă aceasta în versetele de la Apocalipsa 
10:1, până la Apocalipsa 11:15. Să privim mai întâi la cronologia 
soliei acestui înger. 

Cărticica. „În mână ţinea o cărticică deschisă.” Din această 
exprimare putem deduce că această cărticică a fost un anumit 
timp închisă. Noi citim în Daniel despre o carte care a fost închisă 
şi pecetluită pentru o anumită vreme. „Tu, însă, Daniele, ţine 
ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea 
sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte.” (Daniel 
12:4). Întrucât această carte a fost închisă numai până la vremea 
sfârşitului, reiese că la vremea sfârşitului cartea va fi deschisă. 
Întrucât această închidere a fost menţionată în profeţie este 
raţional a aştepta ca în prezicerea evenimentelor care vor avea loc 
la vremea sfârşitului să fie menţionată şi deschiderea acestei cărţi. 
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Nu există nicio carte despre care să se spună că a fost închisă 
şi sigilată cu excepţia cărţii profeţiei lui Daniel şi nu există niciun 
raport despre deschiderea acelei cărţi cu excepţia celui dat aici în 
Apocalipsa 10. Mai mult, noi vedem că în ambele locuri conţinutul 
atribuit cărţii este acelaşi. Cartea pentru care Daniel a primit 
instrucţiuni s-o închidă şi s-o sigileze se referă la timpul: „Cât 
timp va fi până la încheierea acestor minuni?” Şi când îngerul din 
acest capitol coboară cu cărticica  deschisă pe care el îşi întemeiază 
proclamaţia sa, el dă o solie în legătură cu timpul: „Nu va mai fi 
timp.” Nu este necesar nimic mai mult pentru a arăta că ambele 
expresii se referă la o singură carte şi pentru a dovedi că acea mică 
carte deschisă, pe care îngerul o ţinea în mâna sa, era cartea la care 
se face referire în profeţia lui Daniel.

Acum este determinat un punct important în străduinţa noastră 
de a stabili cronologia acestui înger. Noi am văzut că profeţia, în 
special perioadele profetice din Daniel, nu trebuiau să fie deschisă 
până la vremea sfârşitului. Dacă aceasta este cartea pe care 
îngerul o ţinea deschisă în mâna sa, urmează că proclamarea soliei 
sale are loc după timpul când cartea trebuia să fie deschisă sau 
undeva la începutul timpului sfârşitului. Tot ceea ce ne rămâne 
acum, în această privinţă, este să stabilim când a început timpul 
sfârşitului; şi cartea lui Daniel însăşi ne furnizează datele pentru 
a face aceasta. În Daniel 11:30 este prezentată puterea papală. În 
versetul 35 noi citim: „Unii dintre cei înţelepţi vor cădea ca să fie 
încercaţi, curăţiţi şi albiţi chiar până la vremea sfârşitului.” (Daniel 
11:35, engl.) Aici este prezentată perioada supremaţiei cornului 
cel mic, în timpul căreia sfinţii, vremurile şi legile urmau să fie 
date în mâna sa şi să sufere din partea sa persecuţii îngrozitoare. 
Aceasta se declară că va ajunge până la vremea sfârşitului. Această 
perioadă s-a terminat în anul 1798, când s-au încheiat cei 1260 
de ani de supremaţie papală. Atunci a început timpul sfârşitului 
şi cartea a fost deschisă. De atunci mulţi au citit-o şi cunoştinţa 
cu privire la aceste subiecte profetice a crescut în mod miraculos.

Mai departe, cronologia evenimentelor din Apocalipsa 10 este 
stabilită din faptul că acest înger apare a fi identic cu primul înger 
din Apocalipsa 14. Punctele de identitate dintre ei sunt uşor de văzut: 
(1) ambii au de vestit o solie specială; (2) ambii rostesc proclamaţia 
lor cu o voce tare; (3) ambii folosesc o exprimare asemănătoare 
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referindu-se la Creator, ca făcătorul cerurilor şi al pământului, al 
mării şi al lucrurilor care sunt în ele; (4) ambii vestesc timpul, unul 
jurând că nu va mai fi zăbavă, iar celălalt vestind că ceasul judecăţii 
lui Dumnezeu a venit. Dar solia din Apocalipsa 14:6 este localizată 
la începutul timpului sfârşitului. Ea este o proclamare a sosirii 
ceasului judecăţii lui Dumnezeu, şi deci trebuie să-şi aibă aplicaţia 
la ultima generaţie. Pavel nu a predicat că a venit ceasul judecăţii 
lui Dumnezeu. Martin Luther şi colaboratorii săi nu au predicat 
aceasta. Pavel vorbea despre judecata care va veni într-un viitor 
nedefinit, iar Luther o plasa cu cel puţin 300 de ani după vremea sa. 
Mai mult, Pavel avertizează biserica împotriva predicării, până la un 
timp anumit, că ceasul judecăţii lui Dumnezeu ar fi venit. El spune: 
„Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea 
noastră laolaltă cu El, vă rugăm fraţilor să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa 
de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici 
de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum 
ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun 
chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi 
de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării”. (2 Tesaloniceni 
2:1-3). Aici Pavel ne prezintă pe omul fărădelegii, cornul cel mic, sau 
papalitatea şi rosteşte un avertisment pentru întreaga perioadă de 
supremaţie a sa care, după cum s-a remarcat deja, a continuat 1260 
de ani, sfârşindu-se în 1798. De aceea în 1798 restricţia împotriva 
vestirii sosirii zilei lui Hristos a încetat. În 1798 a început timpul 
sfârşitului şi cartea cea mică a fost desigilată. De aceea, începând 
cu acel timp îngerul din Apocalips 14 a pornit proclamând că a 
venit ceasul judecăţii lui Dumnezeu. De asemenea, din acel timp 
îngerul din Apocalipsa capitolul 10 şi-a ocupat poziţia pe mare şi pe 
pământ şi a jurat că nu va mai fi zăbavă. Acum identitatea lor nu mai 
constituie o problemă. Şi toate argumentele care se potrivesc unuia 
sunt la fel de potrivite şi în cazul celui de al doilea. Noi nu trebuie să 
intrăm aici într-o argumentare extinsă pentru a arăta că generaţia 
prezentată este martoră la împlinirea acestor două profeţii. Prin 
predicarea celei de a doua veniri, în mod deosebit între anii 1840 şi 
1844, a început împlinirea lor deplină. Poziţia acestui înger, cu un 
picior pe mare şi un picior pe pământ, semnifică întinderea uriaşă 
a acestei proclamaţii pe mare şi pe uscat. Dacă această solie ar fi 
fost destinată unei singure ţări, ar fi fost suficient ca îngerul să se 
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aşeze numai pe pământ. Dar el are un picior pe mare, de unde se 
poate deduce că această solie va traversa oceanul şi va cuprinde 
diferite naţiuni şi ţinuturi ale globului pământesc; această deducţie 
este întărită de faptul că proclamaţia adventă de mai sus a ajuns la 
fiecare centru misionar din lume. Mai multe aspecte în legătură cu 
acest subiect vor fi găsite în comentariile de la Apocalipsa 14.

Versetele 3-4. Şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. 
Când a strigat el, cele şapte tunete au făcut să se audă glasurile 
lor. Şi, când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile 
lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un 
glas care zicea: „Pecetluieşte ce au spus cele şapte tunete, şi nu 
scrie ce au spus!”

Cele şapte tunete. Ar fi zadarnic să speculăm cu privire la 
cele şapte tunete şi speranţa obţinerii unei cunoştinţe cu privire 
la cele ce au rostit ele. Noi trebuie să ne supunem instrucţiunilor 
date lui Ioan cu privire la ele şi să le lăsăm acolo unde le-a lăsat el, 
pecetluite, nescrise şi în consecinţă necunoscute nouă. Există totuşi 
o presupunere legată de ele, care nu ar fi nepotrivit să fie menţionată 
aici. Anume că ceea ce au rostit cele şapte tunete este experienţa 
adventiştilor angajaţi în această mişcare, cuprinzând dezamăgirea 
lor amară şi încercarea lor.  Evident, ele au rostit ceva ce nu era 
bine să cunoască biserica; şi dacă Dumnezeu ar fi dat mai înainte un 
raport inspirat al mişcării advente, aceasta ar fi distrus acea mişcare, 
despre care credem cu adevărat că în toate amănuntele a fost o 
împlinire a scopurilor sale, şi conform cu voia Lui. De ce, atunci, 
se menţionează totuşi cele şapte tunete? Urmând presupunerea 
exprimată mai înainte, concluzia ar fi ca, întrucât am întâlnit în 
istoria noastră evenimente bruşte, misterioase, şi neaşteptate, la fel 
de uimitoare şi de ciudate ca tunetele ce răsună dintr-un cer fără 
nori, să nu cedăm în dezamăgire cumplită, deducând, cum poate 
facem, că totul este în ordinea şi providenţa lui Dumnezeu, întrucât 
ceva de acest fel a fost sigilat, şi ascuns faţă de biserică.

Versetele 5-6. Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe 
mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer şi a jurat 
pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile 
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din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, 
că nu va mai fi nicio zăbavă, (niciun timp, engl.).

„Niciun timp” (nicio zăbavă). Care este înţelesul acestei 
solemne declaraţii? Aceasta nu poate să însemne că odată cu solia 
acestui înger, timpul, aşa cum este el calculat în această lume, în 
comparaţie cu eternitatea, se va sfârşi. Versetul următor vorbeşte 
despre zilele sunetului de trâmbiţă ale celui de al şaptelea înger 
şi Apocalipsa 11:15-19 ne redă câteva evenimente care au loc în 
perioada acestei trâmbiţe, care au loc în starea prezentă. Aceasta 
nu poate însemna timpul de încercare, căci acesta nu încetează 
până când nu încheie Hristos lucrarea Sa ca preot, eveniment care 
nu are loc până când nu va suna din trâmbiţă îngerul al şaptelea. 
(Apocalipsa 11:15-19; Apocalipsa 15:5-8). De aceea, aceasta trebuie 
să însemne timpul profetic, căci nu există niciun alt timp la care să 
se poată referi. Cu alte cuvinte nu va mai fi timp profetic – aceasta 
nu înseamnă că timpul nu va mai fi folosit în sensul profetic, căci 
„zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţă”, despre 
care se vorbeşte imediat după aceea, înseamnă, fără îndoială anii 
îngerului al şaptelea. Aceasta înseamnă mai degrabă că nicio 
perioadă profetică nu se va extinde dincolo de timpul acestei solii. 
Argumente cu privire la perioadele profetice, arătând că cea mai 
lungă dintre ele nu s-a extins dincolo de toamna lui 1844 se găsesc 
în comentariile la Daniel 8:14.

Versetul 7. În zilele în cari îngerul al şaptelea va suna din 
trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea 
bună vestită de El robilor Săi proorocilor. 

Cea de a şaptea trâmbiţă. Această a şaptea trâmbiţă nu 
este cea despre care se vorbeşte în 1 Corinteni 15:52, ca fiind ultima 
trâmbiţă care trezeşte pe morţii adormiţi, ci este a şaptea din seria 
celor şapte trâmbiţe şi, asemenea celorlalte din această serie, 
cuprinde zile profetice (ani) în perioada sunetului ei. În zilele când 
el va începe să sune din trâmbiţă se va sfârşi taina lui Dumnezeu. 
Nu în ziua când el va începe să sune, deci nu chiar la începutul 
trâmbiţei, ci în primii ani ai trâmbiţei, taina lui Dumnezeu se va 
sfârşi. 
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Începutul celei de a şaptea trâmbiţe.  Din evenimentele 
care au loc în perioada celei de a şaptea trâmbiţe, începutul ei poate 
fi localizat cu precizie suficientă la sfârşitul perioadei profetice, în 
1844. Nu la mulţi ani după acea dată taina lui Dumnezeu urma să 
fie sfârşită. Marele eveniment, oricare ar fi acesta, este chiar asupra 
noastră. O lucrare finală şi decisivă, de o deosebită importanţă 
şi solemnitate, este chiar la uşi… Oricare dintre lucrările lui 
Dumnezeu are o deosebită importanţă la încheierea sa. Un astfel 
de act marchează o eră solemnă şi importantă. Atunci când a 
murit pe cruce, Mântuitorul nostru a strigat: „S-a sfârşit” (Ioan 
19:30). Atunci când marea lucrare a harului pentru oamenii căzuţi 
este terminată, se va anunţa cu un glas de la tronul lui Dumnezeu 
care va vesti asemenea unui tunet sentinţa solemnă: „S-a isprăvit” 
(Apocalipsa 16:17). De aceea nu este o cerere inoportună cea care 
ne îndeamnă să ne informăm ce înseamnă, pentru speranţele şi 
interesele noastre veşnice, astfel de evenimente. Şi atunci când 
noi citim despre sfârşitul tainei lui Dumnezeu să ne întrebăm care 
este această taină şi în ce constă sfârşitul ei. 

Taina lui Dumnezeu. Câteva mărturii directe din cuvântul 
lui Dumnezeu, care ne-a fost dat ca o candelă pentru picioarele 
noastre, ne vor arăta care este această taină. „Căci a binevoit să ne 
descopere taina voii Sale după planul pe care îl alcătuiesc în Sine 
însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre 
a-şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile; cele din ceruri 
şi cele de pe pământ.” (Efeseni 1:9-10). Aici scopul lui Dumnezeu, 
de a uni toate lucrurile în Hristos, este numit „taina” voii Sale. 
Aceasta se realizează prin evanghelie. „Pentru mine (Pavel exprimă 
rugămintea să se facă rugăciuni) ca oridecâteori  îmi deschid 
gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina 
Evangheliei.” (Efeseni 6:19). Aici Evanghelia este declarată în 
mod direct că este o taină. În Coloseni 4:3 ea este numită „taina 
lui Hristos”. Din nou „prin descoperirea dumnezeiască am luat 
cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am spus în puţine cuvinte 
că adică neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc 
un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în 
Hristos Isus prin Evanghelie” (Efeseni 3:3.6).  Pavel declară aici că 
taina i-a fost făcută cunoscut prin descoperirea dumnezeiască, aşa 
cum scrisese mai înainte. Cu privire la aceasta el se referă în epistola 
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către Galateni, în care relatează ceea ce i-a fost dat prin descoperirea 
dumnezeiască, în aceste cuvinte: „Fraţilor, vă mărturisesc că 
Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească 
pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o  de la vreun om, ci 
prin descoperirea lui Isus Hristos” (Galateni 1:11-12). Aici Pavel 
vorbeşte lămurit că ceea ce a primit în descoperirea dumnezeiască a 
fost Evanghelia. În Efeseni 3:3 el numeşte aceasta taina care i-a fost  
făcută cunoscut prin descoperirea dumnezeiască, aşa cum scrisese 
mai înainte. Epistola către Galateni a fost scrisă în jurul anului 
58 d. Hr., iar cea către Efeseni, în jurul anilor 64 d. Hr. Având în 
vedere aceste mărturii puţini vor fi dispuşi să tăgăduiască faptul 
că taina lui Dumnezeu este Evanghelia. Aceasta este acelaşi lucru 
ca şi cum îngerul ar fi declarat: În zilele în care îngerul al şaptelea 
va suna din trâmbiţă se va sfârşi Evanghelia. Dar ce este sfârşitul 
Evangheliei? Să ne întrebăm mai întâi pentru ce a fost dată ea. Ea a 
fost dată pentru a scoate dintre popoare un popor pentru numele lui 
Dumnezeu (Fapte 15:14). Sfârşitul ei trebuie să fie desigur încheierea 
acestei lucrări. Ea se va încheia atunci când numărul poporului lui 
Dumnezeu este completat, când harul încetează de a mai fi oferit şi 
timpul de încercare se încheie. 

Acum subiectul este în faţa noastră în toată măreţia sa. O astfel 
de lucrare importantă urmează să fie realizată în zilele în care 
îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţă, când tonurile trâmbiţei 
sale se vor revărsa prin lume începând cu epoca memorabilă 
a anului 1844. Dumnezeu nu zăboveşte. Lucrarea Sa nu este 
nesigură. Suntem gata pentru acest deznodământ?

Versetul 8-10. Şi glasul, pe care-l auzisem din cer, mi-a vorbit 
din nou, şi mi-a zis: ,Du-te de ia cărticica deschisă din mâna 
îngerului, care stă în picioare pe mare şi pe pământ!` M-am 
dus la înger, şi i-am cerut să-mi dea cărticica. ,,Ia-o``, mi-a 
zis el, ,şi mănâncă-o; ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta 
va fi dulce ca mierea.` Am luat cărticica din mâna îngerului, 
şi am mâncat-o: în gura mea a fost dulce ca mierea; dar, după 
ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune.

Aici Ioan este determinat să facă o acţiune ca reprezentat al 
bisericii, probabil pe seama unei experienţe deosebite ulterioare 
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a bisericii, pe care Domnul profeţiei dorea să fie pusă în raport, 
dar care n-ar fi fost bine prezentată sub simbolul unui înger. 
Atunci când este avută în vedere doar proclamaţia directă, pot fi 
folosiţi îngeri ca simboluri pentru a reprezenta învăţătorii religioşi 
care proclamă solia, ca în Apocalipsa 14. Dar atunci când trebuie 
prezentată o anumită experienţă particulară a bisericii este mai 
potrivit să fie prezentată în persoana unui membru al familiei 
omeneşti. Aici Ioan însuşi este chemat să facă o parte din această 
reprezentare simbolică. Acesta fiind cazul, îngerul care aici s-a 
prezentat lui Ioan poate reprezenta solul divin care a fost însărcinat 
cu această solie, sau el poate fi introdus cu scopul de a reprezenta 
natura soliei şi sursa de la care ea vine. 

Nu sunt puţini cei care trăiesc acum şi care au întâlnit în 
experienţa lor o împlinire izbitoare a acestor versete, în bucuria 
cu care au primit mesajul imediatei reveniri a lui Hristos, ca o 
dulceaţă ca mierea a adevărurilor prezente evidenţiate atunci, şi 
tristeţea şi durerea care au urmat când, la timpul desemnat în 
1844, Domnul nu a venit, ci a venit o mare dezamăgire. Fusese 
făcută o greşeală care în aparenţă a implicat integritatea micii 
cărţi pe care ei o mâncaseră. Ceea ce fusese atât de asemănător 
cu mierea în gura lor, a devenit dintr-o dată ca pelinul şi fierea. 
Însă cei care aveau răbdarea de a suporta, să zicem aşa, procesul 
digestiei, au aflat în curând că greşeala era doar în eveniment, 
nu şi în timp, şi că ceea ce le dăduse îngerul nu era spre moarte, 
ci spre hrănirea şi sprijinul lor. (Vezi aceleaşi dovezi prezentate 
într-o imagine similară în Ieremia 15:16-18).

Versetul 11. Apoi mi-a zis: ,,Trebuie să prooroceşti din nou în 
faţa multor noroade, neamuri, limbi şi împăraţi.” (engl.)

Ioan, care stătea aici ca reprezentant al bisericii, primeşte de 
la înger o altă însărcinare. O altă solie trebuia să fie vestită după 
timpul când prima şi a doua solie îngerească, ca proclamaţii de 
prim-plan, au încetat. Cu alte cuvinte noi avem aici o profeţie a 
soliei îngerului al treilea, care este acum, aşa cum noi credem, 
în curs de împlinire. Această lucrare nu va fi făcută într-un colţ, 
căci ea trebuie dusă înaintea „multor noroade, neamuri, limbi şi 
împăraţi” (Vezi capitolul 14).
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Capitolul 11 

Cei doi martori
Versetele 1-2: Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini, 
şi mi s-a zis: ,,Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, 
altarul şi pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a 
Templului lasă-o la o parte nemăsurată; căci a fost dată 
Neamurilor, cari vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci 
şi două de luni. 

Aici avem o continuare a instrucţiunilor pe care îngerul a 
început să le dea lui Ioan în capitolul precedent; deci aceste 

versete aparţin mai potrivit acelui capitol şi nu trebuie separate 
prin diviziunea actuală. În ultimul verset din capitolul 10 îngerul 
i-a dat o nouă însărcinare lui Ioan ca reprezentant al bisericii. 
Cu alte cuvinte, aşa cum s-a arătat deja, noi avem în acel verset o 
profeţie a celei de-a treia solii îngereşti. Solia este în legătură cu 
Templul lui Dumnezeu din ceruri şi este destinată pentru a pregăti 
o clasă de oameni ca închinători în el. 

Templul de aici nu poate însemna biserica, căci biserica este 
prezentată în legătură cu acest templu ca fiind „cei ce se închină în 
el”. De aceea templul este templul literal din ceruri, iar închinătorii 
sunt adevărata biserică de pe pământ. Desigur, aceşti închinători 
nu trebuie măsuraţi în sensul stabilirii înălţimii şi grosimii în 
metri şi centimetri. Ei trebuie măsuraţi ca închinători şi caracterul 
poate fi măsurat numai printr-un standard al dreptăţii, o lege sau 
un principiu de acţiune. Astfel ajungem la concluzia că Cele Zece 
Porunci, standardul pe care l-a dat Dumnezeu, prin care să se 
măsoare „întreaga datorie a omului”, sunt o parte din prăjina de 
măsurat pusă de înger în mâinile lui Ioan. În împlinirea acestei 
profeţii în cursul celei de-a treia solii îngereşti, chiar această lege 
a fost pusă într-un mod deosebit în mâinile bisericii. Acesta este 
standardul prin care închinătorii adevăratului Dumnezeu trebuie 
să fie verificaţi acum. 

Înţelegând acum ce înseamnă a măsura pe acei care se închină în 
templu, noi întrebăm: „Ce se înţelege prin măsurarea Templului: a 
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măsura un obiect cere să oferim atenţie specială acelui obiect; aşa 
că, fără îndoială, chemarea de a se ridica şi a măsura Templul lui 
Dumnezeu este o poruncă profetică dată bisericii pentru a acorda 
subiectului templului sau sanctuarului o atenţie deosebită. Dar 
cum trebuie făcută aceasta cu o prăjină de măsurat dată bisericii? 
Numai cu cele zece porunci noi nu putem face aceasta. Totuşi 
atunci când luăm întreaga solie, suntem conduşi de ea la o cercetare 
a Sanctuarului de sus, cu poruncile lui Dumnezeu şi serviciul lui 
Hristos. De aici tragem concluzia că o prăjină de măsurat, luată 
ca întreg, este o solie specială dată acum bisericii, care cuprinde 
marile adevăruri deosebite pentru acest timp, incluzând cele zece 
porunci. 

Prin această solie, atenţia noastră a fost îndreptată către 
templul de sus şi prin ea a fost dezvăluită lumina şi adevărul asupra 
acestui subiect. Astfel noi măsurăm Templul şi altarul sau slujba 
în legătură cu Templul, lucrarea şi poziţia Marelui nostru Preot şi, 
de asemenea, măsurăm pe închinători cu acea parte a prăjinii care 
se referă la caracter, Cele Zece Porunci. 

Dar curtea de afară a Templului las-o nemăsurată. 
Aceasta trebuie să fie interpretată ca însemnând faptul că atenţia 
bisericii este acum îndreptată către templul interior şi serviciul care 
are loc acolo. Chestiunile care aparţin de curte sunt de mai mică 
importanţă acum. Ea este dată neamurilor. Faptul că termenul de 
curte face referire la acest pământ este dovedit astfel: Curtea este 
locul unde erau ucise jertfele, al căror sânge urma să fie folosit în 
sanctuar. Jertfa antitipică trebuia să moară în curtea antitipică şi 
El a murit pe Calvar în Iudeea. Fiind astfel introduse neamurile, 
atenţia profetului este îndreptată către o mare particularitate a 
apostaziei Neamurilor, călcarea în picioare a cetăţii sfinte timp de 
42 de luni, în timpul supremaţiei papale. Apoi el este direcţionat 
spre starea cuvântului lui Dumnezeu, a adevărului, şi a bisericii, 
din acel timp. Astfel noi suntem duşi în trecut printr-o tranziţie 
naturală şi uşoară şi atenţia noastră este îndreptată către o nouă 
serie de evenimente. 

Versetul 3. Voi da celor doi marturi ai mei să proorocească, 
îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şase zeci de zile.
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Aceste zile sunt aceleaşi ca cele patruzeci şi două de luni din 
versetul precedent, şi se referă la perioada de triumf papal. În 
acest timp de 1260 de ani martorii sunt îmbrăcaţi în sac sau în 
obscuritate şi Dumnezeu le dă putere să reziste şi să-şi menţină 
mărturisirea în acea perioadă întunecată şi tristă. Dar cine sau ce 
sunt aceşti martori? 

Versetul 4. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, 
cari stau înaintea Domnului pământului. 

Evident că aici se face aluzie la Zaharia 4:11-14, unde se 
subînţelege că cei doi măslini reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. 
David mărturiseşte: „Descoperirea cuvintelor Tale dă pricepere, 
dă lumină” şi „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele 
şi o lumină pe cărarea mea”. Mărturia scrisă este mai puternică 
decât cea vorbită. Isus a declarat despre Scripturile Vechiului 
Testament: „Dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”. În această 
dispensaţiune, El spune că lucrările Sale dau mărturie despre El. 
Prin ce mijloace dau ele mărturie despre El? De când acei ucenici, 
care au fost în mod personal asociaţi cu El, cât timp a fost El pe 
pământ, au părăsit scena vieţii, lucrările Sale au dat mărturie 
despre El doar prin intermediul Noului Testament, acesta fiind 
singurul în care le găsim raportate. Această evanghelie a împă-
răţiei, s-a declarat cândva, va fi predicată în întreaga lume, ca 
mărturie pentru toate naţiunile etc.

Aceste declaraţii şi consideraţii sunt suficiente pentru a 
susţine concluzia că Vechiul şi Noul Testament, unul dat într-o 
dispensaţiune, şi celălalt în cealaltă, sunt cei doi martori ai lui 
Hristos. 

Versetul 5. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură 
un foc, care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi dacă vrea cineva să le 
facă rău, trebuie să piară în felul acesta. 

A face rău  sau a vătăma cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a i 
te împotrivi, a-l denatura sau a perverti mărturia sa şi a îndepărta 
oamenii de la el. Împotriva acelora care fac această lucrare iese 
un foc din gura lor şi-i mistuie; adică împotriva unora ca aceştia 
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este pronunţată în acel cuvânt, judecata focului. El declară că vor 
fi pedepsiţi în iazul care arde cu foc şi pucioasă. (Maleahi 4:1; 
Apocalipsa 20:15; Apocalipsa 22:18-19).

Versetul 6. Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în 
zilele proorociei lor; şi au putere să prefacă apele în sânge, şi să 
lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. 

În ce sens au aceşti martori putere să închidă cerul, să prefacă 
apele în sânge şi să aducă plăgile pe pământ? Ilie a închis cerul 
astfel încât nu a plouat trei ani şi jumătate, dar el a făcut aceasta 
prin Cuvântul Domnului. Moise, prin Cuvântul Domnului, a 
transformat apele Egiptului în sânge. Şi aşa cum s-au împlinit 
aceste judecăţi raportate în mărturia lor, tot aşa se va împlini fiecare 
ameninţare şi judecată pronunţată de ei împotriva oamenilor. 

„Ori de câte ori vor voi” înseamnă că ori de câte ori judecăţile 
sunt raportate pe paginile lor că vor avea loc, de atâtea ori se vor 
şi împlini. O astfel de situaţie va experimenta lumea în suferinţele 
ultimelor şapte plăgi. 

Versetul 7. Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se 
ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî. 
Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, 
care în înţeles duhovnicesc, se cheamă ,,Sodoma`` şi ,,Egipt``, 
unde a fost răstignit şi Domnul lor.

Când îşi vor fi isprăvit mărturisirea lor (engl.), adică 
„îmbrăcaţi în sac”. Starea de îmbrăcat în sac s-a sfârşit sau, cum 
este exprimat în altă parte, zilele de persecuţie au fost scurtate 
(Matei 24:22), înainte de expirarea perioadei. În profeţie o „fiară” 
semnifică o împărăţie sau o putere (vezi Daniel 7:17, 23). Întrebarea 
care se ridică acum este: Când s-a sfârşit starea de mărturisire 
îmbrăcaţi în sac? Şi: a făcut o astfel de împărăţie război împotriva 
lor la timpul acela? Dacă suntem corecţi în fixarea anului 538 d. 
Hr., ca fiind timpul începutului stării de îmbrăcaţi în sac, 42 de 
luni fiind 1260 de zile profetice sau de ani, vom ajunge până la 
anul 1798 după Hristos. În jurul acestui an deci a apărut o astfel 
de împărăţie şi a făcut război împotriva lor etc.? Remarcaţi că 
fiara sau împărăţia se ridică din Adânc; nu are nicio temelie, este o 
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putere ateistă, este „în înţeles duhovnicesc Egipt”. (Vezi Exod 5:2: 
„Faraon a răspuns:  `Cine este Domnul ca să las pe Israel să plece? 
Eu nu cunosc pe Domnul şi nu voi lăsa pe Israel să plece.` ”) Acesta 
este ateism. A manifestat vreo împărăţie acelaşi spirit în jurul 
anului 1798? Da, Franţa; ea a tăgăduit existenţa lui Dumnezeu la 
nivelul naţional şi a făcut război „Suveranului cerurilor.” 

Spiritual, sau „în înţeles duhovnicesc”, această putere este 
numită Sodoma. Care a fost păcatul caracteristic al Sodomei? 
Destrăbălarea. A avut Franţa acest caracter? Da, într-adevăr; 
adulterul a fost instituit prin lege în timpul perioadei despre 
care vorbim. În înţeles duhovnicesc a fost locul unde „A fost 
răstignit şi Domnul nostru” (Apocalipsa 11:2, engl.). A fost aceasta 
adevărat în Franţa? Da, aceasta a avut loc în mai mult decât într-
un singur sens. În Franţa a fost urzit un complot pentru a nimici 
pe toţi hughenoţii credincioşi şi într-o singură noapte 50.000 
dintre ei au fost ucişi cu sânge rece şi pe străzile Parisului au 
curs şiroaie de sânge. Astfel, Domnul nostru a fost crucificat în 
înţeles duhovnicesc prin reprezentanţii Săi. O lozincă şi un moto 
al francezilor necredincioşi era „NIMICEŞTE-L PE TICĂLOS!”, 
înţelegând astfel pe Hristos. Despre aceasta se poate spune că 
acolo a fost crucificat Domnul nostru. Chiar spiritul adâncului a 
fost revărsat prin acea naţiune nelegiuită. 

Dar a făcut Franţa război Bibliei? Da, în 1793, Adunarea franceză 
a emis un decret care interzice Biblia şi în perioada de acţiune a 
acelui decret Bibliile au fost adunate şi arse şi asupra lor au fost 
îngrămădite toate semnele de dispreţ şi toate instituţiile Bibliei au 
fost abolite; ziua de odihnă săptămânală a fost ştearsă şi fiecare a 
zecea zi a fost înlocuită, pentru veselie şi lucruri profane. Botezul şi 
împărtăşania au fost abolite. Existenţa lui Dumnezeu a fost tăgăduită 
şi moartea considerată a fi un somn veşnic. Zeiţa Raţiunii a fost 
înălţată în persoana unei femei destrăbălate şi i s-a adus închinare 
în mod public. Cu siguranţă aici este o putere care corespunde exact 
profeţiei.” Dar să analizăm acest punct mai îndeaproape.

Versetul 9. Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de 
orice limbă şi de orice neam, vor sta trei zile şi jumătate, şi vor 
privi trupurile lor moarte, şi nu vor da voie ca trupurile lor 
moarte să fie puse în mormânt. 
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Exprimarea din acest verset semnifică simţămintele altor 
naţiuni martore la nelegiuirile săvârşite. Ele văd războiul Franţei 
necredincioase împotriva Bibliei, dar nu sunt atrase ca naţiune în 
lucrarea nelegiuită şi nu permit ca martorii ucişi să fie îngropaţi sau 
îndepărtaţi din faţa lor, deşi ei zac morţi trei zile şi jumătate, adică 
trei ani şi jumătate, în Franţa. Chiar această încercare a Franţei a 
determinat pe creştinii de pretutindeni să se ridice să depună un 
nou efort în ajutorul Bibliei, aşa cum vom vedea în curând. 

Versetul 10. Şi locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor 
veseli de ei; şi îşi vor trimete daruri unii altora, pentru că 
aceşti doi prooroci chinuiseră pe locuitorii pământului.

Aceasta semnifică bucuria celor care au urât Biblia sau au 
fost chinuiţi de ea. Mare a fost bucuria celor necredincioşi de 
pretutindeni, pentru un scurt timp. Dar „Biruinţa celor răi este 
scurtă;” aşa a fost şi în Franţa pentru că războiul lor contra Bibliei 
şi creştinismului aproape că i-a înghiţit pe toţi. Ei au pornit să 
nimicească pe cei doi martori ai lui Hristos, dar au umplut Franţa 
cu sânge şi oroare, astfel încât au fost îngroziţi de rezultatele 
faptelor lor rele şi au fost bucuroşi să-şi ridice mâinile lor nelegiuite 
de pe Biblie. 

Versetul 11. Dar după cele trei zile şi jumătate, duhul de viaţă 
de la Dumnezeu a intrat în ei, şi s-au ridicat în picioare, şi o 
mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut.

În 1793 Adunarea Franceză a emis un decret suprimând Biblia. 
La doar trei ani mai târziu, în Adunare a fost introdusă o rezoluţie 
cu intenţia de a înlătura decretul şi a da toleranţă Scripturilor. 
Acea rezoluţie a stat pe masă şase luni până când a fost ridicată 
şi aprobată fără niciun vot împotrivă. Astfel chiar după trei ani şi 
jumătate martorii „s-au ridicat în picioare şi o mare frică a apucat 
pe cei ce i-au văzut.” Nimic altceva decât urmările îngrozitoare 
ale respingerii Bibliei au determina Franţa să-şi ia mâinile de pe 
aceşti martori.

S-au suit spre cer. Pentru a înţelege această expresie vezi 
Daniel 4:22: „Măreţia ta a crescut şi s-a înălţat până la ceruri.” 
Aici noi vedem că expresia semnifică o mare înălţare. Au atins 
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Scripturile astfel de stare de înălţare aşa cum este indicată aici 
din momentul în care Franţa a făcut război împotriva lor? – Da. 
Curând după aceea a fost organizată Societatea Biblică Britanică 
(1804); apoi a urmat Societatea Biblică Americană (1816); 
acestea împreună cu nenumăratele lor agenţii răspândesc Biblia  
pretutindeni”. De la acel timp, Biblia a fost tradusă în aproape 
două sute de limbi diferite în care nu fusese niciodată înainte; şi 
îmbunătăţirile în fabricarea hârtiei şi în tipar în decursul ultimilor 
şaptezeci de ani au dat un imbold fără egal lucrării de răspândire 
a Bibliei.

Biblia a fost trimisă la cei săraci, în mod literal ca încărcături 
maritime.  Un vas a dus din Anglia cincizeci şi nouă de tone de Biblii 
pentru sclavii emancipaţi din Indiile de Vest. Biblia s-a înălţat la 
a fi respectată de aproape oricine, fie că e sfânt sau păcătos. În 
decursul ultimului secol, traducerile Scripturii au crescut de cinci 
ori, şi răspândirea Scripturilor de treizeci de ori.  Nicio altă carte 
nu se apropie de Biblie în ce priveşte preţul ieftin şi numărul 
exemplarelor puse în circulaţie. Conform raportului Missionary 
Review din Septembrie 1896, ea a fost tradusă în limbile care 
cuprind nouă zecimi din omenire. Şi Societatea Biblică Americană 
a raportat în mai 1896 că a tipărit şi a pus în circulaţie Biblii 
întregi sau părţi din Biblie în număr de 61.705.841 . Adăugaţi la 
acestea exemplarele provenite de la Societatea Biblică Britanică 
şi alţi editori, şi cât de mult ar creşte numărul! Ce altă carte a 
văzut lumea vreodată care se apropie de Biblie în această privinţă? 
Biblia este înălţată mai presus de orice preţ, fiind alături de Fiul 
Său – binecuvântarea nepreţuită dată de Dumnezeu omului şi ca 
mărturie glorioasă cu privire la acel Fiu. Da, despre Scripturi se 
poate spune cu adevărat că sunt înălţate „spre cer într-un nor”, un 
nor fiind emblemă a înălţării cereşti. 

Versetul 13. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de 
pământ şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de 
oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi cei 
rămaşi s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului.

Care cetate? Vezi Apocalipsa 17:18 („Femeia pe care ai 
văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împăraţii 
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pământului”). Acea cetate este puterea papală romană. Franţa 
este unul din cele ”zece coarne” care au dat „puterea şi tăria lor 
fiarei [papale]”; sau ea este una dintre cele zece împărăţii care s-a 
ridicat din Imperiul Roman de apus, aşa cum este indicat de cele 
zece degete de la picioarele chipului lui Nebucadneţar, de fiara cu 
zece coarne a lui Daniel (Daniel 7:24) şi de balaurul cu zece coarne 
al lui Ioan (Apocalipsa 12:3). Franţa era atunci a zecea parte din 
cetate şi era unul dintre cei mai puternici slujitori ai răzbunării 
papale; dar prin această revoluţie ea a „căzut” şi odată cu ea a căzut 
ultimul sol civil al furiei papale. „Şapte mii de oameni au fost ucişi 
în cutremurul acesta pe pământ” (explicaţie marginală – „şapte 
mii de nume de oameni”, sau TITLURI de oameni). Franţa a făcut 
război în revoluţia ei de la 1798 tuturor titlurilor nobiliare….” Se 
spune de către cei care au examinat rapoartele franceze, că exact 
şapte mii de titluri de oameni au fost abolite în acea revoluţie. „Şi 
cei rămaşi s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerurilor”. 
Dezonoarea adusă de ei lui Dumnezeu şi lucrarea lor de nesocotire 
a cerului a umplut Franţa cu astfel de scene de sânge, măceluri 
şi groază, încât a făcut chiar pe cei necredincioşi să tremure şi să 
se înspăimânte; iar cei rămaşi, care au scăpat de ororile acelei 
ore, „au dat slavă lui Dumnezeu” – nu de bună voie, ci pentru 
că Dumnezeul cerurilor i-a determinat să facă aceasta „ca mânia 
omului să-i aducă laude Lui”, arătând întregii lumi că acei care 
fac război cerului îşi sapă singuri mormintele; astfel asupra 
lui Dumnezeu s-a reflectat slava chiar prin mijloacele prin care 
oamenii nelegiuiţi s-au străduit s-o mânjească.” 

Pentru statistici şi multe dintre gândurile anterioare referitoare 
la cei doi martori suntem recunoscători unei prezentări pe tema 
Cei Doi Martori, a lui George Storrs. 

Versetul 14. A doua nenorocire (engl. al doilea vai) a trecut. 
Iată că a treia nenorocire vine curând.

Trâmbiţele reluate. Aici este reluată seria celor şapte 
trâmbiţe. Al doilea vai (nenorocire) s-a sfârşit cu cea de a şasea 
trâmbiţă, la 11 august 1840, iar cel de al treilea vai (nenorocire) 
survine în cursul celei de a şaptea trâmbiţe care a început în 1844.
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Atunci unde suntem noi? „Iată” că trebuie să spunem „că a treia 
nenorocire vine curând”. Scenele îngrozitoare ale celui de al treilea 
vai au trecut şi noi suntem acum în perioada sunării trâmbiţei, care 
aduce cel de al treilea şi ultim vai. Să ne aşteptăm la pace şi siguranţă, 
la o mie de ani de neprihănire şi prosperitate pe pământ? Mai degrabă 
să ne rugăm stăruitor Domnului să trezească o lume adormită. 

Versetele 15-17. Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi 
în cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau: ,,Împărăţia 
lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului 
Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor. Şi cei douăzeci şi patru 
de bătrâni, cari stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor 
de domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ, şi s-au închinat 
lui Dumnezeu, şi au zis: ,,Îţi mulţumim Doamne, Dumnezeule, 
Atotputernice, care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna 
pe puterea Ta cea mare, şi ai început să împărăţeşti”. 

De la versetul 15 până la sfârşitul capitolului se pare că suntem 
duşi pe terenul a trei timpuri distincte de la sunarea din trâmbiţa 
îngerului al şaptelea până la sfârşit. În versetele citate aici profetul 
aruncă o privire înainte către stabilirea deplină a împărăţiei lui 
Dumnezeu. Deşi trâmbiţa a şaptea a început să sune nu poate fi 
încă un fapt că puternicele glasuri din ceruri ar fi proclamat că 
împărăţiile lumii acesteia au devenit împărăţia Domnului nostru 
şi a Hristosului Său, decât ca o anticipaţie a împlinirii rapide a 
acestui eveniment. Dar trâmbiţa a şaptea, la fel ca şi celelalte 
şase, acoperă o perioadă de timp şi transferul împărăţiei de la 
puterile pământeşti către Acela care are dreptul s-o stăpânească 
este principalul eveniment care trebuie să aibă loc în anii acestei 
perioade. De aceea, acest eveniment, excluzând pe celelalte, 
atrage mintea profetului în cea mai mare măsură. (Vezi remarcile 
de la versetul 19). În versetul următor Ioan se întoarce şi reia 
evenimentele care au loc între timp, după cum urmează. 

Versetul 18. Neamurile se mâniaseră, şi a venit mânia Ta; a 
venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi 
prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi 
mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!
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Neamurile se mâniaseră. Începând cu izbucnirea spontană 
a revoluţiilor din Europa în 1848, mânia neamurilor, invidia şi 
gelozia lor unul împotriva altuia a crescut în permanenţă. Aproape 
fiecare ziar arată gradul îngrozitor în care ele sunt agitate acum, şi 
cât de tensionată a devenit coarda relaţiilor dintre ele. 

A venit mânia Ta. Mânia lui Dumnezeu pentru generaţia 
prezentă se completează în ultimele şapte plăgi (Apocalipsa 15:1), 
la care se face referirea şi care se vor revărsa în curând pe pământ. 

Judecata celor morţi. „Şi vremea celor morţi, ca ei să fie 
judecaţi”. Marea majoritate a celor morţi, adică nelegiuiţii sunt 
încă în mormintele lor după trecerea plăgilor şi închiderea erei 
evanghelice. O lucrare de judecată, pentru stabilirea pedepsei 
fiecăruia pentru păcatele sale, este făcută de sfinţi împreună cu 
Hristos în timpul celor 1000 de ani, care urmează primei învieri. 
(1 Corinteni 6:2; Apocalipsa 20:4). Întrucât această judecată a 
morţilor urmează mâniei lui Dumnezeu sau celor şapte plăgi din 
urmă, pare că se referă la cei 1000 de ani de judecată asupra celor 
nelegiuiţi menţionaţi mai sus pentru că judecata de cercetare are 
loc înainte de revărsarea plăgilor. 

Răsplata celor drepţi. „Să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci”. 
Aceştia vor intra în posesia răsplăţii lor la cea de a doua venire a lui 
Hristos, căci El aduce răsplata lor cu Sine (Matei 16:27; Apocalipsa 
22:12). Totuşi răsplata deplină a sfinţilor nu este ajunsă până când 
ei nu vor intra în posesia Noului Pământ (Matei 25:34).

Pedepsirea celor nelegiuiţi. „Să prăpădeşti pe cei ce 
prăpădesc pământul” se referă la timpul când toţi cei nelegiuiţi, 
care au devastat literalmente regiuni uriaşe şi au nimicit în 
mod absurd feţele omeneşti vor fi mistuiţi pentru vecie de focul 
curăţitor ieşit de la Dumnezeu din cer şi care topesc şi renovează 
pământul. (2 Petru3:7; Apocalipsa 20:9). Astfel trâmbiţa a şaptea 
ajunge până  la sfârşitul celor 1000 de ani. Importantă, minunată 
şi fericită cugetare! Că acum sună trâmbiţa care va vedea nimicirea 
finală a celor răi, cât şi pe cei sfinţi îmbrăcaţi în nemurire glorioasă 
aşezaţi în siguranţă pe pământul făcut nou. 

Încă o dată profetul ne poartă înapoi spre începutul trâmbiţei, 
în următorul limbaj:
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Versetul 19. Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost 
deschis: şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul 
Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ, 
şi o grindină mare.

Templul deschis. După introducerea celei de a şaptea 
trâmbiţe, din versetul 15, primul mare eveniment, care atrage 
mintea vizionarului, este transferul împărăţiei din stăpânirea 
pământească la cea cerească. Dumnezeu îşi ia marea Sa putere şi 
zdrobeşte pentru vecie răscoala acestui pământ revoltat, stabileşte 
pe Hristos pe propriul Său front şi rămâne Stăpânul tuturor. 
După ce acest câmp de viziune a fost examinat, atenţia noastră 
este îndreptată din nou prin versetul din faţa noastră la încheierea 
serviciului de preoţie al lui Hristos, ultima scenă în lucrarea 
harului pentru o lume vinovată. 

Templul este deschis şi se pătrunde în a doua încăpere a 
Sanctuarului. Noi ştim că aceasta este Sfânta Sfintelor, întrucât 
aici este văzut chivotul; numai în acea încăpere era aşezat chivotul. 
Aceasta a avut loc la sfârşitul celor 2300 de zile, când Sanctuarul 
trebuia curăţit (Daniel 8:14). În acel timp s-a încheiat perioada 
profetică şi a început să sune îngerul al şaptelea. De la acel timp 
poporul lui Dumnezeu a văzut prin credinţă uşa deschisă în ceruri 
şi chivotul  mărturiei lui Dumnezeu înăuntru.

Ei se străduiesc să ţină fiecare precept al sfintei legi scrise pe 
tablele păstrate acolo. Faptul că acolo sunt tablele legii exact aşa 
cum erau în chivotul din Sanctuarul ridicat de Moise este evident 
din termenii pe care îi foloseşte Ioan în descrierea chivotului. El îi 
numeşte „Chivotul legământului Său”. 

Chivotul a fost numit chivotul legământului sau chivotul 
mărturiei pentru a exprima scopul special de a conţine tablele 
mărturiei sau ale celor 10 porunci. (Exodul 25:16; Exodul 31:18; 
Deuteronom 10:2.5). El nu era folosit pentru alt scop şi îşi datora 
numele doar faptului că el conţinea tablele legii. Dacă n-ar fi 
conţinut tablele, el n-ar fi fost chivotul legământului lui Dumnezeu 
şi nu putea fi numit astfel. Însă Ioan, privind chivotul din cer, 
în timpul sunetului celei de a şaptea trâmbiţe, îl numeşte încă 
„chivotul legământului Său”, dând astfel o dovadă incontestabilă 
că Legea este încă acolo, neschimbată în nicio iotă sau o frântură 
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de slovă faţă de copia care a fost încredinţată pentru un timp în 
grija oamenilor în chivotul simbolic al cortului în timpul lui Moise. 

Urmaşii Cuvântului Profetic au primit deja prăjina de măsurat 
şi măsoară templul, altarul şi pe cei ce se închină în el. (Apocalipsa 
11:1). Ei îşi rostesc ultima profeţie înaintea naţiunii, a neamurilor 
şi a limbilor (Apocalipsa 10:11). Drama se va încheia în curând 
cu fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină 
mare care vor constitui ultima convulsie a naturii înainte ca toate 
lucrurile să fie făcute noi la sfârşitul celor 1000 de ani. (Apocalipsa 
21:5). (Vezi comentariile la Apocalipsa 16:17-21). 
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Capitolul 12

Biserica evangheliei
 Versetele 1-3. În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită 
în soare, cu luna supt picioare, şi cu o cunună de douăsprezece 
stele pe cap. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii, şi 
avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt 
semn: iată, s-a văzut un mare balaur roş, cu şapte capete, zece 
coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete.

O elucidare a acestei părţi a capitolului va implica ceva mai mult 
decât o simplă prezicere a simbolurilor prezentate. Aceasta 

poate fi dată în câteva cuvinte, după cum urmează:
„O femeie” semnifică biserica adevărată. (2 Corinteni 11:2). 

O femeie desfrânată reprezintă o biserică apostată sau decăzută. 
(Ezechiel 23:2-4; Apocalipsa 17:3-6.15.18). Prin analogie o femeie 
neprihănită, ca în acest caz, va reprezenta adevărata  biserică.  

„Soarele” semnifică aici lumina şi slava erei evanghelice. 
„Luna” este simbolul perioadei mozaice. Aşa cum luna 

străluceşte cu lumina reflectată de la soare, la fel era anterioară 
strălucea cu lumina reflectată de la cea prezentă. Acolo avem 
simbolul şi umbra, aici avem antitipul şi esenţa.

  „O cunună cu 12 stele” simbolizează în mod potrivit pe cei 12 
apostoli.

 „Un mare balaur roş” reprezintă Roma păgână. (Vezi comentarii 
la versetele 4 şi 5). 

„Cerul” este spaţiul în care această scenă a fost văzută de apostol. 
Noi nu presupunem că scenele prezentate aici lui Ioan au avut loc 
în ceruri unde locuieşte Dumnezeu, căci ele sunt evenimente care 
au avut loc pe acest pământ. Această viziune, care a trecut prin 
faţa ochilor profetului, a apărut ca fiind în regiunea ocupată de 
soare, lună şi stele, despre care noi spunem ca fiind ceruri. 

Versetele 1 şi 2 cuprind o perioadă de timp care începe imediat 
înainte de deschiderea erei creştine, când biserica aştepta şi dorea 
cu seriozitate venirea lui Mesia, şi se întinde până la deplina 
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stabilire a bisericii evanghelice cu coroana sa de 12 apostoli. (Luca 
2:25, 26, 38).

Niciun simbol nu poate fi mai potrivit şi mai impresionant 
decât acela folosit aici. Perioada mozaică strălucea cu lumina 
împrumutată de la era creştină, aşa cum străluceşte luna cu 
lumina împrumutată de la soare. De aceea este foarte potrivit a 
reprezenta era anterioară prin lună şi cea care urma prin soare. 
Femeia, biserica, avea luna sub picioare adică perioada mozaică se 
terminase şi femeia era îmbrăcată cu lumina soarelui evangheliei, 
care tocmai răsărise. Prin anticipaţie biserica este reprezentată ca 
deplin organizată cu cei 12 apostoli ai săi înainte ca să apară pe 
scenă copilul Hristos. Aceasta urma să fie astfel constituită imediat 
după ce Hristos urma să-şi înceapă lucrarea Sa, şi El este în mod 
deosebit mai legat de această biserică decât de cea din perioada 
anterioară. Nu este niciun motiv pentru interpretarea greşită a 
pasajului şi deci nu se încalcă niciun sistem corect de interpretare 
prin această reprezentare. 

Versetele 4-5. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele 
cerului, şi le arunca pe pământ. Balaurul a stătut înaintea 
femeii, care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când 
îl va naşte. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El 
are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fer. Copilul 
a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie. Şi femeia 
a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie 
hrănită acolo o mie două sute şase zeci de zile.

A treia parte din stelele cerului. Balaurul trăgea după 
el a treia parte din stelele cerului. Dacă cele 12 stele cu care era 
încununată femeia folosite aici în mod simbolic semnifică pe cei 
12 apostoli, atunci stelele aruncate de balaur înainte de încercarea 
sa de a mânca copilul, sau înainte de era creştină, pot semnifica o 
parte dintre conducătorii poporului iudeu. Faptul că soarele, luna 
şi stelele sunt folosite uneori în acest sens simbolic, noi am dovedit 
deja în Apocalipsa 8:12. Iudeea devenise o provincie romană cu 
63 de ani înainte de naşterea lui Mesia. Iudeii aveau trei clase de 
conducători – regii, preoţii şi sinedriul.
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A treia parte dintre ei, regii, fuseseră înlăturaţi de puterea 
romană. După descrierea asediului Ierusalimului de către romani 
şi Irod şi capitularea sa în primăvara anului 37 î.Hr. după o 
rezistenţă îndârjită de şase luni, Philip Smith spune: „Astfel a 
fost sfârşitul dinastiei asmoniene, exact la 130 de ani după prima 
victorie a lui Iuda Macabeul şi în al 17-lea an de la asumarea 
diademei de către Aristobulus I.”

Balaurul a stat înaintea femeii pentru a-i devora copilul. Acum 
este necesar a identifica puterea simbolizată prin balaur şi aceasta 
se poate face foarte uşor. Mărturia privitoare la „copilul de parte 
bărbătească” pe care balaurul căuta să-l nimicească este aplicabilă 
numai unei singure fiinţe care a apărut în această lume şi anume, 
Domnul nostru Isus Hristos. Nicio altă fiinţă nu a fost ridicată 
la Dumnezeu şi la tronul Său, dar El a fost astfel înălţat (Efeseni 
1:20-21; Evrei 8:1; Apocalipsa 3:21). Nimeni altul n-a primit de la 
Dumnezeu însărcinarea de a cârmui toate neamurile cu un toiag 
de fier, dar El a fost numit pentru această lucrare (Psalmi 2:7-9).

Nu mai poate fi nicio îndoială deci că acest copil de parte 
bărbătească îl reprezintă pe Isus Hristos. Vremea la care se referă 
profeţia este de asemenea evidentă. Acesta a fost timpul când 
Hristos a apărut în această lume, ca prunc în Betleem. 

Acum, după ce am stabilit cine era copilul de parte bărbătească, 
şi anume Hristos, şi după ce am stabilit cronologia profeţiei, va 
fi uşor să găsim puterea simbolizată prin balaur, căci balaurul 
reprezintă o oarecare putere, care a încercat să nimicească pe 
Hristos chiar de la naşterea Sa. A fost făcută o astfel de încercare? 
Cine a făcut-o? Nu este necesar un răspuns formal la această 
întrebare, pentru cineva care a citit deja cum Irod într-un efort 
satanic de a nimici pe copilul Isus, a poruncit şi a ucis pe toţi copiii 
din Betleem în vârstă de până la 2 ani. Dar cine era Irod? El era 
un guvernator roman. Puterea sa provenea de la Roma. Roma 
stăpânea în acea vreme întreaga lume (Luca 2:1) şi de aceea era 
agentul responsabil al acestui eveniment. Mai mult, Roma era 
unica guvernare pământească care putea fi simbolizată în acel timp 
în profeţie chiar pentru motivul că stăpânirea sa era universală. 
De aceea nu este lipsit de concludenţă faptul că Imperiul Roman 
este privit de comentatorii protestanţi în general, ca fiind puterea 
indicată de marele balaur roşu. Este vrednic de menţionat că în 
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perioada secolului II, III, IV şi V ale erei creştine, alături de vultur, 
balaurul era steagul principal al legiunilor romane. Acel balaur de 
pe steag era colorat roşu, ca şi cum ar fi fost o replică la tabloul 
descris de vizionarul de pe Patmos, prin care ei au vestit lumii: 
„Noi suntem naţiunea pe care o reprezintă acel tablou.”

După cum am văzut, Roma, în persoana lui Irod, a încercat 
să nimicească pe Isus Hristos, când a distrus toţi copiii din 
Betleem de doi ani sau mai mici. Copilul care S-a născut bisericii 
aşteptătoare şi veghetoare a fost adoratul nostru Mântuitor, care 
va cârmui în curând popoarele cu un toiag de fier. Irod n-a putut 
să-L nimicească. Puterile combinate ale pământului şi ale iadului 
n-au putut să-L biruiască. Deşi a fost ţinut pentru un timp sub 
stăpânirea mormântului, El a rupt legăturile lui înfiorătoare, a 
deschis o cale de viaţă pentru omenire şi a fost ridicat la Dumnezeu 
şi la tronul Său. El S-a înălţat la ceruri sub privirea ucenicilor Săi, 
lăsându-le lor şi nouă făgăduinţa că va veni iarăşi. 

Biserica a fugit în pustie în timpul când papalitatea a fost 
puternic stabilită în anul 538 şi a fost hrănită acolo, prin cuvântul 
lui Dumnezeu şi serviciul îngerilor, în lunga perioadă întunecată şi 
sângeroasă de stăpânire a acelei puteri, timp de 1260 de ani.

Versetele 7-12. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui 
s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi 
ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi 
balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satan, 
acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi 
împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer 
un glas tare, care zicea: ,,Acum a venit mântuirea, puterea şi 
împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; 
pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra 
înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit, 
prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu 
şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. De aceea bucuraţi-vă, 
ceruri, şi voi cari locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! 
Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, 
fiindcă ştie că are puţină vreme.
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Primele şase versete din acest capitol ne-au dus, aşa cum am 
văzut, până la încheierea celor 1260 de ani, în anul 1798, care a 
marcat sfârşitul supremaţiei papale. În versetul al 7-lea este clar 
că noi suntem duşi înapoi în secolele anterioare. Cât de departe? – 
Până la timpul în care am fost introduşi la începutul acestui capitol, 
în zilele primei veniri.  „Şi a fost război în cer”, acelaşi cer unde 
femeia şi balaurul au fost văzuţi la început; însă ei au acţionat în 
scene care au avut loc aici pe pământ; ca urmare înţelegem acest 
război ca fiind plasat în acelaşi loc. Şi la ce timp în trecut suntem 
noi purtaţi înapoi? - Evident la începutul slujirii lui Hristos aici pe 
pământ. Pentru a dovedi că Mihail este Hristos, vezi Iuda versetul 
9; 1 Tesaloniceni 4:16; Ioan 5:28-29; este dincolo de dispută faptul 
că acesta a fost un timp special de război între El şi Satan.

Mai este introdus un alt simbol aici, şi Ioan se grăbeşte să ne 
spună ce reprezintă acest simbol. Este diavolul şi Satan. Însă acesta 
nu este acelaşi ca cel al balaurului din versetele 3 şi 4. Acela era 
marele balaur roşu, cu şapte capete şi zece coarne şi şapte cununi 
pe capetele sale. Deşi într-un sens balaurul îl reprezintă pe Satan, 
întrucât el a fost instigatorul lucrării pe care a făcut-o acest balaur, 
ar fi cel mai ridicol să încercăm să aplicăm acest simbol lui Satan 
personal. Despre Satan nu se spune nicăieri în Biblie că ar fi roşu, şi 
el nu are numărul de capete şi de coarne prezentate aici; şi în timp 
ce ar putea avea o coroană, drept stăpânitor al acestei lumi, totuşi 
nu ar exista niciun motiv să aibă şapte coroane. Însă toate aceste 
trăsături sunt foarte potrivite pentru a fi aplicate Romei păgâne.

Când se doreşte reprezentarea lui Satan printr-un simbol, 
niciunul nu poate fi mai bun de ales decât un balaur mare, sau un 
şarpe, fără a fi descris. Şi de ce este folosit un simbol similar pentru 
a reprezenta Roma cu unele dintre trăsăturile ei caracteristice, 
este evident. Aceasta pentru că Roma, ca un imperiu universal, era 
atunci singurul agent general posibil la dispoziţia lui Satan pentru 
a îndeplini voia pe pământ. Însă nu există nicio ocazie pentru a 
confunda cele două simboluri.

Referitor la războiul menţionat, Satan a aşteptat misiunea lui 
Hristos pe acest pământ, ca ultima sa şansă de succes în nimicirea 
planului de mântuire. El a venit la Hristos cu ispite plauzibile, 
în speranţa de a-L birui. El a încercat în diferite moduri să-L 
nimicească pe Hristos în cursul activităţii Sale. Când a avut 
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succesul de a-L pune în mormânt, el se străduia să-l ţină acolo. Dar 
în fiecare luptă Fiul lui Dumnezeu era biruitor şi El dă şi urmaşilor 
Săi credincioşi făgăduinţa plină de har: „Celui ce va birui îi voi 
da să şadă cu mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu 
am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” 
Aceasta ne arată că în timpul cât a fost pe pământ Isus a dus o 
luptă şi a obţinut victoria. 

Satan a văzut nereuşita ultimului său efort, eşecul ultimului său 
plan. El se mândrise că va birui pe Fiul lui Dumnezeu în lucrarea sa 
pentru această lume şi astfel va face ca planul de mântuire să aibă 
un eşec ruşinos. El ştia că dacă ar fi fost învins în acest ultim efort de 
a împiedica lucrarea lui Dumnezeu, ultima sa speranţă ar fi dispărut 
şi totul ar fi fost pierdut. (Vezi Spiritual Gifts, vol.1, p. 67 engl.)

Însă, din exprimarea din versetul 8, reiese că el „nu a biruit” şi 
deci, poate fi cântat cântecul: „De aceea, bucuraţi-vă ceruri, şi voi 
care locuiţi în ceruri!”

Se susţine de către unii că războiul a avut loc în cer când Satan, 
pe atunci un înger de lumină şi slavă, s-a răsculat în cer; şi că 
„aruncarea” despre care vorbeşte Ioan, a fost alungarea sa din cer 
la acel moment. Însă nu putem să fim de acord cu această părere, 
având dovada în faţa noastră. Astfel, în versetul 13 citim: „Şi când 
balaurul a văzut că a fost aruncat pe pământ, el a persecutat femeia 
care a născut pe copilul de parte bărbătească.” Aceasta arată că 
imediat ce diavolul a văzut că a fost aruncat afară, el şi-a întors 
mânia asupra femeii, a bisericii, care, nu la mult timp după aceea, 
a fugit în pustie. Când Satan s-a descoperit învins astfel, copilul 
de parte bărbătească fusese născut deja, sau cu alte cuvinte, 
prima venire a lui Hristos avusese loc. Ca urmare acest război şi 
înfrângerea lui Satan, care avuseseră loc în era aceasta creştină, şi 
nu cu mult timp înainte ca biserica să fugă în pustie în anul 538 
d.Hr., nu poate fi căderea sa din cer înainte de crearea lumii; deşi 
acela a fost un război în cer.

Din nou, se pare că sunt un număr de situaţii în care se vorbeşte 
de Satan ca fiind învins, sau doborât. Una a fost prima sa respingere 
în cer; o alta, când Hristos l-a biruit la prima Sa venire; şi va mai 
fi încă o ocazie în viitor, când el este aruncat în adânc, şi închis 
pentru o mie de ani. Şi cu fiecare ocazie consecutivă observăm 
o reducere progresivă a puterii sale. El decade cu o treaptă mai 
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jos cu fiecare bătălie care urmează. Prima dată, după cum putem 
înţelege în mod clar din anumite pasaje biblice, lupta a fost între 
el şi Dumnezeu Tatăl (vezi 2 Petru 2:4); a doua oară, între el şi 
Hristos Fiul, precum în pasajul din faţa noastră; în timp ce a 
treia oară este suficient un înger pentru a îndeplini lucrarea de 
umilire a sa. (Apocalipsa 20:1,2). De la prima sa controversă, lui 
nu i s-a permis să se ridice la demnitatea de a se certa cu Tatăl; de 
la a doua, el nu a avut privilegiul, dacă se poate numi aşa, al unei 
confruntări personale cu Fiul. Războiul menţionat în Scriptură 
acum în faţa noastră este între diavol şi Mihail, Hristos. Marele 
efort al celui dintâi contra celui al doilea, în mod personal, a fost 
în timpul misiunii sale aici pe pământ; şi marea victorie personală 
a lui Hristos asupra lui era în chiar acea luptă.

Locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Cerul, după cum am 
văzut, nu reprezintă, în acest capitol, locul unde este locuinţa lui 
Dumnezeu şi a solilor Săi cereşti. Aici se referă, fără îndoială, mai 
mult la o stare decât la un loc; şi expresia ar însemna atunci că ei au 
fost umiliţi aici, pentru a nu-şi mai recăpăta niciodată poziţia iniţială. 
Satan şi îngerii căzuţi suferiseră o înfrângere teribilă pe care Hristos 
o descrie spunând: „Am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer” 

Speranţa pe care a nutrit-o atât de mult de a-l birui pe Fiul 
Omului, când a luat natura noastră omenească, a dispărut pentru 
vecie. Puterea sa a fost limitată. El nu mai putea să aspire la o luptă 
personală cu Fiul lui Dumnezeu, căci Hristos îl biruise. De aici încolo 
biserica (femeia) este obiectul răutăţii sale şi el recurge împotriva ei 
la toate acele mijloace josnice care caracterizează în mod firesc furia 
sa încurcată şi lipsită de speranţă. (Vezi Spiritual Gifts, vol.1, p. 79).

Dar un cântec este cântat în ceruri: „Acum a venit mântuirea”. 
Cum se poate aceasta, dacă aceste scene sunt în trecut? Au 
venit atunci mântuirea şi puterea şi împărăţia lui Dumnezeu 
şi stăpânirea Hristosului lui? Nu! Dar acest cântec a fost cântat 
în perspectivă. Acele lucruri au devenit sigure. Marea biruinţă 
pe care o câştigase Hristos a pus capăt pentru totdeauna acestei 
chestiuni. După cum citim în altă parte în Scriptură: „Noi avem 
viaţa veşnică,” „Noi avem răscumpărarea prin sângele Lui,” etc., 
ca şi când am fi acum în posesia acelor binecuvântări; în timp ce 
le avem doar prin credinţă, şi limbajul este doar o asigurare că ele 
sunt pentru veşnicie sigure pentru cei răscumpăraţi.
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Profetul trece apoi rapid peste lucrarea lui Satan de la acel timp 
până la sfârşit (versetele 11-12), timp în care „fraţii” credincioşi 
l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, 
în timp ce mânia lui creşte pe măsură ce timpul se scurtează. Deşi 
lucrează prin puteri pământeşti, Satan, personal, este agentul 
principal în versetele de la 9 la 17.

Versetele 13-17. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, 
a început să urmărească pe femeia, care născuse copilul de 
parte bărbătească. Şi cele două aripi ale vulturului celui mare 
au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde 
este hrănită o vreme, vremi, şi jumătatea unei vremi, departe 
de faţa şarpelui. Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un 
râu, după femeie, ca s-o ia râul. Dar pământul a dat ajutor 
femeii. Pământul şi-a deschis gura, şi a înghiţit râul, pe care-l 
aruncase balaurul din gură. Şi balaurul, mâniat pe femeie, 
s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc 
poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” 

E necesar doar puţin comentariu asupra ultimelor versete 
prezentate. Este suficient să spunem că aici suntem aduşi din nou 
la timpul când Satan a devenit pe deplin conştient că nu a reuşit 
în toate încercările sale împotriva Domnului slavei în misiunea 
sa pământească. Văzând aceasta el s-a întors cu furie înzecită 
împotriva bisericii pe care Hristos o întemeiase. Apoi, noi avem 
o altă prezentare a bisericii, care intră în acea stare denumită 
aici ca fiind „în pustie…”  Aceasta trebuie să semnifice o stare de 
retragere de la vederea publică şi o ascundere faţă de vrăjmaşii 
ei. Biserica aceea care, în cursul veacurilor întunecate ale Evului 
Mediu, şi-a trâmbiţat poruncile ei arogante în urechile unei 
creştinătăţi ascultătoare şi a fluturat steagurile ei pompoase în 
faţa mulţimilor uimite, nu era biserica lui Hristos; ea era corpul 
tainei fărădelegii. „Taina evlaviei” a fost Dumnezeu manifestat 
aici ca om; „taina fărădelegii” a fost un om care pretinde a fi 
Dumnezeu. Aceasta a fost marea apostazie produsă prin unirea 
păgânismului cu creştinismul. Adevărata biserică a fost luată de la 
vedere. Ea s-a închinat lui Dumnezeu în locuri ascunse. Peşterile 
şi locurile ascunse ale văilor Piemontului pot fi considerate locuri 
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reprezentative, unde adevărul Evangheliei a fost hrănit departe 
de furia vrăjmaşilor săi. Aici Dumnezeu a vegheat asupra bisericii 
Sale şi, prin providenţa Sa, a ocrotit-o şi a hrănit-o. 

Aripile vulturului care i-au fost date semnifică în mod potrivit 
repeziciunea cu care adevărata biserică a fost obligată să-şi caute 
siguranţa, atunci când omul păcatului a fost instalat la putere. 
Ajutorul lui Dumnezeu i-a fost asigurat până la sfârşitul său. Un 
simbol asemănător este folosit pentru a descrie atitudinea lui 
Dumnezeu faţă de vechiul Israel. Prin Moise El le-a spus: „Aţi 
văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur 
şi v-am adus aici la Mine.” Exod 19:4.

Menţionarea perioadei în care femeia este hrănită în pustie ca 
„o vreme, vremi şi jumătate de vreme” este similară exprimării 
folosite în Daniel 7:25 şi furnizează o cheie pentru explicarea 
pasajului următor. Aceeaşi perioadă este numită în Apocalipsa 
12:6 „1260 de zile”. Aceasta arată că o vreme este un an, 360 de 
zile, două vremi sunt doi ani sau 720 de zile, iar ½ de vreme este 
o jumătate de an sau 180 de zile,  însumând în total 1260 de zile. 
Aceste zile fiind simbolice semnifică 1260 de ani literali. 

Şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, ca să ia 
biserica. Prin învăţăturile sale false papalitatea corupsese toate 
naţiunile, pentru a avea control absolut asupra puterilor civile 
pentru mai multe secole. Prin ea Satan putea arunca un râu puternic 
al persecuţiei împotriva bisericii în orice direcţii şi el nu a întârziat 
să facă aceasta. (Vezi referirile la persecuţiile teribile ale bisericii, 
în remarcile de la Daniel 7:25). Milioane de credincioşi adevăraţi 
au fost luaţi de râu, dar biserica n-a fost în întregime înghiţită, căci 
zilele au fost scurtate din pricina celor aleşi. (Matei 24:22).

Pământul a dat ajutor femeii, prin deschiderea gurii sale 
şi înghiţirea râului. Reforma protestantă a secolului al XVI-lea 
şi-a început lucrarea. Dumnezeu a ridicat pe Martin Luther şi 
colaboratorii săi pentru a dezvălui adevăratul caracter al papalităţii 
şi a sfărâma puterea cu care superstiţia a înrobit minţile oamenilor. 
Luther a afişat tezele sale pe uşa bisericii din Wittemberg şi 
pana cu care el le-a scris, conform cu visul simbolic al bunului 
elector Frederic de Saxonia, a cuprins într-adevăr continentul şi 
a scuturat întreita coroană de pe capul papei. Prinţii au început 
să îmbrăţişeze cauza reformatorilor. Acestea erau zorile luminii 
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şi libertăţii religioase şi Dumnezeu nu a permis întunericului să 
înghită razele sale. Vraja a fost sfărâmată. Oamenii constatau că 
bulele şi anatemele papei cădeau nevătămătoare la picioarele lor 
de îndată ce îndrăzneau să-şi exercite dreptul dat lor de Dumnezeu 
pentru a-şi îndrepta conştiinţele numai prin Cuvântul Său. 
Apărătorii adevăratei credinţe s-au înmulţit. Curând a fost destul 
pământ protestant în Elveţia, Germania, Olanda, Anglia, Norvegia, 
şi Suedia, pentru a înghiţi râul furiei papale şi să-i ia puterea de a 
vătăma biserica. Astfel pământul a dat ajutor femeii şi a continuat 
să-i ajute până în ziua de astăzi, când spiritul reformaţiunii şi 
al libertăţii religioase este nutrit de naţiunile conducătoare ale 
creştinătăţii. 

Dar balaurul nu şi-a isprăvit încă lucrarea sa. Versetul 17 
prezintă o izbucnire finală a mâniei sale, de data aceasta împotriva 
ultimei generaţii de creştini, care trăiesc pe pământ. Noi spunem 
ultima generaţie pentru că războiul balaurului este îndreptat 
împotriva rămăşiţei, seminţei femeii, adevărata biserică şi nicio 
generaţie decât ultima poate fi în mod corect reprezentată prin 
rămăşiţă. Dacă este corect că noi am ajuns deja în ultima generaţie 
care va fi martoră la încheierea scenelor pământeşti, acest război 
împotriva adevărului nu poate fi departe în viitor. 

Această rămăşiţă este caracterizată prin ţinerea poruncilor lui 
Dumnezeu şi deţinerea mărturiei lui Isus Hristos. Aceasta arată că 
în zilele din urmă va fi realizată o reformă a Sabatului pentru că 
numai cu privire la Sabat, care aparţine celor zece porunci, există 
o diferenţă de credinţă şi practică între acei care acceptă decalogul 
ca lege morală. Aceasta este mai mult adus în discuţie în solia din 
Apocalipsa 14:9-12.

Ar putea fi potrivit să remarcăm că, în conformitate cu mărturia 
acestui capitol, trei puteri sunt folosite de către diavol pentru a-şi 
îndeplini lucrarea şi, ca urmare despre toate se vorbeşte ca despre 
balaur, el fiind agentul care îi inspiră pe toţi. Acestea sunt: (1) Roma 
păgână;  (2) Roma papală; (3) fiara cu cele două coarne, propriul 
nostru guvern sub controlul protestantismului apostaziat, care 
este agentul principal, după cum se va vedea în cele ce urmează, 
în a face război contra celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
au mărturia lui Isus.
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Capitolul 13

Puteri persecutoare 
pretins creştine

Versetele 1-10. Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut 
ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe 
coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume 
de hulă. Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; 
avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat 
puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. Unul din 
capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese 
vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să 
se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au 
început să se închine fiarei, zicând: ,,Cine se poate asemăna cu 
fiara, şi cine se poate lupta cu ea?   I s-a dat o gură, care rostea 
vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi 
două de luni. Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească 
hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi 
pe ceice locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i 
biruiască. Şi i s-a dat stăpînire peste orice seminţie, peste orice 
norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii 
pămîntului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost 
scris, dela întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a 
fost jungheat. Cine are urechi, să audă! Cine duce pe alţii în 
robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie 
ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.”
 

Marea este un simbol pentru „noroade, gloate, neamuri 
şi limbi” (Apocalipsa 17:15). O fiară este simbolul biblic 

pentru o naţiune sau o putere nedreaptă. Uneori ea reprezintă 
puterea civilă, iar alteori puterea eclesiastică în legătură cu cea 
civilă. Oridecâteori este văzută o fiară care iese din mare, aceasta 
semnifică faptul că puterea se ridică într-un teritoriu dens populat. 
Dacă sunt prezentate vânturile care bat pe mare aşa ca în Daniel 
7:2-3 aceasta indică tulburări politice, lupte civile şi revoluţie. 
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Prin balaurul din capitolul anterior şi prin fiara introdusă la 
începutul acestui capitol este prezentată puterea romană ca întreg, 
în cele două faze ale ei: păgână şi papală; de aceea aceste două 
simboluri au fiecare şapte capete şi zece coarne. (Vezi comentariile 
la Apocalipsa 17:10).

Fiara cu şapte capete şi zece coarne, sau, mai pe scurt, fiara 
asemănătoare cu un leopard prezentată aici simbolizează o putere 
care exercită atât autoritatea eclesiastică, cât şi civilă. Acest punct 
este de suficientă importanţă pentru a justifica introducerea 
câtorva argumente convingătoare care vor dovedi aceasta. 

Partea profetică în care apare acest simbol începe cu Apocalipsa 
12. Simbolurile guvernărilor pământeşti cuprinse în profeţie sunt 
balaurul din Apocalipsa 12, fiara leopard şi fiara cu două coarne din 
Apocalipsa 13. Aceeaşi linie profetică se continuă evident în capitolul 
14. De aceea, începând cu Apocalipsa 12:1 şi până  la Apocalipsa 14:5 
noi avem o linie profetică distinctă şi completă în ea însăşi. 

Fiecare din puterile prezentate aici sunt arătate ca fiind nişte 
persecutoare severe ale bisericii lui Dumnezeu. Scena se deschide 
cu biserica sub simbolul unei femei, care aşteaptă cu îngrijorare 
împlinirea făgăduinţei ca sămânţa femeii, Domnul slavei, să 
apară între oameni. Balaurul stătea în faţa femeii cu scopul de a-i 
mânca copilul. Planul său rău este zădărnicit şi copilul este luat la 
Dumnezeu şi la tronul Său. Urmează o perioadă în care biserica 
suferă o persecuţie severă din partea puterii acestui balaur. Şi 
deşi în această parte a scenei, ocazional, profetul aruncă o privire 
înainte, o dată chiar până aproape către sfârşit, din cauză că 
toţi vrăjmaşii bisericii urmau să fie puşi în mişcare de spiritul 
balaurului, totuşi în versetul 1 din Apocalipsa 13 noi suntem aduşi 
înapoi la vremea când îşi începe cariera fiara leopard, succesorul 
balaurului. Din partea acestei puteri biserica suferă război şi 
persecuţie timp de 1260 de ani. După această perioadă de asuprire, 
biserica are un alt conflict scurt, dar sever, cu fiara cu două coane. 
Apoi vine eliberarea. Profeţia se încheie prezentând biserica 
pusă în siguranţă faţă de toate persecuţiile şi stând biruitoare cu 
Mielul pe muntele Sion. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru 
făgăduinţa sigură a biruinţei finale!

Singurul personaj care apare totdeauna la fel în toate aceste 
scene şi a cărui istorie este tema centrală în toată profeţia este 
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adevărata biserică a lui Dumnezeu. Celelalte personaje sunt 
persecutorii ei şi sunt prezentaţi numai pentru că ei au un astfel 
de caracter. Aici se ridică întrebarea: Cine sau care sunt acei care 
persecută adevărata biserică? Aceştia sunt o biserică falsă sau 
apostată. Cine se războieşte totdeauna cu adevărata religie? - O 
religie contrafăcută sau falsă. Cine a auzit vreodată ca o simplă 
putere civilă a unei naţiuni să persecute poporul lui Dumnezeu din 
propria sa iniţiativă? 

Guvernele pot face război împotriva altor guverne pentru a 
răzbuna relele reale sau imaginare sau pentru a câştiga teritorii 
şi a-şi extinde puterea. Dar guvernele nu persecută (remarcaţi 
cuvântul: nu persecută) poporul pe considerentul religiei sale, decât 
dacă sunt sub controlul unor sisteme religioase opuse şi ostile. 

Însă puterile introduse în această profeţie – balaurul, fiara 
leopard şi fiara cu două coarne din versetele 11-17, sunt toate puteri 
persecutoare. Ele sunt puse în mişcare de ura şi vrăjmăşia împotriva 
bisericii şi poporului lui Dumnezeu. Acest fapt este prin sine însuşi 
o dovadă suficient de concludentă că în fiecare din aceste puteri 
elementul eclesiastic sau religios este puterea dominantă. 

Să luăm balaurul: ce simbolizează acesta? – Răspunsul 
incontestabil este: Imperiul Roman. Dar aceasta nu este suficient. 
Nimeni nu va fi satisfăcut cu acest răspuns şi nimic mai mult. El 
trebuie să fie mai precis. De aceea noi adăugăm Imperiul Roman 
în forma sa păgână, cu care toţi trebuie să fie de acord. Dar 
imediat ce spunem păgân noi introducem un element religios, 
căci păgânismul este unul şi cel mai uriaş sistem de contrafacere 
religioasă, pe care l-a inventat vreodată Satan. Atunci balaurul 
este deci o putere eclesiastică, căci chiar caracteristica prin care 
este el deosebit, este un sistem fals de religie. Ce a determinat pe 
balaur să persecute biserica lui Hristos? Acesta a fost faptul că 
asupra păgânismului triumfa creştinismul, nimicind superstiţiile 
sale, răsturnând idolii săi şi demolând templele sale. Elementul 
religios al acestei puteri a fost atins şi persecuţia a fost urmarea. 

Să trecem acum la fiara leopard din Apocalipsa 13. Ce 
simbolizează aceasta? Răspunsul este încă: Imperiul Roman. Dar 
Imperiul Roman era simbolizat prin balaur; de ce nu a rămas mai 
departe acelaşi simbol? Aici a avut loc o schimbare în caracterul 
religios al Imperiului. 
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Această fiară simbolizează Roma sub forma ei mărturisită 
creştină. Această schimbare a religiei, şi numai aceasta, a 
determinat schimbarea necesară în simbol.

Această fiară diferă de balaur numai prin faptul că prezintă un 
aspect religios diferit. Deci, ar fi greşit a afirma că ea simbolizează 
simplu puterea civilă romană. 

Acestei fiare balaurul îi dă puterea sa, scaunul său şi o stăpânire 
mare. Ce putere a succedat Roma păgână? Cu toţii ştim că aceasta 
a fost Roma papală. Nu are importanţă pentru scopul nostru 
prezent când sau prin ce mijloace s-a făcut această schimbare. 
Faptul este evident şi este recunoscut de toţi că următoarea fază 
a Imperiului Roman, după forma sa păgână a fost cea papală. De 
aceea nu ar fi corect a spune că Roma păgână şi-a dat puterea şi 
scaunul unei forme de guvernare numai civile, fără niciun element 
religios. Niciun efort al imaginaţiei nu poate concepe o astfel de 
tranzacţie. Dar aici sunt recunoscute două faze ale imperiului şi în 
profeţie Roma este păgână până când devine papală. Afirmaţia că 
balaurul a dat fiarei leopard puterea şi scaunul său este o dovadă 
în plus că balaurul din Apocalipsa 12:3 nu este un simbol folosit 
pentru însuşi Satan; pentru că Satan nu a abdicat în favoarea 
vreunei alte fiinţe rău-intenţionate; şi el nu a renunţat la tronul 
său în favoarea vreunei alte puteri pământeşti. 

Dar se poate spune că sunt necesare împreună fiara leopard 
şi fiara cu două coarne pentru a constitui papalitatea, şi deci că 
balaurul dă acestora puterea sa, scaunul său şi mare stăpânire. 
Dar profeţia nu spune aşa. Balaurul are de-a face numai cu fiara 
leopard. Numai acelei fiare îi dă el puterea sa, scaunul său şi mare 
stăpânire. Aceasta este fiara care are un cap rănit de moarte care 
se vindecă după aceea; după această fiară se miră tot pământul; 
această fiară are o gură care vorbeşte vorbe de hulă şi care asupreşte 
sfinţii timp de 1260 de ani. Ea face toate acestea înainte ca puterea 
următoare, fiara cu două coarne, să apară. Numai fiara leopard 
simbolizează deci Imperiul Roman în forma sa papală, influenţa 
stăpânitoare fiind eclesiastică.

Pentru a dovedi aceasta mai pe deplin noi trebuie să tragem o 
paralelă între cornul cel mic din Daniel 7:8, 20, 24-25 şi această 
putere. 
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Din această comparaţie reiese că atât cornul cel mic, cât şi fiara 
leopard simbolizează aceeaşi putere. Cornul cel mic este în general 
recunoscut a fi un simbol al papalităţii. Sunt şase puncte identice:

1. Cornul cel mic are o putere hulitoare: „El va rosti vorbe de 
hulă împotriva Celui Prea Înalt.” (Daniel 7:25). Fiara leopard din 
Apocalipsa 13:6 face la fel: „Ea şi-a deschis gura şi a început să 
rostească hule împotriva lui Dumnezeu.”

2. Cornul cel mic a făcut război sfinţilor şi i-a biruit. (Daniel 
7:21). Această fiară face, de asemenea, război sfinţilor şi îi biruieşte. 
(Apocalipsa 13:7).

3. Cornul cel mic avea o gură care vorbea lucruri mari. 
(Daniel 7:8, 20). Despre această fiară citim: „I s-a dat gură care 
rostea vorbe mari şi hule.” (Apocalipsa 13:15).

4. Cornul cel mic s-a ridicat prin încetarea formei păgâne a 
Imperiului Roman. Fiara din Apocalipsa 13:2 se înalţă în acelaşi 
timp pentru că balaurul, Roma păgână, îi dă puterea sa, scaunul 
său şi mare stăpânire. 

5. Cornului mic i-a fost dată putere pentru o vreme, două 
vremi şi o jumătate de vreme sau 1260 de ani. (Daniel 7:25). 
Acestei fiare i s-a dat de asemenea putere timp de 42 de luni sau 
1260 de ani. (Apocalipsa 13:5).

6. La sfârşitul acelei perioade specificate de 1260 de ani 
stăpânirea cornului mic urma să fie luată. (Daniel 7:26). La 
sfârşitul aceleiaşi perioade fiara leopard urma să fie dusă „în 
robie”. (Apocalipsa 13:10). Aceste specificaţii s-au împlinit prin 
luarea papei ca prizonier, exilul său şi nimicirea temporară a 
papalităţii de către Franţa în 1798.

Aici sunt puncte care dovedesc identitatea între cornul cel 
mic şi fiara leopard. Pentru că atunci când în profeţie avem două 
simboluri, ca la acest caz, reprezentând puteri care intră pe scena 
de acţiune în acelaşi timp, ocupă acelaşi teritoriu, deţin acelaşi 
caracter, fac aceeaşi lucrare, durează aceeaşi perioadă de timp 
şi au aceeaşi soartă, aceleaşi simboluri reprezintă identic aceeaşi 
putere.

Toate detaliile specificate mai sus se aplică în aceeaşi măsură 
cornului cel mic şi fiarei leopard din capitolul 13, arătând că aceste 
două simboluri reprezintă aceeaşi putere. Se admite în toate 
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părţile că acel corn mic reprezintă papalitatea; şi cel care pretinde 
că această fiară leopard nu reprezintă acelaşi lucru, trebuie, 
pentru a fi consecvent, să arate că în acelaşi timp când s-a ridicat 
papalitatea, s-a ridicat încă o altă putere mare exact ca ea, ocupând 
acelaşi teritoriu, având acelaşi caracter, făcând aceeaşi lucrare, 
continuând aceeaşi durată de timp, şi având aceeaşi soartă, şi că 
e totuşi o putere separată şi distinctă; ceea ce ar fi la fel de absurd 
precum ar fi imposibil. 

Capul care a fost rănit de moarte a fost capul papal. Noi 
ajungem la această concluzie urmând principiul incontestabil că 
oridecâteori se vorbeşte în profeţie despre simbolul unei guvernări, 
acesta se aplică acelei guvernări numai când este reprezentată de 
acel simbol. Astfel Roma este reprezentată de două simboluri: 
balaurul şi fiara leopard pentru că ea prezintă două faze: păgână 
şi papală; şi oridecâteori se vorbeşte despre balaur aceasta se 
aplică Romei numai în forma sa păgână şi oridecâteori se vorbeşte 
despre fiara leopard se aplică Romei numai în forma sa mărturisită 
creştină. Dar Roma era păgână în zilele lui Ioan, care a trăit sub 
cel de-al şaselea cap, sau capul imperial. Aceasta ne arată dintr-
odată că şase dintre capete, incluzându-l pe cel imperial, aparţin 
balaurului; şi dacă oricare dintre aceste capete ar fi fost rănit de 
moarte, atunci ar fi fost unul dintre capetele balaurului sau una 
dintre formele de guvernare care aparţineau Romei în forma ei 
păgână, nu unul dintre capetele fiarei; şi Ioan ar fi spus: Am văzut 
unul dintre capetele balaurului rănit de moarte. Dar Ioan spune 
că a fost unul din capetele fiarei, cel care a fost rănit de moarte. 
Cu alte cuvinte această rană a fost făcută formei de guvernare care 
exista în Imperiul Roman după schimbarea sa de la păgânism la 
creştinism. Însă după această schimbare, a existat doar un cap, şi 
acela era cel papal. Astfel este dincolo de controversă că nimeni 
altcineva decât capul papal a fost rănit de moarte şi rana sa de 
moarte a fost apoi vindecată. Această rănire este acelaşi lucru ca şi 
ducerea în robie. (Apocalipsa 13:10). Acest lucru s-a produs atunci 
când papa a fost luat prizonier de generalul francez Berthier şi 
guvernarea papală a fost abolită pentru un timp în anul 1798. 
Dezbrăcat de puterea sa, atât civilă, cât şi eclesiastică, papa Pius 
al VI-lea a murit în exil la Valence, în Franţa, la 29 august 1799. 
Dar rana de moarte a început să se vindece, când papalitatea a fost 
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restabilită, deşi cu mai mică putere decât înainte, prin alegerea 
unui nou papă la 14 martie 1800. (Vezi Archibald Bower, Istoria 
papilor, vol. III, p. 404-428; George Croly, Apocalipsul Sfântului 
Ioan, Ediţia Londoneză, p. 251.).

Această fiară îşi deschide gura rostind blasfemii contra lui 
Dumnezeu pentru a denigra numele Său. (Vezi comentariile 
referitoare la Daniel 7:25 despre titlurile semeţe pe care şi le-au 
asumat papii). 

El huleşte cortul din ceruri, îndreptând atenţia supuşilor săi 
spre propriul său tron şi palat în loc de a o îndrepta spre cortul 
lui Dumnezeu; atrăgând atenţia lor de la cetatea lui Dumnezeu, 
Ierusalimul de sus, şi îndreptând-o spre Roma ca cetatea eternă; 
şi el îi huleşte pe cei ce locuiesc în cer, asumându-şi să exercite 
puterea de a ierta păcatele şi de a abate astfel minţile oamenilor 
de la lucrarea de mijlocire a lui Hristos şi a ajutoarelor Sale cereşti 
din sanctuarul de sus. 

Prin versetul 10 suntem îndreptaţi din nou spre evenimentele 
din 1798, când acea putere care timp de 1260 de ani i-a dus în 
robie pe sfinţii lui Dumnezeu, a fost dusă în robie ea însăşi, după 
cum am remarcat deja.

„I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat 
putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura şi 
a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească 
Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu 
sfinţii şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, 
peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi 
locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a 
fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a 
fost junghiat. Cine are urechi, să audă! Cine duce pe alţii în robie, 
va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu 
sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.” (Apocalipsa 13:5-10, 
versetul 8, trad. engleză).

Versetele 11-17.  Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă 
fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un 
balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi 
făcea ca pămîntul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a 
cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârşea semne mari, 
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pînă acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pămînt, 
în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pămîntului prin 
semnele, pe cari i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis 
locuitorilor pămîntului să facă o icoană fiarei, care avea rana 
de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, 
ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei 
ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi 
mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe 
mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra 
sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau 
numărul numelui ei.

Aceste versete introduc al treilea mare simbol din profeţia pe 
care o cercetăm, denumit în mod obişnuit fiara cu două coarne. 
Noi ne întrebăm desigur, care este aplicaţia sa. Balaurul, Roma 
păgână şi fiara leopard, Roma papală, prezintă înaintea noastră 
mari organizaţii care stau ca reprezentanţi a două mari sisteme 
de religie falsă. Prin analogie s-ar părea că simbolul care a rămas, 
fiara cu două coarne are o aplicaţie similară şi îşi găseşte împlinirea 
într-o naţiune care este reprezentativă pentru un alt mare sistem 
de religie. Analogia ar cere ca simbolul rămas, fiara cu două 
coarne, să aibă o aplicaţie similară, şi să îşi găsească împlinirea 
în vreo naţiune care este reprezentativă pentru încă un alt mare 
sistem de religie. Însă unicul sistem care a rămas şi care exercită 
o influenţă stăpânitoare în lume astăzi este protestantismul. 
Considerat în mod abstract, păgânismul cuprinde toate ţările 
păgâne conţinând mai mult decât jumătate din populaţia globului. 
Catolicismul, care poate fi considerat, probabil, ca incluzând şi 
religia bisericii ortodoxe greceşti, care este aproape identică cu 
el, cuprinde naţiunile care compun o mare parte a creştinătăţii. O 
descriere clară a mahomedanismului şi a influenţei sale a fost dată 
în alte profeţii (vezi comentarii la Daniel 11 şi Apocalipsa 9). Dar 
protestantismul este religia naţiunilor care constituie avangarda 
lumii în libertate, iluminare, progres şi putere. 

Dacă, deci, protestantismul este religia spre care trebuie să 
privim, atunci cărei naţiuni reprezentative pentru acea religie se 
aplică profeţia? Există naţiuni protestante remarcabile în Europa, 
dar pentru motive pe care le vom expune mai departe simbolul 
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nu se poate aplica niciuneia dintre ele. O cercetare atentă duce 
la concluzia că el se aplică Americii protestante sau guvernării 
Statelor Unite ale Americii. Motivul pentru o astfel de aplicaţie şi 
dovezile de care este sprijinit vor fi examinate cu atenţie. 

1. Probabilităţi analizate. Există motive care să ne facă să 
credem că Statele Unite ar fi menţionate în profeţie? Ce condiţii 
au făcut ca alte naţiuni să-şi găsească un loc în raportul profetic? 
În primul rând ei au avut o parte proeminentă în istoria lumii, 
în al doilea rând, mai presus de toate ele au avut stăpânire peste 
poporul lui Dumnezeu sau au avut relaţii importante cu el. În 
rapoartele Bibliei şi ale istoriei civile noi găsim date din care 
deducem această regulă cu privire la menţionarea profetică a 
guvernelor pământeşti; şi anume, oricând relaţiile poporului lui 
Dumnezeu cu vreo naţiune sunt de aşa natură, încât o istorie 
exactă a primului, care este obiectul a toată revelaţia, nu ar putea 
fi dată fără a remarca pe cea din urmă, atunci o astfel de naţiune 
este menţionată în profeţie Toate aceste condiţii s-au împlinit cu 
siguranţă în guvernul nostru (n.tr. Statele Unite). Nicio naţiune 
nu a atras vreodată mai multă atenţie, nu a trezit mai multă 
uimire, sau nu a promis mai multă eminenţă sau influenţă. Şi cu 
siguranţă, dacă undeva pe pământ se poate găsi o linie puternică 
de credincioşi, care sunt sarea pământului şi lumina lumii, a căror 
istorie nu ar putea fi scrisă fără a menţiona guvernul sub care ei 
trăiesc şi se bucură de libertatea lor, aceasta este aici. 

În multe minţi s-a fixat convingerea că ridicarea şi progresul 
acestei naţiuni au fost de aşa natură încât providenţa a văzut 
potrivit să o prevadă în profeţie. 

Guvernatorul Pownal, un om de stat englez, a prezis în 1780, 
în timp ce revoluţia americană progresa, că această ţară va deveni 
independentă; că o activitate civilizatoare dincolo de ceea ce putea 
cunoaşte Europa o va anima şi că puterea ei navală şi comercială 
va fi găsită în fiecare colţ al globului. El vorbeşte apoi despre 
stabilirea probabilă a acestei ţări, ca o putere liberă şi suverană, 
ca o „revoluţie care are semne ciudate de intervenţie divină, 
modificând cursul obişnuit al afacerilor omeneşti, mai mult decât 
oricare eveniment pe care l-a experimentat această lume”.

De Toqueville, un scriitor francez, spune, vorbind despre 
separarea Statelor Unite de Anglia: 
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„Aceasta poate părea nebunia lor, dar a fost soarta lor; sau, 
mai degrabă, providenţa lui Dumnezeu care, fără îndoială, are 
pentru ei o lucrare de făcut, în care spiritul material puternic al 
caracterului englezesc ar fi fost o povară prea grea, de moarte, 
asupra progresului lor.”

Vorbind  despre nenorocirile pe care le-au întâmpinat alte 
guvernări din emisfera vestică, George Alfred Townsend spune (în 
New World and Old, p. 635): 

„Istoria Statelor Unite a fost despărţită printr-o providenţă 
binefăcătoare, departe de istoria sălbatică şi crudă a restului 
continentului.”

Astfel de consideraţii au scopul să trezească în fiecare minte 
ideea că această naţiune va fi găsită ca având un oarecare loc în 
realizarea planurilor providenţiale ale lui Dumnezeu în această 
lume şi că undeva se va vorbi despre ea în Cuvântul Profeţiei. 

2. Cronologia acestei puteri. În ce perioadă a istoriei acestei 
lumi este aşezată în profeţie ridicarea acestei puteri? În această 
privinţă temelia concluziilor la care trebuie să ajungem este deja 
pusă în faptele expuse cu privire la fiara leopard. Aceasta avea loc 
în timpul când această fiară era dusă în robie sau lovită cu sabia 
(vers. 10) sau avea unul din capete rănite de moarte (vers. 3); atunci 
a văzut Ioan apărând fiara cu două coarne. Dacă fiara leopard 
semnifică, aşa cum am dovedit, papalitatea, iar ducerea ei în robie 
şi-a găsit împlinirea prin nimicirea temporară a papalităţii de către 
francezi în 1798, atunci noi avem un timp precis special, când 
trebuie să căutăm ridicarea acestei puteri. Expresia „ridicându-se” 
trebuie să semnifice că acea putere, la care ea se aplică, urma să fie 
nou organizată şi să crească în influenţă şi să se evidenţieze. Puterea 
reprezentată prin acest simbol trebuie, prin urmare, să fie o putere 
care în 1798 deţinea această poziţie în faţa lumii.

În ce poziţie se aflau Statele Unite în acel timp? Macmillan 
and Co., editorii londonezi, anunţând Almanahul Oamenilor de 
Stat pentru 1897, fac o afirmaţie interesantă despre schimbările 
care au avut loc între naţiunile conducătoare ale lumii în timpul a 
jumătate de secol între 1817 şi 1867. Ei spun:

„Această jumătate de secol a stins trei împărăţii, un ducat mare, 
opt ducate, patru principate, un electorat, şi patru republici. S-au 
ridicat trei noi împărăţii, şi o împărăţie a fost transformată într-
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un imperiu. Există acum patruzeci şi unu de state în Europa, faţă 
de cincizeci şi nouă câte existau în 1817. Extinderea teritorială a 
statelor mai mari ale lumii nu este mai puţin remarcabilă. Rusia 
a anexat 567.364 mile pătrate, Statele Unite 1.968.009; Franţa 
4.620; Prusia 29.781; Sardinia, extinzându-se în Italia, a crescut 
cu 83.041; Imperiul Indian a crescut cu 431.616. Principalele state 
care au pierdut teritorii sunt Turcia, Mexic, Austria, Danemarca şi 
Ţările de Jos.”

În semnificaţia lor pentru profeţia din faţa noastră, aceste 
afirmaţii sunt vrednice de atenţia specială a cititorului. În timpul 
jumătăţii de secol numite, douăzeci şi unu de guverne au dispărut 
în mod complet, şi doar trei noi s-au ridicat. Cinci au pierdut 
teritorii în loc să câştige. Doar cinci, în afară de Statele Unite, 
au adăugat la teritoriile lor, şi unul, care a făcut cel mai mult în 
direcţia aceasta, a adăugat doar puţin peste o jumătate de milion 
de mile pătrate; în timp ce Statele Unite au adăugat aproape două 
milioane de mile pătrate. Astfel guvernul american a adăugat 
peste un milion patru sute de mile pătrate la teritoriul lor între 
cei cincizeci de ani menţionaţi, mai mult decât orice altă naţiune 
individuală, şi peste alte opt sute de mii au fost adăugate în acel 
timp de toate celelalte naţiuni ale lumii socotite împreună. Se 
poate îndoi cineva despre ce naţiune „răsărea” în timpul perioadei 
cuprinse de aceste statistici? Cu siguranţă trebuie admis că Statele 
Unite sunt singura putere care îndeplineşte specificaţiile profeţiei 
referitor la acest punct al cronologiei. 

În observaţiile sale cu privire la Apocalipsa 13 scrise în anul 
1754, John Wesley spune despre fiara cu două coarne:

„Ea nu a venit încă, deşi nu poate fi departe. Căci ea trebuie să 
apară la sfârşitul celor 42 de luni ale primei fiare.”

3. Vârsta acestei puteri. Există dovezi bune în profeţie 
pentru a arăta că guvernarea simbolizată prin fiara cu două coarne 
este introdusă în prima parte a carierei sale, adică în perioada în 
care era o putere tânără. Cuvintele lui Ioan sunt: „Apoi am văzut 
ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca 
ale unui miel.” De ce nu spune Ioan în mod simplu: „care avea 
două coarne”? De ce adaugă el „ca un miel”? Aceasta cu scopul de 
a semnifica caracterul acestei fiare, arătând că ea are nu numai 
o comportare inocentă şi inofensivă, ci şi că este o putere foarte 
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tânără; căci coarnele unui miel sunt coarne ce abia au început să 
crească. 

Reţineţi că prin argumentul precedent al cronologiei privirea 
noastră este fixată asupra anului 1798, şi puterea simbolizată era 
atunci o putere tânără, conform argumentului de faţă. Ce putere 
remarcabilă se ridica atunci, ieşind în evidenţă, dar fiind încă 
tânără? Nu era Anglia, nici Franţa, nici Rusia, nici vreo altă putere 
europeană. Pentru a găsi o putere tânără care se ridică în acea 
epocă suntem obligaţi să ne îndreptăm ochii spre Lumea Nouă. 
Dar imediat ce ne îndreptăm în acea direcţie privirile se opresc 
inevitabil asupra Statelor Unite, ca fiind puterea în discuţie. Nicio 
altă putere de cealaltă parte a oceanului nu are dreptul să fie 
menţionată în comparaţie cu ea.

4. Localizarea fiarei cu două coarne. O singură declaraţie 
a profeţiei este suficientă pentru a ne călăuzi la concluzii importante 
şi corecte în această privinţă. Ioan o numeşte „o altă fiară”. De 
aceea ea nu este o parte a primei fiare, iar puterea simbolizată 
prin ea, nu este o parte a aceleia simbolizată prin prima fiară. 
Aceasta pe care o numeşte Ioan „o altă fiară” cu siguranţă nu este 
o parte a primei fiare; şi puterea simbolizată de către ea în mod 
asemănător nu este o parte din ceea ce este intenţionat de către 
acea fiară. Aceasta este o lovitură fatală pentru pretenţia celor care 
evitând aplicarea simbolului la Statele Unite spun că el semnifică 
o oarecare fază a papalităţii, căci într-un astfel de caz aceasta ar fi 
o parte a fiarei precedente – fiara leopard. 

Dacă aceasta este „o altă fiară”, „care iese din pământ”, aceasta 
trebuie să ocupe un teritoriu care nu a fost acoperit de alte 
simboluri. Să trecem pe scurt, deci, în revistă acele simboluri găsite 
în cuvântul lui Dumnezeu, care reprezintă guvernări pământeşti. 
Acestea se găsesc, în principal, dacă nu cu totul, în cărţile lui 
Daniel şi Apocalipsei. În Daniel 2 este introdus un simbol în forma 
unui chip mare, care consta din patru părţi, - aur, argint, aramă şi 
fier, - care în cele din urmă este sfărâmat în bucăţi, şi un munte 
mare, care îi ia locul, umple întregul pământ. În Daniel 7 găsim un 
leu, un urs, un leopard şi o fiară mare şi îngrozitoare ce nu poate fi 
descrisă, care, după ce a trecut printr-o fază nouă şi remarcabilă, 
merge în lacul de foc. În Daniel 8 avem un berbece, un ţap, şi un 
corn, mic la început, însă care creşte foarte mare. În Apocalipsa 9 
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avem lăcustele asemenea cailor. În Apocalipsa 23 avem un balaur 
mare, roşu. În Apocalipsa 13 avem o fiară ca un leopard, hulitoare, 
şi o fiară cu două coarne ca ale unui miel.  În Apocalipsa 17 avem 
o fiară colorată în purpuriu, pe care şade o femeie, ţinând în mâna 
ei o cupă de aur plină de necurăţie şi urâciune. 

Ce guverne şi ce puteri sunt reprezentate prin toate acestea? 
Simbolizează vreuna dintre acestea Statele Unite? Unele dintre ele 
cu siguranţă reprezintă împărăţiile pământeşti, pentru că astfel 
ne informează în mod expres profeţiile; şi în aplicarea aproape 
a tuturor acestea este un acord  aproape general între interpreţi. 
Cele patru părţi ale marelui chip din Daniel 2 reprezintă patru 
împărăţii: Babilonul, sau Haldeea, Medo-Persia, Grecia şi Roma. 
Leul din capitolul al şaptelea reprezintă de asemenea Babilonul; 
ursul, Medo-Persia; leopardul, Grecia; şi fiara mare şi teribilă, 
Roma. Cornul cu ochii şi gură ca de om, care apare în a doua fază 
a acestei fiare, reprezintă papalitatea, şi cuprinde istoria până la 
timpul când a fost temporar răsturnată de francezi în 1798. În 
Daniel 8, în mod asemănător, berbecele reprezintă Medo-Persia; 
ţapul, Grecia; şi cornul cel mic, Roma. Toate acestea au o aplicare 
foarte clară şi hotărâtă la guvernările menţionate; niciuna dintre 
ele nu poate avea până aici o aplicare la Statele Unite.

Despre simbolurile prezentate în Apocalipsa 9 este de acord 
toată lumea că se aplică sarazinilor şi turcilor. Balaurul din 
Apocalipsa 12 este recunoscut ca simbol al Romei păgâne. Fiara 
leopard din capitolul 13 poate fi arătată a fi identică cu cornul al 
unsprezecilea al celei de-a patra fiare din Daniel 7 şi, ca urmare, 
simbolizează papalitatea. Fiara stacojie şi femeia din Apocalipsa 17 
după cum e evident se aplică de asemenea Romei sub conducerea 
păgână şi papală, simbolurile având referire specială la distincţia 
dintre puterea civilă şi cea eclesiastică, una fiind reprezentată de 
fiară, cealaltă de femeia care şade pe ea.

A mai rămas un simbol, şi acesta este fiara cu două coarne din 
Apocalipsa 13. Referitor la aceasta există o mai mare diferenţă de 
opinii; şi înainte de a căuta o aplicaţie, să privim la locul ocupat 
de acelea pe care le-am examinat deja. Babilonul şi Medo-Persia 
au acoperit întreaga parte civilizată din Asia. Grecia a acoperit 
Europa de Est, inclusiv Rusia. Roma, cu cele zece regate în care 
a  fost împărţită, aşa cum este reprezentată de cele zece degete de 
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la picioarele chipului din Daniel 2, de cele zece coarne ale fiarei a 
patra din Daniel 7, de cele zece coarne ale balaurului din Apocalipsa 
12 şi de cele zece coarne ale fiarei leopard din Apocalipsa 13 a 
acoperit întreaga Europă de Vest. Cu alte cuvinte întreaga emisferă 
estică cunoscută  istoriei şi civilizaţiei este acoperită de simboluri 
profetice care respectă aplicaţia despre care nu este nicio umbră 
de îndoială. 

Dar există în emisfera vestică o naţiune puternică ce merită, 
aşa cum am văzut, a fi menţionată în Profeţie şi care nu a fost 
prezentată încă. Există un singur simbol care a rămas şi căruia 
nu i s-a dat explicaţia. Toate simbolurile, cu excepţia unuia, au 
fost aplicate şi toate teritoriile disponibile din emisfera estică sunt 
acoperite de aplicaţii. Dintre toate simbolurile menţionate a rămas 
unul singur şi anume fiara cu două coarne din Apocalipsa 13. 
Dintre toate ţările de pe pământ pentru care există vreun motiv ca 
ele să fie menţionate în profeţie rămâne una singură: Statele Unite 
ale Americii. Reprezintă Statele Unite ale Americii fiara cu două 
coarne? Dacă da, atunci toate simbolurile îşi găsesc o aplicaţie şi 
tot terenul este acoperit. Dacă nu, urmează că Statele Unite nu 
este reprezentată în profeţie şi că simbolul fiarei cu două coarne 
rămâne fără o naţiune la care să se poată aplica. Dar prima din 
aceste presupuneri nu este probabilă, iar a doua nu este posibilă. 

O altă consideraţie care indică la localizarea acestei puteri este 
trasă din faptul că Ioan a văzut această putere ridicându-se din 
pământ. Dacă marea din care a ieşit fiara leopard (Apocalipsa 13:1) 
semnifică popoare, neamuri şi gloate (Apocalipsa 17:15), pământul 
ar sugera, prin contrast, un teritoriu nou şi neocupat anterior. 

Prin excludere de la continentele din est şi căutând un teritoriu 
care n-a fost cunoscut anterior civilizaţiei ne îndreptăm în mod 
necesar către emisfera vestică. 

5. Modul ridicării ei. Modul în care a fost văzută că se ridică 
fiara cu două coarne arată, împreună cu localizarea, vârsta şi 
cronologia ei, că ea este un simbol al Statelor Unite. Ioan a văzut 
fiara „ridicându-se din pământ”. Această expresie trebuie să fi fost 
folosită dinadins pentru a arăta contrastul dintre înălţarea acestei 
fiare şi cea a altor simboluri profetice naţionale. Cele patru fiare din 
Daniel 7 şi fiara leopard din Apocalipsa 13 au ieşit toate din mare. 
Noile naţiuni în general se ridică prin nimicirea altor naţiuni şi 
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luându-le locul. Dar nicio altă naţiune nu a fost răsturnată pentru 
a face loc Statelor Unite şi obţinerea independenţei ei a avut loc 
deja cu 15 ani înainte de a intra în câmpul profeţiei. Profetul a 
văzut numai pace. 

Cuvântul care este folosit în versetul 11 pentru a descrie modul 
în care această fiară se ridică este foarte expresiv. El este αναβαινῶ 
(anabainon), care se defineşte prin „a creşte sau a răsări ca o plantă”. 
Este remarcabil  faptul că aceeaşi figură a fost aleasă de scriitorii 
politici fără vreo referire la profeţii ca fiind cea mai bună idee pentru 
a împărtăşi modul în care au apărut Statele Unite. George Alfred 
Townsend spune în lucrarea sa intitulată The New World Compared 
with the Old (Lumea nouă comparată cu cea veche), p. 365: 

„În această ţesătură de insule, Indiile de Vest, a început viaţa 
ambelor Americi (de Nord şi de Sud). Acolo Columb a văzut 
uscatul; acolo Spania a început formarea Imperiului său de Apus 
strălucitor, dar ucigător; de acolo Cortez a plecat spre Mexico, 
De Soto către Mississippi, Balboa către Pacific şi Pizarro către 
Peru. Istoria Statelor Unite a fost despărţită printr-o providenţă 
binefăcătoare  de istoria sălbatică şi crudă a restului continentului, 
şi, asemenea unei seminţe, a crescut, devenind un imperiu, în timp 
ce imperiul însuşi, începând din sud, a fost destrămat de o furtună 
fără sfârşit a cărei istorie putem constata că este indicată chiar 
prin fulgerele care l-au devastat. Creşterea Americii engleze poate 
fi asemănătoare cu un ciclu de poezii cântate de cântăreţi separaţi 
care, asociindu-se în cele din urmă, formează un cor viguros care, 
atrăgând pe mulţi din depărtare, creşte până când îşi asumă în 
prezent demnitatea şi proporţiile unei epopei.” 

Un scriitor pentru Dublin Nation vorbea, cam în anul 1850, 
despre Statele Unite ca despre un imperiu minunat care „răsare”  
şi „din tăcerea pământului adaugă zilnic la puterea şi fala sa”.

În History of the Great Reformation, vol. IV, p. 238, a lui 
Martin, există un pasaj în care Edward Everett spunea, într-un 
discurs către exilaţii englezi, care au întemeiat această ţară:

„Au căutat ei un loc retras, inofensiv prin obscuritatea lui şi 
sigur prin depărtarea lui, unde mica biserică din Leyden să se 
poată bucura de libertatea conştiinţei? Iată regiunile puternice 
peste care prin cucerire paşnică – victoria sine clade (victoria fără 
luptă) - ei au ridicat steagurile crucii.” 
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Doreşte acum cititorul să privească aceste expresii pune cap la 
cap: „ridicându-se din pământ”, „asemenea unei seminţe tăcute, 
care creşte devenind un imperiu”, „regiunile puternice” obţinute 
prin „cucerirea paşnică”? Prima expresie este cea a profetului, 
care afirmă cum se va ridica fiara cu două coarne, celelalte sunt 
ale scriitorilor politici, care vorbesc cum a fost istoria Statelor 
Unite ale Americii. Se poate să nu vadă cineva că ultimele trei sunt 
exact la fel cu prima şi că ele raportează o completă îndeplinire a 
prezicerii?

O altă întrebare firească urmează: S-au „ridicat” Statele 
Unite într-un mod care să îndeplinească specificaţiile profeţiei? 
Haideţi să vedem. Cu scurt timp înainte de marea reformă din 
zilele lui Martin Luther, nu mai mult de 400 de ani în urmă, a 
fost descoperită emisfera vestică. Reforma a trezit naţiunile, care 
fuseseră încătuşate în legăturile chinuitoare ale superstiţiei şi 
asupririi, la marele adevăr că este dreptul de provenienţă cerească 
al oricărui om să se închine lui Dumnezeu în conformitate cu  
îndemnurile propriei sale conştiinţe. Dar stăpânii nu puteau 
suferi să-şi piardă puterea, iar intoleranţa religioasă a continuat să 
asuprească oamenii. În aceste împrejurări un grup de eroi religioşi 
au fost determinaţi în cele din urmă să caute în sălbăticia Americii 
acea măsură de libertate civilă şi religioasă pe care o doreau atât de 
mult. Pentru realizarea scopului lor 100 din aceşti exilaţi voluntari 
au debarcat de pe vasul „Mayflower” pe coasta noii Anglii la 22 
decembrie 1620. Martyn spune: „Acolo s-a născut noua Anglie şi 
primul ei ţipăt de copil a fost o rugăciune de mulţumire Domnului.” 

O altă aşezare engleză permanentă a fost stabilită la Jamestown, 
Virginia, în 1607. În cursul timpului s-au stabilit alte aşezări şi s-au 
organizat colonii care erau toate supuse coroanei Angliei până la 
declaraţia de independenţă din 4 iulie 1776.

Populaţia acestor colonii număra în 1701 un număr de 262.000, 
în 1749 un număr de 1.046.000, în 1775 un număr de 2.803.000 
locuitori. Atunci a izbucnit războiul coloniilor americane 
pentru  independenţă. În 1776 s-au declarat o naţiune liberă şi 
independentă. În 1777 delegaţi din treisprezece state iniţiale, - 
New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New 
York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, 
North Carolina, South Carolina, şi Georgia, - adunate în Congres, 
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au adoptat Articolele Confederaţiei. În 1783, războiul revoluţiei 
s-a încheiat cu un tratat de pace cu Marea Britanie, prin care a 
fost recunoscută  independenţa Statelor Unite, şi i-a fost cedat 
teritoriul de 815.615 mile pătrate. În 1787 s-a redactat Constituţia 
şi a afost ratificată de cele treisprezece state menţionate anterior; 
şi în 1 martie 1789 ea a intrat în vigoare. Atunci nava statului 
american a fost lansată cu bine, cu aproape trei milioane de 
suflete. Astfel ajungem la anul 1798, când această guvernare este 
introdusă în profeţie.  Şi acum, trecând puţin peste o sută de ani, 
la începutul secolului al douăzecilea, teritoriul Statelor Unite s-a 
extins la 3.678.392 mile pătrate, şi populaţia sa a crescut la aproape 
93.000.000 persoane. Progresul său în ziare, şcoli, producţia 
de metale preţioase, şi bogăţii de toate felurile care aparţin unui 
popor civilizat, a fost la fel de remarcabil, şi ne dă o bază amplă 
pentru aplicarea profeţiei. 

6. Caracterul guvernării sale simbolizat.  În acest 
paragraf vom găsi altă dovadă că simbolul reprezintă Statele Unite. 
Descriind această putere Ioan spune că ea avea „două coarne, ca 
ale unui miel”. Coarnele unui miel indică, mai întâi, tinereţe, în al 
doilea rând, nevinovăţie şi blândeţe. Ca o putere care s-a înălţat 
recent, Statele Unite răspund în mod admirabil simbolului în 
privinţa vârstei, în timp ce nicio altă putere nu îndeplineşte această 
condiţie. Considerat ca un index al puterii şi caracterului, se poate 
preciza ce anume constituie cele două coarne ale guvernării, 
dacă poate fi stabilit care este secretul puterii sale şi ce descoperă 
caracterul său sau constituie mărturisirea sa exterioară. Onoratul 
J.A.Bingham ne dă cheia întregii chestiuni, atunci când afirmă că 
scopul celor care au căutat pentru prima oară aceste ţărmuri a fost 
pentru a găsi „ceea ce lumea nu văzuse de veacuri, adică o biserică 
fără papă şi un stat fără rege.” Cu alte cuvinte aceasta urma să fie 
o guvernare în care puterea eclesiastică să fie separată de puterea 
civilă şi  libertatea civilă şi religioasă aveau să deţină supremaţia. 

Nu este necesar niciun argument pentru a arăta că aceasta este 
exact mărturisirea guvernului american. Articolul IV, secţiunea 4 
din Constituţia Statelor Unite, declară: „Statele Unite vor garanta 
fiecărui stat din această uniune o formă republicană de guvernare.” 
Articolul 6: „Nicio probă religioasă nu va fi cerută vreodată pentru 
atestarea în vreo slujbă de interes public din Statele Unite.” 
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Primul amendament al Constituţiei (Art.1) începe după cum 
urmează: „Congresul nu va face nicio lege cu privire la înfiinţarea 
vreunei religii sau interzicerea exercitării libere a acesteia.” Aceste 
articole mărturisesc largile garanţii de libertate civilă şi religioasă 
şi separarea deplină şi permanentă a bisericii de stat. Ce simboluri 
mai bune pot fi date acestor caracteristici decât „două coarne ca 
de miel”? În ce altă ţară poate fi găsită o stare de lucruri, care să 
reprezinte atât de complet această caracteristică a simbolului?

7. Forma republicană. Fiara cu două coarne simbolizează o 
naţiune cu o formă de guvernare republicană. Aceasta este indicată 
prin absenţa coroanelor atât de pe capul, cât şi de pe coarnele ei. 
O coroană este un simbol potrivit pentru o formă de guvernare 
regală sau dictatorială, pe când absenţa coroanei, aşa cum este în 
acest caz, sugerează o guvernare în care puterea nu este acordată 
unei singure persoane, ci se află în mâinile poporului.

Dar aceasta nu este dovada cea mai concludentă că naţiunea 
simbolizată aici are o formă de guvernare republicană. Din versetul 
14 noi aflăm că atunci când trebuie realizată o acţiune naţională 
este făcut un apel către popor: „Ea a zis locuitorilor pământului că 
ei trebuie să facă o icoană fiarei.” (Apocalipsa 13:14, engl.) Dacă 
forma de guvernare ar fi o monarhie, chestiunile naţionale cu greu 
ar fi cedate în acest mod necalificat poporului; şi faptul că aici se 
face apel la popor, arată că forma de guvernare este de aşa fel încât 
puterea este învestită în mâinile lor; şi aceasta este în mod deosebit 
cazul Statelor Unite, dar nu există nicio altă guvernare căreia să se 
poată aplica în mod rezonabil acest simbol. Aceasta constituie o 
altă verigă puternică în lanţul dovezilor că acest simbol trebuie să 
se aplice la Statele Unite ale Americii. 

8. O naţiune protestantă. Fiara cu două coarne simbolizează 
de asemenea o guvernare care este de religie protestantă, sau care, 
cel puţin, nu este de religie catolică. S-a arătat că fiara dinainte 
simboliza papalitatea; şi despre fiara cu două coarne citim că ea 
a făcut ca pământul şi cei ce îl locuiesc să se închine fiarei dintâi. 
Însă în toate ţările catolice oamenii se închină voluntar fiarei sau 
ascultă de dictatul Catolicismului, fără să fie „făcuţi” sau obligaţi 
de către guvern să facă astfel. Faptul că poporul acestei guvernării 
nu oferă această închinare până când nu este determinat să facă 
astfel de către puterea civilă, arată că religia pe care o au ei nu este 
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catolicismul. Şi ca o consecinţă aproape inevitabilă, rezultă că este 
protestantismul! Pentru că acestea sunt singurele două religii cu 
o oarecare semnificaţie în creştinism. Statele Unite sunt o naţiune 
protestantă şi împlinesc cerinţele profeţiei admirabil şi în această 
privinţă. Astfel, din nou profeţia indică direct această naţiune.

9. Vocea ca un balaur. După ce remarcă toate trăsăturile 
bune prezentate în acest simbol, cu durere citim că el „vorbea 
ca un balaur.” Înainte de a intra în discuţia despre acest simbol 
profetic, să revedem punctele deja stabilite: 

(1). Puterea simbolizată prin fiara cu două coarne trebuie să 
fie o naţiune distinctă de puterile civile sau eclesiastice ale lumii 
vechi.

(2). Ea trebuie să se ridice în Emisfera Vestică.
(3). Ea trebuie să iasă în evidenţă şi să aibă o poziţie influentă 

în jurul anului 1798.
(4). Ea trebuie să se înalţe într-un mod paşnic şi liniştit, 

crescându-şi puterea şi teritoriul, diferit de alte naţiuni, fără 
războaie de agresiune şi fără cuceriri prin război. 

(5). Progresul ei trebuie să fie atât de evident pentru privitor 
încât să-l uimească la fel cum ar face-o creşterea perceptibilă a 
unui animal în faţa ochilor săi. 

(6). Ea trebuie să aibă o formă de guvernare republicană. 
(7). Religia ei trebuie să fie protestantă.
(8). Ea trebuie să prezinte în faţa lumii, ca un indice al 

caracterului ei şi a elementelor guvernării ei două mari principii 
care sunt în ele însele drepte, inocente, şi asemenea unui miel.

(9). Ea trebuie să-şi îndeplinească lucrarea după 1798.
Noi am văzut din aceste specificaţii mai întâi că ele se găsesc în 

mod concludent în istoria Statelor Unite şi în al doilea rând că nu se 
întâlnesc în istoria niciunei alte naţiuni de pe suprafaţa pământului. 
De aceea este imposibil a aplica simbolul din Apocalipsa 13:11 
vreunei alte naţiuni în afara Statelor Unite ale Americii.

Însă, după ce descrie înfăţişarea asemănătoare cu a mielului 
a acestui simbol, profetul adaugă: „Şi ea vorbea ca un balaur.” 
Balaurul, prima din cele trei fiare din lanţul profetic examinat, 
a fost un persecutor neobosit al bisericii lui Dumnezeu. Fiara 
leopard, care a urmat a fost de asemenea o putere persecutoare, 
nimicind vieţile a milioane de urmaşi ai lui Hristos în perioada 
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celor 1260 de ani. Când ajungem la fiara a treia, cu două coarne ca 
de miel, aceasta vorbea ca prima, şi astfel se dovedeşte că ea este 
un balaur în inimă;  „Pentru că din prisosul inimii vorbeşte gura”, 
şi în inimă iau naştere acţiunile. Aceasta deci, ca şi altele, urmează 
să fie o putere persecutoare; şi motivul pentru care vreuna dintre 
ele este menţionată în profeţie, este pentru că ele sunt puteri 
persecutoare. Iar dacă Statele Unite sunt puterea avută în vedere 
prin acest simbol, care vorbeşte ca un balaur, rezultă că ele vor 
elabora legi nedrepte şi opresive împotriva credinţei şi practicii 
religioase a unora dintre cetăţenii ei. 

Acesta nu este un eveniment atât de improbabil cum ar părea la 
început. Trebuie să reţinem că în ultimele zile marea majoritate a 
oamenilor din cele mai favorizate ţări vor cădea din nou în starea 
morală josnică descrisă în versete biblice precum Matei 24:12;  
2 Timotei 3:1-5; 2 Petru 3:3, 4; Luca 17:26-30; 18:8; şi din partea 
acestora vor suferi persecuţie cei ce doresc să trăiască cu evlavie 
în Hristos. 

Răul apare ca ameninţare şi dintr-o altă parte. Romano-
catolicismul, care a devenit puternic prin imigraţie, şi-a fixat 
ochiul său lacom asupra Statelor Unite, hotărât să îşi aducă această 
guvernare sub puterea sa. Votul domneşte aici, şi catolicismul 
controlează un mare număr de voturi, pe care le manipulează cu 
grijă pentru propriile sale scopuri. Cu o astfel de armă în mâinile 
sale, puterea sa spre rău este aproape nelimitată; pentru că mulţimi 
de politicieni lipsiţi de scrupule, care sunt plătiţi de ţara lor, nu 
lucrează pentru binele ţării lor, ci pentru preamărirea lor personală 
egoistă, stau gata să ajute orice partid care îndeplineşte orice plan, 
indiferent cât de rău, dacă acel partid îi va menţine în funcţie.

În ultimii ani am fost martori ai fenomenului prevestitor de 
rele al consolidării elementelor catolice în această ţară într-o 
gigantică societate, sau „federaţie”, după cum este cunoscută, 
care ţine anual întâlniri în marile noastre oraşe, şi conduce o 
campanie activă în interesele bisericii catolice. Această federaţie a 
fost atentă să anunţe că nu va intra în politică, - referindu-se prin 
aceasta că nu se va alia cu niciun partid politic, ştiind bineînţeles 
că o astfel de alianţă ar atrage împotrivirea altor partide politice. 
Are totuşi politica de a controla toate partidele politice, neavând 
împotrivirea niciunuia, ceea ce este cel mai rău sens în care vreo 
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biserică poate fi implicată în politică. Această mare federaţie, care 
are acum mai mult de trei milioane de membri, îşi poate înclina 
votul şi influenţa în mod solid contra oricărei acţiuni politice şi 
guvernamentale căreia i se împotriveşte; şi cum între partidele 
politice, care luptă pentru supremaţie în această ţară, ea deţine 
echilibrul puterii şi poate dicta condiţiile oricăreia, nu contează 
în ce parte se întorc alegerile, ele cu siguranţă se vor îndrepta în 
favoarea papalităţii. Această organizaţie s-a lăudat deja cu puterea 
ei asupra congresului. Când părea probabil ca această guvernare să 
se alăture Angliei în ceva acţiune pentru a pune capăt atrocităţilor 
practicate în aşa-numitul Stat Liber Congo sub domnia Maiestăţii 
Sale Catolice Leopold I al Belgiei, federaţia a intervenit şi o 
parte a raportului secretarului la următoarea convenţie (ţinută 
în Indianapolis în iulie 1907) a fost o declaraţie extinsă, care 
proclama cum luase acţiune federaţia „împiedicând Statele Unite 
de la orice act de intervenţie în afacerile statului Congo.”

Iar această federaţie nu doar intenţionează să controleze 
legislaţia naţională şi a statelor, ci conduce o campanie activă 
pentru suprimarea întregii literaturi anti-catolice din bibliotecile 
publice, şi chiar din corespondenţa în circulaţie. 

Frecventarea regulată de către preşedinte şi alţi oficiali 
guvernamentali a mesei dintr-o biserică catolică din Washington 
în Zilele Recunoştinţei, şi participarea preşedintelui, a vicepre-
şedintelui, a fostului preşedinte şi a altor membri de frunte ai 
Congresului la jubileul cardinalului Gibbon (iunie 1911), sunt 
indicaţii marcante ale întăriturii ferme pe care Roma şi-o asigură 
în această republică protestantă.

În plus de aceasta avem spiritismul, necredinţa, socialismul, 
dragostea liberă şi sindicatele, sau munca versus capital, şi 
comunismul, - toate răspândind în mod asiduu principiile sale 
contra maselor. Acestea sunt tocmai principiile care au lucrat între 
oameni, ca motiv declanşator, chiar înainte de Revoluţia Franceză 
în 1789 şi după aceea. Natura umană este aceeaşi în toate secolele, 
şi aceleaşi cauze vor produce aceleaşi rezultate.

10. Săvârşea semne mari. În acea parte a profeţiei în care 
este expusă lucrarea fiarei cu două coarne noi citim că „săvârşea 
semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer 
pe pământ în faţa oamenilor”. În această descriere noi mai avem 
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încă o dovadă că Statele Unite sunt puterea reprezentată de fiara 
cu două coarne. Nimeni nu va tăgădui că trăim într-un secol de 
minuni. (Recomandăm cititorului nostru observaţiile de la Daniel 
12:4, cu privire la realizările minunate ale secolului prezent pentru 
câteva ilustraţii ale principalelor succese în domeniul ştiinţei şi al 
invenţiilor). 

Dar profeţia nu se împlineşte prin marele progres în cunoştinţă, 
în descoperiri şi în invenţiile atât de remarcabile din timpul 
prezent. Căci minunile la care profetul s-a referit sunt evident 
produse cu scopul de a înşela oamenii aşa cum citim în versetul 
14: „Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe cari i se 
dăduse să le facă în faţa fiarei.” Aceasta identifică fiara cu două 
coarne cu profetul mincinos din Apocalipsa 19:20; pentru că acest 
profet fals este puterea care face minuni în faţa fiarei, „cu care el i-a 
înşelat pe cei care primiseră semnul fiarei şi pe cei care se închinau 
chipului ei,” exact lucrarea fiarei cu două coarne. Noi putem să 
stabilim acum prin ce fel de mijloace sunt produse minunile 
respective, întrucât Apocalipsa 16:13-14 se referă la „duhuri de 
draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii 
pământului întreg”, pentru a-i strânge pentru bătălia marii zile 
a Dumnezeului Atotputernic; şi aceste spirite care fac minuni ies 
din gura anumitor puteri, una dintre acestea fiind chiar profetul 
mincinos, sau fiara cu două coarne.

Prezicând aceste evenimente, care vor surveni chiar înaintea 
celei de a doua veniri a sa, Mântuitorul spune: „Căci se vor scula 
hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; şi vor face semne mari şi 
minuni până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă chiar şi pe 
cei aleşi.”  (Matei 24:24). Aici sunt din nou prezise minuni făcute 
cu scopul de a înşela, minuni atât de puternice încât să înşele chiar 
şi pe cei aleşi, dacă va fi cu putinţă.

Astfel aici avem o profeţie (şi există şi multe altele), care prezintă 
dezvoltarea în zilele din urmă a unei puteri făcătoare de minuni, 
care se manifestă într-o măsură uimitoare şi fără precedent ca 
să propage minciuna şi rătăcirea. Naţiunea cu care este în mod 
special legată este cea reprezentată de fiara cu două coarne sau 
profetul mincinos. Agentul care stă în spatele manifestărilor 
exterioare urma să fie satanic, duhuri de draci. Profeţia indică o 
astfel de lucrare ca având loc în America în prezent. Găsim noi 
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ceva de felul acesta? Citiţi răspunsul în plângerea profetului: „Vai 
de locuitorii pământului şi ai mării! Pentru că diavolul s-a pogorât 
la voi cuprins de o mânie mare, pentru că ştie că are doar un scurt 
timp.” Stai îngrozit, pământule; tremuraţi, o popoarelor, însă nu 
fiţi înşelaţi! Spectrul larg de rele ne întâmpină, după cum declară 
profetul. Satan este dezlănţuit. Din adâncimea Tartarului miriade 
de demoni roiesc peste ţară. Prinţul întunericului se manifestă 
ca niciodată până acum, şi aruncând peste lucrarea sa o pretinsă 
manta cerească, el o numeşte - spiritism.

(1). Poartă, în acest caz, spiritismul, aceste trăsături ale originii 
satanice?

a. Spiritele care comunică pretind că sunt prietenii dispăruţi. 
Dar Biblia ne asigură în termenii cei mai expliciţi că morţii sunt 
în întregime inactivi şi inconştienţi până la înviere; cei morţi nu 
ştiu nimic (Eclesiastul 9:5); că orice activitate a minţii a încetat 
(Psalmi 146:4); că orice simţământ al inimii a dispărut (Eclesiastul 
9:6) şi că nu există nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici 
înţelepciune în mormântul în care zac. (Eclesiastul 9:10). De 
aceea orice inteligenţă ar veni la noi, mărturisindu-ne a fi unul 
dintre prietenii noştri morţi, noi ştim din cuvântul lui Dumnezeu 
că aceasta nu este adevărat. Însă, îngerii lui Dumnezeu nu spun 
minciuni; ca urmare, aceştia nu sunt îngeri buni. Duhurile de 
draci vor minţi; aceasta este lucrarea lor şi acestea sunt scrisorile 
pe care ni le înmânează ei chiar de la început ca să îi recomande.

b. Doctrinele pe care ei le învaţă sunt de asemenea direct 
contrare Bibliei. Ele Îl neagă pe Dumnezeu şi Îl neagă pe Hristos. 
Ei neagă ispăşirea. Ei neagă Biblia, şi neagă existenţa păcatului 
şi toată deosebirea dintre bine şi rău. Ei neagă sacralitatea 
legământului căsătoriei; şi îşi presară afirmaţiile cu blasfemii 
contra lui Dumnezeu şi a Fiului Său şi contra a tot ce este frumos 
şi bun, şi pur, ei aprobă fiecare tendinţă spre păcat, şi fiecare poftă 
firească, trupească. Nu ne spuneţi că aceste lucruri, prezentate 
deschis sub acoperământul religiei, şi susţinute de arătări şi sunete 
supranaturale, sunt ceva mai puţin decât capodopera lui Satan. Ca 
dovadă că aceste acuzaţii nu sunt prea severe, vezi cartea „Past, 
Present and Future” (Trecut, prezent şi viitor), conţinând citate 
din scrierile lor proprii. (Review and Herald Association, Takoma 
Park, Washington, D.C.)
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(2) Spiritismul răspunde cu exactitate profeţiei prin prezentarea 
de semne mari şi minuni. Printre realizările sale pot fi notate 
următoarele: diferite obiecte sunt transportate dintr-un loc în altul 
de spirite; o muzică încântătoare a fost produsă independent de 
agenţii omeneşti cu sau fără ajutorul unor instrumente vizibile; au 
fost prezentate multe cazuri de vindecări bine atestate; persoane 
au fost ridicate în aer de către spirite în prezenţa spectatorilor; au 
fost ridicate în aer mese cu câteva persoane pe ele; spiritele s-au 
prezentat în formă trupească şi au vorbit cu voci auzibile. 

(3) Spiritismul modern răspunde de asemenea profeţiei prin 
aceea că şi-a avut originea în Statele Unite; legând astfel minunile 
sale cu lucrarea fiarei cu două coarne. Începând în Hydesville, New 
York, în familia lui John D. Fox, în ultima parte a lui martie 1848, 
el s-a răspândit cu o rapiditate incredibilă în lumea întreagă. O 
scrisoare adresată autorului de către un editor care este lider spiritist, 
în decembrie 1895, pretinde cinci milioane de adepţi în Statele Unite, 
şi cincizeci de milioane în întreaga lume. Despre cei care au devenit 
susţinătorii acestei credinţe, Judge Edmonds a spus, deja în 1853: 

„Pe lângă mulţimea nediferenţiată, există mulţi între ei acum de 
poziţie socială înaltă şi cu talent, - medici, avocaţi şi laici în număr 
mare, un episcop protestant, eruditul şi respectatul preşedinte 
al unui colegiu, judecători din instanţele supreme, membri ai 
Congresului, ambasadori străini şi foşti membri ai Senatului 
Statelor Unite.”

Afirmaţia anterioară a fost scrisă cu mulţi ani în urmă; şi de 
la acel timp până acum lucrarea spiritelor a progresat în mod 
constant, şi se răspândeşte între toate clasele de oameni.

Un motiv pentru care este acum dificil să estimăm numărul 
celor care ar putea fi spiritişti recunoscuţi, este că cei mai influenţi 
şi mai respectaţi dintre susţinătorii acestei mişcări ascund sub 
văl trăsăturile respingătoare şi imorale ale acestui sistem, care 
până aici a fost atât de proeminent, şi îşi asumă o haină creştină. 
Prin această mişcare ei se aduc pe ei şi o mulţime de membri ai 
bisericilor pe un teren comun, unde nu există nicio deosebire între 
ei în fapt, deşi pot exista multe cu numele; cei din urmă rămân 
încă în diferitele biserici.

O mică lucrare de Hudson Tuttle, „Ce este spiritismul?”, la 
p. 6, oferă o listă de douăzeci şi doi de împăraţi, regine, prinţi 
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şi membri ai nobilimii, care au căutat prin spiritism sfaturi în 
problemele lor, sau au favorizat şi spirijinit pretenţiile lui. Astfel 
el pregăteşte împlinirea versetului din Apocalipsa 16:14, şi strânge 
laolaltă naţiunile pentru bătălia marii zile.

11. Un chip fiarei. Strâns asociată cu această facere de minuni 
este ridicarea unui chip fiarei. Profetul îi asociază astfel pe cei doi 
în versetul 14: „Şi i-a înşelat pe cei ce locuiesc pe pământ, ca ei să 
facă un chip fiarei care avea o rană de sabie şi trăia.” Înşelăciunea 
realizată prin îndeplinirea de miracole pregăteşte calea pentru 
conformarea cu cererile sale pentru formarea unui chip fiarei.

Pentru a înţelege ce ar fi un chip al fiarei, trebuie să câştigăm 
mai întâi o idee clară despre ce constituie papalitatea în sine. 
Dezvoltarea completă a fiarei, sau întemeierea supremaţiei papale, 
datează de la faimoasa scrisoare a lui Iustinian, care a intrat în 
vigoare în anul 538 d.Hr., făcându-l pe papă capul bisericii şi 
corectorul ereticilor. Papalitatea a fost o biserică îmbrăcată cu 
putere civilă, - un corp eclesiastic ce avea autoritatea de a pedepsi 
pe toţi cei de alte opinii confiscându-le bunurile, sau făcându-le 
parte de închisoare, tortură sau moarte. Ce ar fi un chip al fiarei? - 
O altă instituţie eclesiastică îmbrăcată în putere similară. Cum s-ar 
putea forma un astfel de chip în Statele Unite? Lăsaţi ca bisericile 
protestante să fie învestite cu puterea de a defini şi pedepsi erezia, 
de a impune dogmele ei sub ameninţarea chinurilor şi pedepselor 
prevăzute de legile civile, şi nu am avea o reprezentare exactă a 
papalităţii din timpul zilelor supremaţiei ei? 

S-ar putea obiecta că, prin comparaţie, în timp ce biserica 
papală a fost o unitate şi, ca urmare, putea acţiona în armonie 
cu toate departamentele sale impunându-şi dogmele, biserica 
protestantă este atât de fărâmiţată încât nu poate să cadă de acord 
referitor la ce doctrine să fie făcute obligatorii pentru oameni. 
Răspunsul este: există anumite puncte pe care ei le cred în comun, 
şi care sunt suficiente pentru a forma o bază de cooperare. Între 
cele mai proeminente dintre acestea se poate menţiona doctrina 
stării conştiente a morţilor şi nemuririi sufletului, care este atât 
temelia cât şi zidirea spiritismului; şi de asemenea doctrina că 
prima zi a săptămânii este Sabatul creştin. 

Să formeze aceste biserici o organizaţie eclesiastică; să legisleze 
guvernul o astfel de organizaţie, şi să îi dea putere (o putere pe care 



210

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 U
ri

ah
 S

m
it

h

nu o va avea până când nu i-o va da guvernul) pentru a impune 
oamenilor dogmele pe care diferitele denominaţiuni le pot adopta 
ca bază a unirii, şi ce vom avea? - Exact ceea ce reprezintă profeţia, 
- un chip al fiarei papale, înzestrat cu viaţă de către fiara cu două 
coarne, ca să vorbească şi să acţioneze cu putere.

Şi iată, tocmai o astfel de organizaţie ca aceasta, o unire 
colosală a bisericilor conducătoare ale acestei ţări, constituind cea 
mai mare şi mai puternică federaţie formată vreodată în istoria 
acestei naţiuni, a luat naştere în ultimii câţiva ani. Simpla formare 
a unei astfel de confederaţii, fără să se pună problema care vor fi 
rezultatele care vor veni din asta, este unul dintre cele mai mari 
evenimente ale timpurilor moderne; şi cu adevărat este salutată 
de apărătorii ei ca cea mai mare mişcare religioasă de la Reformă. 
Şi trebuie remarcat că această mare confederaţie a fost formată cu 
scopul anume de a controla politica şi legislaţia ţării, în interesul 
creştinătăţii, după cum consideră ei. Prin astfel de mijloace ei se 
aşteaptă să aducă naţiunea la Hristos, şi prin extinderea planului 
la alte naţiuni, să grăbească venirea împărăţiei lui Hristos pe 
pământ. Aceasta este ceea ce spun ei.

Să observăm pe scurt faptele proeminente care ţin de formarea 
şi lucrarea prezentă a acestei confederaţii. 

În anul 1900 s-a ţinut la New York o adunare a predicatorilor 
protestanţi, la care s-a organizat „Federaţia Naţională a Bisericilor”. 
Aceasta a fost urmată de organizarea de federaţii de stat şi locale 
în întreaga ţară. 

Doi ani mai târziu, la o întâlnire a organizaţiei în Washington, D.C., 
s-a ales un comitet de corespondenţă, care a trimis tuturor bisericilor 
protestante importante din ţara o adresa privitoare la „Relaţiile de 
cooperare ale bisericilor lui Isus Hristos, în lucrarea creştină”. S-a 
făcut o chemare la „concentrarea eforturilor pentru îndepărtarea 
relelor sociale, curăţirea centrelor de viciu şi corupţie, şi promovarea 
temperanţei, a respectării Sabatului, şi a moralităţii generale.”

Până în noiembrie 1905 planul era destul de avansat pentru 
ţinerea primei adunări generale în Carnegie Hall, New York. La 
aceasta au fost prezenţi câteva sute de delegaţi reprezentând toate 
bisericile de seamă protestante din Statele Unite. Denominaţiunilor 
cu un număr de membri de 500.000 sau mai mult li s-au permis 
cincizeci de delegaţi la conferinţă, în timp ce acei care aveau mai 



211

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 1

3

puţin de 100.000 de membri le-au fost permişi fiecărora 5 delegaţi. 
Într-o cuvântare de bun-venit în favoarea bisericilor din regiunea 
extinsă New York, Dr.R.S.MacArthur a spus că aceasă conferinţă 
însemna pentru America şi întreaga lume mai mult decât orice 
altă conferinţă care fusese ţinută vreodată.

La o altă întâlnire, când se analiza raportul federaţiei, un vorbitor 
(Dr. Dickey) a spus: „Am încredere că unul din rezultatele vizibile ale 
acestei conferinţe va fi organizarea unei forţe pe care să o respecte 
şi să o asculte atât cei care încalcă legile, cât şi cei care fac legile, 
atunci când sunt în joc chestiuni de morală. Evanghelia noastră este 
împlinirea legii. Este de competenţa noastră, în numele Regelui 
nostru Suprem, şi căutând binele omenirii, să cerem conducătorilor 
noştri să respecte biserica.” Şi la întâlnirea finală a conferinţei, 
episcopul Hendrix al Bisericii Episcopale Metodiste a vorbit despre 
naţiune ca fiind produsul final al bisericii, şi despre Hristos ca 
fiind primul cetăţean al lumii. „Hristos,” a spus episcopul, „nu este 
Salvator care salvează de lume, implicând separarea de aceasta, ci 
Salvatorul lumii; şi împărăţia lui Dumnezeu trebuie să vină prin 
progresul tăcut al neprihănirii civice.”

Încheierea conferinţei a văzut organizată federaţia, şi gata de 
a începe activităţile ei în treburile bisericii şi ale statului. Ea a 
cuprins, conform declaraţiilor oficiale, treizeci de denominaţiuni, 
şi optsprezece milioane de membri ai bisericilor, reprezentând 
apoi un total general de urmaşi de cincizeci de milioane de 
oameni. Amploarea operaţiilor intenţionate de ea poate fi înţeleasă 
din următoarea declaraţie oficială, pe care o cităm din Planul 
Federaţiei: 

„4. Să asigure o influenţă unită amplă pentru bisericile lui 
Hristos, în toate chestiunile care afectează starea morală şi socială 
a oamenilor, aşa încât să promoveze aplicarea legii lui Hristos în 
fiecare relaţie a vieţii umane.”

Toată puterea acestei federaţii a bisericii va fi simţită, ca 
urmare, „în toate chestiunile care afectează starea morală şi 
socială a oamenilor”, şi în „fiecare relaţie a vieţii umane;” adică, va 
fi simţită în orice lucru, şi peste tot, în întreaga naţiune.

În decembrie 1908 prima sesiune a federaţiei, care a luat numele 
de „Consiliul Federal al Bisericilor lui Hristos în America,” s-a 
ţinut în Filadelfia. Ea acorda atenţie subiectelor precum Instruire 



212

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 U
ri

ah
 S

m
it

h

în Religie în Zilele de Lucru, Cooperare în Misiunile Străine, 
Federaţiile de Stat, Federaţiile Locale, Biserica şi Imigrantul, 
Biserica şi Industria Modernă, Temperanţa (Cumpătarea), 
Respectarea Duminicii, Viaţa de Familie, şi Relaţiile Interna-
ţionale. Când s-a ajuns la tema respectării duminicii, s-a 
întâmplat un incident nepremeditat, care a tras deoparte vălul 
părtăşiei creştine exterioare, şi a scos la iveală un spirit diferit care 
era în sanctuarul interior al mişcării, şi a dovedit că teoria unirii 
federale era prea slabă pentru a suporta tensiunea vieţii practice. 
Un comitet numit să vină înaintea consiliului cu rezoluţii despre 
respectarea duminicii, a prezentat următoarele: 

„1. Sensul consiliului este ca să se pună un accent nou şi 
mai puternic de la amvon, din şcoala duminicală şi în cămin pe 
respectarea scripturistică a primei zile a săptămânii, ca zi sacră, 
ziua familiei, ziua de odihnă pentru fiecare bărbat, femeie şi copil.

„2. Toate încălcările cerinţelor şi prevederilor sfinte ale zilei 
Domnului să găsească împotrivire fermă prin presă şi prin 
asociaţiile şi alianţele Zilei Domnului, şi printr-o astfel de legislaţie 
ce poate fi creată pentru a proteja şi păstra această fortăreaţă a 
Creştinătăţii Americane...

„3. Să ne bucurăm în anticiparea unităţii de acţiune între 
diferitele organizaţii ce luptă în America pentru păstrarea Zilei 
Domnului ca zi de odihnă şi de închinare. 

În mod evident, de la baptiştii de ziua a şaptea, care se aliaseră 
federaţiei, nu se putea aştepta să se alăture unei declaraţii ca 
cea de faţă. Ca urmare s-a făcut un acord pentru a păstra ideea 
fundamentală a unităţii şi armoniei creştine în consiliu, prin 
următoarea rezoluţie, care a fost propusă pentru a fi adoptată.

„S-a hotărât, că în această rezoluţie nu e nicio intenţie de a 
interfera cu acei fraţi reprezentaţi în mijlocul nostru care, în mod 
conştient, respectă ziua a şaptea a săptămânii în locul zilei întâi, ca 
zi de odihnă şi de închinare.”

Abia s-a încheiat citirea acestei rezoluţii şi un episcop metodist 
(Episcopul Neely) s-a ridicat în picioare. „Oamenii la care se 
face referire prin această rezoluţie,” a spus el, „nu cred în ziua 
Domnului, ci într-o altă zi. Aceste rezoluţii pun accentul pe ziua 
Domnului. Trebuie să susţinem ziua Domnului şi să nu slăbim 
ceea ce spunem.”



213

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 1

3

Reverendul Wayland Hoyt a făcut un apel în sprijinul rezoluţiei, 
amintind delegaţilor că baptiştii de ziua a şaptea erau membri cu 
drepturi depline în consiliu, şi că spiritul de frăţietate cerea să fie 
respectate convingerile lor. Unul dintre delegaţii baptişti de ziua 
a şaptea, Reverendul A. E. Main, decan al Seminarului Teologic 
Alfred, din New York, a primit cuvântul, şi a spus: 

„Ştim că reprezentăm cel mai mic grup în acest consiliu, şi pe 
baza acestui lucru salutăm cu gratitudine recunoaşterea noastră, şi 
invitaţia voastră de a ne uni cu voi, ca fiind evanghelică şi creştină. 
Ne-am alăturat din toată inima vouă în lucrarea acestei federaţii; 
şi în acest oraş al iubirii frăţeşti, unde un baptist de ziua a şaptea 
prezidează o sesiune a Congresului Continental, va favoriza acest 
consiliu compus din aşa-numiţi fraţi o legislaţie ostilă nouă, şi va 
refuza să spună că noi vom fi liberi, când noi suntem cot la cot cu 
voi în această mişcare?”

Însă aceste pledoarii pentru libertate religioasă în federaţie au 
fost fără rezultat. Sentimentul consiliului era puternic în opoziţie 
cu hotărârea. Şi în discursurile ţinute contra Sabatului zilei a 
şaptea, cei care îl respectă au fost numiţi o clasă de oameni faţă de 
a căror atitudine consiliul nu ar trebui să lase nici măcar impresia 
că ar favoriza-o. Hotărârea nu a fost adoptată din lipsă de un vot 
hotărâtor.

Acest incident, apărând neaşteptat în evenimentele conferinţei, 
a revelat în mod clar faptul că această mare asociere de biserici 
stă gata să constrângă minoritatea religioasă în chestiuni de 
învăţătură şi practică religioasă. Şi aceasta este aşa nu pentru că 
aceasta ar fi vreun scop sau o dorinţă din partea membrilor săi de 
a fi intoleranţi unii faţă de alţii, ci din cauza faptului că intoleranţa 
este inerentă în chiar natura mişcării pe care au început-o. A obţine 
puterea era ideea primară a federaţiei; şi puterea astfel obţinută,  
- puterea numărului - , nu se exercită pentru a convinge, ci pentru 
a constrânge. Există o altă putere care nu depinde de număr, - 
puterea evlaviei, - care convinge pe oameni de adevăr, şi îi atrage 
pe oameni laolaltă în unitate pe platforma adevărului. Însă nu de 
acest fel este puterea pe care o caută bisericile prin federaţie. Ceea 
ce şi-au asigurat ei este puterea unei asocieri religioase mari, un 
trust (un monopol) al bisericilor; şi natura unui monopol este de a 
înlătura orice stă în calea sa.
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În această federaţie bisericile nu pretind a fi unite în „unirea 
Duhului”, ci doar a fi unite laolaltă, şi spiritul unei astfel de uniri 
este un spirit destul de diferit de acela desemnat în mod divin, 
„Duhul adevărului.” Consiliul Federal nu pune niciun accent pe 
valoarea adevărului; nu ar putea face aceasta când tocmai temelia 
pe care a stat a fost aceea de a da laoparte diferenţele de crez 
religios dintre membrii ei, de dragul de a obţine puterea lumească 
a numărului lor reunit. 

Scopul ferm al federaţiei, declarat în mod oficial, a fost de a 
exprima „părtăşia şi unitatea catolică a bisericii creştine.” Totuşi 
spiritul intolerant din interiorul ei nu a putut fi ascuns, ci a dominat 
consiliul în ciuda pretinsului său spirit de părtăşie şi unitate. Şi când 
astfel este atitudinea acestui mare monopol religios faţă de cei care 
stau cu el şi care lucrează pentru înaintarea sa, se poate înţelege în 
mod uşor cât de tolerant va fi faţă de minoritatea din afara sa. 

Şi acest mare monopol religios are ca scop de a exercita un 
monopol religios complet în întreaga ţară.

„A sosit timpul,” a spus un vorbitor care exprima sentimentul 
conferinţei, „când bisericile pot şi trebuie să cunoască fiecare 
persoană din întreaga comunitate la fel de exact precum îşi 
cunoaşte acum propriii membri... Astfel devine posibil ca deja 
în două state să anunţăm deviza „O biserică responsabilă pentru 
fiecare milă pătrată.” ... Politica federaţiei ar trebui să fie de a 
accentua „districtele de responsabilitate” pe care le întemeiază. 
Când acestea acoperă suprafaţa teritoriului, şi bisericile apreciază 
astfel ocazia şi responsabilitatea lor, fiecare biserică va cunoaşte 
poziţia fiecărui alegător referitor la chestiuni morale, şi va lucra 
neobosit pentru a-i aşeza pe fiecare de partea corectă; reformele 
morale vor veni cu rapiditate şi permanent.”

Apoi, ca răspuns la întrebarea dacă se poate instaura în 
această ţară ceva ce ar fi „un chip” al fiarei, avem în faţa noastră 
o uriaşă organizaţie eclesiastică de protestanţi, cu puterea de a 
îngenunchea guvernul sub voinţa ei; intolerantă faţă de propriii ei 
membri când e vorba de chestiunea sfinţeniei duminicii; declarând 
prin rezoluţie scopul ei de a înălţa sabatul primei zile, atât prin 
învăţătură, cât şi prin legislaţie, şi refuzând prin vot să respecte 
„convingerile, drepturile, şi privilegiile acelora... care respectă în 
mod religios şi din conştiinţă Sabatul zilei a şaptea în locul primei 



215

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 1

3

zile a săptămânii;” pretinzând în mod expres că este o federaţie a 
tuturor bisericilor creştine şi, ca urmare, nerecunoscând nicio altă 
biserică în afara ei drept creştină; şi intenţionând să monopolizeze 
lucrarea religioasă de pe suprafaţa fiecărei mile pătrate de pe 
teritoriul american. Nu este o astfel de organizaţie pregătită să se 
ocupe de orice grup de credincioşi din afara rândurilor ei într-un 
mod similar cu cel în care papalitatea s-a ocupat de cei de altă 
părere şi de ereticii din zilele supremaţiei ei?

La prima întâlnire anuală a comitetului executiv al federaţiei, 
ţinută în decembrie 1909 la Louisville, Ky., spiritul intolerant 
al organizaţiei a ieşit din nou la suprafaţă într-un discurs al 
preşedintelui, episcopul Hendrix al Bisericii Episcopale Metodiste, 
în care el vorbea despre denominaţiunile mai mici numeric drept 
„fragmente” şi spunea că dacă ele au avut vreodată vreo misiune 
reală, ele slujiseră scopului lor, şi acum trebuiau să fie contopite 
în bisericile mai mari. „În câţiva ani,” spuse el, „toată munca 
religioasă îndeplinită de protestanţi în Statele Unite trebuie să fie 
continuată de nu mai mult de opt sau zece dintre denominaţiunile 
mai mari.”

12. Semnul fiarei. Fiara cu două coarne impune supuşilor 
ei semnul primei fiare. Noi avem acum introduşi în profeţie trei 
agenţi pe care trebuie să-i distingem cu grijă unul de altul pentru 
a evita confuzia. 

(1). Fiara papală este puterea desemnată ca „fiara”, „prima 
fiară”, „fiara care avea rană de sabie şi trăia” şi „fiara a cărei rană 
de moarte a fost vindecată.”  Aceste expresii  se referă toate la 
aceeaşi putere şi oriunde se întâlneşte în această profeţie ele se 
referă exclusiv la papalitate. 

(2). Fiara cu două coarne este puterea introdusă în Apocalipsa 
13:11 şi este reprezentată prin pronumele „ea” în toată partea 
rămasă din profeţie. Oriunde apare acest pronume mai jos, până 
la versetul 17 (cu posibila excepţie din versetul 16, care se poate 
referi la icoană) acest pronume se referă invariabil la fiara cu două 
coarne. 

(3).  Icoana fiarei. De fiecare dată, cu excepţia posibilă, dar nu 
probabilă, numită anterior, aceasta este numită în mod obişnuit 
în capitolele următoare din Apocalipsa „icoana” (chipul) astfel nu 
este pericolul de a face confuzie cu vreun alt agent. 
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Faptele atribuite icoanei sunt vorbirea ca un balaur şi impunerea 
cu forţa a închinării la ea însăşi, sub ameninţarea cu moartea. 
Aceasta este singura legiferare pe care o menţionează profeţia ca 
aplicată sub pedeapsa cu moartea. 

Semnul fiarei este impus cu forţa de fiara cu două coarne în 
mod direct sau prin intermediul tuturor privilegiilor sociale şi 
deposedarea de dreptul de a cumpăra şi vinde. Semnul este semnul 
fiarei papale. Solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14:9-12 este 
cel mai solemn şi mai mişcător avertisment împotriva închinării la 
fiară şi la chipul ei, şi împotriva primirii semnului ei. 

Deci, aceasta este controversa pe care, în conformitate cu această 
profeţie, suntem chemaţi să o întâmpinăm în curând. Organizaţii 
omeneşti, controlate şi inspirate de Spiritul balaurului, vor 
porunci oamenilor să facă lucruri, care sunt în realitate închinarea 
la o putere religioasă apostaziată şi primirea semnului ei. Dacă 
ei refuză să facă aceasta, îşi pierd drepturile de cetăţeni şi devin 
ilegali în ţară. Ei trebuie să facă ceea ce constituie închinare la fiară 
şi la chipul fiarei sau să-şi piardă viaţa. Pe de altă parte, Dumnezeu 
trimite o solie, cu puţin timp înainte ca această criză înfricoşătoare 
să vină asupra oamenilor, aşa cum vom vedea în remarcile de la 
Apocalipsa 14:9-12, care declară că oricine va face vreunul din 
aceste lucruri „va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat 
neamestecat în paharul mâniei Lui.” Cel ce refuză să se supună 
acestor cerinţe ale puterilor pământeşti se expune la cele mai 
severe pedepse pe care le poate imagina fiinţa omenească. Cel 
ce se complace şi se supune acestor cereri se expune pe sine la 
cele mai teribile ameninţări ale mâniei divine, care se găsesc în 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Problema ascultării de Dumnezeu sau de om trebuie hotărâtă 
de oamenii din veacul prezent sub cea mai grea presiune de ambele 
părţi, fiind mai grea decât încercările oricărei generaţii. 

Închinarea la fiară şi la icoana ei şi primirea semnului ei trebuie 
să fie ceva care implică cea mai mare ofensă care poate fi comisă 
împotriva lui Dumnezeu încât atrage o ameninţare atât de severă 
a mâniei împotriva ei. Aceasta este o lucrare care, aşa cum a fost 
deja arătat, are loc în zilele din urmă. Aşa cum Dumnezeu ne-a 
dat în Cuvântul Său dovezile cele mai îmbelşugate pentru a arăta 
când suntem în zilele din urmă, ca nimeni să nu fie surprins de 



217

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 1

3

ziua Domnului ca de un hoţ, tot aşa El ne-a dat dovezi prin care să 
putem determina ce înseamnă a primi semnul fiarei pentru ca noi 
să putem evita pedeapsa înfricoşătoare care urmează atât de sigur 
primirii sale. Dumnezeu nu glumeşte cu speranţele şi destinele 
omeneşti ca să pronunţe cea mai înfricoşătoare osândă împotriva 
unui astfel de păcat şi apoi să-l aşeze dincolo de puterea noastră de 
pricepere cu privire la ceea ce înseamnă el, astfel încât să nu avem 
mijloace de a ne păzi împotriva lui. 

De aceea noi atragem acum atenţia la importanta întrebare: 
Ce constituie semnul fiarei? Figura unui semn este împrumutată 
dintr-un obicei antic. Thomas Newton spune (în Disertaţii despre 
Profeţii, vol.III, p. 241):

„Era obişnuit printre cei din vechime ca robii să primească 
un semn al stăpânului lor, soldaţii să primească un semn al 
generalului lor şi cei care slujeau unei anumite zeităţi să primească 
semnul specific al zeităţii căreia ei îi slujeau. Aceste semne erau în 
mod obişnuit imprimate pe mâna lor dreaptă sau pe frunţile lor şi 
constau în anumite caractere hieroglifice sau din numele exprimat 
cu litere obişnuite sau numele mascat prin cifre, în conformitate 
cu imaginaţia persoanei care îl impunea.”

Prideaux spune că Ptolemeu Filopater a ordonat ca toţi evreii 
care încercau să fie înregistraţi ca cetăţeni ai Alexandriei să aibă 
un semn ca o frunză de iederă (semnul distinctiv al zeului său 
Bachus) imprimat de ei cu un fier încins, sub ameninţarea cu 
pedeapsa cu moartea.

Cuvântul folosit pentru semn în această profeţie este χάραγμα 
(charagma) şi este definit ca însemnând „cioplire, sculptură; un 
semn gravat sau imprimat”. El se întâlneşte de nouă ori în Noul 
Testament şi cu singura excepţie din Faptele Apostolilor 17:29 se 
referă de fiecare dată la semnul fiarei. Desigur noi nu trebuie să 
înţelegem din această profeţie simbolică faptul că se intenţionează 
un semn literal, dar prezentarea unui semn literal, aşa cum era 
practicat în timpurile antice, este folosită ca o figură pentru a 
ilustra anumite fapte, care vor fi realizate în împlinirea acestei 
profeţii. Din semnul literal, aşa cum era folosit înainte, noi aflăm 
ceva despre folosirea sa în profeţie, căci între simbol şi lucrul 
simbolizat trebuie să existe o anumită asemănare. Semnul, aşa cum 
este folosit literal, semnifică faptul că persoana care-l primeşte era 
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robul persoanei al cărei semn îl primea, recunoscând autoritatea 
sa şi mărturisind supunere faţă de el. Astfel semnul fiarei sau al 
papalităţii trebuie să fie o anumită faptă sau mărturisire prin care 
este  recunoscută autoritatea acelei puteri. Care este acesta?

Ar fi natural să căutăm acum caracteristicile speciale ale puterii 
papale. Descriind acea putere sub simbolul cornului cel mic, Daniel 
vorbeşte despre el că poartă un război special împotriva lui Dumnezeu, 
asuprind pe sfinţii Celui Prea Înalt şi încercând să schimbe vremurile 
şi legea. Profetul specifică în mod expres acest punct: „El se va gândi 
să schimbe vremurile şi legea.” (Daniel 7:25, engl.)

Aceste legi trebuie să fie desigur legile Celui Prea Înalt. A aplica 
expresia la legile omeneşti şi a citi profeţia: El va rosti vorbe de 
hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupra pe sfinţii Celui Prea 
Înalt şi se va încumeta (va gândi) să schimbe legile omeneşti, 
ar fi o forţare evidentă a exprimării profetului. Dar a aplica 
aceasta la legea lui Dumnezeu şi a citi „el va rosti vorbe de hulă 
împotriva Celui Prea Înalt, va asupra pe sfinţii Celui Prea Înalt şi 
se va încumeta (va gândi) să schimbe vremurile şi legile Celui Prea 
Înalt”, este consecvent şi convingător. 

Cuvântul „lege” în evreieşte este תר (dath), iar Septuaginta redă 
υòμος („nomos”), la singular „lege”, care sugerează în mod şi mai 
direct Legea lui Dumnezeu. Papalitatea a fost în stare să facă mai 
mult decât numai simplu, „să se încumete” sau să gândească să 
schimbe legile omeneşti. Ea le-a schimbat după plăcere. Ea a anulat 
decretele împăraţilor şi regilor şi absolvea supuşii de supunerea 
faţă de suveranii lor de drept. Ea şi-a băgat mâna ei lungă în 
afacerile naţiunilor şi i-a adus pe conducători la picioarele ei în 
cea mai josnică umilinţă. Dar profetul vede fapte de încumetare 
mai mari decât acestea. El vede străduinţa ei de a face ceea ce 
n-a fost în stare să facă, dar putea numai să gândească să facă. El 
vede încercarea ei de a face ceea ce niciun om şi nicio asociaţie de 
oameni nu poate realiza vreodată şi anume, de a schimba legea 
Celui Prea Înalt. Ţineţi minte aceasta în timp ce vom cerceta o altă 
mărturie a unui alt scriitor  referitoare tocmai la acest punct.

Apostolul Pavel vorbeşte despre aceeaşi putere în 2 Tesaloniceni 
2. El o descrie în persoana papei ca „omul fărădelegii” „care se 
va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” 
(adică în biserică) şi înălţându-se „mai presus de tot ce se numeşte 
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Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare.” În conformitate 
cu aceasta papa se înalţă mai pe sus de toată biserica, ca unul care 
deţine autoritatea în locul lui Dumnezeu. 

Noi cerem cititorului să mediteze cu atenţie la întrebarea cum 
poate să se înalţe el mai presus de Dumnezeu. Cercetaţi toate 
categoriile de planuri omeneşti şi toate eforturile omeneşti şi 
prin ce plan, prin ce mişcare, prin ce pretenţie ar fi putut acest 
uzurpator să se înalţe mai presus de Dumnezeu? El putea institui 
un oarecare număr de ceremonii. El putea prescrie o anumită 
formă de închinare. El putea prezenta un anumit grad de putere, 
dar atât timp cât Dumnezeu avea cerinţe de care poporul se simţea 
legat să le respecte cu preferinţă faţă de ale sale, el nu putea fi mai 
sus decât Dumnezeu. El putea da legi şi putea învăţa poporul că ei 
sunt sub obligaţii la fel de mari, ca şi cele ale legii lui Dumnezeu; 
atunci el s-ar fi făcut numai egal cu Dumnezeu. 

Dar el trebuie să facă mai mult decât aceasta. El trebuie să 
încerce să se ridice pe sine mai pe sus decât El. Ca urmare el 
trebuie să promulge o lege care vine în contrazicere cu Legea lui 
Dumnezeu şi să ceară ascultare faţă de legea sa, cu precădere faţă 
de Legea lui Dumnezeu. Nu există niciun alt mod posibil în care 
el putea să se aşeze în poziţia desemnată de profeţie; şi dacă el 
putea face ca această schimbare să fie adoptată de popor în locul 
legii originale atunci el, schimbătorul legii, se aşază pe sine mai pe 
sus decât Dumnezeu, dătătorul legii. Aceasta este chiar lucrarea 
pe care a spus Daniel că se va gândi s-o facă puterea reprezentată 
de cornul cel mic. 

O astfel de lucrare trebuie să îndeplinească papalitatea conform 
profeţiei şi profeţia nu poate greşi. Ce au oamenii din lume atunci 
când se realizează aceasta? Ei au două legi care cer ascultare este 
una Legea lui Dumnezeu emisă original de El, o întrupare a voinţei 
Lui, care exprimă pretenţiile Sale de la creaturile Sale. Cealaltă o 
ediţie revizuită a acestei legi, emanaţie a papei de la Roma, care 
exprimă voinţa acestei puteri. Cum trebuie determinat pe care din 
aceste puteri o onorează oamenii şi i se închină? – Determinarea se 
face prin legea pe care ei o păzesc. Dacă ei ţin Legea lui Dumnezeu, 
aşa cum este dată de El, ei se închină şi ascultă de Dumnezeu. Dacă 
ei ţin legea aşa cum este schimbată de papalitate, ei se închină 
acelei puteri.
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Dar mai departe profeţia nu spune că acel corn mic, papalitatea, 
va înlătura legea lui Dumnezeu şi va da o altă lege cu totul diferită. 
Aceasta nu ar fi o schimbare a legii, ci darea uneia noi. Ea urma 
numai să încerce o schimbare, astfel încât Legea care vine de la 
Dumnezeu şi legea care vine de la papalitate sunt exact la fel, cu 
excepţia schimbării pe care a făcut-o papalitatea. Aceste două legi 
au multe puncte comune. Dar niciunul din preceptele pe care ele 
le conţin în comun nu pot deosebi o persoană ca închinător al 
uneia dintre puteri, cu prioritate faţă de cealaltă. Dacă Legea lui 
Dumnezeu spune: „Să nu furi” şi legea dată de papalitate spune 
la fel, nimeni nu poate spune, prin respectarea acelui precept, 
dacă o persoană ascultă pe Dumnezeu mai mult decât pe papa, 
sau pe papa mai mult decât pe Dumnezeu. Dar când un precept 
care a fost schimbat este subiectul acţiunii, atunci oricine respectă 
acel precept, aşa cum a fost dat de Dumnezeu, este deosebit prin 
aceasta ca închinător al lui Dumnezeu, iar cel care îl păzeşte aşa 
cum a fost schimbat este prin aceasta însemnat ca urmaş al puterii 
care a făcut această schimbare. 

Cele două clase de închinători nu pot fi deosebite pe nicio altă 
cale.

În urma acestei concluzii nicio persoană sinceră nu poate avea 
o părere deosebită şi prin această concluzie avem un răspuns 
general la întrebarea: Care este semnul fiarei? Răspunsul este 
simplu: semnul fiarei este schimbarea pe care fiara a încercat s-o 
facă în Legea lui Dumnezeu.

Noi întrebăm acum care este această schimbare. Prin Legea lui 
Dumnezeu noi înţelegem legea morală, singura lege din univers 
cu obligativitate permanentă şi neschimbată. Definind termenul 
„lege” în conformitate cu sensul în care el este aproape universal 
folosit de creştinătate, Webster spune: „Legea morală este 
conţinută în rezumat în decalog, scrisă cu degetul lui Dumnezeu 
pe două table de piatră şi dată lui Moise pe muntele Sinai.”

Dacă cititorul va compara cele zece porunci, aşa cum se găsesc 
în Catehismele romano-catolice, cu acele porunci aşa cum se 
găsesc în Biblie, el va vedea în catehisme - ne referim la acele 
porţiuni în mod special destinate instruirii - că porunca a doua 
este lăsată afară, că porunca a zecea este împărţită în două, pentru 
a compensa lipsa celei de a doua şi a păstra numărul corect de zece,  
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şi că porunca a patra (numită a treia în enumerarea lor) este făcută 
să poruncească respectarea duminicii ca zi de Sabat, şi prescrie ca 
ziua să fie petrecută în ascultarea cu dedicare a slujbei, participarea 
la slujba de seară (vecernia), şi citirea cărţilor morale şi evlavioase. 
Aici sunt câteva variaţii de la decalog aşa cum se găseşte el în 
Biblie. Dacă vreuna constituie schimbarea de lege la care se referă 
profeţia, care dintre ele face aceasta? Sau sunt ele toate incluse în 
această schimbare? Să reţinem că, în conformitate cu profeţia, el 
urma să se încumete (engl. să se gândească) să schimbe vremurile 
şi legea. Aceasta exprimă în mod lămurit ideea de intenţie şi scop 
şi face aceste calităţi esenţiale pentru schimbarea în discuţie. Dar 
cu privire la omiterea poruncii a doua, catolicii argumentează că 
ea este inclusă în prima poruncă şi deci nu trebuie numărată ca 
o poruncă separată; iar cu privire la a zecea poruncă ei pretind 
că este o distincţie atât de lămurită a ideilor încât este necesar 
a fi două porunci; astfel ei fac poftirea soţiei aproapelui ca fiind 
porunca a noua şi poftirea bunurilor sale ca fiind porunca a zecea. 

În toate acestea ei pretind că ar reda poruncile exact aşa cum 
a intenţionat Dumnezeu ca să le înţelegem; astfel că în timp ce 
noi putem privi acestea ca erori ale interpretării lor cu privire la 
cele zece porunci, noi nu putem să le atribuim ca fiind modificări 
intenţionate. Totuşi nu acelaşi lucru se poate spune despre 
porunca a patra. Cu privire la această poruncă ei nu pretind că 
versiunea lor este la fel cu cea dată de Dumnezeu. Ei pretind în 
mod lămurit că aici este făcută o schimbare şi că acea schimbare a 
fost făcută de biserică. Câteva citate din lucrări catolice standard 
vor face clar acest lucru. Într-o lucrare intitulată Treatise of Thirty 
Controversies, (n.tr. Tratat despre treizeci de controverse), găsim 
aceste cuvinte:     

„Cuvântul lui Dumnezeu porunceşte ca ziua a şaptea să fie 
Sabatul Domnului nostru, şi să fie ţinut sfânt; voi [protestanţii], 
fără vreun precept din Scriptură, o schimbaţi în ziua întâi a 
săptămânii, fiind autorizaţi doar de tradiţiile noastre. Diferiţi 
puritani englezi prezintă contra acestui punct faptul că respectarea 
primei zile se dovedeşte din Scriptură, unde se spune despre prima 
zi a săptămânii. (Fapte 20:7; 1 Corinteni 16:2; Apocalipsa 1:10). Nu 
au tors ei un fir subţire citând aceste pasaje? Dacă noi nu am aduce 
dovezi mai bune decât acestea pentru purgatoriu şi rugăciuni 
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pentru morţi, şi invocarea sfinţilor şi altele asemănătoare, ei ar 
avea motive întemeiate pentru a râde în batjocură de noi, pentru 
că unde este scris că acestea erau zile de Sabat, în care se ţineau 
întâlnirile? Sau unde este poruncit ca acestea să fie întotdeauna 
respectate? Sau, ceea ce e rezumatul a toate, unde este decretat 
faptul că respectarea primei zile ar trebui să abroge sau să anuleze 
sfinţirea zilei a şaptea, despre care Dumnezeu a poruncit să fie 
păzită sfântă în veşnicie? Niciunul dintre aceste lucruri nu este 
exprimat în cuvântul scris al lui Dumnezeu.”

În Catehismul religiei creştine, de Stephen Keenan (Boston, 
Patric Donahue, 1857), la p. 206, referitor la porunca a treia (a 
patra), găsim următoarele întrebări şi răspunsuri:

„Întrebare: – Ce porunceşte Dumnezeu prin această poruncă?
Răspuns: – El porunceşte să sfinţim, într-un mod special, 

această zi în care El s-a odihnit de munca de creaţiune. 
Întrebare: – Care este această zi de odihnă?
Răspuns:  – Ziua a şaptea a săptămânii, sau Sâmbăta.; pentru 

că El a folosit şase zile pentru creaţiune, şi s-a odihnit în ziua a 
şaptea. (Geneza 2:2; Evrei 4:1; etc.).

Întrebare: – Este deci, Sâmbăta, ziua pe care trebuie să o 
respectăm, pentru a asculta de porunca lui Dumnezeu? 

Răspuns: – În timpul vechii legi, sâmbăta era ziua care trebuia 
sfinţită; însă biserica, instruită de Isus Hristos, a înlocuit sâmbăta 
cu duminica; aşa încât noi sfinţim acum ziua întâi, nu a şaptea. 
Duminica înseamnă, şi este acum, ziua Domnului.”

În Creştinul catolic instruit (J.P. Kenedy, New York, 1884), p. 
202, citim: 

„Î. – Ce împuternicire aveţi pentru păzirea duminicii în locul 
Sabatului din vechime, care este sâmbăta?

R. – Noi avem pentru aceasta autoritatea bisericii catolice şi 
tradiţia apostolică.

Î. – Porunceşte Scriptura undeva ca să fie ţinută duminica 
drept Sabat?

R. – Scriptura ne porunceşte să ascultăm de biserică (Matei 
18:17; Luca 10:16) şi să ţinem cu tărie tradiţiile apostolilor  
(2 Tesaloniceni 2:15), dar Scripturile nu menţionează în mod 
deosebit această schimbare a Sabatului.” 
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Într-un catehism doctrinal (Kenedy, New York), p. 174, noi 
găsim următoarea mărturie referitor la acelaşi punct:

„Î. – Aveţi vreo dovadă că biserica are putere de a institui 
sărbători?

R. – Dacă ea n-ar fi avut o astfel de putere ea n-ar fi putut face 
ceea ce are acordul tuturor religioşilor moderni – ea n-ar fi putut 
substitui respectarea duminicii, prima zi a săptămânii, în locul 
respectării sâmbetei, ziua a şaptea, o schimbare pentru care nu 
există nicio autoritate scripturistică.”

Într-un Rezumat al doctrinei creştine (Kenedy, New York), p. 
58, noi găsim această mărturie:

„Î. – Cum dovedim că biserica are putere de a institui praznice 
şi zile sfinte?

R. – Chiar prin faptul schimbării Sabatului în duminică, cu care 
protestanţii sunt de acord; de aceea ei se contrazic când respectă 
cu stricteţe duminica şi desconsideră cele mai multe alte sărbători 
poruncite de aceeaşi biserică. 

Î. – Cum dovediţi aceasta? 
R. – Pentru că prin păzirea duminicii ei recunosc puterea bisericii 

de a sfinţi sărbători şi de a porunci păzirea lor, nerespectarea lor 
fiind considerată păcat.” 

Şi în cele din urmă, W. Lockhart, recent absolvent licenţiat 
la Oxford, a oferit în Mirror, publicaţie catolică din Toronto, 
următoarea „provocare” tuturor protestanţilor din Irlanda, - o 
provocare la fel de bine calculată pentru acest loc, ca şi pentru 
acela. El spune: 

„De aceea provoc în mod solemn pe protestanţii din Irlanda 
să dovedească, prin texte clare din Scriptură, aceste chestiuni 
referitoare la obligaţiile Sabatului creştin: (1) Că cei ce sunt 
creştini pot lucra sâmbăta, în vechea zi a şaptea; (2) Că sunt sub 
obligativitatea de a păstra ca sfântă prima zi, şi anume, duminica; 
(3) că nu sunt sub obligativitatea de a păstra ca sfântă şi ziua a 
şaptea de asemenea.” 

Aceasta este ceea ce puterea papală pretinde a fi făcut cu 
privire la porunca a patra. Catolicii recunosc în mod lămurit că 
nu există nicio autoritate scripturistică pentru schimbarea pe care 
au făcut-o şi că ea se bazează în întregime pe autoritatea bisericii. 
Ei pretind ca semn al autorităţii bisericii „chiar faptul schimbării 
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Sabatului în duminică” şi pretind aceasta ca o dovadă a puterii 
ei în această privinţă. Pentru dovezi suplimentare referitoare 
la acest punct, cititorul este îndrumat spre o carte publicată de 
Southern Publishing Association, Nashville, Tennessee, intitulată 
The Change of the Sabbath (Schimbarea Sabatului), în care 
sunt de asemenea fragmente extrase din scriitori catolici care 
resping argumentele folosite ca sprijin pentru a dovedi chestiunea 
sabatului-duminical, şi arată că singura ei autoritate este biserica 
Catolică.

„Dar”, spune cineva, „eu am presupus că Hristos a schimbat 
Sabatul”. O mare mulţime presupune astfel şi este natural să facă 
aşa; pentru că ei au fost învăţaţi astfel. Şi în timp ce nu avem de 
rostit cuvinte prin care să denunţăm astfel de persoane pentru 
faptul că ei cred astfel, am încerca să îi facem să înţeleagă că 
aceasta este, în realitate, una dintre cele mai mari erori. Totuşi să 
reamintim unor astfel de persoane că, în conformitate cu profeţia, 
singura schimbare făcută vreodată în Legea lui Dumnezeu urma 
să fie făcută de cornul cel mic din Daniel 7, omul fărădelegii 
din 2 Tesalonicieni 2 şi că singura schimbare făcută vreodată 
este schimbarea Sabatului. Acum, dacă Hristos a făcut această 
schimbare, atunci El a împlinit serviciul puterii hulitoare despre 
care vorbeşte atât Daniel cât şi Pavel – o concluzie suficient de 
hidoasă încât să îl îndepărteze pe orice creştin de părerea care 
conduce la ea (concluzie).

De ce trebuie să se străduiască cineva să dovedească că Hristos 
a schimbat Sabatul? Oricine face aceasta face o lucrare pentru care 
nu va primi nicio recunoştinţă. Papa nu-i va mulţumi, căci dacă 
se dovedeşte că Hristos a făcut această schimbare atunci papa 
este răpit de semnul distinctiv al autorităţii şi puterii. Şi niciun 
protestant cu adevărat luminat  nu-i va mulţumi; pentru că dacă 
el are succes, el dovedeşte că papalitatea nu a făcut lucrarea care 
a fost prezis s-o facă, şi astfel, că profeţia nu s-a împlinit şi că 
scripturile nu inspiră încredere. Lucrurile ar sta mai bine dacă ar 
fi ca în profeţie şi pretenţia pe care papa o expune neintenţionat 
ar fi admisă. 

Atunci când o persoană este însărcinată cu o lucrare şi acea 
persoană mărturiseşte că a făcut lucrarea, aceasta este în mod 
obişnuit considerat suficient pentru a stabili chestiunea. Astfel, 
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dacă profeţia afirmă că o anumită putere va schimba Legea lui 
Dumnezeu şi la vremea cuvenită se înalţă chiar acea putere, face 
lucrarea prezisă şi apoi pretinde în mod deschis că a făcut-o, ce 
nevoie mai avem de altă dovadă? Lumea nu trebuie să uite că 
marea apostazie prezisă de Pavel a avut loc; căci omul fărădelegii a 
deţinut, pe o perioadă de mai multe veacuri, monopolul învăţăturii 
creştine în lume; că taina fărădelegii şi-a aruncat întunericul 
umbrelor sale şi rătăcirile învăţăturilor sale peste aproape toată 
creştinătatea; şi că din lăuntrul acestei ere de rătăcire, de întuneric 
şi corupţie a ieşit teologia zilelor noastre. Ar fi atunci ciudat dacă 
s-ar renunţa la unele religii ale papalităţii înainte ca reformaţiunea 
să fie completă? Alexander Campbell (Baptism, p. 15), spune 
vorbind despre diferitele secte protestante:

„Toate păstrează în sânul lor, în organizaţiile lor eclesiastice, 
în formele de închinare, în doctrine şi ritualuri variate rămăşiţe 
ale papalităţii. Ele sunt, în cel mai bun caz, o reformaţiune a 
papalităţii şi numai nişte reformaţiuni parţiale. Doctrinele şi 
tradiţiile oamenilor alterează puterea şi progresul Evangheliei în 
mâinile lor.”

Natura schimbării pe care cornul cel mic a încercat s-o facă în 
Legea lui Dumnezeu este vrednică de notat. Fidel scopului său de 
a se înălţa pe sine mai pe sus de Dumnezeu, el supune schimbării 
acea poruncă care, dintre toate, este porunca fundamentală a 
legii, singura care face cunoscut cine este dătătorul legii şi care 
conţine semnătura regală. Porunca a patra face aceasta; niciuna 
din celelalte nu îndeplineşte această condiţie. Într-adevăr, patru 
dintre celelalte porunci conţin cuvântul Dumnezeu şi trei dintre 
ele conţin de asemenea cuvântul Domn. Dar cine este acest 
Domn Dumnezeu despre care vorbesc ele? Fără porunca a patra 
este imposibil a spune, căci idolatrii de orice fel aplică aceşti 
termeni mulţimii de obiecte pe care ei le adoră. Prin porunca a 
patra, care indică Autorul decalogului, pretenţia dumnezeilor 
falşi este anulată imediat. Pentru că Dumnezeul care cere aici 
închinarea noastră nu este o fiinţă creată, ci este Cel care a creat 
toate lucrurile. Creatorul pământului şi al mării, al soarelui şi al 
lunii şi al oştirii stelelor, susţinătorul şi guvernatorul Universului 
este Cel care pretinde şi care din poziţia Sa are dreptul să pretindă 
preferinţa noastră supremă faţă de orice alt lucru. Prin urmare, 
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porunca aceea care face cunoscut aceste fapte este chiar porunca 
pe care putem presupune că acea putere care dorea să se înalţe 
mai pe sus de Dumnezeu, va încerca s-o schimbe. Dumnezeu 
a dat Sabatul ca o amintire săptămânală despre sine şi ca un 
monument comemorativ al lucrării Sale în crearea cerurilor şi a 
pământului, o mare barieră împotriva păgânismului şi idolatriei. 
Ea este semnătura şi sigiliul contra ateismului şi idolatriei. Ea 
este semnătura şi sigiliul legii. Pe aceasta a smuls-o papa din locul 
ei prin învăţătură şi practică şi a înălţat în locul ei, cu propria sa 
autoritate, o altă instituţie, care să slujească unui alt scop. 

De aceea această schimbare a poruncii a patra trebuie să fie 
schimbarea pe care o indică profeţia şi sabatul duminicii trebuie 
să fie semnul fiarei! Unii dintre cei care au fost mult timp învăţaţi 
să privească această instituţie cu respect se vor da înapoi cu 
sentimente de groază la această concluzie. Noi nu avem spaţiu 
şi probabil nici nu este locul pentru a intra în argumentare mai 
extinsă asupra chestiunii Sabatului şi într-o expunere a originii 
naturii respectării primei zile a săptămânii. Facem doar această 
singură afirmaţie: Dacă ziua a şaptea este încă Sabatul poruncit 
în porunca a patra; dacă respectarea primei zile a săptămânii 
nu are nicio bază nicăieri în Scripturi; dacă această respectare a 
fost introdusă ca o instituţie creştină şi pusă intenţionat în locul 
Sabatului decalogului de către acea putere care este simbolizată 
prin fiară, şi aşezată acolo ca un semn şi o dovadă a puterii sale 
de a da legi pentru biserică – nu este schimbarea Sabatului în 
duminică în mod inevitabil semnul fiarei?

Răspunsul trebuie să fie afirmativ. Ipoteza expusă mai înainte 
are toată certitudinea.1 Se mai spune: Atunci toţi păzitorii duminicii 
au semnul fiarei; atunci toţi cei buni din veacurile trecute care au 
ţinut această zi au avut semnul fiarei; atunci Luther, Whitefield, 
fraţii Wesley şi toţi cei care au făcut o lucrare bună şi nobilă de 
reformaţiune au avut semnul fiarei; atunci toate binecuvântările 
care au fost revărsate peste bisericile reformate au fost revărsate 
peste cei care au avut semnul fiarei; şi toţi creştinii din zilele noastre 
care ţin duminica drept sabat au semnul fiarei. Noi răspundem: 

1 Vezi „History of the Sabbath” şi alte lucrări despre acest subiect, 
de vânzare la editorii acestei cărţi. Referim cititorul la acestea doar în 
treacăt.
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Nu! Noi spunem cu regret că unii pretinşi învăţători religioşi, deşi 
de multe ori mustraţi, persistă în a ne interpreta greşit în acest 
punct. Noi nu am susţinut niciodată aceasta; noi n-am învăţat 
niciodată aşa. Premisele noastre nu conduc la astfel de concluzii. 
Vă rugăm urmăriţi-ne cu atenţie. Semnul şi închinarea la fiară 
sunt impuse cu forţa de fiara cu două coarne. Primirea semnului 
fiarei este un act specific, pe care fiara cu două coarne îl va face 
să fie făcut. Solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14 este un 
avertisment plin de har, trimis înainte pentru a pregăti poporul 
pentru primejdia viitoare. De aceea nu poate exista închinare la 
fiară, nici primirea semnului ei aşa cum preconizează profeţia 
până când aceasta nu este impusă cu forţa de fiara cu două coarne. 
Noi am văzut că intenţia era esenţială pentru schimbarea pe care 
a făcut-o papalitatea în Legea lui Dumnezeu pentru ca aceasta să 
constituie semnul acelei puteri; tot aşa, intenţia este necesară în 
adoptarea acelei schimbări de către individ pentru ca aceasta să 
constituie primirea acelui semn. Cu alte cuvinte o persoană trebuie 
să adopte schimbarea, cunoscând faptul că această lucrare este 
lucrarea fiarei şi să primească aceasta pe baza autorităţii acelei 
puteri în opoziţie cu cerinţele lui Dumnezeu. 

Dar ce se întâmplă cu cei menţionaţi mai sus, care au ţinut 
duminica în trecut şi cu majoritatea celor care o mai ţin astăzi? 
O păzesc ei ca o instituţie a papalităţii? – Nu! Au hotărât ei 
între aceasta şi Sabatul Domnului nostru înţelegând pretenţiile 
fiecăreia? – Nu! Pe ce bază au păzit-o ei şi pe ce bază o mai păzesc 
încă? – Ei presupun că păzesc o poruncă a lui Dumnezeu. Au aceşti 
oameni semnul fiarei? – Nicidecum. Atitudinea lor este atribuită 
unei erori fără intenţie, primită de la biserica Romei, şi nu unui act 
de închinare conştient care li se cere. 

Dar cum va fi aceasta în viitor? Biserica ce se va pregăti pentru 
a doua venire a lui Hristos trebuie să fie eliberată în întregime 
de rătăcirile şi corupţiile papale. De asemenea trebuie făcută 
o reformă în chestiunea Sabatului. Îngerul al treilea vesteşte 
poruncile lui Dumnezeu îndreptând pe oameni către adevăratul 
Sabat în locul celui contrafăcut. Balaurul este stârnit şi controlează 
guvernările nelegiuite ale pământului pentru ca toată autoritatea 
puterii omeneşti să fie exercitată pentru a impune cu forţa 
pretenţia omului fărădelegii. Atunci controversa este lămurită în 
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faţa poporului. Pe de o parte,  li se cere să păzească adevăratul 
Sabat; pe de altă parte, un sabat contrafăcut. Pentru refuzul păzirii 
adevăratului Sabat solia ameninţă cu mânia neamestecată a lui 
Dumnezeu; pentru refuzul sabatului fals, guvernările pământeşti 
îi ameninţă cu persecuţie şi cu moarte. Cu această controversă în 
faţa oamenilor, ce va face cel care se supune cerinţelor omeneşti? 
El va spune în realitate lui Dumnezeu: Eu cunosc pretenţiile Tale, 
dar nu le voi da atenţie. Eu ştiu că puterea la care mi se cere să 
mă închin este necreştinească, dar eu mă supun ei pentru a-mi 
salva viaţa. Eu renunţ la devotamentul faţă de Tine şi mă închin 
uzurpatorului. De acum încolo fiara este obiectul meu de adoraţie 
şi eu mă înrolez sub steagul ei, în opoziţie cu autoritatea Ta, 
sfidând de acum încolo cererile Tale eu voi declina ascultarea 
inimii şi vieţii mele. 

Astfel va fi spiritul care va pune în mişcare inimile închinătorilor 
fiarei – un spirit care insultă pe Dumnezeul universului în mod 
direct şi este împiedicat numai prin lipsa puterii de la a nu 
nimici guvernarea Sa şi a-I răsturna tronul. Este de mirare că 
Iehova pronunţă împotriva acestor provocatori cele mai teribile 
ameninţări pe care le conţine Cuvântul Său?

13. Lucrarea de încheiere. Noi am văzut acum ce ar 
constitui icoana fiarei pe care urmează s-o facă fiara cu două coarne 
şi, de asemenea, perspectiva ca o astfel de icoană să fie ridicată la 
un moment dat în Statele Unite ale Americii. De asemenea, am 
aflat ce constituie semnul fiarei, care urmează să fie impus cu forţa 
tuturor oamenilor. O organizaţie eclesiastică, alcătuită dintr-un 
număr mai mare sau mai mic de diferite secte din ţară, în coaliţie cu 
romano-catolicismul va realiza, prin promulgarea şi impunerea cu 
forţa a unei legi civile de sabat duminical, împlinind ceea ce spune 
profeţia cu privire la icoana şi la semnul fiarei. Aceste mişcări sau 
echivalentul lor sunt cerute de profeţie. Linia dovezilor care duc la 
aceste concluzii este atât de directă şi de bine definită, încât nu ne 
putem abate de la ea. Ele sunt într-o legătură clară şi logică.

Atunci când aplicaţia Apocalipsei 13:11-17 a fost făcută pentru 
prima dată la America, în anul 1850, aceste poziţii au fost luate 
cu privire la o unire a bisericilor şi o mişcare pentru o lege 
duminicală. În acel timp nu era niciun semn despre apariţia unui 
astfel de conflict, fie deasupra sau alături, fie acasă, sau departe. 
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Dar profeţia era aceasta. Statele Unite au dat dovezi suficiente prin 
localizarea lor, prin timpul înălţării lor, şi modul înălţării lor, cât 
şi prin caracterul lor exterior, că reprezentau puterea simbolizată 
prin fiara cu două coarne. Nu putea fi nicio greşeală în concluzia că 
aceasta era chiar naţiunea prevăzută în simbol. Aşa stând lucrurile, 
ea trebuia să apuce acel curs şi să îndeplinească faptele prevăzute. 
Dar aici erau preziceri indicând o unire a bisericii cu statul şi o 
impunere cu forţa a Sabatului papal ca semn al fiarei. 

Nu era un act de mică credinţă la acel moment a lua poziţia că 
Statele Unite urmau să ducă o astfel de politică, când nu era nicio 
probabilitate că vor proceda aşa. Pe de altă parte, a tăgădui sau a 
ignora, în timp ce admiţi că simbolul se aplică la acest guvern, nu 
ar fi în acord cu Scriptura, nici cu logica. Singurul curs de urmat 
pentru studentul umil, plin de încredere, al Bibliei, este de a lua 
lumina aşa cum este dată ea, şi să creadă profeţia în toate părţile 
ei. Aşa că s-a luat cu îndrăzneală această poziţie; şi s-a dat în mod 
deschis proclamaţia din acea zi până astăzi, că o astfel de lucrare 
va fi văzută în Statele Unite. La fiecare reanalizare a argumentelor 
s-au descoperit noi caracteristici puternice în aplicare, şi în 
mijlocul unei furtuni de necredinţă batjocoritoare am văzut 
progresul evenimentelor, şi am aşteptat ora împlinirii.

Între timp spiritismul a uimit lumea cu înaintarea sa grozavă, 
şi s-a arătat a fi elementul făcător de minuni, care urma să 
existe în legătură cu această putere. Aceasta a întărit mult forţa 
aplicaţiei. Şi acum, în decursul a câţiva ani care au trecut, ce am 
văzut noi în continuare?  - Nimic mai puţin decât începutul tocmai 
acelei mişcări referitoare la facerea chipului, şi emiterea de legi 
duminicale, pe care le-am aşteptat atât de mult timp, şi care va 
încheia profeţia şi va închide scena.

S-a făcut deja referire la mişcarea pentru asigurarea unei 
uniri a bisericilor cu scopul de a da mai multă putere şi influenţă 
mişcărilor eclesiastice în unele direcţii anume. Şi acum răsare 
dintr-o dată o clasă de oameni peste întreaga ţară, ale căror 
suflete sunt îmbibate de ideea înrudită a reformei duminicale, şi 
care s-au dedicat, cu minte, mâini şi buzunare, înaintării acestei 
mişcări înrudite. Organizaţii numite Comitete ale Sabatului s-au 
format în diferite locuri, şi au lucrat în mod zelos, prin intermediul 
cărţilor, a tratatelor, discursurilor şi predicilor, pentru a crea un 
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puternic sentiment public în favoarea duminicii. Înregistrând un 
progres lent prin convingere morală, ele caută o cale mai scurtă 
pentru realizarea scopurilor lor prin putere politică. Şi de ce nu? 
Creştinismul a devenit popular, şi pretinşii săi susţinătorii sunt 
numeroşi. De ce să nu se prindă de puterea votului pentru a-şi 
atinge scopurile? Reverendul J.S. Smart (metodist), într-o predică 
publicată referitor la Datoriile Politice ale Bărbaţilor şi Femeilor 
creştine, exprimă un sentiment predominant referitor la această 
chestiune, când spune: 

„Susţin că avem, şi ar trebui să avem, exact la fel de multă 
preocupare pentru guvernarea acestei ţări ca oricare alţi oameni... 
Noi suntem majoritatea oamenilor. Virtutea în această ţară nu 
este slabă; rândurile sale sunt puternice ca număr, şi invincibile 
din neprihănirea cauzei sale, - invincibile, dacă există unitate. Să 
nu lăsăm ca rândurile să fie rupte de numele partidelor.”

În conformitate cu dezvoltarea logică a acestor sentimente, s-a 
format o asociaţie, numită acum „Asociaţia de Reformă Naţională”, 
care are ca scop adoptarea de legi referitoare la instituţii religioase, 
prin mijlocul unui astfel de amendament la Constituţia naţională, 
care va „aşeza toate legile, instituţiile şi obiceiurile guvernului pe o 
bază legală de netăgăduit în legea fundamentală a ţării.”  Aici este 
germenele revoluţiei religioase, pana care despică, croind intrare 
bisericii şi statului.

Această mişcare şi-a avut originea în Xenia, Ohio, în februarie 
1863, într-o adunare compusă de unsprezece denominaţiuni 
diferite, care s-au adunat pentru rugăciune şi conferinţă.

Pentru a fi siguri, conducătorii din această mişcare neagă 
vehement orice astfel de scop precum o unire între biserică şi stat; 
însă le scapă din când în când câte o propoziţie care descoperă mai 
mult decât intenţionau ei. Astfel, la o întâlnire a acestei asociaţii în 
Pittsburg, Pennsylvania., Dr.Stevenson, unul dintre aceşti lideri, a 
spus: 

„Prin generozitatea imensă pe care o dobândeşte de la politicienii 
corupţi, biserica Romano-Catolică este, practic, biserica de stat 
din New York. Aceste favoruri sunt oferite sub mantaua  unei 
prietenii aparente faţă de religie. Ne propunem să punem materia 
în locul umbrei, - să alungăm contrafacerea prin substituirea mai 
completă cu autenticul.”
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Există câteva moduri aproximative în care putem privi pentru a 
găsi intenţia acestui limbaj; însă întrucât toate ajung la o concluzie, 
această concluzie nu este nici ambiguă, nici îndoielnică; este doar 
aceea că biserica protestantă va deveni cu adevărat de stat, după 
cum practic este acum Biserica Catolică. Acest lucru este confirmat 
de chiar următoarea propoziţie, care spune: 

„Ceea ce propunem noi nu este nimic de o natură sectară. 
Aceasta nu va da niciunei ramuri a creştinilor americani vreun 
avantaj deasupra altora.”

Profesorul Blanchard îndrăzneşte să dea o definiţie a ceea ce 
menţionează ei prin „o unire a bisericii şi a statului,” după cum 
urmează: 

„Însă unirea bisericii şi statului este alegerea de către naţiune 
a unei biserici, dotarea acestei biserici, numirea slujitorilor ei, 
şi supravegherea doctrinelor ei. Nimeni dintre noi nu pledează 
pentru o astfel de unire. Toţi ne opunem unei astfel de uniri.”

Cititorul este rugat să remarce bine acest lucru. Aici ne este 
dată o definiţie a unirii dintre biserică şi stat, o astfel de unire 
pe care nimeni nu o aşteaptă sau de care nimeni nu se teme; o 
astfel de unire, de fapt, cum nu este posibilă în starea actuală a 
bisericilor, şi apoi se face o pledoarie specială că ei se împotrivesc 
unei uniri a bisericii cu statul! Ei se pot declara fără grijă contra 
unei astfel de combinaţii imposibile pe care o descriu; însă faţă 
de o unire a bisericii cu statul în sensul răspândit al expresiei, - o 
unire, nu a unei biserici, ci a tuturor bisericilor recunoscute drept 
de bună credinţă, - o unire care nu dă statului puterea de a alege 
slujitorii bisericii, nici de a supraveghea doctrinele bisericii, ci dă 
bisericii privilegiul de a impune, prin legi civile, instituţii şi practici 
religioase, conform cu credinţa bisericilor, sau cu interpretările 
puse de către biserici asupra acestor instituţii şi practici, - faţă de o 
astfel de unire, spunem, ei nu sunt împotrivitori. Ei sunt în esenţă 
şi în practică, în ciuda pretenţiilor lor, avocaţi pe faţă a unirii 
dintre biserică şi stat.

Nu suntem singurii care văd lucrurile astfel. G.A.Townsend 
(New World and Old, p. 212): 

„Biserica şi statul s-au strecurat de câteva ori în politica 
Americană, cum ar fi în certurile legate de Biblia în şcolile publice, 
partidul anticatolic în 1844 etc. Poporul nostru a fost suficient 



232

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 U
ri

ah
 S

m
it

h

de înţelept până aici să respecte clerul în chestiunile religioase, 
şi să aibă o râvnă geloasă, sănătoasă, contra lor în problemele de 
politică. Cea mai recentă mişcare politico-religioasă [sublinierea 
noastră] este de a insera numele Dumnezeirii în Constituţie.”

The Christian Union din  ianuarie 1871 spune: 
„Dacă amendamentul propus este orice puţin mai mult decât 

o împunsătură sentimentală, va avea un efect legal şi va schimba 
statutul cetăţenilor necreştini în faţa lumii. Vor afecta legămintele 
şi instrumentele legale, contractele matrimoniale, legile morale şi 
religioase ale ţării. Aceasta ar fi un abuz la adresa dreptului natural.” 

Publicaţia Gazette din Janesville (Wisconsin), la încheierea 
unui articol despre amendamentul propus, vorbeşte astfel despre 
efectul mişcării, în cazul că ea va continua:

 „Însă, independent de chestiunea în ce măsură suntem noi o 
religie creştină, se poate pe drept pune la îndoială, dacă domnii 
care agită această problemă ar avea succes, ei nu ar cauza o mare 
pagubă societăţii. Astfel de măsuri sunt doar paşii de început, care 
conduc în cele din urmă la restricţionări ale libertăţii religioase, 
şi fac ca guvernul să ia măsuri care sunt la fel de străine puterii 
şi scopurilor sale precum ar fi acţiunile sale dacă ar îndrăzni să 
hotărască o chestiune disputată de teologie.”

Publicaţia săptămânală Alta Californian, din San Francisco, 12 
martie 1870, spunea:

„Partidele care recent au ţinut o convenţie pentru scopul 
oarecum nou de a procura un amendament la Constituţia Statelor 
Unite, care să recunoască Dumnezeirea, nu expun în mod echitabil 
cazul când susţin că este dreptul unui popor creştin să se guverneze 
într-un mod creştin. Dacă noi nu ne conducem pe noi înşine într-
un mod creştin, cum vor fi etichetate faptele guvernului nostru? 
Fapt este că mişcarea este una care va cauza în această ţară o unire 
a bisericii şi statului pe care toate celelalte naţiuni încearcă să o 
desfacă.”

Publicaţia Journal din Champlain, vorbind despre încorporarea 
principiului religios în Constituţie şi efectele sale asupra evreilor, 
a spus: 

„Oricât de subţire, ea este pana de intrare a bisericii şi statului. 
Dacă putem separa oricât de puţine persoane de la dreptul 
cetăţenesc pe baza diferenţelor de crez religios, atunci cu la fel 
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de multă dreptate şi într-un mod adecvat poate o majoritate să 
dicteze în orice moment adoptarea a şi mai multe articole de 
credinţă, până când constituţia noastră nu este altceva decât un 
manual al unei secte, sub a cărui conducere tirană toată libertatea 
religioasă va fi zdrobită.”

Însă se poate întreba cum va fi afectată problema duminicii de 
amendamentul propus la Constituţie. Răspunsul: scopul, sau să nu 
spunem mai mult, unul dintre scopurile acestui amendament, este 
de a pune instituţia duminicii pe un temei religios, şi de a impune 
respectarea ei prin braţul legii. La convenţia naţională ţinută în 
Filadelfia, între 18-19 ianuarie 1871, prima rezoluţie prezentată de 
comitetul sesiunii a fost următoarea:  

„S-a hotărât că, având în vedere puterea de control a Consti-
tuţiei în modelarea statului precum şi a politicii naţionale, 
este de o importanţă imediată pentru morala publică şi pentru 
ordinea socială, să asigure un astfel de amendament, care va 
indica faptul că aceasta este o naţiune creştină, şi va pune pe toţi 
creştinii, instituţiile, şi obiceiurile din guvernul nostru sub lege, 
pe o bază legală de netăgăduit în legea fundamentală a naţiunii, în 
special acelea care asigură un jurământ adecvat, şi care protejează 
societatea contra blasfemiei, a încălcării Sabatului şi a poligamiei.”

Prin încălcarea Sabatului se face referire la nimic altceva decât 
încălcarea duminicii. Într-o adunare a prietenilor duminicii, 
reuniţi în 29 noiembrie 1870 în New Concord, Ohio, unul dintre 
vorbitori se spune că a zis: „Chestiunea [respectării duminicii] 
este strâns legată de Mişcarea Reformei Naţionale; pentru că 
până când guvernul nu ajunge să îl cunoască pe Dumnezeu şi să 
îi onoreze legea, nu avem nevoie să ne aşteptăm să restrângem 
corporaţiile care încalcă Sabatul.” Aici este din nou proeminentă 
ideea impunerii prin lege a respectării duminicii; şi acelaşi 
principiu s-ar aplica în egală măsură persoanelor individuale.

Încă o dată: publicaţia Press din Filadelfia, a afirmat în 5 
decembrie 1870, că unii congresmeni au ajuns în Washington 
cu trenurile de duminca, în 4 decembrie, fapt pe care Christian 
Stateman îl comentează după cum urmează (redăm sublinierea aşa 
cum o regăsim la ei): 

„1. Niciunul dintre acei bărbaţi care au încălcat astfel Sabatul nu 
este potrivit să deţină vreo poziţie oficială într-o naţiune creştină...  
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2. Păcatul acestor congresmeni este un păcat naţional, 
pentru că naţiunea nu le-a spus în Constituţie, regula supremă 
pentru funcţionarii noştri publici: ‘Vă cerem să ne slujiţi în 
conformitate cu legea supremă a lui Dumnezeu.’ Aceste căi ferate 
care încalcă Sabatul, în plus, sunt corporaţii create de către stat, 
şi sunt răspunzătoare faţă de el. Statul este răspunzător în faţa 
lui Dumnezeu pentru comportamentul acestor creaturi pe care le 
cheamă la existenţă. Este obligat, de aceea, să îi împiedice de la 
aceasta, precum şi de la alte delicte, şi orice încălcare a Sabatului 
de către vreo corporaţie ar trebui să atragă după sine interzicerea 
imediată a curselor lor. Şi Constituţia Statelor Unite, cu a cărei 
legislaţie fiecare stat trebuie să fie în armonie, ar trebui să fie de 
un asemenea caracter încât să împiedice orice stat de la tolerarea 
unor astfel de infracţiuni contra legii morale.

3. Daţi-ne în Constituţia naţională recunoaşterea simplă a 
legii lui Dumnezeu ca lege supremă a naţiunilor, şi toate rezultatele 
indicate în această notă vor fi în cele din urmă asigurate. Nu 
permiteţi ca cineva să spună că această mişcare nu are în vedere 
scopuri suficient de practice.”

Ceea ce doresc şi plănuiesc aceşti Reformatori Naţionali să 
îşi asigure în campania lor, este exprimat de către unul dintre 
secretarii numitei asociaţii, J.M. Foster, în Christian Statesman, 
în octombrie 1892. El spune: 

„Însă un pericol constă în aceasta: Biserica nu vorbeşte ca o 
biserică. Uniunea Americană pentru Sabat a făcut o lucrare bună. 
Bisericile au vorbit. Însă biserica creştină organizată nu a mers în 
mod oficial la Washington să vorbească. Lucrarea a fost în mare 
parte declinată asociaţiilor. Însă vocea lui Dumnezeu, plină de 
autoritate şi oficială, este prin biserica sa. Nu ar trebui să fie o 
acţiune unită a denominaţiunilor în aceasta? Ele ar trebui, după 
cum ar părea, să numească un comitet reunit să vorbească pentru 
Dumnezeu; şi îndeplinit în mod adecvat şi plin de curaj, rezultatele 
pot doar să fie tot de acelaşi fel... Se pierde mult de către biserică 
prin faptul că nu reuşeşte să vorbească în mod oficial la momentul 
potrivit şi în locul potrivit. Nicio asociaţie nu este îmbrăcată cu 
această autoritate. Asociaţiile sunt personale şi sociale; însă 
biserica este divină. Ea poate, şi ar trebui, să exprime glasul lui 
Dumnezeu în sălile Congresului, ca o biserică organizată.”
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Sublinierile sunt aşa după cum le găsim; însă alte declaraţii în 
pasajul precedent sunt demne de aceeaşi accentuare. S-ar putea 
foarte bine întreba dacă s-au rostit cuvinte mai arogante şi mai 
pompoase înainte de instalarea papalităţii însăşi. Ceea ce se 
plâng ei că le lipseşte, bineînţeles că îşi doresc să aibă. Şi priviţi 
imaginea: Biserica (sau diferitele denominaţiuni, şi reprezentate 
de un „comitet unit” - o autoritate centrală) este divină, şi vai de 
toţi cei care deviază de la autoritatea unei biserici divine! Aşa a 
spus Roma în cele mai prospere zile ale sale, zilele temniţelor, 
rugurilor şi sângelui; şi aşa ar spune ea astăzi dacă ar avea puterea; 
şi aşa va spune protestantismul când obţine puterea! Şi acest 
„comitet reunit” va „vorbi pentru Dumnezeu”, va „exprima vocea 
lui Dumnezeu” (un al doilea viceregent al Celui Prea Înalt, pretins 
acum ca un monopol de către papă), şi în mod cu autoritate, şi 
oficial va pune asupra Congresului poruncile lui Dumnezeu, ca 
acesta să le îndeplinească! Aşa sunt planurile întunecate pentru 
care lucrează acum aceşti oameni. Din nefericire, realizarea lor stă 
acum ca un proiect realizabil în faţa ochilor lor! A cerut vreodată 
Roma mai mult? Şi întrebăm: când aceşti purtători de cuvânt ai 
lui Dumnezeu îşi vor atinge scopul, nu va fi Roma din nou într-o 
haină protestantă - chiar chipul fiarei însăşi? 

În ultimii ani influenţa partidului Reformei Naţionale a crescut 
rapid. Acum a devenit internaţională în extinderea ei, şi la intervale 
frecvente, ţine întâlniri internaţionale, în care se fac planuri 
pentru a instaura idealul Reformei Naţionale în toate ţările unde 
acesta nu există încă. Pentru acest scop se speră multe din partea 
influenţei misionarilor creştini, dintre care mulţi au fost captivaţi 
de ideea de a converti la creştinism guvernele păgâne, şi de a 
vedea rezultate mai mari decât de la procesul încet de convertire a 
păgânilor individual. La o întâlnire mondială ţinută în Filadelfia, 
în noiembrie 1910, s-a făcut următoarea declaraţie referitoare la 
acest punct: 

„Această conferinţă îşi exprimă aprecierea pentru faptul că atât 
de mulţi misionari realizează importanţa faptului ca Hristos să fie 
împărat peste toate naţiunile, şi recomandăm tuturor misionarilor 
din toate ţările insuflarea acestor principii, şi ca ei să mărturisească 
în respectivele naţiuni în favoarea prerogativei regale a lui Isus la 
viaţa naţională.”
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Între cei care au participat la program la această întâlnire au 
fost F.E.Clark, preşedinte al Uniunii Iniţiativei Creştine Mondiale, 
episcopul Neely al bisericii episcopale metodiste, reverendul 
Dr.McCauley, secretar de district al Consiliului Federal al 
bisericilor, notarul John A.Paterson, din Toronto, reprezentând 
guvernul canadian, reverendul J.Burrell, preşedinte al Alianţei 
Bisericilor Reformate, pe lângă misionari din India şi China, şi 
din ţările Romano-catolice şi greco-catolice. Aceasta oferă dovezi 
uimitoare despre amploarea cu care au pătruns idei ale Reformei 
Naţionale în lumea religioasă.

Un alt pas dintre cei mai semnificativi şi alarmanţi făcuţi 
spre realizarea acestor planuri rele, este poziţia adoptată de 
marea mişcare „Iniţiativa creştină”, care s-a ridicat la un număr 
de membri de ordinul milioanelor în decurs de câţiva ani, şi 
este canalul comun prin care pot lucra toate denominaţiunile. 
Funcţiile politice ale acestui mare corp sunt centrate într-o 
„Ligă a Cetăţeniei Creştine”, care se laudă că va avea ramuri 
în fiecare stat, regiune, oraş, sat, şi cătun din Statele Unite, şi 
că se va îngriji să fie puşi doar oameni creştini în funcţie. Ce 
„convertiri” remarcabile vor avea loc atunci! Cum vor deveni 
politicienii „creştini”, şi va fi grăbit „mileniul”! La marea întâlnire 
a Iniţiativei Creştine, ţinută în Boston, Massachusets, între  
10-15 iulie 1895, W. H. McMillan, a spus, după cum este indicat 
în Procesele verbale publicate: 

„Aici este o putere care va smulge controlul afacerilor din 
mâinile demagogilor politici, şi o va pune în mâinile Aceluia care 
este rege peste tot, şi conduce lumea în neprihănire. Conducătorii 
noştri politici au socotit votul celor din crâşme, votul celui incult, 
şi votul celor ce stau acasă, şi al tuturor celorlalte elemente care au 
intrat până aici în răspândirea publică a zvonurilor; însă ei nu au 
învăţat încă să socotească votul Iniţiativei Creştine. Aş vrea să îi 
fac să observe că se apropie timpul când vor descoperi că a avut loc 
o revoluţie politică, şi că ei vor fi găsiţi venind de la Washington şi 
din capitalele statelor noastre fără loc de muncă.”

Aceste sentimente au fost salutate cu răsunet în adunare; şi 
nu este dificil de prevăzut efectele pe care le vor avea; pentru că 
ele erau intenţionate pentru acea clasă de oameni dintre cei care 
„vor face cel mai mult bine”; adică de corpul de politicieni de rând, 
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care, atunci când sunt ameninţaţi cu boicotul, devin cei mai josnici 
linguşitori de pe suprafaţa pământului.

Toate acestea, însă, nu ar fi de nicio valoare, dacă cei care 
sunt cu adevărat patrioţi la inimă s-ar trezi faţă de acest pericol 
înainte să se pomenească dedicaţi mişcărilor, ale căror efecte ei 
nu le-au prevăzut, şi dacă cele două camere ale Congresului ar sta 
loiale Constituţiei pe care au jurat să o păstreze; pentru că această 
mişcare nu înseamnă nimic mai puţin decât o subversare a acelui 
instrument nobil.

Însă vai! Congresul şi-a întors deja spatele responsabilităţii 
lui sacre, pentru a se linguşi pe lângă influenţa atât de rapid 
crescândă a bisericii. Când administratorii Târgului Mondial din 
1893 de la Chicago au cerut Congresului să fie alocată o sumă de 
bani în favoarea lor, oamenii bisericii şi-au pus influenţa asupra 
legiuitorilor naţionali, şi i-au condus să impună condiţia ca porţile 
târgului să fie închise duminica. În aplicarea acestui punct a avut 
loc o scenă dintre cele mai remarcabile. Un senator a solicitat o 
Biblie, şi a făcut ca un funcţionar să citească porunca a patra a 
decalogului; la aceasta oamenii de stat serioşi au argumentat şi în 
cele din urmă au decis că ziua recomandată de această poruncă 
drept Sabat este duminica!

Aceasta dădea o lege într-o chestiune religioasă, fapt pe care 
constituţia îl interzice în mod expres (vezi amendamentul I). 
Aceasta rupea barierele contra unei uniri a bisericii şi a statului, şi 
deschidea stăvilarele pentru toate relele care invariabil însoţesc o 
astfel de unire. Clericii, care sunt pentru amendamentul religios, 
au salutat acest eveniment ca pe un mare triumf, şi s-au lăudat pe 
faţă că ei au Congresul în mâinile lor, şi că l-ar putea obliga să facă 
ceea ce cer ei. 

Care va fi rezultatul practic al acestor schimbări este deja 
evident. În cărţile de statute ale majorităţii statelor din Uniunea 
Americană se află legi duminicale; şi, pe măsură ce agitaţia în 
favoarea zilei a şaptea creşte, fanaticii religioşi sunt grabnici 
să folosească aceste legi pentru a pune în funcţiune maşinăria 
persecuţiei. Cei care respectă ziua a şaptea nu dau pe faţă nicio 
desconsiderare a acestor legi lucrând duminica, întrucât legea 
supremă a lui Dumnezeu le dă dreptul inalienabil de a face aceasta; 
şi ei se feresc în mod intenţionat să îi deranjeze pe alţii, sau să se 
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atingă în vreun fel de drepturile lor, prin muncă gălăgioasă sau 
împovărătoare. Însă e catalogat ca „tulburare” chiar şi faptul de 
a fi văzut muncind undeva, sau chiar faptul de a fi ştiut că ei sunt 
vreundeva la lucru, chiar dacă nu sunt văzuţi sau auziţi. Dacă nu se 
iveşte vreo altă cale pentru detectare, ei sunt căutaţi de predicatori 
sau de membrii bisericilor, sau de poliţia care acţionează sub 
îndrumarea lor. Apoi urmează arestul, judecarea, şi pedeapsa prin 
amenzi, închisoare sau muncă forţată. Până în 1 ianuarie 1896 
peste o sută de arestări de acest fel au fost făcute, unele dintre 
ele în circumstanţe de mare asuprire şi cruzime; s-au dat amenzi 
şi plăţi în valoare de 2.269$, şi prizonierii au slujit în total o mie 
cinci sute de zile în închisoare şi la muncă forţată.

Însă opinia publică nu ar aproba un astfel de mod de procedare, 
şi conducătorii mişcării, observând acest fapt, au hotărât 
să solicite o încetare a acestui lucru până în momentul când 
opinia publică va fi modelată în favoarea lor. Ca urmare au fost 
mai puţine cazuri de cercetări pentru nerespectarea duminicii 
în ultimii ani; însă între timp s-a purtat o campanie puternică 
de către partidul Reformei Naţionale, lobby-ul sau „Biroul 
Reformei Internaţionale” din Washington D.C., „Alianţa Zilei 
Domnului”, „Liga Duminicală din America”, „Liga Protectoare 
a Sabatului din Noua Anglie”, şi alte corpuri religioase, care au 
în vedere crearea unui sentiment pentru legea duminicală în 
legislativul naţional din Washington. În decursul ultimilor ani, 
lupta dintre prietenii şi vrăjmaşii libertăţii Americane a fost 
concentrată asupra unui efort de a implica congresul în legislaţia 
religioasă prin elaborarea unei legi duminicale în Districtul 
Columbia. S-au introdus în repetate rânduri propuneri de 
legi, şi una introdusă de Senatorul Johnston, din Alabama, în 
1908, a fost recomandată Congresului în mod continuu până 
la această dată (1911), fiind în mod prompt reintrodusă la 
prima ocazie după neaprobarea ei; şi intenţia pare a fi aceea 
de a continua cu impunerea ei asupra Congresului până când 
acel corp cedează în faţa cererii, şi se face pasul decisiv care va 
da cauzei legislaţiei religioase aprobarea guvernului naţional. 
Aceasta va întări puternic mişcarea duminicală în întreaga ţară, 
şi lucrarea de a asigura şi implementa legislaţia duminicală în 
guvernele statelor va fi îndeplinită cu mai multă uşurinţă.
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În acest punct ar putea fi folositor să aruncăm o privire la 
înaintarea mişcării legii duminicale în această ţară în decursul 
trecutului recent. Următoarele sunt câteva dintre cele mai 
proeminente evenimente care marchează înaintarea sa.

1890. Proiectul de lege duminicală Breckenridge pentru 
Districtul Columbia introdus în Congres (6 ianuarie).

1892. Congresul comandă ca porţile Târgului Mondial din 
Chicago să fie închise duminica, şi decide că duminica este Sabatul 
decalogului. (19 iulie).

1900. Congresul alocă 5.000.000$ pentru Expoziţia cu Vânzare 
din Louisiana, ţinută la St.Louis, cu condiţia ca porţile acesteia să 
fie închise „în timpul duratei întregului târg.”

1904. Un proiect de lege duminicală pentru Districtul Columbiei 
a trecut de Camera Reprezentanţilor.

1906. Congresul alocă 250.000$ pentru Expoziţia din 
Jamestown, cu condiţia ca aceasta să fie închisă duminica (29 iunie).

1906. Proiectul Wadsworth de lege regională trece de Camera 
Reprezentanţilor (11 iunie). 

1908. Samuel Gompers anunţă în mod oficial că Federaţia 
Americană a Muncii nu doar că este în favoarea odihnei în ziua de 
duminică, ci că „a făcut mult, dacă nu chiar mai mult decât orice 
alt corp organizat de bărbaţi şi femei, pentru a legisla respectarea 
duminicii ca zi de odihnă.” (14 septembrie).

1907-8. Zece proiecte de lege pentru respectarea duminicii sunt 
introduse în timpul primei sesiuni a celui de-al şaizecilea Congres. 
(5 decembrie – 1 mai).

1908. Proiectul Johnston de lege duminicală, trece de Senat. 
(15 mai).

1909. Proiectul Johnston de lege duminicală reintrodus în 
Senat. (22 martie).

1910. Proiectul Johnston de lege duminicală reintrodus în 
Senat (17 ianuarie). 

Proiectul Johnston de lege duminicală trece de Senat (27 
ianuarie).

Proiectul Johnston de lege duminicală introdus în Cameră (28 
ianuarie). 

1911. Proiectul de lege duminicală Johnston introdus în sesiune 
specială în Congres (6 aprilie).
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Raport favorabil din partea Comitetului Regional al Senatului 
(22 mai).

Proiectul de lege Mann, „Pentru respectarea duminicii în oficiile 
poştale” introdus în Camera Reprezentanţilor. (16 mai).

Toate acestea  reprezintă legislaţie duminicală în afara celei din 
statele uniunii şi din alte ţări. În timpul anului 1910 a fost o astfel 
de legislaţie sau agitaţie pe aceeaşi temă în California, Connecticut, 
Indiana, Illinois, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Dakota 
de Nord, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, şi în ţările 
Canada, Anglia, Italia, Portugalia, Rusia, Spania şi Elveţia.

Majoritatea guvernelor de stat au în constituţiile lor, sau în 
Declaraţia Drepturilor Omului, prevederi care garantează cea 
mai deplină libertate religioasă; şi inconsecvenţa în legislarea 
chestiunilor religioase se observă imediat în aceste circumstanţe; 
în timp ce josnicia asupririi oamenilor de dragul opiniei, în astfel 
de state, se simte acut. Se recurge la fiecare invenţie pe care 
o pot ticlui oamenii, ca să pară că nu e în niciun caz persecuţie 
religioasă, ci doar o chestiune de ascultare de legea civilă. Una 
dintre aceste invenţii este aceea că duminica este o instituţie 
civilă, şi implementarea ei doar o reglementare a poliţiei, o cerinţă 
civilă necesară pentru binele public. Însă aceasta este imposibil; 
pentru că fiecare ştie că duminica este în originea, istoria, şi chiar 
natura ei, o instituţie religioasă. Nu s-ar fi auzit de nicio pretenţie 
în favoarea ei altfel decât pe o bază religioasă. Ca urmare orice 
legislaţie pentru impunerea ei prin pedepse şi sancţiuni înseamnă 
legislaţie religioasă şi oprimare religioasă.

Însă dacă este o lege pentru aceasta, nu ar trebui ca acea lege să 
primească supunere până când este abrogată? Orice lege care nu 
păşeşte pe domeniul conştiinţei trebuie, dacă devine inacceptabilă 
pentru oameni, să fie totuşi ascultată până când poate fi schimbată 
sau abrogată. Însă legile duminicale interferează cu conştiinţa celor 
ce respectă o altă zi, şi pentru acel motiv nu poate fi „valabilă pentru 
toţi la fel.” Şi niciun creştin adevărat nu îşi poate face ascultarea 
de Dumnezeu să depindă de permisiunea semenilor săi. Se poate 
spune: Într-o ţară ca Statele Unite, nu guvernează majoritatea? Şi 
nu trebuie să fie ascultate deciziile lor? Şi răspunsul este, Da, în 
orice, în afară de chestiunile de conştiinţă, însă niciodată acolo. 
„Daţi... Cezarului lucrurile care sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu 
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lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu.” Oamenii pot da legi pentru 
a păzi drepturile mutuale ale membrilor societăţii, însă nu mai 
departe; şi în aceasta ei nu vor încălca drepturile conştiinţei cuiva; 
pentru că o conştiinţă „bună” (1Petru 3:21) nu va invada niciodată 
drepturile altora, precum poligamia mormonilor sau sacrificiile 
umane ale păgânilor.

Fondatorii republicii Americane nu au intenţionat niciodată 
să apară vreo problemă din legile ţării, asupra vreunei chestiuni 
de conştiinţă; însă ei au permis principiului legilor religioase să 
rămână în structurile lor politice, un principiu care în mod sigur 
iese la viaţă la prima ocazie. În dezvoltarea ulterioară a adevărului 
religios se descoperă acum că aceste legi interzic oamenilor să 
ofere ascultare de ceea ce Biblia cere de la ei, şi astfel intră în 
conflict cu legile lor inalienabile. De aceea un creştin nu poate 
respecta astfel de legi, iar guvernul, ca să fie loial principiilor 
pe care le pretinde, ar trebui să le şteargă din legislaţie, oriunde 
s-ar găsi ele. Însă clerul religio-politic nu va permite aceasta; şi 
naţiunea este blestemată; pentru că astfel se va pune în acelaşi 
rând cu despotismele religioase ale trecutului; iar strigătul se va 
ridica către Dumnezeu de la copiii suferinzi; „Este vremea ca tu, 
Doamne, să lucrezi, căci ei au făcut fără valoare legea Ta.” (Psalmii 
119:126).

În timp ce, conform profeţiei, „chipul” poate fi căutat doar în 
Statele Unite, închinarea la fiară va predomina şi în alte ţări de 
asemenea; pentru că întreaga lume se va minuna după fiară. 

Unii pot spune acum: Pe măsură ce vă aşteptaţi ca această 
mişcare să înainteze, trebuie să aşteptaţi o perioadă de persecuţie 
religioasă în Statele Unite; nu, chiar mai mult, trebuie să luaţi 
poziţia că toţi sfinţii lui Dumnezeu vor fi daţi la moarte; pentru că 
chipul este motivul pentru care toţi cei care nu se vor închina lui 
vor fi ucişi.

A fost anticipată şi prezisă vreme de aproape 50 de ani o 
perioadă de persecuţie. Aceasta a început acum, şi demonstrează 
astfel corectitudinea aplicării profeţiei aşa cum este prezentată în 
această lucrare; însă nu înseamnă în vreun fel că toţi, şi chiar nu 
credem că mulţi, vor fi daţi la moarte, chiar dacă va fi promulgat 
vreun decret în aceste sens; pentru că, după cum declară profetul 
într-un alt loc, Dumnezeu nu îşi abandonează înfrângerii în acest 
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conflict îngrozitor poporul, ci le dă victorie completă asupra fiarei, 
a chipului ei, a semnului ei şi a numărului numelui ei. (Apocalipsa 
15:2). Citim mai departe, referitor la această putere seculară, 
cum că ea face ca toţi să primească un semn pe mâna lor dreaptă 
sau în frunte; totuşi, capitolul 20:4 vorbeşte despre poporul lui 
Dumnezeu ca despre cei care nu primesc semnul fiarei, nici nu 
se închină chipului. Dacă, în acest caz, putea să „facă” pe toţi să 
primească semnul, şi totuşi de fapt nu îl primesc toţi, în mod 
asemănător faptul că el îi face pe toţi care nu se închină chipului 
să fie daţi la moarte, nu înseamnă în mod neapărat că vieţile lor 
vor fi în realitate luate.

Însă cum se poate aceasta? Răspunsul: evident cade sub regula 
interpretării, în conformitate cu care verbele de acţiune uneori 
semnifică dorinţa şi încercarea de a îndeplini acţiunea în discuţie, 
şi nu îndeplinirea concretă a lucrului specificat. George Bush, 
profesor de ebraică şi literatură orientală la Universitatea oraşului 
New York, clarifică acest lucru. În notele sale referitoare la Exodul 
7:11, el spune: 

„Este un canon de interpretare folosit frecvent în expunerea 
scrierilor sacre faptul că verbele de acţiune semnifică uneori voinţa 
şi încercarea de a face acţiunea în discuţie. Astfel în Ezechiel 24:13: 
‘Am vrut să te curăţ, şi nu te-ai făcut curată (engl. Te-am curăţit, 
şi nu ai fost curăţită’); adică, am încercat, am folosit mijloace, 
am depus eforturi, să te curăţesc.” Ioan 5:44: „Cum puteţi crede 
pe cei care primesc onoare de la un altul?” adică, încearcă să 
primească. Romani 2:4: ‘Bunătatea lui Dumnezeu te conduce 
la pocăinţă’, adică, încearcă sau tinde să te conducă. Amos 9:3: 
„Chiar dacă ar fi ascunşi de privirea mea pe fundul mării;” altfel 
spus, chiar dacă ar dori să fie ascunşi. 1 Corinteni 10:33: „După 
cum mă silesc şi eu în toate lucrurile să plac tuturor” (engl. Eu plac 
tuturor oamenilor)”, adică, încerc să plac. Galateni 5:4: „Voi care 
voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege” (engl. Oricine dintre 
voi, care este îndreptăţit prin lege), adică, încercaţi sau căutaţi să 
fiţi îndreptăţiţi. Psalmii 69:4: „Ce puternici sunt cei ce vor să mă 
piardă” (sau ‘Cei care mă distrug sunt puternici’); adică cei care 
încearcă să mă distrugă: în engleză: „Cei care vor să mă distrugă”. 
Fapte 7:26: „Şi i-a îndemnat la pace” (engl. Şi i-a făcut una), adică, 
a dorit şi a încercat; engl. „Dorea să îi facă una.”
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La fel şi în pasajul din faţa noastră. Ea îi face pe toţi să 
primească un semn, şi toţi cei care nu se vor închina chipului să fie 
ucişi; adică, el vrea, intenţionează, şi încearcă să facă aceasta. Ea 
face o astfel de lege; aprobă o astfel de lege, însă nu este capabilă 
să o pună în aplicare; acei care au ţinut cuvântul răbdării lui 
Hristos vor fi păziţi de cădere în acest ceas al încercării, conform 
Apocalipsa 3:10. Acei care şi-au făcut din Dumnezeu adăpostul lor 
vor fi păziţi de orice rău,  şi nicio plagă nu vine aproape de locuinţa 
lor, conform Psalmii 91:9, 10; Toţi cei care sunt găsiţi scrişi în 
carte vor fi scăpaţi, conform Daniel 12:1. Ca biruitori asupra fiarei 
şi a icoanei ei, ei vor fi răscumpăraţi dintre oameni şi vor înălţa 
o cântare de laudă şi de biruinţă în faţa tronului lui Dumnezeu, 
conform Apocalipsa 14:2-4.

Cel care obiectează ar mai putea spune în continuare: Sunteţi cu 
totul prea naivi presupunând că masele din poporul nostru, dintre 
care mulţi sunt indiferenţi sau cu totul opuşi pretenţiilor religiei, 
pot fi aduse atât de departe în favorizarea respectării religioase a 
duminicii încât o lege generală poate fi promulgată în favoarea lor. 

Răspundem: Trebuie să se împlinească profeţia, iar dacă 
profeţia cere o astfel de revoluţie, ea va fi îndeplinită.

A primi semnul fiarei pe frunte înseamnă, înţelegem noi, a-şi da 
consimţământul minţii şi raţiunea acestei autorităţi în adoptarea 
acelei instituţii care constituie semnul. Prin analogie, a-l primi pe 
mână ar însemna să dai acceptarea printr-un act exterior. 2

Versetul 18. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să 
socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi 
numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.

Numărul numelui ei.–Numărul fiarei, spune profeţia,  „este un 
număr de om”. Dacă acesta urmează să derive dintr-un nume sau 
un titlu, concluzia firească ar fi că el trebuie să fie numele sau titlul 
unui om particular sau reprezentativ. Cea mai plauzibilă expresie 
care ni s-a sugerat că ar conţine numărul fiarei este unul dintre 
titlurile aplicate papei de la Roma. Acest titlu este: Vicarius Filii 

2 Pentru o expunere mult mai deplină a acestei părţi a profeţiei, 
vei cartea intitulată „The Marvel of Nations”, disponibilă la Review and 
Herald Publishing Association, Tahoma Park, Washington, D.C.
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Dei, „Locţiitorul Fiului lui Dumnezeu”.  Luând literele acestui titlu 
şi folosindu-le ca numerele romane noi avem: V=5; I=1; C=100; 
(a şi r nu sunt folosite ca numerale); I=1; U=5 (în trecut „U„ era 
echivalent cu „V”); (f şi s nu sunt folosite ca numerale) I=1; L=50; 
I=1; I=1; D=500; (e nu este folosit ca numeral). I=1. Adunând 
aceste numere împreună avem 666.

Există motive să credem că acest titlu a fost înscris înainte pe 
coroana papei. Următoarea mărturie referitoare la acest punct 
este dată de Prezbiterul D. E. Scoles, din Washburn, Mo.: 

„Am întâlnit doi oameni care declară că ei au văzut această 
coroană anume; şi mărturia lor este în asemenea armonie perfectă 
încât sunt convins că ceea ce au spus este adevărat. Primul domn 
era M. De Latti, un păzitor al Sabatului, care fusese înainte un preot 
catolic, şi petrecuse patru ani la Roma. El m-a vizitat când eram 
pastor în St.Paul, Minnesota, cu câţiva ani în urmă. I-am arătat 
tratatul meu, „Sigiliul lui Dumnezeu şi semnul fiarei.” El mi-a 
spus imediat că inscripţia nu era pusă în mod corect în ilustraţia 
mea. El a afirmat că o văzuse adesea în muzeul Vaticanului, şi a 
dat o descriere detailată şi exactă a întregii coroane. Când tratatul 
meu a fost publicat, eram în necunoştinţă de aranjarea cuvintelor 
inscripţiei latine şi, ca urmare, în ilustraţia coroanei, le-am pus pe 
toate într-un rând. Fratele De Latti a indicat imediat greşeala, şi 
a spus că primul cuvânt al propoziţiei era pe prima coroană din 
aranjamentul triplu, al doilea cuvânt pe a doua parte a coroanei, în 
timp ce cuvântul Dei era pe diviziunea cea mai de jos a coroanei. El 
a explicat de asemenea că primele două cuvinte erau în giuvaeruri 
de culoare închisă, în timp ce Dei era compus în întregime din 
diamante.

În timpul unei întâlniri în cort, pe care am ţinut-o în Webb 
City, Mo., am prezentat subiectul ‘Sigiliul lui Dumnezeu şi Semnul 
Fiarei.’ Am folosit hărţi pentru a ilustra, una fiind o reproducere 
a coroanei, aşa cum o descrisese fratele De Latti. A fost prezent 
un predicator prezbiterian, Reverentul B.Hoffmann, şi când am 
descris coroana, el a vorbit în mod public, şi a făcut o declaraţie 
adunării, spunând că, în timp ce era în Roma şi studia pentru 
preoţie, el văzuse exact acea coroană, şi observase inscripţia, şi 
cuvântul Dei era compus din o sută de diamante. L-am întâlnit, 
şi am aflat numele lui, şi l-am vizitat acasă, şi am fost convins 
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din descrierea sa că aceasta era coroana identică pe care o văzuse 
fratele De Latti, însă care fusese tăgăduită de mulţi. I-am cerut o 
declaraţie scrisă, şi mi-a dat următoarele: 

„ ‘În atenţia oricui ar fi avizat de scriere: Aceasta este pentru 
a certifica faptul că am fost născut în Bavaria în 1828, am fost 
educat la München, şi educat romano-catolic. În 1844 şi 1845 am 
fost student pentru preoţie la Colegiul Iezuit din Roma. În timpul 
serviciului de Paşte din 1845, Papa Gregor al XVI-lea a purtat o 
triplă coroană pe care avea inscripţia, în pietre preţioase, Vicarius 
Filii Dei. Ni s-a spus că în cuvântul Dei erau o sută de diamante; 
celelalte cuvinte erau de un alt fel de pietre preţioase de o culoare 
mai închisă. Era un cuvânt pe fiecare coroană, şi nu erau toate în 
acelaşi rând. Am fost prezent la acel serviciu, şi am văzut coroana 
în mod clar, şi am observat-o cu atenţie.

În 1850 am fost convertit la Dumnezeu şi la Protestantism. 
Doi ani mai târziu am intrat în lucrarea de slujire ca pastor în 
biserica Evanghelică, însă un an mai târziu m-am unit cu biserica 
prezbiteriană, acum fiind pastor pensionat al acesteia, întrucât am 
lucrat ca pastor timp de cincizeci de ani.

Am făcut declaraţia de mai sus la cererea fratelui D.E.Scoles, 
întrucât el spune că unii tăgăduiesc faptul că papa a purtat 
vreodată această tiara. Însă ştiu că el a făcut aceasta, întrucât eu 
am văzut-o pe capul lui. 

  Cu sinceritate, al vostru în slujire creştină,
    Semnează   B. Hoffmann
Webb City, Mo. 29 Oct. 1906.”

Următorul fragment este dintr-o lucrare intitulată Reforma-
ţiunea, datată în 1832:

„Doamnă A”, a spus domnişoara Emmons, „am văzut un 
fapt foarte curios mai deunăzi; m-am gândit mult la el, şi îl voi 
menţiona. O persoană urmărea recent o ceremonie în biserica 
Romano-Catolică. Pe când trecea papa în procesiune prin dreptul 
său, îmbrăcat în mod splendid în robele sale pontificale, ochii 
domnului s-au oprit pe aceste litere orbitoare, scrise mare pe 
fruntea mitrei sale: „VICARIUS FILII DEI,” Vicarul Fiului lui 
Dumnezeu. Gândurile sale s-au îndreptat cu rapiditatea luminii la 
Apocalipsa 13:18. ‘Vrei să cauţi aceasta?’, a spus Doamna A. Alice a 
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deschis Noul Testament şi a citit: „Cine are pricepere, să socotească 
numărul fiarei. Căci este un număr de om; şi numărul ei este şase 
sute şaizeci şi şase.” Ea s-a oprit, şi domnişoara Emmons a spus: 
‘El a scos un creion, şi marcând literele numerice pe inscripţia 
tabletei sale, era 666’.”

Aici avem într-adevăr un număr de om, chiar „omul fărădelegii;” 
şi este puţin ciudat, poate providenţial, faptul că el şi-a ales un 
titul care arată caracterul blasfemiator al fiarei, şi apoi face ca 
acesta să fie inscripţionat pe mitra sa, ca şi când să se remarce cu 
numărul 666. Fragmentele precedente se referă neîndoielnic la un 
anume papă, cu o anume ocazie. Alţi papi s-ar putea să nu poarte 
mitra împodobită cu blazoane. Însă aceasta nu afectează aplicaţia 
a toate acestea; pentru că toţi papii pretind că sunt „Vicarul lui 
Hristos” (vezi Dicţionarul pentru „vicar”), şi cuvintele latine 
indicate sunt cuvintele care exprimă acel titlu, în forma „vicarul 
Fiului lui Dumnezeu”; şi valoarea sa numerică este 666. Astfel se 
încheie capitolul 13 din Apocalipsa, lăsând poporul lui Dumnezeu 
în faţa puterilor pământului într-o bătălie pe viaţă şi pe moarte 
şi în faţa decretelor de ucidere şi exil asupra celor care se alipesc 
de poruncile lui Dumnezeu. Spiritismul va realiza în acel timp 
cele mai impunătoare minuni ale sale, înşelând întreaga lume, cu 
excepţia celor aleşi. (Matei 24:24; 2 Tesaloniceni 2:8-12). Acesta 
va fi „ceasul ispitei” sau al încercării care va veni ca să încerce 
toată lumea, pe toţi locuitorii pământului, aşa cum este menţionat 
în Apocalipsa 3:10. Care va fi deznodământul acestui conflict? 
Această importantă întrebare nu este lăsată fără răspuns. Primele 
cinci versete ale capitolului următor completează lanţul acestei 
profeţii şi descoperă triumful glorios al apărătorilor adevărului.
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Capitolul 14

Cele trei solii  
Versetele 1-5. Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe 
muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi 
patru de mii, cari aveau scris pe (engl. „în”) frunte Numele Său 
şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit venind din cer un glas ca 
un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul, 
pe care l-am auzit, era ca al celor ce cântă cu alăuta, şi cântau 
din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de 
domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. 
Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută 
patruzeci şi patru de mii, cari fuseseră răscumpăraţi de 
pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi 
urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi 
dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru 
Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină 
înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” 

O trăsătură caracteristică minunată a cuvântului profetic este 
că poporul lui Dumnezeu nu este adus niciodată în poziţii de 

încercare sau greutăţi şi apoi să fie abandonat acolo. După ce îi vede 
în scenele de primejdie, vocea profetului nu-i părăseşte lăsându-i 
să-şi ghicească soarta în îndoială şi poate chiar şi în disperare 
până la rezultatul final. Mai degrabă ea îi conduce până la sfârşit şi 
descoperă biruinţa finală a celor credincioşi. Primele cinci versete 
din Apocalipsa 14 sunt un exemplu de acest fel. Capitolul 13 s-a 
încheiat cu o imagine a poporului lui Dumnezeu, o ceată mică şi 
aparent slabă şi fără apărare în luptă pe viaţă şi pe moarte cu cele 
mai puternice puteri ale pământului pe care balaurul este în stare 
să le mobilizeze în slujba sa. Este emis un decret de către puterea 
supremă a ţării ca ei să se închine icoanei şi să primească semnul 
sub ameninţarea morţii, dacă vor refuza să se supună. Ce poate face 
poporul lui Dumnezeu într-un astfel de conflict şi într-o astfel de 
strâmtorare? Ce se va întâmpla cu ei? Aruncaţi o privire împreună 
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cu apostolul la scena următore şi ce vom vedea?  - Aceeaşi ceată 
stând pe muntele Sionului împreună cu Mielul, o ceată biruitoare 
cântând din harpe în curţile cerului. Astfel suntem asiguraţi că 
atunci când vine vremea luptei cu puterile întunericului, salvarea 
poporului lui Dumnezeu va fi nu numai sigură, ci şi imediată. 

Avem cele mai bune motive pentru care să credem că cei 144.000 
văzuţi aici pe muntele Sion sunt sfinţii care tocmai au fost prezentaţi 
mai înainte ca obiecte ale mâniei fiarei şi a chipului (icoanei) ei. 

1. Ei sunt identici cu cei pecetluiţi, care au fost descrişi în 
Apocalipsa 7 şi despre care s-a arătat deja că sunt neprihăniţii în 
viaţă la a doua venire a lui Hristos. 

2. Ei sunt biruitorii din a şasea stare a bisericii, sau perioada 
filadelfiană (vezi Apocalipsa 3:11, 12).

3. „Ei sunt răscumpăraţi dintre oameni” (versetul 4), o 
expresie care poate fi aplicabilă numai celor care sunt preschimbaţi 
dintre cei vii. Pavel se străduia să ajungă, cu orice chip, la învierea 
din morţi (Filipeni 3:11). Aceasta este speranţa celor care dorm în 
Isus,– o înviere din morţi. O răscumpărare dintre oameni, dintre 
cei vii, trebuie să fie un lucru diferit şi poate însemna numai un 
singur lucru, adică o preschimbare. Deci, cei 144.000 sunt sfinţii 
vii care vor fi preschimbaţi la a doua venire a lui Hristos (vezi 
Comentarii la versetul 13).

Pe ce munte Sion vede Ioan că stătea această ceată? - Muntele 
Sion de sus, întrucât sunetul cântăreţilor din harpă, care fără 
îndoială este cântat chiar de aceştia, se aude din cer. Acesta este 
acelaşi Sion de pe care Domnul îşi rosteşte cuvintele când vorbeşte 
poporului Său în strânsă legătură cu venirea Fiului Omului (Ioel 
3:16; Evrei 12:26-28; Apocalipsa 16:17). O acceptare a faptului 
că există în ceruri un munte Sion şi un Ierusalim de sus va fi un 
antidot puternic pentru falsa doctrină a „Mileniului care va veni”.

Câteva aspecte particulare cu privire la cei 144.000, în 
completarea celor date în Apocalipsa 7, vor reţine atenţia noastră. 

1. Ei au numele Tatălui Mielului scris pe frunţile lor. În 
Apocalipsa 7 se spune că ei au sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile 
lor. Astfel este furnizată o cheie importantă pentru înţelegerea 
sigiliului lui Dumnezeu pentru că ne dăm seama imediat că Tatăl 
priveşte numele Său ca sigiliu al Său. Acea poruncă din lege care 
conţine numele lui Dumnezeu este de aceea sigiliul legii. Porunca 
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Sabatului este singura care conţine titlul descriptiv, care distinge 
pe adevăratul Dumnezeu de dumnezeii falşi. Oriunde era aşezată 
aceasta a fost spus că va fi şi numele Tatălui acolo (Deuteronomul 
12:5,14,18,21; Deuteronomul 14:23; Deuteronomul 16:2, 6 etc.). 
De aceea oricine ţine cu credincioşie această poruncă are sigiliul 
Viului Dumnezeu. 

2. Ei cântă o cântare nouă, pe care nicio altă ceată nu este 
în stare s-o înveţe. În Apocalipsa 15:3 ea este numită cântarea lui 
Moise şi cântarea Mirelui. Cântarea lui Moise, aşa cum poate fi 
văzută din Exod 15 a fost o cântare a experienţelor şi a eliberării. 
De aceea cântarea celor 144.000 este cântarea eliberării lor. 
Nimeni alţii nu se pot asocia la aceasta pentru că aici o altă ceată 
nu a avut o experienţă asemănătoare lor. 

3. „Ei nu s-au întinat cu femei”. O femeie este în Scriptură 
simbolul unei biserici; o femeie virtuoasă  reprezintă o biserică 
curată, o femeie stricată reprezintă o biserică apostaziată. Atunci 
una dintre caracteristicile acestei cete este că la timpul eliberării lor 
ei nu sunt întinaţi cu bisericile căzute ale ţării şi nici nu au vreo 
legătură cu ele. Noi nu trebuie să înţelegem însă că ei n-au avut 
niciodată vreo legătură cu aceste biserici, căci numai la un anumit 
timp poporul devine întinat prin ele. În Apocalipsa 18:4 noi găsim 
o chemare adresată poporului lui Dumnezeu, în timp ce ei sunt 
încă în Babilon, să iasă afară ca să nu devină părtaşi ai păcatelor 
ei. Dând atenţie acestei chemări şi părăsind legătura cu ea, ei scapă 
de întinarea cu păcatele ei. Astfel cei 144.000, deşi unii dintre ei 
se poate să fi avut vreodată o legătură cu bisericile corupte, ei rup 
această legătură atunci când păstrarea ei în continuare devine păcat. 

4. Ei urmează Mielul oriunde merge El. Noi înţelegem că 
aceasta se spune despre ei că va fi în starea lor de mântuiţi. Ei sunt 
nişte însoţitori deosebiţi ai Domnului lor glorificat în împărăţia 
Sa. Capitolul 7:17 spune despre aceeaşi ceată şi despre acelaşi 
timp:„Căci Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie îi va 
duce la izvoarele apelor vieţii.” 

5. Ei sunt `cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel`. 
Acest termen apare a fi aplicat pentru a desemna condiţii speciale. 
Hristos este primul rod ca antitip al snopului de legănat. Cei dintâi 
primitori ai Evangheliei sunt numiţi de Iacov ca un fel de pârgă 
(Iacov 1:18). Astfel, cei 144.000 fiind pregătiţi pentru grânarul 
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ceresc, încă de aici de pe pământ, în cursul scenelor tulburătoare 
ale zilelor din urmă, fiind transportaţi în ceruri şi ocupând o 
poziţie proeminentă sunt în acest sens numiţi cel dintâi rod pentru 
Dumnezeu şi pentru Miel. Cu această descriere a celor 144.000 
biruitori se încheie şirul profeţiei care a început cu Apocalipsa 12.

Versetele 6-12. „Şi am văzut un alt înger care zbura prin 
mijlocul cerului, cu o Evanghelie vecinică, pentru ca s-o 
vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei 
seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas 
tare: `Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit 
ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi 
pământul, marea şi izvoarele apelor!` Apoi a urmat un alt 
înger, al doilea, şi a zis: ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea 
cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mîniei 
curviei ei!`` Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas 
tare: ,,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte 
semnul ei pe frunte sau pe mînă, va bea şi el din vinul mâniei 
lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi 
va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi 
înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii 
vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n’au odihnă cei ce se închină 
fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei! Aici 
este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus.” 

Prima solie îngerească. În aceste versete este introdusă o 
altă scenă şi un alt lanţ profetic. Noi cunoaştem aceasta pentru 
că versetele precedente ale acestui capitol descriu o ceată de 
mântuiţi în starea nemuritoare – o scenă care constituie o parte a 
lanţului profetic care începe cu primul verset din Apocalipsa 12 şi 
cu care se încheie acest lanţ de evenimente, întrucât nicio profeţie 
nu depăşeşte starea nemuritoare. Oricând suntem aduşi într-un 
lanţ profetic până la sfârşitul lumii noi cunoaştem că acest lanţ se 
sfârşeşte acolo şi că ceea ce se introduce ulterior aparţine unei noi 
serii de evenimente. Îndeosebi, cartea Apocalipsei este compusă 
din aceste lanţuri profetice independente, aşa cum s-a expus deja, 
într-un număr de exemple. 
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Solia descrisă în aceste două versete este prima dintre cele care 
sunt cunoscute ca „cele trei solii îngereşti din Apocalipsa 14”. Noi 
suntem îndreptăţiţi chiar de profeţie în desemnarea lor ca prima, a 
doua şi a treia solie, ultimul este numit distinct „îngerul al treilea”; 
de unde rezultă că cel care îl preceda era îngerul al doilea şi cel 
dinaintea aceluia, primul înger.

Aceşti îngeri sunt în mod evident simbolici întrucât lucrarea 
destinată lor este cea a predicării Evangheliei veşnice la oameni. 
Dar predicarea Evangheliei nu a fost încredinţată îngerilor literali; 
ea a fost încredinţată oamenilor care sunt răspunzători pentru 
încredinţarea sfântă pusă în mâinile lor. Fiecare din aceşti trei 
îngeri, simbolizează de aceea un corp de învăţători religioşi care au 
însărcinarea de a face cunoscut semenilor lor adevărurile speciale 
care constituie conţinutul acestor solii. 

Însă trebuie să luăm în considerare faptul că şi alţi îngerii 
literali sunt foarte interesaţi în lucrarea harului printre oameni, 
fiind trimişi să slujească celor care vor moşteni mântuirea. Întrucât 
este ordine în toate mişcările şi activităţile lumii cereşti nu poate 
fi imaginar a presupune că un înger literal a fost însărcinat cu 
supravegherea lucrării fiecărei solii. (Evrei 1:14; Apocalipsa 1:2; 
Apocalipsa 22:16). 

În aceste simboluri noi vedem contrastul evident pe care-l arată 
Biblia între lucrurile pământeşti şi cele cereşti. Oriunde trebuie să 
fie reprezentate guvernări pământeşti chiar cele mai bune dintre 
ele, cel mai potrivit simbol care poate fi găsit este o fiară sălbatică şi 
crudă. Dar când trebuie expusă lucrarea lui Dumnezeu este folosit 
pentru a o simboliza un înger investit cu frumuseţe şi putere.

Importanţa lucrării expuse în Apocalipsa 14:6-12 va ieşi în 
evidenţă oricui o studiază cu atenţie. Oricând trebuie vestite 
aceste solii ele trebuie să constituie marea temă de interes pentru 
acea generaţie. Noi nu înţelegem că marea masă a omenirii, 
care trăieşte atunci, le va da atenţie, căci în fiecare epocă a lumii 
adevărul prezent pentru acel timp a fost prea adesea trecut cu 
vederea. Dar ele constituie tema căreia oamenii îi vor da cea mai 
mare atenţie dacă sunt conştienţi de cele mai înalte interese ale lor. 
Atunci când Dumnezeu încredinţează slujitorilor Săi să vestească 
lumii că ceasul judecăţii Sale a venit, că Babilonul a căzut şi că 
oricine se închină fiarei şi chipului ei trebuie să bea din mânia Sa, 
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turnată neamestecată în paharul mâniei Sale – o ameninţare mai 
teribilă decât oricare alta care poate fi găsită în Scripturi – nimeni 
nu poate trata aceste avertismente ca neimportante, să le neglijeze 
sau să le dispreţuiască, dacă nu vrea să-şi piardă sufletul. De aici 
decurge în fiecare veac necesitatea celei mai serioase străduinţe 
pentru a înţelege lucrarea Domnului, ca să nu pierdem avantajele 
ce decurg din adevărul prezent. Acesta este în special adevărat 
astăzi, când atât de multe dovezi arată apropiata sosire a crizei 
finale a pământului. 

Acest înger din Apocalips 14:6 este numit „un alt înger”, pentru 
faptul că Ioan a văzut anterior un înger zburând prin mijlocul 
cerului, într-un mod asemănător, aşa cum este descris în Apocalipsa 
8:13, proclamând că ultimele trei din seria celor şapte trâmbiţe 
erau trâmbiţele „vaiurilor” (Vezi comentarii la Apocalipsa 8:13).

Primul punct care trebuie determinat este timpul când trebuie 
dată această solie. Când poate fi aşteptată proclamaţia „a venit 
ceasul judecăţii Lui”? Posibilitatea ca aceasta să fie în zilele noastre 
face să fie foarte important pentru noi a examina această chestiune 
cu o atenţie serioasă. Dar o dovadă mai categorică decât aceasta va 
apare pe măsură ce vom merge mai departe. Aceasta trebuie să 
lege fiecare pulsaţie şi fiecare bătaie a inimii cu un simţământ înalt 
despre importanţa sublimă a acestui ceas în care trăim. 

Numai trei poziţii sunt posibile cu privire la timpul acestei 
profeţii. Aceste poziţii sunt că această solie a fost dată în trecut ca 
în zilele apostolilor sau în zilele reformatorilor, că aceasta trebuie 
dată într-un veac viitor sau că ea aparţine generaţiei prezente. 

Vom cerceta mai întâi prima ipoteză privitoare la trecut. Chiar 
natura soliei interzice ideea că aceasta ar fi putut fi dată în zilele 
apostolilor. Ei n-au vestit că a venit ceasul judecăţii lui Dumnezeu. 
Dacă ei ar fi făcut aceasta nu ar fi fost adevărat şi solia lor ar fi 
fost marcată cu ruşinea minciunii. Ei au avut ceva de spus cu 
privire la judecată, dar au indicat realizarea acesteia într-un timp 
„indefinit în viitor”. În propriile cuvinte ale lui Hristos judecata 
finală a Sodomei şi Gomorei, a Tirului şi Sidonului, a Horazinului 
şi Capernaumului a fost localizată indefinit în viitor. (Matei 
10:15; Matei 11:21-24). Pavel declară atenienilor superstiţioşi 
că Dumnezeu a hotărât o zi în care va judeca lumea. (Fapte 
17:31). El argumenta în faţa lui Felix „despre neprihănire, despre 
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înfrânare şi despre judecata viitoare” (Fapte 24:25). Romanilor, 
el le scria cu privire la ziua când Dumnezeu va judeca prin Isus 
Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor (Romani 2:16). El le arăta 
corintenilor un timp în viitor când toţi trebuie să ne înfăţişăm 
„înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.” (2 Corinteni 
5:10). Iacov scria fraţilor împrăştiaţi pretutindeni că ei urmau să 
fie judecaţi la o anumită vreme în viitor de o lege a slobozeniei. 
(Iacov 2:12). Atât Petru, cât şi Iuda vorbesc despre primii îngeri 
răsculaţi spunând că sunt păstraţi pentru judecata zilei celei mari 
într-un timp încă în viitor pentru care sunt de asemenea păstraţi 
toţi cei nelegiuiţi (2 Petru 2:4.9; Iuda 6). Cât de diferite sunt toate 
acestea faţă de vestirea către lume a declaraţiei surprinzătoare că 
„ceasul judecăţii Sale a sosit” – o veste care trebuie să fie auzită 
atunci când este împlinită în faţa noastră solemna solie. Din zilele  
apostolilor n-a avut loc nimic care ar putea constitui o împlinire 
a acestei prime solii până la Reforma din secolul al XVI-lea. Unii 
pretind că Luther şi colaboratorii săi au dat prima solie şi că şi 
cele două solii următoare au fost date din zilele sale. Aceasta este 
o chestiune ce trebuie hotărâtă de faptele istorice mai degrabă 
decât de argumente. De aceea noi cerem dovezile care să arate că 
reformatorii au făcut o astfel de proclamaţie. Învăţăturile lor au 
fost înregistrate în totalitate şi scrierile lor au fost păstrate. Când 
şi unde au vestit ei lumii proclamaţia că a venit ceasul judecăţii 
lui Dumnezeu? Noi nu găsim niciun raport din care să reiasă că 
acesta a fost conţinutul predicilor lor.  Din contră, este raportat 
faptul că Luther a plasat judecata undeva la trei sute de ani în 
viitor. Astfel de rapoarte ar trebui să fie decisive în ce priveşte 
reformatorii. 

Consideraţiile precedente fiind suficiente pentru a respinge 
aplicarea profeţiei cu privire la solia judecăţii în trecut, trecem 
acum la punctul de vedere care o localizează în viitor după a 
doua venire. Prin „veacul viitor” se face referire la o perioadă 
care urmează după a doua venire; şi motivul exprimat pentru 
localizarea soliei în acel timp este faptul că Ioan a văzut îngerul 
zburând în ceruri imediat după ce a văzut Mielul stând pe Muntele 
Sionului cu cei 144.000, eveniment care este în viitor. 

Dacă Apocalipa ar fi o singură profeţie succesivă, desigur acest 
argument ar avea greutate, dar întrucât ea constă dintr-o serie 
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de lanţuri profetice independente şi întrucât aşa cum s-a arătat 
deja unul dintre aceste lanţuri se sfârşeşte cu versetul 5 al acestui 
capitol şi un nou lanţ profetic începe cu versetul 6, punctul de 
vedere precedent nu poate fi susţinut. Pentru a arăta că solia nu 
poate să-şi aibă împlinirea într-o perioadă de după a doua venire 
va fi suficient a prezenta câteva argumente.

1. Împuternicirea apostolilor s-a extins numai până la 
„seceriş”, care este sfârşitul lumii. De aceea, dacă acest înger cu 
„Evanghelia veşnică” vine după acel eveniment, el predică o altă 
Evanghelie şi se expune la anatema lui Pavel din Galateni 1:8.

2. A doua solie nu poate fi dată, desigur, înainte de prima, 
dar a doua solie anunţă căderea Babilonului şi o voce se aude din 
ceruri după aceea, spunând: „Ieşiţi din ea, poporul Meu”. Cât de 
absurd este a localiza aceasta după a doua venire a lui Hristos 
înţelegând că tot poporul lui Dumnezeu, atât viii, cât şi morţii, 
sunt în acel timp ridicaţi pentru a întâmpina pe Domnul în văzduh 
şi pentru a fi de acum încolo pe vecie cu El. Ei nu pot fi chemaţi 
să iasă din Babilon, după aceasta. Hristos nu-i ia în Babilon, ci în 
casa Tatălui, unde sunt multe locaşuri. (Ioan 14:2-3).

3. O privire asupra soliei îngerului al treilea, care trebuie să 
se împlinească într-o perioadă viitoare după prima solie va arăta 
mai mult dificultăţile acestui punct de vedere. Această solie ne 
avertizează împotriva închinării la fiară, care se referă în mod 
incontestabil la fiara papală. Dar fiara papală este nimicită în foc 
când vine Hristos (Daniel 7:11; 2 Tesaloniceni 2:8). Ea merge 
în acel timp în iazul de foc pentru a nu mai necăji niciodată pe 
sfinţii Celui Prea Înalt (Apocalipsa 19:20). De ce vor oamenii să 
se încurce în absurditatea localizării soliei împotriva închinării la 
fiară, într-un timp când fiara a încetat să mai existe şi închinarea 
la ea este imposibilă?

În Apocalipsa 14:13 este pronunţată o binecuvântare pentru 
morţii care mor în Domnul „de aici încolo”, adică din timpul 
când începe să fie dată întreita solie. Aceasta este o demonstraţie 
completă a faptului că solia trebuie să fie dată înainte de prima 
înviere, căci după acel eveniment toţi cei care au parte de ea nu 
mai pot muri. De aceea noi respingem aceste puncte de vedere 
cu privire la vestirea soliei într-o perioadă viitoare ca fiind 
nescripturistice, absurde şi imposibile.
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Noi suntem pregătiţi acum să examinăm al treilea punct de vedere 
şi anume că solia aparţine generaţiei prezente. Argumentul cu privire 
la cele două puncte de vedere precedente au contribuit mult pentru a 
stabili afirmaţia prezentă. Dacă solia n-a fost dată în trecut, nu poate 
fi dată în viitor, după venirea lui Hristos, unde poate fi ea localizată, 
decât în generaţia prezentă, întrucât noi suntem în mod evident în 
zilele din urmă, care preced a doua venire a lui Hristos? Într-adevăr, 
chiar natura soliei o fixează în ultima generaţie de oameni. Ea 
proclamă că a venit ceasul judecăţii lui Dumnezeu. Judecata aparţine 
încheierii lucrării pentru mântuirea lumii şi proclamaţia care anunţă 
apropierea ei poate fi făcută numai când ne apropiem de sfârşit. 
Mai mult, se arată că solia aparţine timpului prezent atunci când se 
dovedeşte că acest înger este identic cu îngerul din Apocalipsa 10, 
care-şi rosteşte solia în această generaţie. Pentru a vedea că primul 
înger din Apocalipsa 14 şi îngerul din Apocalipsa 10 sunt identici vezi 
prezentarea de la capitolul 10.

Însă cea mai puternică şi cea mai concludentă dovadă că mesajul 
aparţine timpului prezent va consta în găsirea unei mişcări în 
această generaţie prin care a înaintat sau va înainta împlinirea ei. 
Referitor la acest punct ne referim la o mişcare despre care cu greu 
s-ar găsi cineva complet ignorant. Este marea mişcare adventă a 
ultimului secol. Încă din 1831, William Miller din Low Hampton, 
New York, a fost condus într-un studiu serios şi consecvent al 
profeţiilor la concluzia că epoca evanghelică se apropie de sfârşit. 
El a localizat încheierea ei, despre care credea că va surveni la 
sfârşitul perioadelor profetice din jurul anului 1843. Această dată 
a fost extinsă după aceea la toamna anului 1844. (Vezi diagrama 
şi explicaţia de la Daniel 9:24-27). Noi numim cercetările sale 
ca fiind un studiu consecvent pentru că el a adoptat o regulă 
sănătoasă de interpretare. Aceasta stă la baza oricărei reformaţiuni 
religioase şi a oricărei mişcări progresiste în cunoştinţa profetică. 
Această regulă este de a considera toate exprimările Scripturii ca 
şi ale unei alte cărţi, ca fiind literale, exceptând cazurile în care 
contextul sau legile exprimării pretind a se înţelege figurativ; şi 
a lăsa ca Scriptura să interpreteze Scriptura. Într-adevăr într-
un punct vital a fost făcută o greşeală aşa cum se va explica mai 
departe; dar în principiu şi într-un mare număr de amănunte el 
a fost corect. El a mers pe calea cea bună şi a făcut un progres 



256

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 U
ri

ah
 S

m
it

h

imens faţă de orice sistem teologic al zilelor sale. Atunci când a 
început să-şi publice punctele de vedere el a fost întâmpinat cu 
bunăvoinţă generală şi mari redeşteptări religioase au urmat în 
diferite părţi ale ţării. Curând, în jurul său s-au adunat o mulţime 
de colaboratori, dintre care pot fi menţionaţi F.G.Brown, Charles 
Fitch, Josiah Litch, J.V.Himes şi alţii care erau cunoscuţi pentru 
evlavia lor şi oameni de influenţă în lumea religioasă. Perioada 
marcată de anii 1840 şi 1844 a fost o perioadă de activitate intensă 
şi mare progres în această lucrare. A fost vestită lumii o solie care 
avea toate caracteristicile împlinirii proclamaţiei din Apocalipsa 
14:6-7. Predicarea a fost în mod accentuat aşa încât să poată fi 
numită evanghelia veşnică (ce durează în veacuri). Ea ţinea de 
încheierea acestui veac, şi de venirea veacului veşnic (αιῶν) a 
Regelui neprihănirii. Aceasta era, într-adevăr acea Evanghelie 
a împărăţiei despre care Hristos a declarat că trebuie vestită în 
toată lumea, ca mărturie pentru toate popoarele şi atunci va veni 
sfârşitul. (Matei 24:14). Împlinirea uneia dintre aceste Scripturi 
implică predicarea apropierii sfârşitului. Evanghelia nu putea fi 
predicată tuturor naţiunilor ca un semn al sfârşitului dacă ea nu 
era înţeleasă ca fiind aşa şi apropierea sfârşitului era cel puţin una 
dintre temele sale principale. Advent Herald din 14 decembrie 
1850 exprima adevărul cu privire la acest punct astfel:

„Ca un indiciu al apropierii sfârşitului trebuia totuşi să se vadă 
`un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie 
veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui 
neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.` 
(Apocalipsa 14:6). Sarcina acestui înger urma să fie aceeaşi 
Evanghelie care fusese proclamată mai înainte, dar legat de ea 
era motivul suplimentar al apropierii împărăţiei. `El zicea cu glas 
tare: `Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul 
judecăţii Lui şi închinaţi-vă celui ce a făcut cerul şi pământul, 
marea şi izvoarele apelor` (vers.7). Predicarea Evangheliei fără 
vestirea apropierii împărăţiei nu putea îndeplini această solie.” 

Persoanele care au fost angajate în această lucrare au considerat 
că aceasta este o împlinire a profeţiei şi au pretins că ei vedeau 
solia din Apocalipsa 14:6-7.

Cu această mişcare a început de asemenea împlinirea 
parabolei cu cele zece fecioare, raportată în Matei 25, pe care 
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Domnul nostru a rostit-o pentru a ilustra şi întări doctrina 
celei de a doua veniri a Sa şi sfârşitul lumii, pe care El tocmai 
îl prezentase în Matei 24. Cei care au devenit interesaţi de 
această mişcare au ieşit să Îl întâlnească pe Mire; adică, ei au 
fost treziţi să aştepte venirea lui Hristos, şi să privească şi să 
aştepte întoarcerea Sa din cer. Mirele a întârziat. Primul punct 
de aşteptare, încheierea anului 1843 care, conform calculelor 
evreieşti se încheia în primăvara lui 1844, a trecut, şi Domnul 
nu a venit. În timp ce el zăbovea, ele au aţipit toate şi au dormit. 
Surpinşi de îndoiala neaşteptată şi de incertitudinea în care 
au fost aruncaţi, interesul oamenilor a început să decadă şi 
eforturile lor să oscileze. La mijlocul nopţii s-a auzit un strigăt: 
„Iată, Mirele vine! Ieşiţi-I în întâmpinare!” Chiar la mijlocul 
timpului dintre primăvara lui 1844, la care s-a presupus că se 
vor încheia cele 2300 de zile, şi acel punct din toamna lui 1844, 
până la care s-a certificat după aceea că ajungeau ele, tocmai 
un astfel de strigăt ca acesta s-a auzit dintr-o dată. Involuntar 
s-a adoptat chiar această exprimare: „Iată, Mirele vine.” Cauza 
acestei treziri neaşteptate a fost descoperirea că această mare 
perioadă profetică de 2300 de zile (ani) din Daniel 8:14 nu s-a 
încheiat în primăvara anului 1844, ci urma să se extindă până 
în toamna acelui an şi, ca urmare, că timpul când presupuneau 
că aveau garanţia să privească la venirea Domnului nu trecuse, 
ci era într-adevăr la uşă. În acelaşi timp a fost înţeleasă parţial 
relaţia dintre tip şi antitip în legătură cu curăţirea sanctuarului. 
Profeţia declara că la sfârşitul celor 2300 de zile sanctuarul avea 
să fie curăţit; şi după cum în timp sanctuarul era curăţit în a zecea 
zi a lunii a şaptea a anului ebraic, acel punct din toamna anului 
1844 a fost în mod corespunzător fixat pentru încheierea celor 
2300 de ani. A căzut în data de 22 octombrie 1844. Între mijlocul 
verii lui 1844, când lumina asupra acestor subiecte a fost prima 
dată văzută, şi ziua şi luna numite mai sus când s-au încheiat cei 
2300 de ani, probabil nicio mişcare vreodată nu a expus o mai 
mare activitate decât aceasta referitoare la apropiata venire a lui 
Hristos, şi în nicio cauză nu s-a realizat vreodată mai mult într-
un timp atât de scurt. Un val religios a trecut peste acestă ţară, şi 
întreaga naţiune a fost trezită aşa cum niciun popor de vreodată 
nu a mai fost trezit de la începutul marii Reformaţiuni a secolului 
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al şaisprezecilea. Aceasta a fost numită „mişcarea lunii a şaptea”, 
şi a fost în mod mai particular limitată la Statele Unite şi Canada. 

Însă mişcarea generală referitoare la a doua venire a lui Hristos 
şi proclamarea că „a sosit ceasul judecăţii Lui” nu a fost limitată la 
această emisferă. A fost mondială. A îndeplinit în această privinţă 
proclamarea îngerului „la fiecare naţiune, şi neam, şi limbă şi 
popor.” În Advent Tracts, vol. II, p. 135, Mourant Brock, un 
scriitor englez, este citat ca spunând: 

„Nu doar în Marea Britanie a fost nutrită această aşteptare a 
apropiatei reveniri a Răscumpărătorului, şi vocea de avertizare 
auzită, ci de asemenea în America, în India, şi pe continentul 
Europei. În America, aproape trei sute de predicatori ai cuvântului 
predică astfel „această evanghelie a împărăţiei;” în timp ce în 
această ţară [Marea Britanie], aproape şapte sute de biserici din 
Biserica Angliei proclamau aceeaşi strigare.”

Dr. Joseph Wolff a călătorit în Arabia Felix, prin regiunea 
locuită de descendenţii lui Hobab, socrul lui Moise. În „Misiune 
către Bokhara”, el vorbeşte astfel, despre o carte pe care a văzut-o 
în Yemen: 

„Arabii din acest loc au o carte pe care o numesc ‘Seera’, care 
tratează despre a doua venire a lui Hristos, şi domnia Sa în slavă!  
În Yemen am petrecut şase zile cu Recabiţi. ‘Ei nu beau vin, nici nu 
plantează vii, nu seamănă seminţe, trăiesc în corturi şi îşi amintesc 
cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab.’ Cu ei erau copiii lui Israel din 
tribul lui Dan, care locuiesc aproape de Terim în Hatramawt, care 
aşteaptă, împreună cu copiii lui Recab, revenirea grabnică a lui 
Mesia în norii cerului.”

„Vocea bisericii” de D. T. Taylor, p. 342-344, vorbeşte, după cum 
urmează, despre  răspândirea pe scară largă a sentimentului advent: 

„În Würtemberg există o colonie creştină care numără sute, care 
aşteaptă grabnica revenire a lui Hristos; de asemenea o alta cu un 
crez asemănător pe malurile Caspicii; molocanii, un corp numeros 
de dizidenţi din Biserica Greacă Rusă, care locuiesc pe ţărmurile 
Balticii - un popor foarte pios, despre care se spune că `iau numai 
Biblia drept crez al lor, norma lor de credinţă`, sunt caracterizaţi de 
`aşteptarea întemeierii imediate şi vizibile a împărăţiei lui Hristos 
pe pământ.` În Rusia doctrina venirii împărăţiei lui Hristos este 
predicată în mare măsură şi este primită de mulţi din clasele de 
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jos. Ea a fost predicată în mare măsură în Germania şi în particular 
în partea de sud între locuitorii Moraviei. În Norvegia circulă 
pretutindeni cărţi şi hărţi advente şi doctrina a fost primită de 
mulţi. Printre tătari în Tartaria predomină sentimentul aşteptării 
venirii lui Hristos în acest timp. Publicaţii engleze şi americane cu 
privire la această învăţătură au fost trimise în Olanda, Germania, 
India, Irlanda, Constantinopol, Roma şi aproape în orice aşezare 
misionară de pe glob. În insula Turks a fost primită într-o oarecare 
măsură între Wesleyeni.

„Domnul Fox, un misionar scoţian între poporul Teloogoo, era 
un credincios în apropiata venire a lui Hristos. James McGregor 
Bertram, un misionar scoţian baptist în St. Helena, a dat în 
mod extensiv strigătul pe acea insulă, făcând mulţi convertiţi şi 
premilenialişti; el a predicat, de asemenea, aceasta în Africa de 
Sud, în staţiunile misionare de acolo. David N. Lord ne informează 
că o mare proporţie dintre misionarii care au mers din Marea 
Britanie pentru a face cunoscută evanghelia la păgâni şi care 
lucrează acum în Asia şi Africa, sunt milenialişti; şi Joseph Wolff 
D.D. proclama, după cum reiese din jurnalele sale, între anii 
1821 şi 1845, apropiata venire a Domnului în Palestina, Egipt, pe 
ţărmurile Mării Roşii, în Mesopotania, în Crimeea, în Persia, în 
Georgia, în Imperiul Otoman, în Grecia, în Arabia, în Turkistan, 
în Bokhara, în Afganistan, în Caşmir, în Hindustan, în Tibet, în 
Olanda, în Scoţia, în Irlanda, la Constantinopol, Ierusalim, în 
Sfânta Elena şi pe vapoare pe Mediterană şi la New York tuturor 
denominaţiunilor. El declară că a predicat printre evrei, turci, 
mahomedani, parţi, hinduşi, chaldei, yeseedeni, sirieni, sadeeni, 
paşilor, şeicilor, sahilor şi la regii din Bokhara, la regina Greciei 
etc; şi despre extraordinara sa activitate, publicaţia Investigator 
spune: „Niciun individ poate nu a făcut o mai mare publicitate 
doctrinei celei de a doua veniri a Domnului nostru Isus Hristos ca 
acest bine cunoscut misionar al lumii. Oriunde merge, el proclamă 
apropiata venire a lui Mesia în slavă.”

Prezbiterul J.N.Andrews, în lucrarea sa despre Cele trei solii 
din Apocalipsa 14:6-12, p. 32-35, vorbeşte după cum urmează 
despre solia la care ne referim:

„Nimeni nu poate tăgădui faptul că această avertizare, care stă 
să fie făcută despre judecată în întreaga lume, a fost dată. Natura 



260

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 U
ri

ah
 S

m
it

h

dovezilor aduse în sprijinul ei reclamă acum atenţia noastră, ca 
furnizându-ne cea mai concludentă dovadă că aceasta era un 
mesaj din cer.

Toate marile preziceri ale istoriei profetice a lumii au fost 
dovedite a fi complete în această generaţie prezentă. Marele lanţ 
profetic din Daniel 2, de asemenea, acelea din capitolele 7 şi 8, 
11 şi 12, au fost dovedite ca tocmai împlinite. Acelaşi lucru a fost 
adevărat despre descrierea profetică a Domnului nostru despre 
dispensaţiunea evangheliei. (Matei 24; Marcu 13; Luca 21). 
Perioadele profetice din Daniel 7, 8, 9, 12; Apocalipsa 11, 12, 13 
au fost dovedite ca fiind în concordanţă cu, şi ca susţinând în mod 
unit, această mare proclamare. Semnele din cer, de pe pământ şi 
mare, în biserică şi între naţiuni, dau mărturie într-un glas despre 
avertizarea pe care Dumnezeu o adresează familiei omeneşti. 
(Ioel 2:30, 31; Matei 24:29-31; Marcu 13:24-26; Luca 21:25-36;  
2 Timotei 3; 2 Petru 3; Apocalipsa 6:12, 13). Şi pe lângă vasta paletă 
de dovezi pe care se bazează această  avertizare, marea revărsare 
a Duhului Sfânt în legătură cu această proclamaţie a pus sigiliul 
cerului pe adevărul ei.

Avertizarea dată de Ioan Botezătorul, care urma a pregăti calea 
pentru prima venire a Domnului nostru, a fost de scurtă durată, 
şi limitată în amploarea ei. Pentru fiecare mărturie profetică ce a 
susţinut lucrarea lui Ioan, avem câteva care susţin proclamarea 
apropiatei reveniri a lui Hristos. Ioan nu avea ajutorul tiparului 
pentru a răspândi această proclamare, nici facilităţile carelor lui 
Nahum; el era un om umil, îmbrăcat în păr de cămilă, şi nu făcea 
niciun miracol. Dacă fariseii şi avocaţii (cărturarii) respingeau 
sfatul lui Dumnezeu referitor la ei înşişi prin faptul că nu erau 
botezaţi de Ioan, cât de mare trebuie să fie de asemenea vina 
acelora care resping avertizarea trimisă de Dumnezeu pentru a 
pregăti calea pentru a doua venire!

Însă cei care L-au aşteptat pe Domnul în 1843 şi 1844 au fost 
dezamăgiţi. Acest fapt este pentru mulţi un motiv suficient pentru 
a respinge toate mărturiile în acest caz. Admitem dezamăgirea, 
însă nu putem recunoaşte că aceasta oferă un motiv drept pentru a 
nega mâna lui Dumnezeu în această lucrare. Biserica iudaică a fost 
dezamăgită când, la încheierea lucrării lui Ioan Botezătorul, Isus 
li se prezintă ca Mesia cel promis. Şi ucenicii care credeau au fost 
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cei mai dezamăgiţi când Cel pe care ei Îl aşteptau să elibereze pe 
Israel a fost luat şi ucis de mâini nelegiuite. Şi după învierea Lui, 
când ei L-au aşteptat să restaureze din nou împărăţia lui Israel, ei 
nu puteau decât să fie dezamăgiţi când au înţeles că El se întoarce 
la Tatăl, şi că ei urmau să fie lăsaţi un lung timp în încercări şi chin 
sufletesc. Însă dezamăgirea nu dovedeşte că mâna lui Dumnezeu 
nu îşi conduce poporul. Ea ar trebui să îi conducă să îşi corecteze 
greşelile, însă nu ar trebui să îi conducă să îşi părăsească încrederea 
în Dumnezeu. Motivul pentru care Israel a fost dezamăgit adesea 
în pustie, s-a datorat faptului că ei au negat atât de des călăuzirea 
divină. Ei ne sunt puşi în faţă ca o mustrare, ca noi să nu cădem 
după acelaşi exemplu de necredinţă.

Însă trebuie să fie evident fiecărui student al Scripturii faptul 
că îngerul care proclamă ceasul judecăţii lui Dumnezeu nu dă 
ultimul mesaj de milă. Apocalipsa 14 prezintă alte două proclamări 
ulterioare înainte de încheierea timpului de probă al oamenilor. 
Doar acest fapt nu este suficient pentru a dovedi că venirea 
Domnului nu are loc până când nu au fost adăugate primei solii 
şi cea de-a doua şi a treia. Se poate vedea acelaşi lucru în faptul că 
după ce îngerul din capitolul 10 a jurat că nu va mai fi timp, se anunţă 
încă o altă lucrare de profeţire în faţa multor oameni şi naţiuni. 
Ca urmare înţelegem că primul înger predică ceasul judecăţii lui 
Dumnezeu; adică, el predică încheierea perioadelor profetice; şi că 
acesta este timpul despre care el jură că nu va mai fi.

Judecata începe în mod necesar înainte de venirea lui Hristos; 
pentru că El vine pentru a executa judecata (Iuda 14, 15; Apocalipsa 
22:12; 2 Timotei 4:1); şi la ultimul sunet de trâmbiţă El conferă 
imortalitatea fiecăruia dintre cei neprihăniţi şi trece pe lângă toţi 
cei răi. Această judecată de cercetare nu precede îndeplinirea 
acesteia de către Salvator. Ţine de Dumnezeu să prezideze această 
judecată de cercetare, după cum este prezentat în Daniel 7. La acest 
tribunal Fiul încheie lucrarea Sa ca Mare Preot, şi este încoronat ca 
Rege. De aici El vine pe pământ pentru a executa deciziile Tatălui 
Său. Această lucrare a Tatălui este cea pe care o introduce îngerul.

Marea perioadă de 2300 de zile, care a fost cea mai importantă 
perioadă în marcarea timpului stabilit în acea proclamare, se extinde 
până la curăţirea sanctuarului. A fost arătat în mod clar că prin 
curăţirea sanctuarului nu se face referire la curăţirea vreunei părţi 
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a pământului, ci că ea este ultima lucrare a Marelui nostru Preot în 
sanctuarul ceresc înainte de revenirea Sa pe pământ. Şi înţelegem că, 
în timp ce are loc lucrarea de curăţire, se proclamă ultimul mesaj de 
milă. Astfel se va vedea că perioadele profetice şi proclamarea care se 
bazează pe ele nu se extind până la venirea Domnului.”

Faptul că greşeala făcută de adventişti în 1844 nu era cu 
privire la timp, a fost arătat prin argumentarea despre cele 70 
de săptămâni şi 2300 de zile în Daniel 9. Ea a fost în natura 
evenimentelor care urma să survină la sfârşitul acelor zile, aşa 
cum s-a arătat în argumentarea cu privire la sanctuar în Daniel 8. 
Presupunând că pământul ar fi sanctuarul şi curăţirea lui prin foc 
ar avea loc la apariţia Domnului din cer, ei aşteptau în mod firesc 
apariţia Domnului la sfârşitul acestor zile. Interpretând greşit 
acest punct, ei au întâmpinat o dezamăgire zdrobitoare prezisă 
chiar în Scriptură, deşi orice lucru pe care ei îl susţineau că se va 
întâmpla a avut loc cu exactitate absolută în acel timp. Curăţirea 
sanctuarului a început atunci, dar aceasta nu a adus pe Hristos pe 
pământ pentru că nu pământul este sanctuarul, iar curăţirea sa 
nu implică nimicirea pământului, căci curăţirea este realizată cu 
sângele jertfei şi nu cu foc. Aici era amărăciunea cărţii mici pentru 
biserică. (Apocalipsa 10:10). Aici era venirea unuia asemenea unui 
Fiu al Omului, nu pe acest pământ, ci la Cel Îmbătrânit de zile 
(Daniel 7:13-14). Aici era venirea Mirelui la căsătorie, aşa cum 
este prezentat în parabola celor zece fecioare din Matei 25. Am 
vorbit despre strigătul de la miezul nopţii din acea parabolă, din 
vara anului 1844. Fecioarele nechibzuite au spus celor înţelepte: 
„Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele”. Cele 
înţelepte au răspuns: „Duceţi-vă şi cumpăraţi-vă”. „Pe când se 
duceau ele să cumpere untdelemn a venit Mirele”. Aceasta nu este 
venirea lui Hristos pe acest pământ, căci aceasta este o venire care 
precede căsătoria; dar căsătoria, adică primirea Împărăţiei (vezi 
comentariile asupra Apocalipsa 21) trebuie să preceadă venirea Sa 
pe acest pământ pentru a primi la Sine poporul Său, care trebuie 
să fie oaspeţi la ospăţul nunţii. (Luca 19:12; Apocalipsa 19:7-9). De 
aceea, această venire din parabolă trebuie să fie aceeaşi cu venirea 
la Cel îmbătrânit de zile expusă în Daniel 7:13-14. „Şi cele ce erau 
gata au intrat cu El în odaia de nuntă; şi s-a încuiat uşa.” După 
ce vine Mirele la nuntă are loc o examinare a oaspeţilor pentru a 
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vedea care este gata de a participa la ceremonie în conformitate 
cu parabola din Matei 22:1-13. Ca un ultim act înainte de nuntă 
împăratul vine să-şi vadă oaspeţii pentru a stabili dacă toţi sunt 
îmbrăcaţi cum se cuvine cu haina de nuntă, şi oricine este găsit 
după această examinare îmbrăcat cu haina de nuntă şi este 
acceptat de împărat nu-şi va mai pierde niciodată acea haină, ci 
este sigur de nemurire. Dar această chestiune a pregătirii pentru 
împărăţie poate fi determinată numai prin judecata de cercetare 
a Sanctuarului. Această lucrare de încheiere din Sanctuar, care 
este curăţirea Sanctuarului şi ispăşirea, nu este altceva decât 
examinarea oaspeţilor pentru a vedea cine este îmbrăcat cu haina 
de nuntă. Ca urmare, până nu este terminată această lucrare nu 
este hotărât nici cine sunt cei „pregătiţi (gata) de a intra în odaia 
de nuntă”. Cele ce erau gata au intrat cu El în odaia de nuntă”. Prin 
această scurtă expresie noi suntem aduşi de la timpul când Mirele 
vine la nuntă prin întreaga perioadă de curăţire a Sanctuarului 
sau de examinare a oaspeţilor. Când aceasta se încheie timpul de 
cercare se va sfârşi şi uşa se va închide. 

Legătura parabolei cu solia pe care o examinăm este acum 
evidentă. Ea prezintă o perioadă de pregătire a oaspeţilor pentru 
nunta Mielului, care este lucrarea judecăţii la care ne aduce solia 
când declară: „A venit ceasul judecăţii Lui”. Această solie urma să 
fie vestită cu un glas tare. Ea a pornit cu puterea indicată astfel între 
anii 1840-1844, îndeosebi în toamna ultimului an aducându-ne la 
sfârşitul celor 2300 de zile, când a început lucrarea de judecată, 
odată cu începerea lucrării lui Hristos de curăţire a sanctuarului. 

Însă, aşa cum s-a arătat deja, această lucrare nu ne-a adus la 
sfârşitul timpului de cercare, ci la începutul judecăţii de cercetare. 
Noi trăim acum în ceasul acestei judecăţi. Şi în acest timp se 
proclamă alte mesaje, după cum declară în continuare profeţia.

A doua solie.  Această solie, urmând după prima, este 
anunţată (versetul 8) în următoarele cuvinte: „Apoi a urmat un 
alt înger, al doilea, şi a zis: ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea 
mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” 
Timpul acestei solii este determinat într-o mare măsură de cel al 
primei solii. Această solie nu putea să o preceadă pe cealaltă; dar, 
după cum am văzut, prima solie este fixată în zilele din urmă. Însă 
a doua solie trebuie să fie dată înainte de sfârşit, căci nicio mişcare 
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de acest fel nu este posibil a fi descrisă după acel eveniment. De 
aceea ea este o parte a acelei mişcări religioase care are loc în zilele 
din urmă cu referire specială la venirea lui Hristos. 

Ca urmare se pun următoarele întrebări: Ce se înţelege prin 
termenul Babilon? Ce înseamnă căderea lui? Cum are loc aceasta? 
Cu privire la înţelesul cuvântului, noi aflăm ceva din adnotarea 
de la Geneza 10:10 şi Geneza 11:9. Începutul împărăţiei lui 
Nimrod a fost Babel sau Babilon. Locul a fost numit Babilon, ceea 
ce înseamnă confuzie, pentru că Dumnezeu a încurcat limbile 
ziditorilor turnului. Numele este folosit aici figurativ pentru a 
desemna marea cetate simbolică a cărţii Apocalipsului, probabil 
cu referire specială la semnificaţia termenului şi la împrejurările 
din care şi-a avut originea. El se aplică la ceva pe care, ca o 
caracteristică principală, poate fi scris cuvântul „confuzie”. 

Există numai trei lucruri posibile la care poate fi aplicat 
cuvântul. Acestea sunt (1) lumea religioasă apostaziată în general, 
(2) biserica papală în particular şi (3) cetatea Romei. În examinarea 
acestor termeni noi vom arăta mai întâi ce nu este Babilon. 

1. Babilonul nu se mărgineşte la biserica romano-
catolică. Nu tăgăduim că această biserică este o componentă 
marcantă a marelui Babilon. Descrierea din Apocalipsa 17 pare 
să se aplice în particular acelei biserici. Dar numele pe care ea 
îl poartă pe frunte „o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor 
şi spurcăciunilor pământului”, dezvăluie alte legături de familie. 
Dacă această biserică este mama, cine sunt fiicele? Faptul că aceste 
fiice sunt menţionate arată că sunt alte corpuri religioase, în afara 
bisericii romano-catolice, care vin sub această denumire. Din nou, 
acolo trebuie să fie făcută o chemare în legătură cu această solie: 
„Ieşiţi din ea poporul Meu” (Apocalipsa 18:1-4). Întrucât această 
solie este localizată în generaţia prezentă, dacă nicio altă biserică, 
ci numai biserica romano-catolică, este inclusă în Babilon, rezultă 
că poporul lui Dumnezeu se găseşte acum în comuniune cu acea 
biserică şi trebuie chemat afară. Dar niciun protestant nu va fi de 
acord cu această concluzie. 

2. Babilonul nu este cetatea Romei. Argumentul pe 
care se bazează cei care susţin că cetatea Romei este Babilonul 
din Apocalipsa sună astfel: „Îngerul a spus lui Ioan că femeia pe 
care a văzut-o era cetatea cea mare care stăpânea peste împăraţii 
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pământului şi că cele şapte capete ale fiarei sunt şapte munţi pe care 
şade femeia. Astfel considerând cetatea şi munţii ca fiind literali şi 
constatând că Roma este aşezată pe şapte dealuri, aplicaţia se face 
imediat la Roma literală. 

Principiul pe care se bazează această interpretare este 
presupunerea că explicarea unui simbol trebuie să fie totdeauna 
literală. Ea cade la pământ în momentul în care poate fi arătat 
că simbolurile sunt uneori explicate prin substituirea lor cu 
alte simboluri şi apoi explicarea ultimelor. Acesta se poate face 
uşor. În Apocalipsa 11:3 este introdus simbolul celor doi martori. 
Versetul următor spune: „Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două 
sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului”. În acest caz 
primul simbol se arată că este acelaşi cu celălalt simbol care este 
clar explicat în altă parte. Astfel în cazul din faţa noastră „şapte 
capete sunt şapte munţi” şi „femeia este cetatea cea mare” şi nu va 
fi dificil pentru a arăta că munţii şi cetatea sunt folosiţi simbolic. 
Atenţia cititorului este îndreptată către următoarele:

(1). Noi suntem informaţi în Apocalipsa 13 că unul dintre cele 
şapte capete a fost rănit de moarte. Acest cap nu poate fi deci un 
munte literal, căci ar fi o absurditate a spune că un munte este 
rănit de moarte. 

(2). Fiecare din cele şapte capete are o coroană pe el. Dar cine 
a văzut vreodată un munte literal cu o coroană pe el?

(3). Cele şapte capete sunt evident succesive în privinţa timpului, 
căci noi citim: „Cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă.” 
(Apocalipsa 17:10). Dar cele şapte dealuri pe care este clădită Roma 
nu sunt succesive şi ar fi absurd să aplicăm exprimarea la ele. 

(4). În conformitate cu Daniel 7:6 comparat cu Daniel 8:8, 22, 
capetele denotă guvernări şi în conformitate cu Daniel 2:35, 44 şi 
Ieremia 51:25 munţii semnifică împărăţii. În conformitate cu aceste 
fapte o transcriere literală a Apocalipsului 17:9-10 îndepărtează 
orice neclaritate: „Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care şade 
femeia şi sunt şapte împăraţi.” Se vede astfel că îngerul reprezintă 
capetele ca munţi şi apoi explică munţii ca fiind şapte împăraţi 
succesivi. Acest înţeles este transferat de la un simbol la altul şi 
apoi explicaţia este dată la cel de al doilea simbol. 

Din argumentarea anterioară reiese că „femeia” nu poate 
reprezenta o cetate literală pentru că munţii pe care şade femeia, 
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fiind simbolici, o cetate literală nu poate şedea pe munţi simbolici. 
Iarăşi, Roma a fost sediul balaurului din Apocalipsa 12 şi balaurul 
l-a transferat fiarei (Apocalipsa 13:2), astfel acesta devenind sediul 
fiarei; dar ar fi o amestecătură ciudată de simboluri a considera că 
scaunul pe care este aşezată fiara este o femeie care şade pe fiară. 

(5). Dacă cetatea Romei ar fi Babilonul din Apocalipsa am 
avea un nonsens în Apocalipsa 18:1-4, căci în acest caz căderea 
Babilonului ar fi nimicirea şi distrugerea cetăţii prin foc în 
conformitate cu versetul 8. Dar remarcaţi ce are loc după cădere. 
Babilonul devine „un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh 
necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte.”  Cum se 
poate întâmpla aceasta cu o cetate după ce acea cetate este nimicită 
în întregime prin foc? Chiar mai mult decât atât, după aceasta este 
auzită o voce spunând: „Ieşiţi din ea, poporul Meu”. Este poporul 
lui Dumnezeu în întregime în Roma? – Nu într-o mare măsură, 
chiar în starea sa cea mai bună. Câţi putem presupune că sunt 
acolo pentru a fi chemaţi să iasă, după ce cetatea este arsă cu foc? 
Nu este necesar să spunem mai mult pentru a arăta că Babilonul 
nu poate fi cetatea Romei.

3. Babilon semnifică biserica universală mondială. 
După ce am văzut că el nu poate fi una sau alta dintre celelalte 
două lucruri posibile la care putea fi aplicat, el trebuie să însemne 
aceasta. Dar noi nu rămânem numai la acest fel de raţionament cu 
privire la acest subiect. Babilonul este numit „o femeie”. O femeie 
folosită ca simbol semnifică o biserică. Femeia din Apocalipsa 
12 a fost interpretată ca fiind o biserică. Femeia din Apocalipsa 
17 trebuie să fie interpretată, fără îndoială, ca semnificând de 
asemenea, o biserică. Caracterul femeii determină caracterul 
bisericii reprezentate, o femeie cinstită reprezintă o biserică 
curată, iar o femeie desfrânată o biserică apostaziată sau întinată. 
Femeia Babilon este o curvă şi mama fiicelor asemenea ei. Această 
circumstanţă, ca şi numele însuşi, arată că Babilonul nu este limitat 
la un singur corp eclesiastic, ci trebuie alcătuit din mai multe. Ea 
trebuie să cuprindă în toate care sunt de o natură asemănătoare şi 
reprezintă întreaga biserică coruptă sau apostaziată de pe pământ. 
Aceasta va explica, poate, exprimarea din Apocalipsa 18:24 care 
reprezintă faptul că atunci când Dumnezeu cere socoteală marelui 
Babilon pentru sângele martirilor Săi, în el va fi găsit „sângele 
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prorocilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor ce au fost junghiaţi 
pe pământ.” Biserica Ortodoxă este biserica consacrată a Rusiei 
şi Greciei; Biserica Luterană este biserica consacrată a Prusiei, 
Olandei, Suediei, Norvegiei, şi a unei părţi din statele germane 
mai mici; Anglia are Episcopatul ei ca religie de stat a sa, şi alte 
ţări au de asemenea religiile lor consacrate, şi se opun cu zel 
disidenţilor. Babilonul a îmbătat toate naţiunile cu vinul curviei 
ei, adică, doctrinele ei false; de aceea el nu poate simboliza nimic 
mai puţin decât biserica universală mondială.

Despre marea cetate a Babilonului se vorbeşte ca fiind compusă 
din trei diviziuni. Astfel, marile religii ale lumii pot fi clasificate 
sub trei capete. Primul, cel mai vechi şi cel mai răspândit este 
păgânismul simbolizat separat sub forma unui balaur. Al doilea 
este marea apostazie papală simbolizată prin fiară. Al treilea 
sunt fiicele sau descendenţii acelei biserici simbolizate prin fiara 
cu două coarne, deşi aceea nu le cuprinde pe toate. Războiul, 
asuprirea, conformarea cu lumea, închinarea la Mamona, 
formalismul religios, căutarea plăcerilor şi menţinerea multora 
dintre rătăcirile bisericii romano-catolice identifică cu exactitate 
fidelă marele corp al bisericilor protestante, ca o parte constituită 
a acestui mare Babilon. 

O privire asupra căilor pe care a mers biserica protestantă 
va arăta mai mult aceasta. Atunci când Roma avea puterea, ea 
a nimicit pe mulţi dintre cei pe care-i considera eretici. Biserica 
protestantă a arătat acelaşi spirit. Dovada este arderea lui 
Michael Servetus de către protestanţii din Geneva, conduşi de 
John Calvin. O dovedeşte persecuţia îndelungată a disidenţilor 
de către Biserica Anglicană. O dovedeşte spânzurarea quakerilor 
şi biciuirea baptiştilor, chiar de către părinţii puritani ai noii 
Anglii, ei înşişi fugari din faţa asupririi bisericii anglicane. Dar 
acestea, pot spune unii, sunt lucruri în trecut. Foarte adevărat, 
însă ele arată că atunci când persoanele guvernate de prejudecăţi 
religioase puternice au puterea de a constrânge pe disidenţi, ei 
nu se pot opri să folosească aceasta – stare de lucruri pe care noi 
o aşteptăm în această ţară, ca o împlinire viitoare a încheierii 
profeţiei din Apocalipsa 13. 

Observaţi de asemenea cât de mult s-au îndepărtat ei de la 
învăţăturile lui Hristos în alte privinţe. Hristos a interzis poporului 
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Său să alerge după comorile acestei lumi. Însă biserica populară, 
ca un corp, manifestă o dorinţă mai mare după bogăţii decât chiar 
cei lumeşti. În multe biserici mamona deţine controlul! Hristos 
spune: „Voi să nu vă numiţi Rabi”, adică, Stăpân, sau doctor; 
„pentru că unul este Domnul vostru, chiar Hristos” (engl.). A 
face aceasta înseamnă a te împărtăşi de acelaşi spirit care i-a 
condus pe oamenii cu aspiraţii să îşi asume a fi capul bisericii, 
urmaşul Sfântului Petru, viceregentul lui Hristos şi un zeu pe 
pământ. Totuşi cât de mulţi în biserica protestantă, imitând 
biserica romană, adoptă titlul de „Reverend” care, în versiunea 
Scripturilor, se aplică doar lui Dumnezeu: „Sfânt şi reverent este 
numele său” (engl.). Nemulţumindu-se însă doar cu aceasta, unii 
devin „Prea Sfinţia (engl. Very Reverend)”, şi „Drept Reverent” 
şi „Doctor în Divinitate” (Doctor of Divinity). Noul Testament 
ne vorbeşte în termenii cei mai hotărâţi contra împodobirilor şi 
extravaganţei în îmbrăcăminte; totuşi, unde să căutăm o etalare 
a celei mai recente mode, a celor mai scumpe veşminte, a celor 
mai sclipitoare ornamente, a celor mai scumpe diamante, şi celor 
mai orbitoare bijuterii, dacă nu într-o adunare modernă a bisericii 
protestante în plăcuta duminică? Astfel este acum starea lumii 
religioase, încât mulţi, în căutarea vocaţiei lor ca avocaţi, medici, 
politicieni, negustori etc. caută, prin căile legăturii cu biserica, 
succesul în afaceri, onoarea în societate, posturile înalte din 
naţiune şi poziţiile cu câştig de peste tot. Şi se va vedea mai mult 
decât atât când, după cum explicam deja, biserica şi statul vor fi 
unite în America, şi o mărturisire religioasă va deveni o calificare 
pentru slujba politică. A adopta forma evlaviei din astfel de motive 
trebuie să fie cu adevărat urâciune în ochii lui Dumnezeu; totuşi 
chiar acestor clase li se spune bun venit de către biserică, pentru 
că îi vor face chiar mai populari.

Babilonul este reprezentat ca făcând comerţ cu 
sufletele oamenilor. Un obicei de rând în biserica Angliei ar 
părea să vină sub conducerea sa. Acolo se pun uneori în vânzare 
proprietăţi parohiale vacante şi cel care oferă mai mult, indiferent 
de calificările sale morale sau de condiţia sa religioasă, devine 
posesorul fondurilor care revin acelei poziţii, şi pastorul oamenilor 
din acea parohie. Ca să ne întoarcem la Statele Unite, priviţi la toate 
artificiile şi schemele la care se recurge pentru a atrage mulţimea, 
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nu pentru a-i converti şi salva, ci pentru a câştiga patronajul lor 
şi influenţa lor. Cel mai dezastruos rezultat dintre toate acestea 
este că predicatorul trebuie să predice lucruri blânde, şi să gâdile 
urechile moderne cu fabule plăcute. 

Voinţa lui Hristos a fost ca biserica Sa să fie una. El S-a rugat 
ca ucenicii Săi să fie una, după cum El cu Tatăl sunt una, căci 
aceasta va da putere Evangheliei Sale şi va face lumea să creadă 
în El. În loc de aceasta priviţi la confuzia care există în lumea 
protestantă, la mulţimea de ziduri care-o despart într-o reţea de 
societăţi şi de multe crezuri discordante ca şi limbile celor care 
au fost împrăştiaţi la Turnul Babel. Dumnezeu nu este autorul 
acestora. Aceasta este starea de lucruri pe care cuvântul Babilon, 
ca termen descriptiv, o desemnează în mod potrivit. El este folosit 
evident pentru acest scop şi nu ca un termen de insultă. În loc de a 
fi agitaţi cu simţăminte de resentiment, când este menţionat acest 
termen, oamenii ar trebui mai degrabă să-şi examineze poziţia lor 
pentru a vedea dacă nu sunt vinovaţi în credinţă sau practică de 
vreo legătură cu această mare cetate de confuzie. Dacă este aşa, 
atunci ei trebuie să se despartă de ea imediat. 

Adevărata biserică este o fecioară curată. (2 Corinteni 
11:2). Biserica asociată cu lumea prin prietenii este o curvă. Această 
legătură nelegiuită cu împăraţii pământului o determină să fie curva 
cea mare descrsă în Apocalipsa (cap.  17). Astfel biserica ebraică, la 
început căsătorită cu Domnul (Ieremia capitolele 2 şi 3 şi Ieremia 
31:32) a devenit o curvă (Ezechiel 16). Atunci când această biserică 
a apostaziat de la Dumnezeu, ea a fost numită Sodoma (Isaia 1), 
tot aşa cum „cetatea cea mare” (Babilon) este numită în Apocalipsa 
11. Legătura nelegiuită cu lumea, de care este vinovat Babilonul, 
este o dovadă că aceasta nu este puterea civilă. Faptul că poporul 
lui Dumnezeu se află în mijlocul ei imediat înainte de nimicirea ei 
este o dovadă că ea mărturiseşte a fi un corp religios. Din aceste 
motive nu este foarte evident faptul că Babilonul din Apocalipsa 
este pretinsa biserică unită cu lumea? Căderea Babilonului atrage 
apoi atenţia. După ce am aflat ce constituie Babilonul nu va fi greu 
să decidem ce se înţelege prin declaraţia că Babilonul a căzut. 
Întrucât Babilonul nu este o cetate literală, căderea lui nu poate 
fi o nimicire literală. Noi am văzut deja ce absurditate ar implica 
aceasta. În plus, prin profeţie se menţine cea mai clară distincţie 
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între căderea şi nimicirea Babilonului. Babilonul „cade” înainte de 
a fi „nimicit” cu violenţă ca o piatră de moară aruncată în mare, şi 
„va fi arsă de tot în foc.”

De aceea, căderea este o cădere spirituală, căci după cădere 
se adresează glasul către poporul lui Dumnezeu care este încă în 
legătură cu el (n.tr. cu Babilonul): „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul 
Meu”. Imediat este dat şi motivul: „ca să nu fiţi părtaşi la păcatele 
ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei”. De aceea, Babilonul există încă 
păcătuind, iar plăgile sale vor urma în viitor, după cădere. 

Acei care aplică Babilonul exclusiv la papalitate pretind că prin 
căderea Babilonului se înţelege pierderea puterii civile de către 
biserica papală. Însă o astfel de părere ar fi în dezacord cu profeţia 
în câteva aspecte:

(1). Babilonul cade pentru că face toate neamurile să bea din 
vinul acestuia sau le infiltrează cu doctrinele sale false. Însă acest 
lucru în niciun caz nu cauzează pierderea puterii temporale a 
papei; din contră, a fost chiar mijlocul prin care şi-a menţinut atât 
de mult timp supremaţia.

(2). Din cauza căderii Babilonului, acesta devine o închisoare 
a spiritelor necurate şi a păsărilor necurate şi urâte; dar acest fapt  
nu este deloc rezultatul pierderii de către Roma a puterii civile. 

(3). Poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă din Babilon pe 
motivul creşterii păcătoşeniei, ca urmare a căderii acestuia, dar 
pierderea puterii civile de către papalitate nu constituie un motiv 
suplimentar pentru care poporul lui Dumnezeu să fie nevoit să 
părăsească acea biserică. 

Babilonul se confruntă cu această cădere spirituală „pentru că 
toate popoarele au băut din vinul mâniei [nu furie, ci trăire intensă] 
curviei ei”. Există un singur lucru la care se poate referi aceasta, 
şi acela este învăţătura falsă. Ea a stricat adevărurile curate ale 
cuvântului lui Dumnezeu şi a îmbătat toate neamurile cu fabule 
plăcute. Între doctrinele pe care ea le învaţă contrar cuvântului lui 
Dumnezeu, se pot menţiona următoarele:

1. Doctrina unui mileniu temporal sau o mie de ani de pace, 
prosperitate şi neprihănire pentru tot pământul, înainte de a 
doua venire a lui Hristos. Această doctrină este în mod special 
calculată să închidă urechile oamenilor faţă de dovezile celei de a 
doua veniri apropiate şi probabil va legăna tot atât de multe suflete 
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într-o stare de siguranţă trupească, ducându-le la ruina finală, ca 
orice rătăcire care a fost inventată vreodată de marele vrăjmaş al 
adevărului.

2. Folosirea stropirii în locul scufundării, doar ultima fiind 
modul scripturistic de botez şi deci, o amintire potrivită a îngropării 
şi învierii Domnului nostru, pentru care scop a fost destinată. 
Prin stricarea acestei ceremonii şi nimicirea ei ca monument 
comemorativ al învierii lui Hristos a fost pregătită calea şi pentru 
înlocuirea unui alt lucru cu acest scop, lucru încercat în - 

3. Schimbarea Sabatului poruncii a patra, ziua a şaptea, cu 
sărbătorirea duminicii ca zi de odihnă a Domnului şi amintire a 
învierii Sale, o amintire care n-a fost poruncită niciodată şi nu 
poate să însemne o comemorare potrivită a acelui eveniment. 
Născută din păgânism, ca „sărbătoarea soarelui neîmblânzit 
din toate perioadele păgâne”, duminica a fost dusă la cristelniţă 
de papă şi creştinată ca instituţie a bisericii Evangheliei. Astfel 
s-a făcut încercarea de a nimici memorialul, pe care l-a instituit 
Dumnezeu pentru a comemora minunata Sa lucrare de creaţiune, 
şi s-a ridicat un alt monument pentru a comemora învierea lui 
Hristos, pentru care nu era cazul, întrucât Domnul prevăzuse deja 
o amintire cu acest scop.

4. Doctrina nemuririi naturale a sufletului. Aceasta derivă 
de asemenea de la lumea păgână. Întrucât convertiţii de seamă 
veniţi de la păgânism, au intrat în rândurile creştinilor, ei au 
devenit în curând „părinţi ai bisericii” şi părinţi adoptivi ai acestei 
doctrine fatale, pe care au declarat-o ca parte a adevărului divin. 
Această rătăcire anulează cele două mari doctrine ale Scripturii cu 
privire la înviere şi judecată generală şi oferă o linie bună pentru 
vagonul spiritismului modern, cu încărcătura sa de murdărie. 
Din ea au izvorât alte doctrine rele cum ar fi starea conştientă a 
celor morţi, închinarea la sfinţi, închinarea la fecioara Maria, 
purgatoriul, răsplata la moarte, rugăciunile şi botezurile pentru 
cei morţi, chinurile veşnice şi mântuirea universală.

5. Doctrina că sfinţii, ca spirite fără corp şi imaterializate, 
îşi au moştenirea veşnică în regiunile îndepărtate, imposibil de 
definit „dincolo de hotarele timpului şi spaţiului”. Astfel, mulţimi 
s-au întors de la punctul de vedere scripturistic că acest pământ 
prezent trebuie să fie nimicit prin foc la ziua judecăţii şi nimicirii 
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oamenilor nelegiuiţi şi că din cenuşa sa glasul Celui atotputernic va 
face un pământ nou, care va fi împărăţia veşnică de slavă viitoare 
şi pe care sfinţii îl vor poseda ca moştenire veşnică a lor.  

6. Că venirea lui Hristos este un eveniment spiritual, şi nu 
literal şi că a fost împlinită la nimicirea Ierusalimului sau este 
împlinită la convertire, la moarte sau în spirit. Cât de multe minţi 
au fost împietrite pentru veşnicie prin astfel de învăţături împotriva 
punctului de vedere scripturistic că a doua venire a lui Hristos este 
un eveniment viitor definit, literal, personal, vizibil, care are ca 
urmare nimicirea tuturor vrăjmaşilor Săi şi viaţa veşnică pentru 
tot poporul Său!

7. Târârea standardului evlaviei în praf. Oamenii sunt făcuţi 
să creadă că  o formă de evlavie este atotsuficientă şi că expresia 
„Doamne, Doamne”, deşi rostită ca o formulă fără conţinut, va fi 
un paşaport sigur către împărăţia cerului. Dacă cineva se îndoieşte 
de această afirmaţie, să asculte la următorul discurs funerar, sau 
vizitaţi cimitirul şi remarcaţi ce spun pietrele de mormânt.

Lumea aproape a înnebunit total în alergarea după bogăţii şi 
onoare; însă în aceste lucruri biserica deţine supremaţia, şi astfel 
aprobă pe faţă ceea ce Domnul a interzis în mod strict. Dacă 
bisericile ar fi unite aşa cum ar trebui, ce piatră de poticnire ar fi 
îndepărtată din calea păcătoşilor! Şi dacă nu ar fi doctrinele false 
pe care ea le-a infiltrat în minţile tuturor oamenilor, cum ar mişca 
adevărurile simple ale Bibliei lumea! Însă oamenii sunt ţinuţi de 
acestea, ca sub influenţa amorţitoare a celui mai puternic drog.

Pentru a trece acum mai amănunţit la aplicaţia profeţiei cu 
privire la căderea Babilonului să vedem cum stătea lumea religioasă 
faţă de posibilitatea unei astfel de schimbări când a venit timpul 
pentru proclamarea celei de a doua solii, în legătură cu prima 
solie, în jurul anului 1844. Păgânismul a fost numai apostazie şi 
corupţie de la început şi încă este şi acum. Şi acolo nu era posibilă 
nicio cădere spirituală. Romano-catolicismul era într-o stare 
căzută de mai multe secole. Nu era loc de cădere morală în acea 
biserică. Două mari ramuri ale Babilonului erau, ca urmare, într-o 
condiţie morală atât de joasă încât abia dacă mai era posibilă vreo 
cădere mai jos. Totuşi, nu la fel a fost cazul cu ramura protestantă 
a acestei mari cetăţi. Aceste biserici, care şi-au început marea 
lucrare de reformă din corupţia papală, făcuseră o lucrare nobilă. 
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Într-un cuvânt, ele erau într-o astfel de poziţie încât în cazul lor 
era posibilă o cădere spirituală. De aceea concluzia inevitabilă 
este că solia care anunţă căderea se referă aproape în întregime la 
bisericile protestante. 

Se poate pune întrebarea de ce n-a fost făcut mai devreme acest 
anunţ, dacă o atât de mare parte a Babilonului era căzută de atât 
de mult timp. Răspunsul este la îndemână: Babilonul ca întreg, nu 
putea fi numit căzut, atât timp cât o anumită parte din el rămânea 
necăzută. De aceea, acest anunţ nu se putea face până când nu 
venea peste lumea protestantă o schimbare în mai rău şi adevărul, 
singurul care era calea - calea progresului - nu era compromis. 
Când a avut însă loc acest lucru şi când o cădere spirituală a fost 
experimentată în această ultimă parte, abia atunci putea fi făcut 
anunţul cu privire la Babilon ca întreg, şi nu mai înainte – „a căzut 
Babilonul”.

Ar putea fi cuvenit să întrebăm mai departe cum s-ar aplica la 
bisericile protestante motivul căderii Babilonului, anume faptul 
că el a făcut toate naţiunile să bea din vinul mâniei curviei sale. 
Răspunsul este că aceasta se poate aplica în modul cel mai pertinent. 
Greşeala Babilonului constă în confuzia sa cu privire la adevăr şi 
doctrinele sale false. Pentru că el le propagă pe acestea cu sârguinţă, 
alipindu-se de ele atunci când lumina şi adevărul îi sunt oferite 
pentru a le corecta, el decade. La bisericile protestante sosise timpul 
pentru a progresa spre o poziţie religioasă mai înaltă. Ele puteau 
accepta lumina şi adevărul oferit şi să atingă o poziţie mai înaltă 
sau le puteau respinge şi să-şi piardă spiritualitatea şi favoarea lui 
Dumnezeu sau, cu alte cuvinte, să experimenteze o cădere spirituală. 
Adevărul pe care Dumnezeu l-a considerat potrivit pentru a-l folosi 
ca un instrument în această lucrare a fost prima solie îngerească. 
Sosirea ceasului judecăţii lui Dumnezeu şi a doua venire iminentă 
a lui Hristos erau doctrinele predicate. După o ascultare suficient 
de îndelungată pentru a înţelege binecuvântarea care însoţea acea 
învăţătură, cât şi bunele urmări care decurgeau din ea, bisericile, 
ca întreg, au respins-o cu dispreţ şi batjocură. Ele au fost încercate 
prin aceasta, căci astfel ele au dovedit lămurit faptul că inimile lor 
erau cu lumea şi nu cu Domnul şi că ele preferau să rămână aşa. 
Dar solia ar fi vindecat relele existente atunci în lumea religioasă. 
Profetul exclamă, probabil referitor tocmai la acel timp: „Am voit 
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să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat” (Ieremia 51:9). Poate 
întrebaţi de unde ştim că aceasta ar fi fost efectul primirii soliei? 
Noi răspundem: Pentru că acesta a fost efectul pentru toţi cei care 
au primit-o. Ei au venit din diferite denominaţiuni şi barierele 
denominaţionale au fost date la o parte, crezurile contradictorii au 
fost sfărâmate, speranţele nescripturistice ale mileniului temporal 
au fost abandonate, punctele de vedere false cu privire la cea de a 
doua venire au fost corectate, mândria şi conformarea cu lumea au 
fost înlăturate, relele au fost abandonate, inimile s-au unit în cea 
mai dulce comuniune şi iubirea şi bucuria deţineau supremaţia. 
Dacă doctrina a făcut aceasta pentru câteva suflete care au primit-o, 
ea ar fi făcut acelaşi lucru pentru toţi, dacă toţi ar fi primit-o.

Dar solia a fost respinsă. Şi care a fost rezultatul? Despre 
rezultatul asupra celor care au respins-o se va vorbi mereu şi 
mereu; şi rezultatul asupra celor care  au primit-o cere să fie 
menţionat aici. Pretutindeni s-a înălţat strigătul „a căzut Babilonul” 
şi în anticiparea mişcării prezentate în Apocalipsa 18:1-4, cei care 
proclamau solia au adăugat: „Ieşiţi din ea, poporul Meu!” Ca 
urmare, cam cincizeci de mii de persoane au rupt legăturile lor cu 
diferite denominaţiuni, unde nu li s-a permit să îşi menţină şi să 
proclame în pace vederile lor. 

O schimbare marcantă a survenit atunci în biserici cu privire la 
starea lor spirituală. Luând ca ipoteză ideea că proclamarea celei 
de-a doua veniri a lui Hristos a fost în ordinea împlinirii profetice, 
şi că solia a fost „adevărul prezent” pentru acel timp, rezultatul 
nu putea să fie diferit. Atunci când o persoană refuză lumina se 
aşează automat în întuneric, atunci când ea respinge adevărul îşi 
făureşte inevitabil cătuşele rătăcirii în jurul propriilor sale mâini. 
Pierderea spiritualităţii – o cădere spirituală – este urmarea. 
Aceasta au experimentat bisericile. Ele au ales să se lipească de 
vechile rătăciri şi să promulge mai departe în popor doctrinele lor 
false. De aceea, lumina adevărului trebuie să le părăsească. Unii 
au simţit şi au deplâns schimbarea. Câteva mărturii ale scriitorilor 
lor descriu starea lor în acel timp. 

Christian Palladium vorbea în 15 mai 1844 în următorul stil 
melancolic: „În toate părţile auzim sunetul jalnic purtat peste 
fiecare adiere a cerului, răcind ca o rafală pornită de la gheţarii din 
nord, aşezându-se ca un duh rău în pieptul celui timid, absorbind 
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energiile celui slab, acea stare de încropeală, de diviziune, anarhie 
şi părăginire care întristează hotarele Sionului.” 

În 1844 publicaţia „Religious Telescope” folosea următoarea 
exprimare:

„Noi n-am fost martori niciodată la un astfel de declin al religiei 
ca în prezent. Cu adevărat, biserica ar trebui să se trezească, şi să 
cerceteze cauza acestei suferinţe; pentru că oricine iubeşte Sionul 
trebuie să privească aceasta ca o suferinţă. Când ne amintim cât 
de puţine şi rare sunt cazurile de adevărată convertire şi lipsa fără 
egal a evlaviei, cât şi împietrirea păcătoşilor exprimăm aproape 
involuntar: `Oare a uitat Dumnezeu să fie îndurător? Sau este 
închisă uşa harului?`”

În vremea aceea au fost publicate în revistele religioase chemări 
pentru post şi rugăciune pentru reîntoarcerea Spiritului Sfânt. 
Chiar publicaţia Sun din Philadelphia scria în noiembrie 1844: 
„Subsemnaţii, predicatori şi membri ai diferitelor denominaţiuni 
din Philadelphia şi din vecinătate, crezând solemn că semnele 
timpului prezent – sărăcia spirituală a bisericilor noastre în 
general şi relele extreme din lume care ne înconjoară – par să 
cheme cu glas tare pe toţi creştinii la un timp special de rugăciune, 
suntem de aceea de acord, cu permisiunea divină, să ne unim într-o 
săptămână specială de rugăciune către Dumnezeul Atotputernic 
pentru revărsarea Spiritului Său Sfânt peste oraşul nostru, peste 
ţara noastră şi peste lume.”

Profesorul Finney, editor al publicaţiei Evangelist din Oberlin, 
spunea în februarie 1844: „Noi avem în faţa noastră fapte care 
dovedesc că în general, bisericile protestante din ţara noastră au 
fost fie indiferente, sau ostile, aproape oricărei reforme morale 
a secolului. Există excepţii parţiale, însă nu suficiente pentru 
a interpreta altfel faptele generale. Mai avem încă un alt fapt 
doveditor – absenţa aproape universală a influenţei reînsufleţitoare 
în biserici. Indiferenţa spirituală este răspândită aproape 
pretutindeni şi este înfricoşător de profundă; aşa mărturiseşte 
presa întregii ţări. Într-o măsură foarte mare membrii bisericilor 
devin devotaţi modei, dând mâna cu cei neevlavioşi în petreceri de 
plăceri, în dans, în festivităţi etc. Însă nu trebuie să ne ocupăm mai 
mult de acest subiect dureros. Este suficient să spunem că dovezile 
se îmbogăţesc şi se rostogolesc cu greutate asupra noastră, pentru 
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a ne arăta că  bisericile devin, în general, întristător de căzute. Ele 
s-au îndepărtat de la Domnul şi El s-a retras de la ele.”

Dacă s-ar afirma că vederile noastre despre căderea religioasă 
şi seceta spirituală a bisericilor se dovedesc incorecte prin 
marile redeşteptări din 1858, mărturia publicaţiilor de seamă 
congregaţionaliste şi baptiste din Boston care se referă la aceste 
redeşteptări ar corecta acea impresie.

Publicaţia Congregationalist spunea în noiembrie 1858: 
„Evlavia bisericilor noastre  nu este în aşa fel încât cineva să poată 
deduce cu încredere din simpla ei existenţă roadele ei practice şi 
legitime. Ea ar trebui să fie de exemplu atât de evidentă după o 
astfel de revărsare a harului, încât visteriile societăţilor noastre 
caritabile să fie umplute, aşa cum după o ploaie îmbelşugată 
râurile se umflă în albiile lor. Dar administratorii societăţii noastre 
se plâng de lipsa de simpatie şi de sprijin pentru biserică. 

„Există şi o altă ilustraţie şi mai tristă a aceluiaşi adevăr 
general. Publicaţia Watchman and Reflector a afirmat recent că 
n-a existat niciodată ca în prezent printre baptişti o disensiune 
atât de răspândită şi vrednică de plâns în biserică; şi faptul trist 
este menţionat că păcatul acesta infectează chiar bisericile care 
au avut parte în cea mai mare măsură de recenta reînviorare. Şi 
în plus faptul chiar mai melancolic este că aceste înstrăinări îşi 
au originea în majoritatea cazurilor în chiar mijlocul scenei de 
trezire. Chiar o privire la ziarele săptămânale ale denominaţiunii 
noastre vor dovedi că răul nu se limitează în niciun caz la baptişti. 
Propriile noastre pagini nu au avut, poate, niciodată un raport 
atât de umilitor al certurilor şi litigiilor bisericeşti ca în decursul 
ultimelor luni.” 

Ziarul metodist de frunte din New York, Christian Advocate, 
conţinea în 30 august 1883 un articol intitulat „Cea mai mare 
dintre probleme”, din care copiem aceste afirmaţii:

1. „Oricât aţi dori să ascundeţi aceasta, biserica, în general 
este într-un rapid declin spiritual. În timp ce ea creşte ca număr 
şi bani, ea devine extrem de slabă şi limitată în spiritualitatea ei 
atât la amvon, cât şi la membrii de rând. Ea îşi asumă forma şi 
caracterul bisericii Laodiceea. 

2. Sunt mii de predicatori locali şi de conferinţe şi multe 
mii de membri laici, care sunt morţi şi fără roade, ca smochinul 
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neroditor. Ei nu contribuie cu nimic la natura temporală sau 
spirituală a progresului şi triumfului Evangheliei pe întreg 
pământul. Dacă toate aceste oase uscate din biserica noastră şi 
din congregaţiile noastre ar putea fi înviate şi puse în circulaţie 
prin slujire credincioasă, activă, ce nouă şi glorioasă manifestare a 
puterii divine ar izbucni!” 

Publicaţia Independent din New York, din 3 decembrie 
1896 conţinea un articol al lui D. L. Moody, din care am extras 
următoarele paragrafe:

„Într-un număr recent al revistei voastre am văzut un articol de 
la un colaborator care afirma că existau peste 3000 de biserici ale 
comunităţii congregaţionale şi prezbiteriane din această ţară, care 
nu raportau niciun singur membru adus la credinţă în ultimul an. 
Poate fi adevărat aceasta? Cugetarea aceasta m-a pătruns încât nu 
o pot scoate din minte. Este suficientă pentru a cutremura sufletul 
oricărui adevărat creştin. 

Dacă aceasta este situaţia cu aceste două mari denominaţiuni, 
care este starea altora? Intenţionăm să stăm toţi liniştiţi şi să 
lăsăm acest lucru să continue mai departe? Vor ţine ziarele 
noastre religioase şi amvoanele noastre gura închisă, asemenea 
unor „câini muţi, care nu pot să latre”, pentru a avertiza pe oameni 
de apropierea primejdiei? Nu ne vom înălţa toţi vocea asemenea 
unei trâmbiţe în această privinţă? Ce va gândi Fiul lui Dumnezeu 
despre un astfel de rezultat al muncii noastre? Ce va gândi o lume 
necredincioasă despre un creştinism care nu mai poate aduce 
niciun rod? Şi nu vom avea noi grija pentru mulţimile de suflete 
care merg în pierzare în fiecare an, în timp ce noi stăm şi privim? 
Şi unde va ajunge în următorii zece ani această ţară a noastră, dacă 
nu ne trezim din somn? ”

Solia celui de-al doilea înger este adresată acelor generaţii  
în care se găseşte în principal poporul lui Dumnezeu; pentru că 
ei sunt adresaţi în mod special ca fiind în Babilon, şi la un timp 
anume sunt chemaţi afară. Solia se aplică generaţiei prezente; 
şi acum poporul lui Dumnezeu trebuie căutat, cu siguranţă, în 
organizaţiile protestante ale creştinătăţii. Dar întrucât bisericile 
populare se depărtează tot mai mult de Dumnezeu ele ajung în cele 
din urmă la o stare în care adevăraţii creştini nu mai pot menţine 
vreo legătură cu ele; şi ei vor fi chemaţi afară. Aceasta o aşteptăm 
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în viitor ca împlinire a pasajului din Apocalipsa 18:1-4. Noi credem 
că acesta va veni atunci când, pe deasupra stricăciunilor lor, 
bisericile vor începe să-şi ridice mâna asupririi împotriva sfinţilor. 
(Vezi comentarii la Apocalipsa 18).

A treia solie. Începând cu versetul 9, a treia solie spune după 
cum urmează: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu 
glas tare: ,,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte 
semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei 
lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi 
chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea 
Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici 
ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, 
şi oricine primeşte semnul numelui ei! Aici este răbdarea sfinţilor, 
cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Aceasta 
este o solie de cea mai înfricoşătoare importanţă. În întreaga 
Biblie nu se poate găsi nicio ameninţare mai severă a mâniei 
divine. Păcatul împotriva căruia ea ne avertizează trebuie să fie 
un păcat teribil şi el trebuie să fie un păcat clar definit astfel încât 
toţi cei care doresc să-l poartă înţelege şi să ştie astfel cum să evite 
judecăţile pronunţate împotriva lui.

Se observă că aceste solii sunt cumulative, adică cele dinainte 
nu încetează când se introduce următoarea. Astfel, pentru un timp, 
prima solie a fost singura care se vestea. Apoi, a fost introdusă 
solia a doua, dar aceasta nu a pus capăt primei solii. Din acel 
moment ele se vesteau împreună. A urmat solia a treia, dar nu 
pentru a le înlocui, ci numai pentru a se asocia cu ele, astfel încât 
avem acum trei solii care se vestesc simultan, sau mai degrabă o 
solie întreită, cuprinzând adevărul tuturor celor trei, ultima fiind 
desigur apogeul proclamaţiei. Până la sfârşitul lucrării, niciodată 
nu va înceta să fie adevărat că a sosit ceasul judecăţii lui Dumnezeu 
şi că a căzut Babilonul. Aceste fapte continuă să fie proclamate în 
legătură cu adevărurile introduse prin a treia solie. 

Se va observa o legătură logică între solii. Privind situaţia cu 
puţin înainte de prima solie vedem lumea religioasă protestantă 
într-o mare nevoie de reformă. În biserici existau despărţiri şi 
confuzie. Ele se alipeau încă de multe din superstiţiile şi rătăcirile 
papale. Puterea Evangheliei scădea în mâinile lor. Pentru a corecta 
aceste rele a fost prezentată învăţătura celei de a doua veniri a 
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lui Hristos, care a fost proclamată cu putere. Ele ar fi trebuit să 
o primească şi să fie înviorate prin ea la o nouă viaţă, dacă ar fi 
primit-o. În loc de aceasta ele au respins-o şi au suferit consecinţele 
spirituale. Atunci a urmat a doua solie anunţând rezultatul acelei 
respingeri şi declarând ceea ce nu era numai o faptă în sine, ci un 
verdict al judecăţii lui Dumnezeu asupra lor pentru apostazia lor 
în această privinţă şi anume că Dumnezeu s-a depărtat de ele şi ele 
au suferit o cădere spirituală.

Aceasta n-a avut efectul de a trezi şi a le determina să-şi 
corecteze erorile, cum s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost binevoitoare 
să primească mustrarea şi să fie corectate. Ce urmează? A fost 
deschisă calea pentru o mişcare retrogradă şi pentru o apostazie şi 
mai largă şi cu rele şi mai mari. Puterile întunericului îşi vor face 
mai departe lucrarea lor şi dacă bisericile persistă încă pe calea 
aceasta, de a evita lumina şi a respinge adevărul, vor afla curând 
că se închină fiarei şi vor primi semnul ei. Aceasta ar fi urmarea 
logică a acelei căi de acţiune, care a început cu respingerea primei 
solii.

Acum este vestită o altă proclamaţie, anunţând în tonuri 
solemne că dacă vreun om va face aceasta va bea din vinul mâniei 
lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei Lui. Aceasta 
înseamnă că respingerea primei solii are ca urmare căderea 
spirituală. Dacă se continuă respingerea adevărului şi dispreţuirea 
avertismentelor trimise, se epuizează ultimele mijloace ale harului 
lui Dumnezeu şi în final urmează nimicirea literală, pentru care nu 
va mai fi niciun leac. Aceasta este cea din urmă ameninţare severă, 
pe care Dumnezeu o poate îndeplini în această viaţă. Câţiva îi vor 
da atenţie şi vor fi mântuiţi, dar mulţimile o vor desconsidera şi 
vor muri.

Proclamarea soliei îngerului al treilea este ultima mişcare 
religioasă deosebită care are loc înainte de apariţia Domnului, 
căci imediat după aceasta Ioan vede pe Cineva asemenea unui 
Fiu al Omului venind pe un nor mare alb pentru a strânge recolta 
pământului. Aceasta nu poate reprezenta nimic altceva decât a 
doua venire a lui Hristos. Dacă venirea lui Hristos este chiar la uşi, 
atunci a venit timpul pentru proclamarea acestei solii. Sunt mulţi 
care pretind numele de „adventist” şi care învaţă cu seriozitate, 
cu vocea şi prin scris, că suntem în zilele din urmă şi că venirea 
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lui Hristos este la uşă; dar când le amintim de această profeţie ei 
sunt deodată pe mare fără ancoră, fără hartă şi fără busolă. Ei nu 
ştiu ce să facă cu aceasta. Ei înţeleg ca şi noi că, dacă învăţătura 
cu privire la venirea lui Hristos este adevărată şi că Domnul este 
aproape, undeva - da, în întreaga ţară - trebuie să se audă cuvintele 
de avertisment ale soliei celui de al treilea înger. 

Argumentările cu privire la cele două solii precedente 
delimitează timpul celei de a treia şi arată că ea aparţine zilelor 
noastre. Dar dovada cea mai bună că solia se proclamă acum lumii 
se găseşte în evenimentele care demonstrează împlinirea ei. Noi 
am identificat prima solie ca o proclamaţie marcantă în marea 
mişcare adventă din 1840-1844 şi, întrucât am văzut împlinirea 
celei de a doua solii în legătură cu acea mişcare în ultimul ei an, să 
privim acum la ceea ce a avut loc de atunci încoace. 

Când Hristos nu a venit în 1844, întregul corp al adventiştilor 
a căzut într-o confuzie mai mare sau mai mică. Mulţi au renunţat 
în întregime la mişcare. Mulţi au tras concluzia că argumentul cu 
privire la timp a fost greşit şi s-au străduit imediat să reajusteze 
perioadele profetice şi să fixeze un nou timp pentru venirea 
Domnului – o lucrare pe care ei au continuat-o mai mult sau mai 
puţin până în timpul prezent, fixând o nouă dată, când cealaltă 
era depăşită. Câţiva au cercetat mai îndeaproape şi cu sinceritate 
cauza greşelii şi au fost întăriţi cu privire la caracterul providenţial 
al mişcării advente şi la corectitudinea argumentului cu privire 
la timp, dar au văzut că a fost făcută o greşeală în interpretarea 
lor cu privire la sanctuar, greşeală prin care a putut fi explicată 
dezamăgirea. Ei au aflat că sanctuarul nu era acest pământ, aşa 
cum presupuseseră: că nu prin foc se făcea curăţirea, şi că profeţia 
cu privire la acest punct nu implica deloc venirea Domnului. Ei 
au găsit în scripturi dovada foarte clară că sanctuarul se referea 
la templul din ceruri, pe care Pavel îl numeşte  „sanctuarul”, 
„adevăratul cort”, ridicat nu de om, ci de Domnul. Ei au văzut mai 
departe că, în conformitate cu simbolul, curăţirea sanctuarului 
constă din lucrarea finală a preotului în cea de-a doua despărţitură 
sau Locul Prea Sfânt. Ei au înţeles atunci că a sosit timpul pentru 
împlinirea Apocalipsei 11:19: „Şi Templul lui Dumnezeu, care este 
în cer a fost deschis, şi s-a văzut chivotul legământului Său în 
templul Său.” 
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Având atenţia îndreptată astfel către chivot, ei au fost conduşi 
în mod firesc la o examinare a legii conţinute în chivot. Era evident 
că în chivot era conţinută legea, chiar din numele aplicat ei. El este 
numit „chivotul legământului Său”, dar acesta n-ar fi fost chivotul 
legământului Său şi n-ar fi putut să fie numit astfel dacă nu ar 
fi conţinut legea. Aici era deci chivotul din cer, marele antitip al 
chivotului care în timpurile vechi exista pe pământ. Legea pe care 
o conţinea acest chivot ceresc trebuia să fie prin urmare marele 
original al legii de pe tablele chivotului pământesc, care erau doar 
o transcriere sau o copie. Ambele aceste legi trebuie să fie la fel, 
cuvânt cu cuvânt, iotă cu iotă, literă cu literă. A presupune altfel 
ar fi în întregime absurd. Deci, acea lege este încă legea guvernării 
lui Dumnezeu şi porunca a patra din ea cere acum, ca şi la început 
respectarea zilei a şaptea a săptămânii, ca Sabat. Nimeni din 
cei care admit argumentul cu privire la Sanctuar nu contrazice 
acest punct. Astfel, a fost scoasă în evidenţă reforma cu privire la 
Sabat şi s-a văzut că orice s-a făcut în opoziţie cu această lege, în 
special prin introducerea unei zile de odihnă şi închinare, care a 
înlocuit Sabatul lui Iehova, este lucrarea fiarei papale, putere care 
se împotriveşte lui Dumnezeu şi încearcă să schimbe legea Sa şi 
să se înalţe pe sine mai presus decât Dumnezeu. Dar aceasta este 
exact lucrarea la care se referă avertismentul îngerului al treilea. 
Astfel, credincioşii din 1844 au început să înţeleagă că perioada 
soliei îngerului al treilea corespunde cu perioada de curăţire a 
sanctuarului, care a început la sfârşitul celor 2300 de zile, în 1844 
şi că proclamaţia se întemeiază pe marile adevăruri dezvoltate 
prin acest subiect. 

Astfel, lumina soliei celui de al treilea înger a început să se 
vadă asupra bisericii. Ei au văzut imediat că lumea are dreptul să 
pretindă celor care mărturisesc acea solie o explicaţie a tuturor 
simbolurilor pe care le conţine ea – fiara, chipul (icoana), 
închinarea şi semnul. Din acest motiv, aceste puncte au devenit 
subiecte speciale de studiu. Mărturia scripturilor a fost găsită 
lămurită şi îmbelşugată şi după scurt timp au fost formulate din 
adevărurile descoperite afirmaţii şi dovezi hotărâte în explicarea 
tuturor acestor puncte.

Argumentarea care dovedeşte ce constituie fiara, chipul fiarei 
şi semnul ei a fost deja prezentată în comentariile la Apocalipsa 
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capitolul 13 şi s-a arătat că fiara cu două coarne, care ridică icoana 
(chipul) şi forţează introducerea semnului este ţara noastră 
(n.tr. Statele Unite ale Americii). Acestea sunt lucrarea şi agenţii 
împotriva cărora avertizează solia, ceea ce este acum o dovadă 
în plus că mesajul este în ordine, şi dovedeşte armonia cea mai 
concludentă în toate aceste profeţii. Nu mai este necesar a repeta 
argumentarea; va fi suficient a recapitula doar punctele stabilite. 

1. „Fiara” este puterea romano-catolică. 
2. „Semnul  fiarei” este acea instituţie pe care această putere 

o prezintă ca dovadă a autorităţii sale de a legifera pentru biserică 
şi de a porunci conştiinţelor oamenilor sub păcat. Ea constă într-o 
schimbare a legii lui Dumnezeu prin care semnătura regalităţii 
este luată din lege - Sabatul zilei a şaptea, marele monument 
comemorativ al lucrării de creaţiune a lui Iehova, este smuls 
din locul său din decalog şi un sabat fals contrafăcut, prima zi a 
săptămânii, este pusă în loc.

3. „Chipul (icoana) fiarei este o combinaţie eclesiastică ce 
se va asemăna fiarei, fiind investită cu putere de a aplica cu forţa 
decretele sale sub ameninţarea pedepsei legii civile”. 

4. „Fiara cu două coarne”, prin care se dă icoanei, după ce 
aceasta a fost făcută de popor, puterea de a vorbi şi lucra, reprezintă 
Statele Unite ale Americii; şi toţi, mai puţin ultimii paşi, cei finali, 
spre formarea chipului, se văd deja.. 

5. Fiara cu două coarne introduce cu forţa semnul fiarei, 
adică ea stabileşte prin lege respectarea primei zile a săptămânii, 
duminica, drept zi de odihnă. Ceea ce s-a făcut în această direcţie 
s-a văzut deja. Mişcarea este susţinută de persoane individuale, 
de comitete organizate pentru Sabat, de politicieni, indirect de 
elementul necredincios, de Asociaţia de Reformă Naţională, de 
Uniunea Americană pentru Sabat (Duminica), de W.C.T.U şi de 
Întreprinzătorii Creştini, cu Ligile lor de Bună Cetăţenie etc.

Dar poporul nu trebuie lăsat în întuneric în această chestiune. 
Solia îngerului al treilea rosteşte un protest solemn împotriva 
tuturor acestor rele. Ea expune lucrarea fiarei, arată natura 
împotrivirii ei faţă de Legea lui Dumnezeu, avertizează poporul 
împotriva conformării cu cerinţele ei şi arată calea adevărului 
pentru toţi. În mod firesc, aceasta stârneşte împotrivire şi biserica 
este determinată să caute din ce în ce mai mult ajutorul puterii 
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omeneşti pentru susţinerea dogmelor ei, întrucât ele sunt lipsite 
de autoritatea divină. 

Ce a realizat această solie şi ce demonstraţie face ea în lumea de 
azi? Ca răspuns la această întrebare pot fi prezentate câteva fapte 
evidente. Prima publicaţie cu privire la aceasta a apărut în 1850. 
Astăzi această solie este vestită prin cărţi, tratate şi periodice în 
67 de limbi diferite şi deţine 28 de case de editură răspândite 
în ambele emisfere, în care sunt publicate 136 reviste periodice. 
Valoarea literaturii sale era evaluată, în cursul anului 1910, la 
1.560.000  dolari. Lucrarea sa evanghelică se desfăşoară în 413 
ţări şi este prezentată în mai mult de 810 limbi.

O astfel de mişcare este cel puţin un fenomen ce trebuie explicat. 
Noi am găsit mişcări care îndeplinesc în mod izbitor şi exact prima 
şi a doua solie îngerească. Aici este o altă mişcare care atrage acum 
atenţia lumii ca împlinire a celei de a treia solii. Ea pretinde a fi 
o împlinire şi cere lumii să examineze recomandările pe care se 
bazează dreptul ei la o astfel de pretenţie. Să le examinăm. 

1. „Apoi a urmat un alt înger, al treilea”. Astfel această mişcare 
urmează celor două menţionate anterior. Ea reia şi continuă 
vestirea adevărurilor pe care ele le exprimau şi adaugă la ele ceea 
ce implică în plus solia îngerului al treilea.

2. Solia a treia este caracterizată ca un avertisment împotriva 
fiarei. Astfel, această mişcare are ca temă deosebită o explicaţie a 
acestui simbol, spunând oamenilor ce înseamnă fiara şi prezentând 
lucrările şi pretenţiile sale hulitoare.  

3. Solia a treia avertizează pe toţi împotriva închinării la fiară. 
Astfel această mişcare explică cum această putere reprezentată 
prin fiară a introdus în creştinătate anumite instituţii, care sunt 
în antagonism cu cerinţele Celui Prea Înalt şi arată că dacă ne 
supunem acestora noi ne închinăm acestei puteri; „nu ştiţi”, spune 
Pavel, „că dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii 
aceluia de care ascultaţi?” (Romani 6:16).

4. Solia a treia avertizează pe toţi împotriva închinării la 
fiară. Astfel această mişcare are ca sarcină principală să arate 
care este semnul fiarei şi să avertizeze împotriva primirii lui. Ea 
este preocupată în cea mai mare măsură să facă aceasta pentru 
că această putere necreştinească lucrează atât de perfid, încât 
majoritatea sunt înşelaţi ca să facă concesii inconştiente autorităţii 
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sale. Ea arată că semnul fiarei este o instituţie care a fost îmbrăcată 
în haine creştine şi a fost introdusă pe nesimţite în biserica 
creştină, anulând autoritatea lui Iehova şi întronând autoritatea 
fiarei. Demascat de toate prefăcătoriile, acesta este prezentat ca 
fiind un sabat contrafăcut de ea însăşi (prima zi a săptămânii) 
în locul Sabatului Domnului – ziua a şaptea, o uzurpare pe care 
Marele Dumnezeu n-o poate tolera şi de care rămăşiţa bisericii 
trebuie să se despartă în mod clar, înainte de a fi pregătită pentru 
venirea lui Hristos. Din acest motiv este dată avertizarea  urgentă 
ca niciun om să nu se închine fiarei sau să primească semnul ei. 

5. Solia a treia are ceva de spus împotriva închinării la icoana 
fiarei (chipul fiarei). Astfel această mişcare vorbeşte şi despre acest 
subiect spunând ce va însemna icoana fiarei şi explicând profeţia 
despre fiara cu două coarne, care face chipul, şi arătând că aceasta 
este guvernul ţării noastre (n.tr. Statele Unite). Ea descoperă că 
aici urmează să fie formată această icoană, că profeţia priveşte 
această generaţie, şi este în mod evident în pragul împlinirii. 

Nu este nicio organizaţie religioasă existentă astăzi, cu excepţia 
adventiştilor de ziua a şaptea, care să pretindă a fi o împlinire a 
soliei îngerului al treilea – sau să susţină ca teme proeminente 
ale sale chiar subiectele din care este compusă această solie. Ce 
vom face noi cu aceste lucruri? Este aceasta împlinirea? - Aceasta 
trebuie să fie aşa, cu excepţia cazului când pretenţiile lor vor fi 
dovedite ca false, arătându-se că prima şi a doua solie îngerească 
nu au fost vestite; că poziţiile luate cu privire la fiară, la icoana 
fiarei, la semnul fiarei, cât şi la închinarea la fiară nu sunt corecte 
şi că toate profeţiile şi semnele, cât şi dovezile care arată că venirea 
lui Hristos este aproape şi ca urmare solia aceasta se cuvine şi poate 
fi pusă complet laoparte. Acest lucru însă nu poate fi concluzionat 
de către cercetătorul conştiincios al Bibliei. 

Rezultatul  proclamaţiei, aşa cum este declarată în versetul 
12 dovedeşte încă mai mult corectitudinea poziţiei luate aici. Ea 
scoate în evidenţă o ceată despre care se spune: „Aici sunt cei 
ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Această 
lucrare este făcută chiar în inima creştinătăţii şi acei care primesc 
solia sunt făcuţi deosebiţi prin practica lor referitor la poruncile 
lui Dumnezeu. Ce diferenţă există în practică şi care este singura 
diferenţă ce există între creştini în această privinţă? – Numai 
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aceasta: Unii cred că porunca a patra este respectată devotând 
prima zi a săptămânii pentru odihnă şi închinare. Alţii pretind că 
ziua a şaptea este o zi pusă deoparte pentru astfel de datorii şi petrec 
orele ei în conformitate cu aceasta, lăsând prima zi a săptămânii 
pentru lucru obişnuit. Nu poate fi trasă o linie de demarcaţie mai 
clară între cele două clase. Timpul pe care o clasă îl devotează 
pentru lucru obişnuit este ceea ce o clasă foloseşte pentru odihnă. 
Cealaltă clasă îl foloseşte pentru muncă obositoare. O clasă 
urmăreşte scopurile ei lumeşti, iar altă clasă se retrage de la astfel 
de scopuri şi de afaceri comerciale, întrerupând brusc orice relaţie 
cu ele. Astfel prin cele două zile ale săptămânii, aceste două clase 
sunt diferenţiate prin doctrină şi practică în privinţa poruncii a 
patra. La nicio altă poruncă nu poate să existe o diferenţă atât de 
marcantă.

Solia îi îndrumă pe aderenţii ei la respectarea zilei a şaptea, 
căci numai în acest fel ei sunt făcuţi deosebiţi, întrucât respectarea 
primei zile nu poate distinge o persoană de masele care respectau 
deja această zi, când a fost introdusă solia. Şi în aceasta noi 
găsim încă o dovadă că ţinerea duminicii este semnul fiarei, căci 
solia prezentând ca o temă principală un avertisment împotriva 
primirii semnului fiarei, determinându-i desigur pe aderenţii ei să 
renunţe la acea practică care constituie semnul fiarei şi să adopte 
o atitudine  opusă. Aceasta îi determină să renunţe la respectarea 
primei zile a săptămânii şi să adopte respectarea zilei a şaptea. 
Având în vedere aceasta, se vede dintr-o dată că aici este mai mult 
decât o simplă concluzie că ţinerea duminicii este semnul fiarei 
împotriva căreia ne avertizează solia şi că respectarea zilei a şaptea 
este opusul. 

Aceasta este în armonie cu argumentarea cu privire la sigiliul 
lui Dumnezeu, prezentată în remarcile de la Apocalipsa 7. Acolo 
s-a arătat că semnul, sigiliul şi simbolul sunt termenii sinonimi 
şi că Dumnezeu consideră Sabatul Său că este un semn sau o 
pecete (sigiliu) cu referire la poporul Său. Astfel, Dumnezeu are un 
sigiliu care este Sabatul Său. Fiara are de asemenea un semn care 
este un Sabat contrafăcut. Unul este ziua a şaptea, altul este ziua 
întâi. În cele din urmă creştinătatea va fi împărţită numai în două 
clase: Cei care sunt sigilaţi cu sigiliul Viului Dumnezeu – adică 
au semnul Său, sau ţin Sabatul Său şi cei care primesc semnul 
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fiarei, adică au semnul ei sau ţin un Sabat contrafăcut. Referitor la 
această controversă solia îngerului al treilea ne dă lămuriri şi ne 
avertizează. 

Şi, dată fiind atâta importanţă ataşată zilei a şaptea, conform 
acestui argument, cititorul poate cere ceva dovezi că nu se poate 
spune că o persoană ţine poruncile lui Dumnezeu, dacă nu respectă 
ziua a şaptea. Aceasta ar implica o discuţie despre întreaga problemă 
a Sabatului, însă nu ţine de domeniul acestei lucrări să îl ofere. 
Deşi poate fi potrivit să fie prezentat aici, întrucât este solicitat în 
legătură cu aceasta, faptele de seamă legate de instituţia Sabatului 
sunt în întregime susţinute în nota de mai jos. 3  

1. Sabatul a fost instituit la început, la încheierea primei 
săptămâni, ca unitate de timp. (Geneza 2:1-3).

2. Aceasta a fost ziua a şaptea a acelei săptămâni şi se bazează 
pe fapte care sunt inseparabil legate cu numele şi existenţa sa – 
fapte care nu pot fi schimbate niciodată. Odihna lui Dumnezeu în 
ziua a şaptea a făcut din ea ziua Sa de odihnă sau Sabat (odihnă), al 
Domnului; şi acest fapt nu poate fi schimbat niciodată. El a sfinţit 
sau a pus deoparte ziua chiar atunci, după cum spune raportul, şi 
acea sfinţire nu poate înceta dacă nu este modificată printr-un act 
din partea lui Iehova, act la fel de direct şi explicit ca şi cel prin care 
El a sfinţit ziua la început. Nimeni nu pretinde că aceasta s-a făcut 
vreodată şi dacă ar pretinde, nimeni nu ar putea dovedi aceasta.

3. Sabatul nu are nimic din natura simbolică sau ceremonială, 
căci el a fost instituit înainte ca omul să fi păcătuit, şi deci, el 
aparţine unui timp când chiar în natura lucrurilor nu putea exista 
un simbol sau o umbră. 

4. Legile şi instituţiile care au existat înainte de căderea 
omului erau esenţiale şi primordiale în natura lor. Ele izvorau din 
relaţia dintre Dumnezeu şi om şi dintre om şi om şi erau astfel, 
cum ar fi rămas întotdeauna, dacă omul n-ar fi păcătuit niciodată 
şi n-ar fi fost afectat prin păcatul său. Cu alte cuvinte, ele erau în 

3 Ca lucrare standard referitoare la această problemă, refecoman-
dăm cititorului History of the Sabbath and First Day of the Week (Istoria 
Sabatului şi a primei zile a săptămânii) de prezbiterul J.N.Andrews, de 
vânzare la editorii acestei cărţi, în care se discută temeinic problema 
legată de cele două zile, atât dintr-un punct de vedere biblic, cât şi din 
punct de vedere istoric. Însă mult mai multe broşuri sunt publicate de 
editura menţionată mai sus, conform catalogului ei.
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natura lucrurilor neschimbătoare şi veşnice. Legile ceremoniale şi 
simbolice îşi aveau originea în faptul păcătuirii omului. Acestea 
erau supuse schimbării de la o dispensaţiune la alta şi acestea şi 
numai acestea au fost abolite la cruce. Legea Sabatului a fost o lege 
primordială şi de aceea este neschimbătoare şi veşnică.

5. Sfinţirea Sabatului, în Eden, confirmă existenţa sa de 
la creaţiune până la Sinai. Aici el a fost aşezat chiar în mijlocul 
decalogului rostit de Dumnezeu cu o voce auzibilă şi scris cu 
degetul Său pe tablele de piatră – împrejurări care îl separă pentru 
totdeauna de legile ceremoniale şi îl aşează între cele morale şi 
veşnice. 

6. Sabatul nu este în mod indefinit oricare a şaptea zi după 
şase zile de muncă. Legea de pe Sinai (Exod 20:8-11) îl defineşte 
atât de clar pe cât limbajul o poate face. Evenimentele care i-au dat 
naştere (Geneza 2:1-3) îl mărginesc la o anumită zi a şaptea. Cele 
6240 de minuni cu privire la Sabat făcute în pustie, câte trei în 
fiecare săptămână, timp de 40 de ani, şi anume: (1) o cantitate dublă 
de mană care cădea în ziua a şasea, (2) păstrarea manei din ziua a 
şasea şi în ziua a şaptea, şi (3) lipsa căderii manei în ziua a şaptea 
(Exodul 16) – arată că aceasta este o zi deosebită şi nu o simplă 
proporţie a timpului. A pretinde altfel ar fi ca şi cum ai pretinde 
că ziua de naştere a lui Washington sau Ziua Independenţei ar fi 
numai a 365-a parte a anului şi poate fi sărbătorită în oricare altă 
zi, ca şi în ziua în care a survenit evenimentul. 

7. Sabatul este o parte a acelei legi pe care Domnul nostru 
a declarat deschis că nu a venit s-o strice. Pe de altă parte El a 
afirmat în modul cel mai solemn că ea va rezista în fiecare iotă sau 
frântură de slovă atât timp cât va dura pământul. (Matei 5:17-20). 

8. Ea este o parte din acea lege despre care Pavel declară 
că nu este desfiinţată şi este întărită prin credinţa în Hristos. 
(Romani 3:31). Din contră, legea ceremonială sau simbolică, ce 
indică la Hristos şi a încetat la cruce este desfiinţată sau anulată 
prin credinţa în El. (Efeseni 2:15). 

9. Ea este o parte din acea lege împărătească, o lege care 
aparţine împăratului Iehova, pe care Iacov o declară ca o lege a 
slobozeniei şi care ne va judeca în ziua din urmă. Dumnezeu nu 
are standarde diferite de judecată pentru diferite epoci ale lumii. 
(Iacov 2:11-12). 
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10. Ea este „ziua Domnului” din Apocalipsa 1:10 (vezi 
comentarii la acest verset).

11. Ea apare ca o instituţie cu privire la care este prezisă o mare 
reformă în zilele din urmă (Isaia 56:1-2, comparat cu 1 Petru 1:5). În 
aceste împrejurări va fi dată şi solia pe care o examinăm acum. 

12. La noua creaţiune Sabatul, fidel originii şi naturii sale, 
apare din nou şi de aici încolo îşi va revărsa binecuvântările sale 
asupra poporului lui Dumnezeu în decursul întregii veşnicii. (Isaia 
66:22-23).

Aceasta este o expunere sumară a unora dintre argumentele 
care arată că Legea Sabatului nu a fost slăbită în niciun fel şi că 
instituţia n-a fost schimbată deloc şi că nicio persoană nu poate fi 
numită că păzeşte poruncile lui Dumnezeu dacă nu ţine ziua Sa.  
A avea legătură cu o astfel de instituţie este o mare onoare. A da 
atenţie cerinţelor ei se va dovedi ca o nemărginită binecuvântare. 

Pedepsirea închinătorilor fiarei. Aceştia vor fi chinuiţi în foc şi 
în pucioasă în prezenţa sfinţilor îngeri şi a Mielului. Când are loc 
această chinuire? 

Apocalipsa 19:20 arată că la a doua venire a lui Hristos are loc o 
manifestare a judecăţii mistuitoare, care pot fi numite iazul de foc 
şi pucioasă în care sunt aruncaţi de vii fiara şi profetul mincinos. 
Aceasta se poate referi numai la nimicirea lor, la începutul şi nu la 
sfârşitul celor 1000 de ani. 

Din nou, în Isaia există un pasaj remarcabil la care suntem 
constrânşi să ne referim în explicarea exprimării ameninţării 
celui de al treilea înger şi care descrie indiscutabil scene care au 
loc aici, la a doua venire şi în starea de pustiire a pământului, în 
timpul celor 1000 de ani care urmează. E greu să nu reuşească 
cineva să vadă că exprimarea din Apocalipsa a fost împrumutată 
din această profeţie. După descrierea mâniei Domnului asupra 
popoarelor, a măcelului armatelor lor şi strângerea cerurilor ca 
un sul, profetul spune: „Căci este o zi de răzbunare a Domnului, 
un an de răsplătire şi răzbunare pentru Sion. Pâraiele de aceea se 
vor preface în smoală şi pulberea în pucioasă şi ţara va fi ca smoala 
care arde. Nu se va stinge nici zi, nici noapte şi fumul ei se va înălţa 
în veci. Din veac în veac va fi pustiit şi nimeni nu va trece prin ea 
în veci de veci. (Isaia 34:8-10). 
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Întrucât s-a descoperit desluşit că trebuie să fie un iaz de foc în 
care toţi păcătoşii mor la sfârşitul celor 1000 de ani, noi putem trage 
concluzia că nimicirea nelegiuiţilor vii la începutul acestei perioade 
şi soarta finală a tuturor nelegiuiţilor, la sfârşitul ei, sunt similare. 

Durata pedepsei. Expresia „în vecii vecilor” nu poate să denote 
aici eternitatea (veşnicia). Aceasta decurge evident din faptul că 
această pedepsire este aplicată acestui pământ, unde timpul este 
măsurat prin zi şi noapte. Aceasta este dovedit şi din pasajul din 
Isaia, pe care l-am citat, dacă acela este, aşa cum s-a sugerat mai 
sus, exprimarea de la care a fost aceasta împrumutată şi se aplică 
aceluiaşi lucru. Această exprimare este folosită cu privire la ţara 
Idumeea; însă, dacă ea este luată după înţelesul literal al ţării 
Edomului, la sud şi la est de Iudeea, sau reprezintă, aşa cum fără 
îndoială este, întregul pământ, la timpul când Domnul Isus Se va 
descoperi din cer într-o flacără de foc, şi când va veni anul răsplătirii 
şi răzbunării Sionului, în fiecare din aceste cazuri scena trebuie să 
se termine în cele din urmă. Pentru că acest pământ trebuie să fie 
făcut în cele din urmă nou, curăţit de orice pată a păcatului, de orice 
rămăşiţă a suferinţei şi decăderii şi să devină locuinţa neprihănirii 
şi bucuriei în veacurile veşnice. Cuvântul αίών (aion) tradus aici 
„veşnic” este definit de Schrevelius, în Lexiconul  Grecesc: „Un secol, 
– perioadă lungă de timp; durată nedefinită; timp, fie mai lung, sau 
mai scurt.” (Pentru o discuţie despre semnificaţia acestui termen, 
vezi lucrarea intitulată „Here and Hereafter”, Southern Publishing 
Association, Nashville, Tennessee). 

Perioada soliei îngerului al treilea este un timp de răbdare pentru 
poporul lui Dumnezeu. Atât Pavel, cât şi Iacov ne dau instrucţiuni 
în această privinţă. (Evrei 10:36; Iacov 5:7-8). Între timp, această 
ceată aşteptătoare ţin poruncile lui Dumnezeu – cele 10 porunci – şi 
credinţa lui Isus, adică toate învăţăturile lui Hristos şi ale apostolilor 
Săi, aşa cum sunt conţinute în Noul Testament. Adevăratul Sabat, 
aşa cum este dat în decalog, este pus astfel în contrast viu cu Sabatul 
contrafăcut, semnul fiarei, care deosebeşte în cele din urmă pe cei 
care resping solia îngerului al treilea, tocmai prezentată. 

Versetele 13-16. Şi am auzit un glas din cer, care zicea: ,,Scrie: 
Ferice de morţii, cari mor în Domnul de acum încolo!`` -,,Da``, 
zice Duhul; ,,ei se pot odihni de ostenelile lor, căci faptele lor 
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îi urmează!`` Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor 
şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o 
cunună de aur, iar în mână, o secere ascuţită. Şi un alt înger 
a ieşit din Templu, şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: 
,,Pune secerea Ta şi seceră: pentru că a venit ceasul să seceri, 
şi secerişul pământului este copt.`` Atunci Cel ce şedea pe nor, 
Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat.” 

O criză solemnă. Evenimentele devin tot mai solemne, pe 
măsură ce ne apropiem de sfârşit. Acesta este faptul care dă soliei 
îngerului al treilea, care se proclamă acum, gradul ei neobişnuit 
de solemnitate şi importanţă. Aceasta este ultima avertizare care 
se vesteşte înainte de venirea Fiului Omului, care este reprezentat 
aici ca stând pe un nor alb cu o coroană pe capul Său şi cu o seceră 
în mâna Sa, pentru a strânge recolta pământului. 

Noi am trecut repede peste o linie a profeţiei care culminează 
cu descoperirea Domnului Isus din cer într-o flacără de foc 
pentru a-şi răzbuna pe vrăjmaşii Săi şi a răsplăti sfinţilor Săi. Nu 
numai atât, dar noi ne-am apropiat atât de mult de împlinirea 
sa, încât ultima verigă a lanţului este acest eveniment culminant 
important. Timpul nu se întoarce niciodată înapoi, ci poartă toate 
corpurile care plutesc pe el cu o putere irezistibilă şi asemenea 
anotimpurilor, care nu se întorc niciodată din drumul lor, ci vara 
urmează îmbobocirii smochinilor şi iarna calcă peste frunzele 
căzute; tot astfel suntem şi noi purtaţi înainte, fie că vrem, fie că  
nu vrem, dacă suntem pregătiţi sau nu, către criza inevitabilă şi 
ireversibilă. Ah, cât de puţin visează mândrul profesor de religie şi 
păcătosul fără grijă despre soarta care îi ameninţă! Şi cât de greu 
este să realizeze aceasta aşa cum este chiar şi cei care cunosc şi 
mărturisesc adevărul!

O binecuvântare promisă. Un glas îi porunceşte lui Ioan din 
ceruri,  să scrie: „Ferice de morţii care mor în Domnul de acum 
încolo!” (engl.); şi răspunsul Duhului este: „Da,… ei se vor odihni de 
ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează.” „De acum încolo”, trebuie 
să semnifice dintr-un anumit punct al timpului. Care punct? – 
Evident de la începutul soliei în legătură cu cele discutate. Dar de ce 
sunt fericiţi cei care mor după acest punct al timpului? Trebuie să fie 
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un motiv special pentru pronunţarea binecuvântării asupra lor. Nu 
este aceasta pentru că ei scapă de timpul primejdiei îngrozitoare, 
pe care sfinţii urmează să o întâmpine la încheierea pelerinajului 
lor? În timp ce ei sunt astfel binecuvântaţi împreună cu toţi morţii 
neprihăniţi, ei au un avantaj asupra lor, fiind fără îndoială acea ceată 
care va fi ridicată la viaţa veşnică, la învierea specială din Daniel 
12:2, atunci când se ridică Mihail. Astfel, scăpând de pericolele prin 
care trec ceilalţi dintre cei 144.000, ei înviază, şi au parte împreună 
cu ei de triumful final de aici, şi ocupă cu ei locul lor proeminent în 
împărăţie.4  În acest mod înţelegem, că faptele lor îi urmează: faptele 
lor sunt păstrate în amintire, pentru a fi răsplătite la judecată; şi 
persoanele primesc aceeaşi recompensă pe care ar fi avut-o, dacă ar 
fi fost credincioşi, şi ar fi îndurat în mod credincios toate pericolele 
timpului de strâmtorare.

Se observă că în această linie a profeţiei trei îngeri îl precedă pe 
Fiul Omului de pe norul alb şi trei îngeri sunt introduşi după acel 
simbol. S-a exprimat deja opinia că îngeri literali sunt angajaţi în 
scenele descrise aici. Primii trei au însărcinarea a trei solii speciale 
şi pot simboliza de asemenea un corp de învăţători religioşi. Solia 

4 Cei care mor după ce au fost identificaţi cu solia îngerului al treilea, 
sunt în mod evident număraţi ca parte din cei 144.000; pentru că acest 
mesaj este acelaşi ca mesajul sigilării din Apocalipsa 7, şi prin acel mesaj 
doar 144.000 au fost sigilaţi. Însă există mulţi care au avut întreaga 
lor experienţă religioasă sub acest mesaj, însă au căzut în moarte. Ei 
mor în Domnul, şi ca urmare sunt socotiţi ca sigilaţi; pentru că ei vor 
fi salvaţi. Însă mesajul are ca rezultat sigilarea celor 144.000; de aceea 
aceştia trebuie să fie incluşi în acel număr. Fiind înviaţi la învierea 
specială (Daniel 12:2; Apocalipsa 1:7), care are loc atunci când vocea lui 
Dumnezeu se aude din templu la începutul celei de a şaptea şi ultimei 
plăgi (Apocalipsa 16:17; Ioel 3:16; Evrei 12:26), ei trec prin perioada 
acelei plăgi, şi ca urmare se poate spune că ei au ieşit „din necaz mare” 
(Apocalipsa 7:14 engl.), şi întrucât au fost înviaţi din mormânt la viaţă 
muritoare, ei se alătură credincioşilor care nu au murit, şi împreună 
cu ei primesc nemurirea la cea din urmă trâmbiţă (1 Corinteni 15:52), 
fiind atunci, împreună cu ceilalţi, schimbaţi într-o clipă, într-o clipeală 
de ochi. Astfel, deşi ei au trecut prin mormânt, se poate spune în cele 
din urmă despre ei, că ei sunt „răscumpăraţi dintre oameni”, (Apocalipsa 
14:4), adică, dintre cei vii; pentru că revenirea lui Hristos îi găseşte între 
cei vii, aşteptând schimbarea în nemurire, asemenea celor care nu au 
murit, şi ca şi când ei înşişi nu ar fi murit niciodată.
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celui de al patrulea înger urmează în mod evident a fi rostită după 
ce Fiul Omului, terminându-şi lucrarea Sa de preot, se aşază pe 
norul alb, dar înainte ca El să apară pe norii cerului. Întrucât 
exprimarea este adresată Celui care şedea pe norul alb, având în 
mâna Sa dreaptă o seceră ascuţită, gata de a secera, acesta trebuie 
să semnifice o solie de rugăciune din partea bisericii, după ce 
lucrarea lor pentru lume s-a isprăvit, timpul de încercare a încetat 
şi nu mai rămâne nimic decât să apară Domnul şi să ia poporul 
Său la Sine. Acesta este fără îndoială strigătul de zi şi noapte 
despre care ne vorbeşte Domnul nostru în Luca 18:7-8 în legătură 
cu venirea Fiului Omului. Acestei rugăciuni i se va răspunde; cei 
aleşi vor fi răzbunaţi, căci parabola spune: „Şi Dumnezeu nu va 
face dreptate aleşilor Lui, care strigă şi zi şi noapte către El?” Cel 
ce şade pe nor îşi va arunca secera şi sfinţii, sub simbolul grâului 
de pe pământ, vor fi adunaţi în grânarul ceresc. 

Grâul adunat în grânare. „Cel ce şedea pe nor”, spunea profeţia, 
„Şi-a aruncat secera pe pământ şi pământul a fost secerat.” Prin 
această exprimare noi suntem duşi dincolo de a doua venire, cu 
scenele ei însoţitoare de nimicire a celor nelegiuiţi şi salvare a celor 
neprihăniţi. După aceste scene noi trebuie să căutăm aplicarea 
versetelor următoare:

Versetele 17-20. Şi din Templul, care este în cer, a ieşit un alt 
înger, care avea şi el un cosor ascuţit. Şi un alt înger, care avea 
stăpânire asupra focului, a ieşit din altar, şi a strigat cu glas 
tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: ,,Pune cosorul tău 
cel ascuţit, şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii 
ei sunt copţi.`` Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a 
cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare 
al mâniei lui Dumnezeu. Şi teascul a fost călcat în picioare 
afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge, până la zăbalele 
cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii.”.

Teascul mâniei lui Dumnezeu. Ultimii doi îngeri se ocupă de 
cei nelegiuiţi, care sunt în mod potrivit reprezentaţi prin strugurii 
roşii de pe pământ. Nu s-ar putea ca aceasta să fie soarta finală a 
acelei clase la sfârşitul celor 1000 de ani, profeţia făcând astfel o 
aranjare finală atât a celor neprihăniţi, cât şi a celor nelegiuiţi – cei 
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neprihăniţi îmbrăcaţi cu nemurire şi puşi în siguranţă în împărăţie, 
iar cei nelegiuiţi fiind ucişi în afară de cetate la momentul ultim 
când ea se mai află pe pământ? 

Aceasta se poate aplica cu greu la timpul celei de a doua 
veniri căci aici evenimentele sunt redate în ordine cronologică şi 
nimicirea celor nelegiuiţi ar fi contemporană cu strângerea celor 
neprihăniţi. Mai mult, nelegiuiţii vii, la venirea lui Hristos, beau 
din paharul mâniei Sale. Dar acest pasaj ne prezintă timpul când 
ei vor muri în „teascul” mâniei Sale, spunându-se că vor fi călcaţi 
în picioare „afară din cetate”, corespunzând complet cu descrierea 
din Apocalipsa 20:9, această expresie din urmă semnificând fireşte 
nimicirea lor completă şi finală. 

Îngerul iese din templu, unde sunt ţinute rapoartele şi este 
hotărâtă pedeapsa. Celălalt înger are putere asupra focului. Aceasta 
poate să aibă o legătură cu faptul că focul este agentul prin care 
trebuie să fie nimiciţi cei nelegiuiţi în cele din urmă, deşi, pentru a 
duce până la capăt simbolul, nelegiuiţii sunt asemănaţi cu strugurii 
pământului şi se spune că sunt aruncaţi în marele teasc care este 
călcat în picioare afară din cetate. Sângele iese din teasc ajungând 
chiar până la zăbalele cailor. Noi ştim că cei nelegiuiţi sunt sortiţi a 
fi nimiciţi la urmă într-un potop de foc atotnimicitor care coboară 
de la Dumnezeu din cer, dar ce măcel anterior va avea loc printre 
cei condamnaţi, noi nu ştim. Este posibil că această exprimare să 
fie împlinită literal. Întrucât primii patru îngeri din această serie 
semnifică o mişcare marcantă din partea poporului lui Dumnezeu, 
ultimii doi pot să semnifice acelaşi lucru; căci sfinţii trebuie să aibă 
o anumită parte în îndeplinirea şi executarea pedepsei finale a 
celor răi. (1 Corinteni 6:2; Psalmi 149:9).

Sfinţii triumfători. Această profeţie se încheie, ca şi celelalte, 
cu triumful lui Dumnezeu, al lui Hristos şi al celor mântuiţi asupra 
tuturor vrăjmaşilor lor, şi cu salvarea glorioasă care îi aşteaptă pe 
urmaşii credincioşi ai Prinţului vieţii, asiguraţi pentru veşnicie.
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Capitolul 15

Ultimele şapte plăgi

Acest capitol introduce cele şapte plăgi din urmă, o manifestare 
a mâniei neamestecate cu har a cerului în măsura ei deplină 

peste ultima generaţie a celor nelegiuiţi. Lucrarea harului va fi 
înfăptuită atunci pentru totdeauna. 

Versetele 1-8. Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi 
minunat: şapte îngeri, cari aveau şapte urgii, cele din urmă, 
căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Şi am văzut ca 
o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu 
alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai 
icoanei ei şi ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui 
Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: 
,,Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, 
Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate 
al Neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi 
Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt, şi toate Neamurile vor 
veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au 
fost arătate!`` După aceea, am privit şi iată, Templul cortului 
mărturiei în ceruri a fost deschis. Şi din Templu au ieşit cei 
şapte îngeri, cari ţineau cele şapte urgii. Erau îmbrăcaţi în in 
curat, strălucitor, şi erau încinşi împrejurul pieptului cu brâie 
de aur. Şi una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri 
şapte potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este 
viu în vecii vecilor. Şi Templul s-a umplut de fum, din slava 
lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre în 
Templu, până se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor şapte 
îngeri. 

O scenă pregătitoare. Astfel apare întreg capitolul 15. Prin 
el noi suntem aduşi în faţa unei noi serii de evenimente. Întregul 
capitol este numai o introducere la cele mai teribile judecăţi ale 
Celui Atotputernic asupra pământului – cele şapte plăgi din urmă. 
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Cea mai mare parte din ceea ce privim aici este o pregătire solemnă 
pentru revărsarea acestor potire neamestecate cu har. Versetul 5 
arată că aceste plăgi cad după încheierea slujbei în sanctuar, căci 
Templul este deschis înainte de a fi ele revărsate. 

Ele sunt date la şapte îngeri îmbrăcaţi în in alb şi curat, un simbol 
potrivit pentru curăţirea neprihănirii şi dreptăţii lui Dumnezeu în 
revărsarea acestor judecăţi. Ei primesc aceste potire de la una din cele 
patru făpturi vii. Aceste făpturi vii au fost descrise în comentariile 
la Apocalipsa capitolul 4, ca fiind o categorie de ajutoare ale lui 
Hristos în lucrarea Sa din Sanctuar. Cât de potrivit este, deci, ca 
ei să fie dintre cei ce împart slujitorilor răzbunării potirele mâniei 
pentru a fi revărsate peste cei care au dispreţuit harul lui Hristos, au 
abuzat de îndelunga Sa răbdare, au dezonorat numele Său şi L-au 
răstignit din nou prin prigonirea urmaşilor Săi! În timp ce aceşti 
şapte îngeri îşi îndeplinesc misiunea lor înfricoşătoare, templul este 
umplut cu slava lui Dumnezeu şi nimeni – ουδεις (oudeis), „nicio 
fiinţă”, făcându-se referire la Hristos şi ajutoarele Sale cereşti, – 
nimeni nu poate intra acolo. Acesta arată că lucrarea harului este 
închisă întrucât în Sanctuar nu mai are loc niciun serviciu în timpul 
revărsării plăgilor. Din acest motiv, ele sunt manifestări ale mâniei 
lui Dumnezeu fără a fi amestecate cu har. 

Poporul lui Dumnezeu nu este uitat. În această scenă 
poporul lui Dumnezeu nu este uitat. Profetului îi este permis să 
anticipeze ceva în versetul 2-4 şi să-i privească biruitori, pe o 
mare ca de sticlă amestecată cu foc. Ei cântau cântarea lui Moise 
şi a Mielului stând pe întinderea strălucitoare a slavei. Marea de 
sticlă pe care stăteau cei biruitori este aceeaşi cu cea prezentată 
în Apocalipsa 4:6, care era înaintea tronului din ceruri. Întrucât 
noi nu avem nicio dovadă că locul ei a fost schimbat şi întrucât 
sfinţii sunt văzuţi pe ea noi avem aici dovada singură, în legătură 
cu Apocalipsa 14:1-5, că sfinţii sunt luaţi la cer pentru a-şi primi o 
parte a răsplăţii lor. Astfel, ca şi cum soarele strălucitor ar răzbate 
prin norul întunecos, este prezentată o scenă sau o anumită 
făgăduinţă dată urmaşilor umili ai Mielului în fiecare ceas al 
ispitei, pentru a-i asigura şi a-i reasigura de dragostea şi grija lui 
Dumnezeu faţă de ei şi de siguranţa răsplătirii lor finale. „Bine de 
cel neprihănit” scria Isaia în vechime, „lui îi va merge bine”; dar 
„vai de cel rău; lui îi va merge rău”. (Isaia 3:10-11).
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Cântarea pe care o cântă cei biruitori, cântarea lui Moise şi 
a Mielului, este redată aici în rezumat: „Mari şi minunate sunt 
lucrările Tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice; drepte şi 
adevărate sunt căile Tale, Împărate al sfinţilor.” Aceasta este 
o cântare de măreţie nemărginită. Cât de cuprinzători sunt 
termenii ei! Cât de sublim este subiectul ei! Ea invocă lucrările lui 
Dumnezeu care sunt o manifestare a slavei Sale. În veşnicie sfinţii 
vor fi în stare să le înţeleagă aşa cum n-au putut în starea prezentă, 
deşi astronomia descoperă destule lucruri pentru a umple toate 
inimile de admiraţie. Din lumea noastră mică noi străbatem până 
la soarele nostru 93 de milioane de mile; până la soarele învecinat 
cel mai apropiat, 19.000 de milioane de mile; până la marea stea 
polară dublă, de la care îşi ia lumină, în zborul său electric de 
192.000 mile/secundă, 40 de ani ca să ajungă la lumea noastră; şi 
apoi mai departe prin sisteme, grupe şi constelaţii mai depărtate 
până ajungem la marea stea Alcyone, în Pleiade, care străluceşte 
cu puterea a 50.000 de sori ca al nostru. Cum trebuie să fie 
măreţul centru în jurul căruia se învârt aceste miriade de corpuri 
strălucitoare! Pe drept va fi cântată cântarea „mari şi minunate sunt 
lucrările Tale” dar cântarea cuprinde şi un alt domeniu, domeniul 
providenţei şi harului lui Dumnezeu: „Drepte şi adevărate 
sunt căile Tale, Împărate al sfinţilor”. Întreaga relaţionare a lui 
Dumnezeu faţă de toate creaturile Sale va fi justificată pe veci în 
ochii celor mântuiţi şi în faţa tuturor lumilor. După toată orbirea 
noastră, după toate nedumeririle, vom exclama în cele din urmă 
plini de bucurie: „Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al 
sfinţilor!”
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Capitolul 16

Plăgile revărsate

Acest capitol oferă o descriere a celor şapte potire ale mâniei 
neamestecate a lui Dumnezeu, şi efectele care urmează după 

ce acestea sunt revărsate pe pământ. Referitor la caracterul şi 
cronologia acestor plăgi există o diferenţă de opinie între cititorii 
Bibliei. Prima noastră întrebare, deci, va fi: Care este poziţia 
corectă referitoare la aceste puncte? Sunt ele simbolice, şi în mare 
parte s-au împlinit în trecut, aşa cum susţin unii? Sau sunt ele 
literale, şi toate se vor desfăşura în viitor, aşa cum afirmă alţii, 
nu mai puţin încrezători? O examinare a mărturiei credem că va 
rezolva în mod concludent aceste nedumeriri.

Versetele 1-2. Şi am auzit un glas tare, care venea din Templu, 
şi care zicea celor şapte îngeri: ,,Duceţi-vă, şi vărsaţi pe 
pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!`` Şi cel 
dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea 
şi dureroasă a lovit pe oamenii cari aveau semnul fiarei şi cari 
se închinau icoanei (chipului) ei.” 

Timpul plăgilor. Descrierea primei plăgi descoperă lămurit 
timpul când vor cădea pe pământ; căci ea este revărsată peste cei 
care au semnul fiarei şi care se închină chipului ei–chiar lucrarea 
împotriva căreia ne avertizează cel de al treilea înger. Acesta este 
o dovadă concludentă că aceste judecăţi nu sunt revărsate până 
când acest înger nu-şi încheie lucrarea sa şi că acea clasă, care 
aude avertismentul lui şi îl respinge, sunt cei care primesc primele 
picături din potirele pline ale mâniei lui Dumnezeu. Dacă aceste 
plăgi sunt în trecut, chipul fiarei şi închinarea la el sunt în trecut. 
Dacă acestea sunt în trecut, fiara cu două coarne, care face această 
icoană (chip), şi întreaga sa lucrare sunt în trecut. Dacă acestea 
sunt în trecut, atunci solia îngerului al treilea, care ne avertizează 
cu privire la această lucrare, este în trecut: şi dacă aceasta este cu 
secole în urmă, atunci prima şi a doua solie, care o preced pe cea 
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de a treia vor fi de asemenea cu secole în urmă. Atunci perioadele 
profetice pe care se întemeiază soliile, în special cele 2300 de 
zile, se sfârşesc cu secole în urmă. Dacă aceasta este aşa, cele 70 
de săptămâni din Daniel 9 sunt impuse în întregime în perioada 
iudaică şi marea dovadă a mesianităţii lui Hristos este nimicită. 

Dar a fost arătat, în observaţii referitoare la capitolele 7, 13 şi 14, 
că prima şi a doua solie au fost date în zilele noastre, că solia a treia 
este acum în curs de desfăşurare; că fiara cu două coarne a intrat 
pe scena de acţiune şi se pregăteşte să facă lucrarea destinată ei şi 
formarea icoanei şi impunerea cu forţa a închinării sunt în viitor. 
Şi dacă aceste poziţii nu pot fi răsturnate, cele şapte plăgi trebuie 
să fie de asemenea considerate a fi în mod complet în viitor.

Dar există şi alte motive pentru localizarea lor în viitor şi nu în 
trecut.

1. Sub plaga a cincea, oamenii hulesc pe Dumnezeu din 
pricina durerilor şi din pricina rănilor lor rele, determinate de 
revărsarea primei plăgi. Aceasta arată că aceste plăgi cad toate 
peste una şi aceeaşi generaţie de oameni, unii fiind fără îndoială 
ucişi, însă alţii supravieţuind prin scenele teribile ale tuturor. Un 
fapt care subminează radical poziţia că ele au început cu mult în 
trecut, şi ocupă fiecare secole în împlinirea lor, pentru că, în acest 
caz, cum ar putea cei care trăiesc experienţa primei plăgi să fie 
încă în viaţă sub plaga a cincea?

2. Plăgile sunt vinul mâniei lui Dumnezeu neamestecat cu 
har, cu care ameninţă cel de al treilea înger. (Apocalipsa 14:10; 
Apocalipsa 15:1). O astfel de exprimare nu poate fi aplicată la 
vreuna din judecăţile cu care a fost lovit pământul în timp ce 
Hristos pledează în faţa Tatălui Său pentru neamul omenesc căzut. 
De aceea trebuie să le localizăm în viitor, când timpul de cercare se 
va încheia.

3. O altă mărturie mai lămurită cu privire la începutul şi 
durata acestor plăgi se găseşte în capitolul 15: „Templul s-a umplut 
de fum din slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui; şi nimeni nu a putut 
să intre în Templu până s-au împlinit cele şapte plăgi ale celor 
şapte îngeri.” (engl.). Templul introdus aici este în mod evident cel 
menţionat în Apocalipsa 11:19: „Şi Templul lui Dumnezeu a fost 
deschis în cer şi s-a văzut chivotul legământului Său în Templul 
Său.” Cu alte cuvinte noi avem în faţa noastră sanctuarul ceresc. 
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Mărturia este deci că atunci când cei şapte îngeri, cu cele şapte 
potire de aur îşi primesc misiunea lor, Templul se umple cu fum 
din slava lui Dumnezeu şi nimeni nu poate intra în Templu, sau în 
sanctuar până ce îngerii nu şi-au îndeplinit lucrarea lor. De aceea 
niciun serviciu nu va avea loc în sanctuar în acest timp. Ca urmare, 
aceste potire nu sunt turnate până la încheierea serviciului din 
tabernacolul de sus, dar urmează imediat acelui eveniment. 
Pentru că atunci Hristos nu mai este un Mijlocitor. Harul, care a 
reţinut atât de mult timp mâna răzbunării, nu mai pledează. Servii 
lui Dumnezeu sunt sigilaţi. Ce se poate aştepta atunci decât ca 
furtuna răzbunării să cadă şi pământul să fie măturat cu mătura 
nimicirii?

Întrucât timpul acestor judecăţi le plasează în viitorul apropiat, 
păstrate pentru ziua mâniei, noi trecem la a întreba despre 
natura lor şi rezultatul, când porunca solemnă şi înfricoşată iese 
din Templu, spunând celor şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi 
pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu.” Aici noi 
suntem chemaţi să privim „arsenalul” Domnului şi „armele mâniei 
Sale”. (Ieremia 50:25). Aici sunt prezentate cămările grindinei, 
care au fost păstrate pentru vremurile de strâmtorare, pentru 
zilele de război şi de bătălie. (Iov 38:22-23).

Prima plagă. „Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe 
pământ şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii care aveau 
semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei”. 

Nu este niciun motiv aparent pentru a nu privi aceasta ca 
strict literal. Aceste plăgi sunt aproape identice cu acelea pe 
care Dumnezeu le-a revărsat asupra egiptenilor, când a dorit să 
elibereze poporul Său din jugul robiei, realitate care este rareori 
discutată. Dumnezeu este acum aproape să răsplătească poporul 
Său cu mântuirea şi eliberarea finală şi judecăţile Sale se vor 
manifesta într-un mod la fel de teribil şi literal. Care sunt rănile cu 
care se ameninţă aici, nu suntem informaţi. Probabil aceasta va fi 
o plagă similară cu cea care a căzut peste egipteni. (Exodul 9:8-11).

Versetul 3. Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a 
făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură 
vie, chiar şi tot ce era în mare.
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Plaga a doua. Cu greu poate fi concepută o substanţă mai 
otrăvitoare şi mortală decât sângele unui om mort; şi cugetarea 
că marile corpuri de apă de pe pământ, care sunt înţelese, fără 
îndoială, prin termenul mare, vor fi schimbate într-o astfel de stare 
în această plagă, prezintă un tablou înfricoşător. Noi avem aici 
faptul remarcabil că termenul de făptură vie (în engleză – suflet 
viu) este aplicat animalelor iraţionale, peştilor şi creaturilor vii ale 
mării. Noi credem că aceasta este singurul exemplu al unei astfel 
de aplicaţii în versiunea autorizată a Bibliei. Totuşi în exprimarea 
originală el survine frecvent, arătând că termenul aplicat omului 
la început (Geneza 2:7) nu poate fi considerat ca furnizând vreo 
dovadă că el este înzestrat cu o esenţă imaterială şi nemuritoare, 
numită suflet.

Versetele 4-7. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în 
izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut sânge. Şi am auzit pe 
îngerul apelor zicând: ,,Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi 
care erai! Tu eşti Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. 
Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al proorocilor, 
le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.`` Şi am auzit 
altarul (în engl.: pe un altul din altar) spunând: ,,Da, Doamne 
Dumnezeule, Atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile 
Tale!`` 

Plaga a treia. Aceasta este descrierea răsplătirii teribile 
pentru „sângele sfinţilor” vărsat de mâinile violente, răsplătire 
pentru cei care au făptuit aceasta sau au dorit să facă astfel de fapte. 
Deşi ororile acelui ceas, când izvoarele şi râurile vor fi asemenea 
sângelui, nu pot fi înţelese acum, dreptatea lui Dumnezeu va fi 
justificată şi judecăţile Sale vor fi aprobate. Chiar îngerii sunt auziţi 
exclamând: „Drept eşti tu, Doamne… fiindcă ai judecat în felul 
acesta; fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al proorocilor…. 
Da, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, adevărate şi drepte sunt 
judecăţile Tale.” 

Se poate întreba cum este posibil să se spună că ultima generaţie 
de nelegiuiţi a vărsat sângele sfinţilor şi profeţilor întrucât ultima 
generaţie de sfinţi nu urmează să fie ucişi. Legătura cu Matei 
23:34, 35; 1 Ioan 3:15 va face explicaţia. Aceste scripturi arată că 
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vinovăţie se ataşază motivului nu mai puţin decât acţiunii. Şi nicio 
generaţie nu şi-a format un scop atât de precis de a da la moarte 
fără discriminare pe sfinţi, aşa cum va face generaţia prezentă, nu 
departe în viitor. (Vezi comentarii la Apocalipsa 12:17; Apocalipsa 
13:15). În motiv şi scop ei varsă sângele sfinţilor şi prorocilor şi sunt 
la fel de vinovaţi ca şi cum şi-ar fi realizat intenţiile lor nelegiuite. 

S-ar părea că nimeni din familia omenească n-ar putea să 
supravieţuiască mult timp o perioadă mai lungă unei astfel de 
plăgi. De aceea, ea trebuie să fie limitată în durata sa, cum a fost şi 
cea similară din Egipt.” (Exodul 7:17-21, 25).

Versetele 8-9. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. 
Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Şi 
oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare, şi au hulit Numele 
Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii, şi nu s-au 
pocăit ca să-i dea slavă. 

Plaga a patra. Este vrednic de notat faptul că fiecare plagă 
care a urmat tinde să amplifice nenorocirile celor anterioare şi 
să mărească groaza vinovaţilor. Mai întâi oamenii au fost loviţi 
cu o rană rea şi dureroasă, care le inflamează sângele şi le creşte 
temperatura. În plus ei au numai sânge de băut, pentru potolirea 
setei arzătoare. Şi ca o încoronare a acesteia, soarelui îi este dată 
puterea de a revărsa asupra lor un potop de foc lichid şi ei sunt 
doborâţi de o arşiţă mare. Aici raportul spune că vaietele lor îşi 
găsesc exprimarea în hule îngrozitoare. 

Versetul 10. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul 
de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de 
întunerec, şi ei îşi muşcau limbile de durere. Şi au hulit pe 
Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina 
rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor.

Plaga a cincea. Prin această mărturie este stabilit un fapt 
important. Plăgile nu nimicesc deodată pe toate victimele lor 
pentru că unii care au fost loviţi la început cu răni trăiesc încă în 
plaga a cincea şi-şi muşcă limbile de durere. O ilustraţie a acestei 
plăgi se găseşte în Exodul 10:21-23. Ea este revărsată peste scaunul 
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de domnie al fiarei, papalitatea, scaunul de domnie papal care a 
fost şi care continuă să fie fără îndoială oraşul Roma. „Împărăţia 
sa” cuprinde probabil pe toţi supuşii eclesiastici ai papei, oriunde 
s-ar afla ei. 

Întrucât cei care plasau plăgile în trecut consideră că ele s-au 
îndeplinit în întregime, facem aici o paranteză, pentru un moment, 
pentru a întreba, unde s-au împlinit în veacurile trecute judecăţile 
prezentate aici. Se poate ca judecăţile atât de teribile să fie revărsate 
şi nimeni să nu ştie aceasta? Dacă nu se poate, atunci unde este 
istoria împlinirii lor? Când a căzut o rană rea şi dureroasă peste 
o anumită parte foarte întinsă a omenirii? Când a devenit marea, 
asemenea sângelui de om mort şi fiecare suflet viu să moară în ea? 
Când au devenit izvoarele şi râurile asemenea sângelui şi au avut 
oamenii sânge pentru băut? Când a dogorit soarele pe oameni 
cu foc încât să-i determine să blesteme şi să hulească? Când şi-
au muşcat limbile de durere supuşii fiarei, hulind în acelaşi timp 
pe Dumnezeu din pricina rănilor lor? Inspiraţia spune că în 
aceste plăgi s-a revărsat paharul mâniei lui Dumnezeu, dar dacă 
acest lucru se poate realiza fără ca vreo persoană să ştie, cine va 
considera de aici încolo mânia Sa ca un lucru atât de teribil sau să 
se teamă de judecăţile Sale când este ameninţat?

Versetele 12-15. Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel 
mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea 
împăraţilor, care au să vină din Răsărit. Apoi am văzut 
ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura 
prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu 
nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne 
nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, 
ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului 
Celui Atotputernic. ,,Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce 
veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se 
vadă ruşinea!`` Şi el i-a strâns în locul care pe evreieşte se 
cheamă Armaghedon. 

Plaga a şasea. Ce este râul cel mare, Eufrat, asupra căruia 
este revărsată această plagă? Un punct de vedere este că el este 
râul Eufrat literal, din Asia. Un alt punct de vedere este că acesta 
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este un simbol al naţiunii care ocupă teritoriul prin care curge 
acel râu. Ultima opinie dintre acestea este preferabilă pentru mai 
multe motive:

1. Este dificil de a înţelege ce s-ar câştiga prin secarea râului  
literal, întrucât acesta nu mai constituie o barieră serioasă pentru 
înaintarea unei armate care atacă. Este de remarcat că secarea 
are loc pentru a pregăti calea împăraţilor de răsărit, adică a unor 
organizaţii militare ordonate şi nu a unor mulţimi de oameni 
neechipate şi amestecate din bărbaţi, femei şi copii, aşa cum au 
fost copiii lui Israel la Marea Roşie sau la râul Iordan. Eufratul 
este de numai 2.800 km lungime, sau cam o treime din lungimea 
fluviului Mississippi. Fără dificultate, Cirus a deviat cursul fluviului 
la asediul Babilonului. Cu toate numeroasele războaie care au fost 
purtate de-a lungul malurilor sale şi a oştilor puternice care au 
traversat cursul său, el n-a trebuit niciodată să fie secat pentru a fi 
traversat. 

2. Ar fi de asemenea necesar a seca şi râul Tigru, alături de 
Eufrat, căci şi acesta este aproape la fel de lat ca şi cel din urmă. 
Izvorul său este numai la 50 de mile distanţă de izvorul Eufratului, 
în munţii Armeniei, şi el curge aproape paralel cu celălalt, formând 
doar pentru o mică distanţă un curs comun. Profeţia nu spune însă 
nimic de Tigru.

3. Secarea literală a râului are loc în plaga a patra, când este 
dată putere soarelui ca să dogorească pe oameni cu foc. În această 
plagă au loc, fără îndoială, scene de secetă şi foamete descrise atât 
de plastic de Ioel (vezi Ioel 1:14-20); şi ca o consecinţă a acestora, 
se afirmă expres că „râurile de apă au secat”. Cu greu se poate 
presupune că Eufratul ar fi exceptat de această secare. În concluzie, 
el n-ar mai rămâne pentru a fi uscat în mod literal în plaga a şasea. 

Aceste plăgi, prin însăşi natura lor trebuie să fie manifestări 
ale mâniei şi judecăţilor asupra oamenilor; dar dacă secarea 
Eufratului literal este tot ce s-a avut în vedere, această plagă n-ar 
mai avea o astfel de natură şi n-ar constitui, la urma urmei, o 
problemă serioasă. 

Cu aceste obiecţii existente împotriva considerării Eufratului 
ca un râu literal, rezultă că acesta trebuie înţeles în mod simbolic 
ca însemnând puterea care deţine posesiunea teritoriului udat de 
acel râu, respectiv Imperiul Otoman, sau Turcia. 
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1. Acest termen este folosit în acest mod în alte locuri în 
scripturi (Vezi Isaia 8:7; Apocalipsa 9:14). În acest ultim text toţi 
trebuie să fie de acord că Eufratul simbolizează puterea turcă şi 
fiind prima şi singura altă apariţie a cuvântului în Apocalipsa se 
poate considera că există concordanţă în folosinţa sa în această 
carte. 

2. Secarea râului ar fi în acest sens scăderea puterii naţiunii 
turce şi micşorarea teritoriului ei. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat 
în realitate. Astfel avem judecăţi literale asupra oamenilor ca 
urmare a rezultatului acestei plăgi, ca în cazul tuturor celorlalte.

Dar se poate obiecta că în timp ce ne luptăm pentru aspectul 
literal al plăgilor noi facem totuşi pe una din ele un simbol. Noi 
răspundem: Nu! Este adevărat că în a şasea plagă este introdusă o 
putere în forma ei simbolică aşa cum este şi în plaga a cincea, unde 
citim despre scaunul de domnie al fiarei, care este un simbol bine 
cunoscut; sau noi citim iarăşi în prima plagă despre semnul fiarei, 
icoana ei şi închinarea la ea, care sunt de asemenea simboluri. 
Tot ceea ce subliniem aici este literalitatea judecăţilor, care sunt 
urmarea vărsării fiecărui potir, care sunt literale în acest caz, ca şi 
în toate celelalte, deşi organizaţiile care sufăr aceste judecăţi pot fi 
prezentate în forma lor simbolică.

Din nou, se poate întreba, cum poate fi pregătită calea 
împăraţilor din răsărit prin secarea sau prin consumarea puterii 
otomane? Răspunsul este evident. Pentru ce trebuie să fie pregătită 
calea acestor împăraţi? Răspuns: Să vină la bătălia marii zile a 
Dumnezeului cel Atotputernic. Unde este purtată această bătălie? 
Aproape de Ierusalim. (Ioel şi Ţefania). Însă Ierusalimul este în 
mâinile turcilor; ei deţin stăpânirea asupra ţării Palestinei şi a 
mormintelor sfinte. Acesta este osul discordiei; şi pe acesta şi-au 
fixat naţiunile ochii lor lacomi şi geloşi. Însă deşi Turcia le deţine 
acum, şi alţii le doresc, se crede totuşi necesar pentru liniştea 
Europei ca Turcia să fie menţinută în poziţia ei, pentru a păstra 
ceea ce se numeşte „echilibrul forţelor.” Pentru aceasta naţiunile 
creştine ale Europei au cooperat pentru a susţine integritatea 
tronului sultanului, pentru că ele nu pot fi de acord cu împărţirea 
prăzii când cade Turcia. Doar prin îngăduinţa lor mai există acum 
acel guvern, şi lăsat singur, aşa cum se întâmplă sub plaga a şasea, 
acel râu simbolic va fi complet secat; Turcia nu va mai fi, şi calea 
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va fi deschisă pentru ca toate naţiunile să îşi îndeplinească ultima 
mare cursă în Ţara Sfântă. Împăraţii de la Răsărit, naţionalităţile, 
puterile şi împărăţiile, care se află la răsărit de Palestina, vor 
îndeplini o parte remarcabilă în acea problemă; pentru că Ioel 
spune, cu referire la această scenă: „Să se trezească păgânii, şi să 
vină în valea lui Iosafat.” Milioanele de mahomedani din Persia, 
Afganistan, Turkistan, şi India, se vor grăbi în câmpul de bătălie 
în favoarea religiei lor. (Vezi mai multe despre Turcia în Daniel 
11:40-45). 

Cei care plasează cinci plăgi în trecut, şi susţin că acum trăim 
sub cea de-a şasea, susţin, ca unul dintre cele mai puternice 
argumente ale lor, faptul că Imperiul Turc se dezintegrează acum, 
şi aceasta se împlineşte sub cea de-a şasea plagă. Abia dacă este 
necesar să spunem: Evenimentul care are loc sub plaga a şasea 
este distrugerea completă şi radicală a acelei puteri, nu starea sa 
preliminară de decădere, care este tot ce se vede acum. Este necesar 
ca imperiul să devină timp de ceva vreme slab şi lipsit de putere, 
spre dezintegrarea sa completă, când va veni plaga. Această stare 
preliminară se vede acum, şi sfârşitul complet nu poate fi departe 
în viitor. Un alt eveniment vrednic de remarcat sub această plagă 
este apariţia celor trei duhuri necurate pentru a aduna naţiunile 
pentru bătălia cea mare. Agentul deja răspândit pretutindeni în 
lume şi cunoscut ca spiritismul modern este în toate sensurile un 
mijloc potrivit pentru îndeplinirea acestei lucrări. 

Dar se poate întreba cum o lucrare, care se desfăşoară deja, 
poate fi desemnată prin acea expresie, deoarece spiritele nu sunt 
introduse în profeţie până la revărsarea plăgii a şasea, care este 
încă în viitor. Noi răspundem că în acest caz, ca şi în multe alte 
mişcări, agenţii pe care cerul îi desemnează pentru îndeplinirea 
unor anumite scopuri trec printr-un proces de pregătire 
preliminară pentru partea pe care urmează să o îndeplinească. 
Astfel, înainte ca spiritele să poată avea o autoritate absolută 
asupra neamului omenesc, pentru a aduna oamenii să se lupte 
împotriva Împăratului împăraţilor şi Domnului domnilor, ele 
trebuie mai întâi să-şi facă loc în mijlocul naţiunilor de pe pământ 
şi să-i determine să primească învăţătura lor ca o autoritate divină 
şi cuvântul lor ca lege. Această lucrare o îndeplinesc ele acum, şi 
atunci când îşi vor fi câştigat influenţa deplină asupra naţiunilor 
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în discuţie ce instrument mai potrivit s-ar putea găsi pentru a-i 
aduna la o astfel de întreprindere temerară şi disperată.

Multora li se pare incredibil că naţiunile se vor angaja într-o 
astfel de luptă inegală, încât să se ridice împotriva Domnului 
Domnilor, dar una din competenţele acestor duhuri de draci este 
de a înşela prin facerea de minuni, amăgind astfel pe împăraţii 
pământului, ca să creadă o minciună. 

Locurile de unde ies aceste spirite semnifică faptul că ele vor 
lucra în mijlocul celor trei mari diviziuni religioase ale omenirii 
reprezentate prin balaur, fiară şi profetul mincinos, adică 
păgânismul, romano-catolicismul şi protestantismul apostaziat. 

Dar care este forţa avertismentului prezentat în versetul 
15? Timpul de încercare trebuie să fi fost încheiat şi Hristos a 
părăsit poziţia Sa de Mijlocitor înainte de căderea plăgilor. Mai 
există primejdia căderii după aceea? Se remarcă faptul că acest 
avertisment este dat în legătură cu lucrarea spiritelor. De aceea 
interferenţa este retroactivă, aplicându-se acelui timp când 
spiritele încep să lucreze spre sfârşitul perioadei de încercare şi că 
folosind timpul care survine uneori în limba greacă timpul prezent 
este pus în locul trecutului ca şi cum s-ar citi astfel: Ferice de cel ce 
a vegheat şi şi-a păzit hainele întrucât ruşinea şi goliciunea celor 
care n-au făcut aceasta se va vedea în mod special în acest timp.

„Şi el i-a strâns”. Cine sunt cei despre care se spune aici că 
sunt „strânşi” şi ce agent este folosit pentru strângerea lor? Dacă 
expresia i-a strâns se referă la împăraţii din versetul 14, este 
sigur că nu un agent bun este folosit pentru a-i aduna şi dacă 
duhurile sunt avute în vedere prin cuvântul „el”, de ce este folosit 
acesta la numărul singular? Particularitatea acestei construcţii 
a determinat pe unii să redea astfel acest pasaj: „Şi el (Hristos) 
i-a strâns (pe sfinţi) într-un loc numit în evreieşte Armaghedon 
(cetatea minunată sau Noul Ierusalim)”. Dar această poziţie nu 
poate fi susţinută. Următoarele critici, care au apărut cu puţin 
timp în urmă într-o publicaţie religioasă, par să arunce adevărata 
lumină asupra acestui pasaj. Scriitorul spune: 

 „Mi se pare că versetul 16 este o continuare a versetului 14, şi 
că antecedentul cuvântului αύτούς [pe ei] este cuvântul ‘împăraţii’ 
menţionaţi în versetul 14. Pentru că acest ultim verset spune: 
„Care merg la împăraţii pământului şi ai întregii lumi, pentru 
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a-i strânge pe ei,” etc.”, şi în versetul 16 spune „Şi el i-a strâns pe 
ei.” În greacă, ‘un plural neutru cere un verb la singular’. (Vezi 
Gramatica Greacă a lui Sofocle, sec.151, 1.) Nu s-ar putea, de 
aceea, ca subiectul verbului συνήγαγεν [strâns] (versetul 16) să 
fie τα πνεύματα [spiritele] din versetul 14, şi astfel ‘strângerea’ 
menţionată în cele două versete să fie una şi aceeaşi?

„Şi dacă aceasta este o strângere a ‘regilor pământului şi 
a întregii lumi,’ nu va fi cu scopul menţionat în text; şi anume, 
‘pentru a-i strânge pentru bătălia acelei mari zile a Dumnezeului 
Atotputernic’?” 

În acord cu aceste critici, câteva traduceri folosesc pluralul în 
locul pronumelui la singular. 

Domnul Wakefield, în traducerea sa a Noului Testament, redă 
acest verset astfel: „Şi duhurile i-au adunat pe împăraţi într-un loc 
care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.” 

Testamentul Siriac sună: „Şi ele i-au strâns laolaltă într-un loc 
numic în ebraică Armaghedon.” 

Traducere lui Sawyer redă versetul: „Şi ele i-au adunat laolaltă 
în locul numit în ebraică Armaghedon.”

Versiunea domnului Wesley a Noului Testament spune: 
„Şi ele i-au strâns împreună la locul care se numeşte în ebraică 
Armaghedon.”

Traducerea lui Whiting îl redă ca: „Şi ele i-au strâns într-un loc 
numit în ebraică Armaghedon.”

Profesorul Stuart de la Colegiul Andover, un critic remarcabil, 
deşi nu un traducător al Scripturilor, îl redă: „Şi ELE i-au strâns 
laolaltă etc.” De Wette, un traducător german al Bibliei, îi dă 
acelaşi sens ca Stuart şi ceilalţi.

Domnul Albert Barnes, ale cărui note referitoare la Noul 
Testament au fost folosite atât de extensiv, se referă la aceeaşi 
lege gramaticală ca cea sugerată de critica de mai sus, şi spune: 
„Autoritatea lui De Wette şi a Profesorului Stuart este suficientă 
pentru a arăta că acea construcţie pe care o adoptă ei este autorizată 
de greacă, lucru de care într-adevăr nu se poate îndoi nimeni, şi 
probabil această construcţie este mai în de acord cu contextul 
decât orice altă construcţie propusă.” Astfel se va vedea că există 
motive cu greutate pentru a citi textul ca „Ele i-au strâns laolaltă” 
etc., în loc de „el i-a strâns laolaltă.” Şi prin aceste autorităţi se 
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arată că persoanele adunate sunt protejaţii lui Satan şi nu sfinţii; 
că aceasta este lucrarea duhurilor şi nu a lui Hristos şi că locul lor 
de adunare nu este Noul Ierusalim la ospăţul nunţii Mielului, ci la 
Armaghedon (sau muntele Meghido) pentru „războiul zilei celei 
mari a Dumnezeului Cel Atotputernic.” 

Dealurile Meghido, care se înalţă deasupra câmpiei Esdrae-
lonului, a fost locul unde Barac şi Debora au distrus armata lui 
Sisera, şi unde Iosia a fost înfrânt de regele egiptean Faraon-Neco.

Versetele 17-21. Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din 
Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: 
,,S-a isprăvit!`` Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut 
un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de când este 
omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare. Cetatea cea 
mare a fost împărţită în trei părţi, şi cetăţile Neamurilor s-au 
prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, 
ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. Toate ostroavele 
au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale 
cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste 
oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei 
grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.” 

Plaga a şaptea. Astfel a descris inspiraţia ultima judecată 
care va lovi pământul şi pe cei care sunt răsculători incorigibili 
împotriva lui Dumnezeu. Unele dintre plăgi sunt parţiale, dar 
aceasta este vărsată în atmosferă. Atmosfera înveleşte întregul 
pământ şi rezultă că această plagă va lovi în mod egal întregul glob 
locuibil. Ea va fi universală. Chiar aerul va fi ucigător. 

Adunarea naţiunilor are loc în plaga a şasea, dar lupta rămâne 
a fi dată în plaga a şaptea. Aici sunt prezentate mijloacele prin care 
Dumnezeu va ucide pe cei nelegiuiţi. Despre acest timp se poate 
spune: „Domnul şi-a deschis casa de arme şi a scos din ea armele 
mâniei Lui.”

Scriptura declară: „au urmat glasuri”. Mai presus de toate se va 
auzi vocea lui Dumnezeu.” Domnul răcneşte din Sion şi glasul Lui 
răsună din Ierusalim de se zguduie cerul şi pământul; dar Domnul 
este scăparea poporului Său şi ocrotirea copiilor lui Israel.” (Ioel 
3:16). (Vezi de asemenea Ieremia 25:30; Evrei 12:26). Vocea lui 
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Dumnezeu va produce un mare cutremur de pământ, cum n-a mai 
fost de când sunt oamenii pe pământ.

„Fulgere şi tunete” – o altă aluzie la judecăţile Egiptului. (Vezi 
Exodul 9:23). Cetatea cea mare este împărţită în trei părţi, 
adică cele trei mari diviziuni ale religiilor false şi apostaziate ale 
pământului (cetatea cea mare) păgânismul, romano-catolicismul şi 
protestantismul apostaziat, care par a fi puse deoparte, fiecare pri-
mindu-şi osânda corespunzătoare. Cetăţile naţiunilor cad; o pustiire 
universală acoperă pământul; toate ostroavele au fugit şi munţii nu 
s-au mai găsit. Astfel, marele Babilon revine în amintirea lui Dum-
nezeu. Citiţi judecăţile ei descrise mai amănunţit în Apocalipsa 18.

„O grindină mare a căzut din cer peste oameni”, aceasta este 
ultimul agent folosit pentru pedepsirea celor nelegiuiţi–cele mai 
amare rămăşiţe ale plăgii a şaptea. Dumnezeu s-a adresat solemn 
celor nelegiuiţi, spunând: „Voi face din neprihănire o lege şi 
din dreptate o cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al 
neadevărului şi apele vor îneca adăpostul minciunii”. (Isaia 28:17). 
(Vezi, de asemenea Isaia 30:30). Şi Domnul îl întreabă pe Iov dacă 
a văzut cămările grindinei pe care El „le-a păstrat pentru vremurile 
de strâmtorare, pentru zilele de război şi de bătălie.” (Iov 38:22-23).

Se spune că fiecare piatră de grindină „cântărea aproape 
un talant”. Conform aprecierilor multor cercetători un talant 
corespunde la aproximativ 57 de livre în sistemul englez 
(aproximativ 27 de kg). Ce ar putea rezista la forţa pietrelor de o 
astfel de greutate enormă care cad din ceruri? Dar în acest timp 
omenirea nu va avea niciun adăpost. Oraşele vor fi nimicite de 
marele cutremur de pământ, ostroavele vor fugi şi munţii nu se 
vor mai găsi. Din nou, cei nelegiuiţi îşi dau pe faţă sentimentele 
prin hule, căci urgia grindinei era „foarte mare”. 

O slabă idee despre efectul teribil al unui astfel de dezastru ca 
cel prezis aici se poate deduce din fragmentul următor ce schiţează 
o furtună cu grindină în zona Bosforului, descrisă de conaţionalul 
nostru, Comodore Porter, în Scrisori din Constantinopol şi 
împrejurimi, vol.1, p. 44. El spune:

„Noi străbătuserăm probabil o milă şi jumătate din drumul 
nostru când un nor care se înălţa dinspre vest a dat indiciile 
apropierii ploii. În câteva minute am constatat căderea din cer a 
ceva care stropea violent şi cu un aspect alburiu. Eu nu puteam 
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să văd puntea. Nu puteam înţelege ce era aceasta, dar observând 
câţiva pescăruşi pe aproape am presupus că sunt încercările lor de 
a prinde peşti, dar curând după aceea am constatat că aceştia erau 
bulgări mari de gheaţă care cădeau. Imediat am auzit un sunet, 
asemenea unui tunet, care se rostogolea, sau a zeci de mii de trăsuri 
care se deplasau cu viteză pe pavaj. Întregul Bosfor era în spume 
de parcă artileria cerului s-ar fi descărcat asupra noastră şi asupra 
vasului nostru fragil. Soarta noastră părea inevitabilă: umbrelele 
noastre au fost ridicate pentru a ne proteja, dar bucăţile de gheaţă 
le-au sfâşiat în bucăţi. Din fericire am avut o piele de viţel în barcă, 
sub care ne-am îngrămădit şi ne-am salvat de alte vătămări. Unuia 
dintre cei trei vâslaşi i-a fost zdrobită literalmente mâna, un altul 
a fost rănit la umăr. Domnul H. a primit o puternică lovitură la 
picioare; mâna mea dreaptă a fost schilodită şi toţi ceilalţi au fost 
mai mult sau mai puţin răniţi…

Aceasta a fost cea mai înfricoşătoare şi teribilă scenă la care am 
fost martori vreodată şi să mă ferească Dumnezeu ca să fiu expus 
vreodată la o alta asemănătoare! Sfere de gheaţă de mărimea a doi 
pumni au căzut în barcă, unele dintre ele cu o astfel de violenţă 
încât ar fi rupt un braţ sau un picior dacă ne-ar fi lovit. Una din ele 
a lovit lama vâslei şi a despicat-o. 

Scena a durat poate 5 minute, dar acesta au fost 5 minute de cel 
mai înfricoşător simţământ pe care l-am experimentat vreodată. 
Când aceasta a trecut am constatat că dealurile înconjurătoare 
erau acoperite de bucăţi de gheaţă (eu n-aş putea-o numi grindină), 
copacii sfâşiaţi, fără frunze şi fără ramuri şi totul arăta pustiit. 
Scena a produs o groază care întrece orice descriere. 

Am fost martor la mai multe cutremure de pământ; fulgerele 
s-au jucat în jurul capului meu; vântul a şuierat, valurile m-au 
aruncat uneori către cer, iar în următorul moment m-au lăsat în 
cel mai adânc abis. Am văzut moartea şi nimicirea în jurul meu 
şi orice formă de groază; dar niciodată mai înainte n-am avut un 
simţământ de groază ca acela care m-a cuprins în această ocazie şi 
încă mă urmăreşte, şi mă tem că mă va urmări pentru totdeauna. 
Însoţitorul meu, cel mai curajos din familia mea, care s-a aventurat 
o clipă în faţa uşii, a fost doborât cu o piatră de grindină şi dacă 
nu l-ar fi tras cineva înăuntru de călcâie, ar fi fost omorât. Doi 
dintre barcagii au fost ucişi în partea de sus a satului şi am auzit 
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despre numeroase fracturi. Imaginaţi-vă cerurile îngheţând brusc 
şi sfărâmându-se în bucăţi neregulate între o jumătate de livră, 
până la o livră greutate şi căzând pe pământ.” (1 livră=0,500 kg).

Cititorule, dacă astfel de efecte pustiitoare a avut o grindină cu 
pietrele cam de două ori cât pumnul  unui om, cântărind cel mult 
o livră, cine poate descrie consecinţele furtunii viitoare, în care 
fiecare piatră va fi mai mult de 50 de livre greutate? Cu siguranţă 
după cum Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, El va pedepsi 
astfel curând lumea vinovată. Să avem parte ca, în conformitate 
cu făgăduinţa din Isaia, să avem „adăposturi liniştite” şi „locuri 
liniştite de odihnă” în acel ceas îngrozitor. (Isaia 32:18-19, engl.).

„Şi din templu, din scaunul de domnie a ieşit un glas tare care 
zicea: „S-a isprăvit”. Astfel totul s-a sfârşit. Paharul vinovăţiei 
omeneşti s-a umplut. Ultimul suflet s-a folosit de planul de 
mântuire. Cărţile sunt închise. Numărul celor mântuiţi este 
completat. Este pus un punct final istoriei acestei lumi. Potirele 
mâniei lui Dumnezeu au fost revărsate asupra unei generaţii 
stricate. Nelegiuiţii le-au băut până la fund şi au intrat în împărăţia 
morţii pentru o mie de ani. Cititorule, unde doreşti să fii găsit după 
acea mare hotărâre?

Dar care este starea sfinţilor în timpul desfăşurării plăgilor? Ei 
sunt sub protecţia specială a lui Dumnezeu fără a cărui ştiinţă nicio 
vrabie nu cade la pământ. Numeroase sunt făgăduinţele care vin 
puhoi să le ofere mângâiere, rezumată sumar în exprimarea frumoasă 
şi expresivă a Psalmului 91, singurul pe care avem loc să îl cităm:

„Eu voi zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare şi 
cetăţuia mea, în El mă voi încrede. Cu siguranţă El te va scăpa 
de laţul vânătorului, de ciuma vătămătoare. El te va acoperi cu 
penele Lui şi te vei încrede sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este 
credincioşia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul 
nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă 
în întuneric, nici de distrugerea care pustieşte ziua în amiaza mare. 
O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine 
nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea 
celor răi. Pentru că L-ai făcut pe Domnul, care este locul meu 
de adăpost, chiar pe Cel Prea Înalt  locuinţa ta, de aceea, nicio 
nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul 
tău.” (Psalmii 91:2-10).
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Capitolul 17

Babilon, mama
Versetele 1-5. Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele 
şapte potire şi a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: ,,Vino să-
ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea 
au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au 
îmbătat de vinul curviei ei!`` Şi m-a dus în Duhul în pustiu. Şi 
am văzut o femeie şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină 
cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne. Femeia 
aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită 
cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână 
un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei 
ei. Pe frunte purta scris un nume, o TAINĂ; BABILONUL 
CEL MARE; MAMA CURVELOR ŞI SPURCĂCIUNILOR 
PĂMÂNTULUI. `

În versetul 19 din capitolul precedent am fost informaţi că 
„Dumnezeu şi-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea 

potirul de vin al furiei mâniei Lui.” Profetul reia acum subiectul 
acestui mare Babilon mai amănunţit; şi pentru a da o prezentare 
deplină a acestuia, el reexaminează câteva din faptele istoriei ei 
trecute. Că această femeie apostaziată, aşa cum este prezentată 
în acest capitol, este un simbol al bisericii romano-catolice este 
un fapt în general crezut de protestanţi. Între această biserică şi 
împăraţii pământului au avut loc legături nelegiuite. Locuitorii 
pământului au fost îmbătaţi cu vinul curviei ei, cu învăţături false.

Biserica şi statul. Această profeţie este mai precisă decât 
altele aplicabile la puterea romană prin ceea ce deosebeşte biserica 
şi statul. Aici este prezentată o femeie, biserica, stând pe o fiară de 
culoare stacojie, puterea civilă de care este susţinută şi pe care ea 
o controlează şi o călăuzeşte după scopurile ei proprii, aşa cum, un 
călăreţ conduce animalul pe care este aşezat. 

Îmbrăcămintea şi podoabele acestei femei, aşa cum sunt 
prezentate în versetul 4 sunt în armonie izbitoare cu aplicaţia 
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făcută acestui simbol. Purpura şi culoarea stacojie sunt culori 
principale ale veşmintelor papilor şi cardinalilor. Printre 
miriadele de pietre preţioase care înfrumuseţează slujbele ei, în 
conformitate cu martorii oculari, argintul este rar şi aurul însuşi 
este mai puţin vizibil decât pietrele preţioase. Din paharul de aur 
din mâna sa - simbol al curăţiei învăţăturii şi mărturisirii, care 
ar fi trebuit să conţină numai ceea ce este curat şi nealterat, sau 
numai ceea ce este în deplină armonie cu adevărul – provin numai 
spurcăciuni şi vinul curviei ei, un simbol potrivit pentru doctrinele 
ei respingătoare şi pentru practicile ei şi mai respingătoare. 

Această femeie este în mod explicit numită Babilon. Este Roma, 
deci, Babilonul, excluzând toate celelalte corpuri religioase?  - Nu, 
întrucât ea este numită mama curvelor, după cum s-a observat 
deja, ceea ce arată că există alte organizaţii religioase independente 
care constituie fiicele apostaziate, şi aparţin aceleiaşi mari familii.

Versetele 6-7. „Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de 
sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am 
văzut-o, m-am mirat minune mare. Şi îngerul mi-a zis: ,,De 
ce te miri?`` Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o 
poartă, şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.” 

O pricină de mirare. De ce să se mire Ioan cu uimire mare 
când a văzut femeia îmbătată de sângele sfinţilor? 

Era persecuţia poporului lui Dumnezeu ceva ciudat în timpul 
său? Nu aruncase Roma cele mai înspăimântătoare anateme 
împotriva bisericii, el însuşi fiind pedepsit la timpul când a scris? 
De ce atunci să fie el uimit când priveşte în viitor şi vede că Roma 
persecută încă pe sfinţi? Secretul acestei uimiri consta în faptul că 
toate persecuţiile la care el a fost martor proveneau de la Roma 
păgână, vrăjmaşul pe faţă al lui Hristos. Nu era ciudat ca păgânii 
să îi persecute pe urmaşii lui Hristos; însă când a privit în viitor, şi 
a văzut o biserică pretins creştină persecutând pe urmaşii Mielului 
şi fiind îmbătată de sângele lor, el nu a putut decât să fie cuprins 
de o mare uimire.

Versetele 8-11. Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. 
Ea are să se ridice din Adânc, şi are să se ducă la pierzare. Şi 
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locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la 
întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira când vor vedea 
că fiara era, nu mai este, şi totuşi este (engl.). Aici este mintea 
plină de înţelepciune. Cele şapte capete sunt şapte munţi, pe 
cari şade femeia. Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul 
este, celălalt n-a venit încă, şi când va veni, el va rămânea 
puţină vreme. Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăşi este 
al optulea împărat: este din numărul celor şapte, şi merge la 
pierzare.

Roma în trei faze. Fiara despre care vorbeşte îngerul aici 
este în mod evident fiara de culoare stacojie. O fiară sălbatică, 
asemenea celei introduse aici, este simbolul unei puteri opresive şi 
prigonitoare. În timp ce puterea romană ca naţiune a avut o existenţă 
lungă şi neîntreruptă, ea a trecut prin anumite faze în timpul cărora 
acest simbol nu ar fi aplicabil la ea şi în timpul căruia fiara se poate 
spune că nu a fost sau nu a existat. Astfel Roma, în forma sa păgână 
a fost o putere persecutoare în relaţia ei cu poporul lui Dumnezeu 
timp în care ea a constituit fiara care a fost. Dar când imperiul a 
fost în mod formal convertit la creştinism a avut loc o tranziţie de 
la păgânism la o altă fază a religiei denumită în mod fals creştină. 
În timpul unei scurte perioade în care a avut loc această tranziţie 
ea şi-a pierdut caracterul ei sălbatic şi persecutor şi despre această 
perioadă se poate spune că fiara nu mai era. Cu trecerea timpului 
ea s-a transformat în papalitate şi şi-a asumat din nou caracterul 
opresiv şi însetat de sânge, şi atunci a constituit fiara care „totuşi 
este”, sau care în zilele lui Ioan urma să vină.

Cele şapte capete. Cele şapte capete sunt explicate a fi în 
primul rând şapte munţi, şi apoi şapte împăraţi. Expresia din 
versetul 10: „Sunt şi şapte împăraţi” este redată în original:„Cele 
şapte capete sunt şapte munţi şi acestea sunt şapte împăraţi” „Cinci 
împăraţi au căzut”, spune îngerul, sau au trecut. Din nou el spune 
„unul este” – al şaselea domnea atunci: Un altul urma să vină şi să 
continue pentru un scurt timp. ; şi când fiara a reapărut în caracterul 
său sângeros şi persecutor, urma să fie sub a opta formă de guvernare, 
care avea să continue până când fiara avea să meargă la nimicire. Cele 
şapte forme de guvernare care au existat în imperiul roman sunt de 
obicei enumerate după cum urmează: (1) împărăt; (2) consul; (3) 
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decemvirat; (4) dictatură; (5) triumvirat; (6) imperiu; (7) papă. Regi, 
consuli, decemviri, dictatori şi triumviri trecuseră deja în nefiinţă în 
zilele lui Ioan. El trăia sub forma de guvernare imperială.  Urmau să 
se mai ridice încă două forme după acel timp. Una urma să continue 
pentru un scurt timp, şi ca urmare nu este recunoscută între cele şapte 
capete; în timp ce ultima, care este în general numită ca a şaptea, este 
în realitate a opta. Capul care urma să succeadă forma de guvernare 
imperială şi să continue pentru o scurtă perioadă nu putea să fie forma 
papală; pentru că aceasta a continuat mai mult decât toate celelalte 
laolaltă. Înţelegem, de aceea, că forma papală este a opta formă, şi 
că un cap de o durată mică a intervenit între forma imperială şi cea 
papală de guvernare.  Ca împlinire a acestui lucru citim că după ce 
forma de guvernare imperială a fost abolită, a fost un guvernator care 
pentru aproape şaizeci de ani a guvernat Roma sub titlul de „Exarh 
de Ravenna.” Astfel avem legătura între capul imperial şi cel papal. 
A treia fază a fiarei, care a fost şi nu este şi totuşi este, reprezintă 
puterea Romană sub guvernarea papalităţii; şi în această formă ea 
se ridică din fântâna adâncului, sau îşi fundamentează puterea pe 
pretenţiile care nu au nicio temelie decât un amestec de erori creştine 
şi superstiţii păgâne. 

Versetul 12-14. Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sunt 
zece împăraţi, cari n-au primit încă împărăţia, însă primesc 
putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toţi 
au acelaşi gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor. Ei se 
vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este 
Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, 
aleşi şi credincioşi, cari sunt cu El, de asemenea îi vor birui.

Cele zece coarne. Cu privire la acest subiect vezi observaţiile 
de la Daniel 7:7, unde cele 10 coarne sunt arătate că reprezintă 
cele 10 regate care s-au ridicat din Imperiul Roman. Ele au primit 
putere un ceas (Gr. ώρα, hora, un spaţiu indefinit de timp) cu fiara. 
Aceasta înseamnă că domnesc contemporan cu fiara, timp în care 
ei dau puterea şi tăria lor fiarei. 

Croly, în lucrarea sa despre Apocalipsa, ne dă acest comentariu 
la versetul 12: „Prezicerea defineşte epoca papalităţii din perioada 
formării celor 10 regate ale Imperiului de Apus. „Ei vor primi 
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putere împărătească timp de o oră împreună cu fiara.” Traducerea 
ar fi trebuit să fie „în aceeaşi perioadă” (μίαν ώραν, mian horan). 
Cele 10 regate vor fi contemporane, în contrast cu cele „şapte 
capete” care au fost succesive.” 

Această exprimare trebuie să se refere fără îndoială la trecut, 
când regatele Europei au fost unanime în a-şi da papalităţii 
sprijinul lor. Atitudinea pe care aceste regate o au în final faţă de 
papalitate este exprimată în versetul 16, unde se spune că vor urî 
pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală, îi vor mânca carnea şi o 
vor arde cu foc. Naţiunile Europei fac o parte din această lucrare 
de mai mulţi ani. Încheierea ei, arderea ei cu foc se va realiza la 
împlinirea Apocalipsei 18:8.

Ei se vor război cu Mielul (vers.14). Aici noi suntem duşi 
în viitor către timpul marii bătălii finale, căci în acest timp Mielul 
poartă titlul de împărat al împăraţilor şi domn al domnilor, un titlu 
pe care El şi-l asumă când încetează slujba de preoţie şi mediere a 
sa la încheierea timpului de cercare. (Apocalipsa 19:11-16).

Versetele 15-18. Apoi mi-a zis: ,,Apele, pe cari le-ai văzut, pe 
cari şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Cele 
zece coarne, pe cari le-ai văzut, şi fiara, vor urî pe curvă, o 
vor pustii, şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca, şi o vor 
arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la 
îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei 
stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele 
lui Dumnezeu. Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea 
mare, care are stăpânire peste împăraţii pământului.`` 

Soarta curvei. În versetul 15 noi avem o definiţie clară a 
simbolului scripturistic al apelor; ele semnifică popoare, gloate, 
neamuri şi limbi. În timp ce îi atrage „atenţia la acest subiect, 
îngerul îi spune lui Ioan că îi va arăta judecata acestei curve mari. 
În versetul 16 este specificată acea judecată. Acest capitol se 
referă fireşte, în mod deosebit, la mamă sau la Babilonul catolic. 
Capitolul următor, dacă nu ne înşelăm, se ocupă de caracterul şi 
destinul unei alte mari ramuri a Babilonului, fiicele curvei. 
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Capitolul 18

Babilonul 
Versetele 1-3. După aceea, am văzut pogorându-se din cer un 
alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de 
slava lui. El a strigat cu glas tare, şi a zis: ,,A căzut, a căzut, 
Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a 
oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate 
şi urâte; pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei 
curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii 
pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.``

În aceste versete este simbolizată o mişcare de o mare putere. 
(Vezi comentarii la versetul 4). Examinarea câtorva fapte ne va 

călăuzi în mod inconfundabil spre aplicaţie. În Apocalipsa 14 am 
avut o solie care anunţa căderea Babilonului. „Babilon” este un 
termen care nu cuprinde numai păgânismul şi Biserica Romano-
Catolică, ci şi corpurile religioase care au provenit din acea biserică, 
dar care au luat cu ele multe din rătăcirile şi tradiţiile ei. 

O cădere morală. Căderea spirituală despre care se vorbeşte 
aici nu poate fi o distrugere literală căci după căderea sa au loc în 
Babilon evenimente care resping cu desăvârşire această idee. De 
exemplu, poporul lui Dumnezeu este acolo, după căderea sa şi este 
somat să iasă ca să nu primească urgiile ei, şi în aceste plăgi este 
cuprinsă nimicirea ei literală. De aceea, căderea este spirituală 
şi ca urmare a acesteia Babilonul devine o locuinţă a dracilor, o 
închisoare a oricărui duh necurat şi o închisoare a oricărei păsări 
necurate şi urâte. Acestea sunt descrieri teribile ale apostaziei, 
arătând că o urmare a căderii ei este îngrămădirea păcatelor până 
la ceruri şi ea devine obiectul judecăţilor lui Dumnezeu care nu 
mai pot fi întârziate.

Întrucât căderea prezentată aici este o cădere spirituală ea 
trebuie să se aplice la unele ramuri ale Babilonului în afară de 
sub-împărţirile păgâne şi papale; căci de la începutul istoriei sale 
păgânismul a fost o religie falsă şi papalitatea una apostaziată. 
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Mai mult, întrucât se spune că această cădere survine la o 
scurtă perioadă înainte de distrugerea finală a Babilonului, această 
mărturie nu se poate aplica la orice organizaţie religioasă, ci doar la 
cele care au ieşit din acea biserică. Acestea s-au ridicat la reformă. 
Ele s-au menţinut bine pentru un timp şi au avut aprobarea lui 
Dumnezeu; dar prin preluarea unor învăţături rătăcite şi prin 
îngrădirea lor cu crezurile lor proprii, ele n-au reuşit să ţină pasul 
cu lumina crescândă a adevărului profetic. Aceasta i-a părăsit 
lăsându-i acolo unde vor dezvolta în final un caracter la fel de 
respingător în faţa lui Dumnezeu ca şi cel al bisericii din care au 
provenit. 

Alexander Campbell, spune: „Orânduirile de închinare care 
operează acum în întreaga creştinătate, încadrate şi cimentate 
de voluminoasele mărturisiri de credinţă corespunzătoare, şi de 
constituţiile lor eclesiastice, nu sunt biserici ale lui Isus Hristos, ci 
fiicele legitime ale acelei mame a curvelor, Biserica Romei.” 

El spune din nou: „În Europa a fost încercată o reformă a 
papalităţii în urmă cu 300 de ani. Ea s-a terminat printr-o ierarhie 
protestantă şi printr-o mulţime de sectanţi. Protestantismul a 
fost reformat în presbiterianism, acesta în congregaţionalism, 
iar cel din urmă în baptism etc., etc. Metodismul a încercat să le 
reformeze pe toate, dar s-a reformat pe sine însuşi în multe forme 
de Wesleyanism. Toate păstrează în sânul lor – în organizaţiile lor 
eclesiastice, în forma de cult, în învăţături şi în ceremonii – diferite 
rămăşiţe ale papalităţii. Ele sunt în cel mai bun caz o reformă a 
papalităţii şi numai nişte reforme parţiale. Învăţăturile şi tradiţiile 
oamenilor micşorează însă puterea şi progresul evangheliei în 
mâinile lor”. (Despre botez, p. 15).

Raportul Conferinţei Anuale Michigan, apărut în publicaţia 
True Wesleyan din 15 noiembrie 1851, spune: „Lumea comercială, 
politică şi eclesiastică sunt asemănătoare, şi merg deopotrivă pe 
calea cea largă care duce la moarte. Politica, comerţul, şi religia 
cu numele, toate închid ochii faţă de păcat, se ajută reciproc şi se 
unesc pentru a-i zdrobi pe cei săraci. Falsitatea este rostită fără ca 
cineva să roşească în piaţă şi la amvon; şi păcatele, care ar şoca 
sensibilităţile morale ale păgânilor trec nemustrate în toate marile 
denominaţiuni ale ţării noastre. Aceste biserici sunt ca biserica 
iudaică atunci când Mântuitorul a exclamat: ‘Vai de voi, cărturari 
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şi farisei, făţarnici.’ ” Este starea lor cu ceva mai bună acum decât 
a fost atunci?

Dovezi numeroase sunt aduse de persoane din poziţii înalte în 
diferite denominaţiuni scrise nu cu scopul de critică sau găsire de 
greşeli, ci dintr-un simţământ viu al stării înfricoşătoare în care au 
ajuns aceste biserici. Termenul de Babilon aplicat lor nu este un 
termen de reproş sau de ruşine, ci exprimă în mod simplu confuzia 
şi diversitatea ideilor din mijlocul lor. Babilonul nu era nevoit să 
cadă. El putea fi vindecat (Ieremia 51:9) prin primirea adevărului, 
dar el l-a respins, şi confuzia şi disensiunile încă domnesc în 
interiorul său, şi spiritul lumesc şi mândria înăbuşă rapid orice 
plantă de provenienţă cerească. 

Timpul acestei mişcări. În ce timp îşi au aplicaţia aceste 
versete? Când poate fi aşteptată această mişcare? Dacă poziţia 
luată aici este corectă şi anume că aceste biserici, această ramură a 
Babilonului, au experimentat o cădere spirituală prin respingerea 
primei solii îngereşti din Apocalipsa 14, anunţarea din capitolul 
pe care-l examinăm acum nu poate avea loc înainte de acel timp. 
Deci, aceasta este sau simultan cu solia căderii Babilonului din 
Apocalipsa 14, sau este dată într-o perioadă care a urmat după 
aceea. Ea nu poate fi simultană cu cealaltă pentru că aceea anunţa 
numai căderea Babilonului, în timp ce aceasta adaugă câteva 
particularităţi care în acel timp nu erau îndeplinite şi nici în curs 
de îndeplinire. De aceea noi trebuie să căutăm această latură a 
anului 1844, când a pornit vestirea soliei anterioare, pentru solia 
în discuţie în acest capitol. De aceea, noi întrebăm: A fost dată o 
astfel de solie din acel timp până în prezent? Răspunsul trebuie 
să fie încă negativ; ca urmare această solie este încă în viitor. Însă 
noi auzim acum solia îngerului al treilea care este ultima care va fi 
dată înainte de venirea Fiului Omului. Tragem de aceea concluzia 
că primele două versete ale acestui capitol constituie o trăsătură 
caracteristică a soliei îngerului al treilea care se va proclama acum 
cu putere şi va lumina lumea cu slava sa. 

Lucrarea prezentată în versetul 2 este în curs de îndeplinire 
şi va fi curând terminată prin lucrarea spiritismului. Ceea ce 
este numit în Apocalipsa 16:14 „duhuri de draci, care fac semne 
nemaipomenite”, lucrează tainic dar rapid în denominaţiunile 
religioase despre care s-a vorbit mai sus. Crezurile lor au fost 
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formulate sub influenţa vinului (a rătăcirii) Babilonului, unul 
dintre ele fiind acela că sufletele prietenilor noştri morţi sunt 
în jurul nostru conştiente, inteligente şi active; şi aceasta face 
ca aceste denominaţiuni să nu fie capabile să se împotrivească 
apropierii spiritelor rele care vin la ei sub numele şi personificarea 
prietenilor lor morţi.

O trăsătură caracteristică semnificativă în lucrarea spiritismului 
este veşmântul religios pe care şi-l asumă. Ţinând ascunse în spate 
principiile sale ordinare care erau altădată în frunte, el doreşte 
să apară acum la fel de respectabil ca orice altă denominaţiune 
din ţară. El vorbeşte despre păcat, despre căinţă, despre ispăşire 
şi despre mântuirea prin Hristos într-un limbaj aproape la fel de 
ortodox ca şi creştinii curaţi. Sub masca acestei mărturisiri ce 
poate s-o împiedice de a pătrunde în aproape orice denominaţiune 
creştină? Principiul fundamental al spiritismului (n.tr. nemurirea 
sufletului) este dogma fundamentală din crezurile aproape tuturor 
bisericilor. Principiile sale sunt, Vai!, prea obişnuit nutrite, şi 
practicile sale întunecate sunt prea obişnuit urmate, pentru 
a-i pune în dezacord pe acel motiv, atât timp cât ele caută un 
paravan comun. Ce poate salva atunci creştinătatea de influenţa 
lui seducătoare? 

Aici se vede un alt rezultat trist al respingerii adevărurilor 
oferite lumii prin soliile din Apocalipsa 14. Dacă bisericile ar 
fi primit aceste solii, ele ar fi fost ferite de această amăgire; căci 
printre marile adevăruri descoperite de mişcarea religioasă din 
perioada marii treziri advente o doctrină importantă este că 
sufletul omului nu este nemuritor în mod natural: că viaţa veşnică 
este un dar care depinde de nişte condiţii, şi care poate fi şi poate 
fi obţinut numai prin Isus Hristos; că morţii sunt inconştienţi; că 
răsplata şi pedepsirea lumii viitoare au loc după înviere şi după ziua 
judecăţii. Aceste adevăruri dau o lovitură de moarte primei şi celei 
mai importante pretenţii ale spiritismului. Ce punct de sprijin îşi 
poate găsi acea doctrină în mintea întărită prin aceste adevăruri? 
Spiritul vine şi pretinde a fi un suflet fără corp sau spiritul unui om 
mort. El este întâmpinat cu răspunsul că nu există niciun fel de 
suflet sau spirit pe care-l posedă omul; că „morţii nu ştiu nimic”; 
că această pretenţie a sa este minciună şi că recomandările cu care 
se prezintă arată că el aparţine sinagogii lui Satan. Astfel el este 
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respins imediat şi răul care s-ar fi putut face este prevenit. Dar 
marea masă a celor religioşi se împotriveşte adevărului care i-ar fi 
apărat şi prin aceasta ei se expun la această ultimă manifestare a 
vicleniei satanice.

În timp ce spiritismul lucrează astfel, schimbările uluitoare se 
manifestă în poziţii înalte în  câteva denominaţiuni. Necredincioşia 
veacului prezent, ascunsă sub numele seducător de „ştiinţă”, 
„criticism superior”, „evoluţionism” etc.  găseşte nu puţini adepţi 
remarcabili. 

Atenţia publică a fost în mod energic atrasă asupra acestei 
situaţii de către  un scriitor, Harold Bolce, în publicţia Cosmopolitan 
Magazine din mai 1909. După cercetarea caracterului învăţăturii 
predate în una dintre universităţile de frunte ale acestei ţări, el 
a raportat rezultatele în revista Cosmopolitan, care a atras acest 
comentariu al editorului:

„Ceea ce prezintă aici domnul Bolce este de caracterul cel mai 
uimitor. Din programa colegiilor americane o mişcare dinamică 
răstoarnă temeliile străvechi şi promite o cale pentru o gândire şi o 
viaţă revoluţionară. Cei care nu sunt în strânsă legătură cu marile 
colegii ale ţării vor fi uimiţi să afle crezurile care sunt susţinute de 
facultăţile marilor noastre universităţi. În sute de clase se învaţă 
zilnic că decalogul nu este mai sfânt decât o programă analitică; că 
instituţia căminului este sortită pieirii; că nu există rele absolute; 
că imoralitatea este în mod simplu un act de contravenţie faţă 
de standardele acceptate de societate. Acestea sunt câteva dintre 
învăţăturile senzaţionale şi revoluţionare prezentate cu împuternicire 
academică minţilor sutelor de mii de studenţi din Statele Unite. 

Cam în acelaşi timp, publicaţia The Independent, N.Y., un 
exponent al criticii superioare, s-a referit la starea de lucruri din 
bisericile baptiste şi prezbiteriene, cu anunţul că „ereticii au avut 
o zi câştigată în Chicago şi New York.” Acest lucru a fost dovedit 
de acţiunea întâlnirilor predicatorilor lor în acele oraşe, refuzând 
să îi excludă din corpul pastoral pe învăţătorii celor mai evidente 
erezii. „A fost o săptămână rea pentru vechea gardă,” a spus The 
Independent, „şi aceste evenimente dau dovezi de o schimbare 
puternică a punctului de vedere referitor la chestiuni de teologie în 
decursul ultimilor douăzeci de ani, sau chiar a ultimilor zece ani.”

Continuând, aceeaşi publicaţie spune: 
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„Marea marjă de toleranţă pe care aceste corpuri baptiste 
şi prezbiteriene o permit astfel, este cu greu mai puţin decât 
revoluţionară. A început cu studiul ştiinţific şi istoric al Bibliei. 
Când am descoperit că lumea era mai veche de şase mii de ani; 
că nu a existat niciun potop universal în urmă cu patru mii de 
ani; că Adam nu a fost făcut direct din ţărână, şi că Eva a fost 
făcută din coasta lui; că turnul Babel nu a fost ocazia care a 
dus la diversificarea limbilor, ajunsesem prea departe ca să ne 
oprim. Procesul criticii a trebuit să treacă de la Geneza până 
la Apocalipsa, fără teamă de blestemul de la sfârşitul ultimului 
capitol. Nu se putea opri la Moise sau Isaia; trebuia să îi includă 
pe Matei, Ioan şi Pavel. Fiecare dintre ei a trebuit trecut prin ciur. 
Ei încetaseră deja să fie luaţi drept autorităţi finale neîndoielnice, 
pentru că inspiraţia plenară urmase inspiraţiei verbale exact aşa 
cum primul capitol din Geneza încetase să mai fie luat drept 
istorie autentică. Minunile lui Isus a trebuit să fie testate, la fel 
ca cele ale lui Ilie. Data şi scopul evangheliei lui Ioan au trebuit 
investigate istoric, la fel precum şi cea a profeţiei lui Isaia; şi 
concluzia criticismului istoric a trebuit să fie acceptată fără a ţine 
cont de vechile teologii. Tocmai am ajuns în această condiţie; şi 
există dovezi repetate că aceasta marchează o epocă, o revoluţie 
în gândirea teologică. Aceasta este ceea ce învăţăm de la Chicago 
şi New York, de la astfel de biserici militante precum cea baptistă 
şi cea prezbiteriană.”

Din punctul de vedere al unei astfel de perspective lamentabile 
şi sub conducerea unor astfel de oameni, cât de curând devine 
Babilonul plin de duhuri necurate şi de păsări necurate şi urâte? 
Ce progres s-a făcut deja în această direcţie! Cum ar sta îngroziţi 
părinţii evlavioşi ai generaţiei care trăia chiar înainte de a fi dată 
solia primului înger, dacă ar putea să se ridice din mormintele 
lor şi să înţeleagă starea prezentă a lumii religioase, şi ar auzi 
învăţătura şi ar privi practicile lumii religioase într-un contrast 
atât de înfricoşător între timpul lor şi timpul nostru şi cum ar 
deplânge această degenerare tristă! Dar Cerul nu va permite ca 
toate acestea să treacă în tăcere. O proclamaţie puternică este 
făcută atrăgând atenţia întregii lumi la socoteala îngrozitoare cu 
acuzaţia împotriva corpurilor religioase necredincioase, ca justiţia 
judecăţilor care urmează să apară lămurit. 
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Versetul 3 arată extinderea largă a influenţei Babilonului şi 
răul care a rezultat şi va rezulta din atitudinea sa şi deci şi justeţea 
pedepsirii ei. Negustorii pământeşti s-au îmbogăţit prin risipa 
desfătării ei. Cine a preluat conducerea în toate extravaganţele 
secolului? Cine-şi încarcă mesele cu cele mai bogate şi cele mai 
alese merinde? Cine sunt cei mai extravaganţi în îmbrăcăminte 
şi în toate împodobirile costisitoare? Cine sunt personificarea 
mândriei şi aroganţei? Nu sunt membrii bisericii? Unde să privim 
pentru a găsi cea mai înaltă paradă de lux, vanitate, şi mândrie a 
vieţii, care rezultă din vanitatea şi păcatul rasei umane? Nu este 
oare o adunare a bisericii moderne într-o plăcută zi de duminică?

Dar în acest tablou este o trăsătură reconfortabilă. Deşi 
degenerat ca organizaţie, în Babilon sunt şi excepţii de la regula 
generală; căci Dumnezeu are încă un popor acolo şi el (Babilonul) 
este îndreptăţit la o oarecare consideraţie din cauza lor până când 
toţi cei care vor răspunde sunt chemaţi de la comuniunea cu el 
(Babilonul). Nu va fi necesar pentru a aştepta mult timp pentru a 
se realiza aceasta. Curând Babilonul va deveni atât de stricat prin 
influenţa acestor agenţi răi încât starea sa va fi pe deplin dovedită 
tuturor celor cu inimi sincere şi va fi pregătită calea pentru lucrarea 
pe care o prezintă acum apostolul. 

Versetele 4-8. Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ,,Ieşiţi 
din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele 
ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au 
îngrămădit, şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus 
aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea, şi 
întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul 
în care a amestecat ea!`` Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi, şi s-a 
desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice 
în inima ei: ,,Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă, şi nu voi şti ce 
este tânguirea!`` Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni 
urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în 
foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.

Vocea care vine din cer semnifică faptul că aceasta este o solie 
cu o putere însoţită de slavă cerească. Cât de marcantă devine 
intervenţia Cerului şi cât de mult se înmulţesc agenţii lui Dumnezeu 
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pentru îndeplinirea lucrării Sale, pe măsură ce se apropie marea 
criză! Această voce din cer este numită „un alt glas” arătând că aici 
este introdus un nou agent. Noi avem acum cinci soli cereşti care 
sunt menţionaţi în mod direct, ca fiind angajaţi în această ultimă 
reformă religioasă. Aceştia sunt primul, al doilea şi al treilea înger 
din Apocalipsa 14, al patrulea înger din versetul 1 al acestui capitol 
şi al cincilea, agentul indicat prin „glasul” din versetul 4. Trei din 
aceştia sunt deja în acţiune. Al doilea înger s-a asociat cu primul şi 
al treilea înger s-a asociat cu ei. Primul şi al doilea înger nu şi-au 
încetat lucrarea. Toţi trei sunt uniţi acum în proclamarea întregii 
solii. Îngerul din versetul 1 îşi începe misiunea sa atunci când 
condiţiile cer lucrarea sa. Chemarea divină din ceruri trebuie să 
aibă loc în legătură cu lucrarea sa. 

S-a dovedit deja că solia din versetul 1 şi 2 a acestui capitol va 
fi dată în legătură cu întreita solie actuală acum. O idee despre 
extinderea şi puterea sa se poate primi din descrierea îngerului 
care o dă. Prima solie îngerească este rostită „cu glas tare”. La fel 
se spune şi despre solia a treia, dar acest înger, în loc de a zbura 
simplu prin mijlocul cerului, asemenea celorlalţi, se spune că „s-a 
pogorât din cer”. El vine cu o solie mai precisă şi mai directă. El 
are „o mare putere” şi pământul s-a luminat de slava lui”. Nicio 
descriere a unei astfel de solii din ceruri pentru om nu mai este 
găsită undeva în întreaga Biblie. Aceasta este ultima solie şi ea 
vine cu slavă fără egal şi cu putere neobişnuită. Acesta este un 
ceas înfricoşător când soarta lumii urmează a fi decisă – cea mai 
solemnă criză când întreaga generaţie a familiei omeneşti trebuie 
să treacă hotarele timpului de cercare, când sună ultima notă a 
harului. Într-un astfel de timp lumea nu trebuie să rămână fără 
avertizare. Atât de amplu trebuie să fie vestite marile adevăruri 
încât nimeni să nu poată să se scuze ca fiind în necunoştinţă despre 
judecata iminentă. Orice scuză trebuie înlăturată. Dreptatea, 
îndelunga răbdare şi indulgenţa lui Dumnezeu în amânarea 
răzbunării ameninţătoare, până când toţi vor fi avut ocazia să 
primească cunoştinţa voinţei Sale şi să se pocăiască, trebuie să fie 
justificată. Un înger este trimis însoţit cu putere cerească. Lumina 
care înconjoară scaunul de domnie îl învăluie. El vine pe pământ. 
Niciunul dintre morţii spirituali – „de două ori morţi şi smulşi din 
rădăcini” – nu va eşua în a-şi da seama de prezenţa sa. Lumina 
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se împrăştie pretutindeni. Locurile întunecoase sunt luminate. 
În timp ce prezenţa sa împrăştie umbrele, glasul său rosteşte cu 
voce de tunet avertizarea. El strigă „cu glas tare”. Acesta nu este 
un anunţ de salon, ci un strigăt, un strigăt puternic, un strigăt cu 
glas tare. Lipsurile fatale ale credinţei unei biserici lumeşti sunt 
din nou arătate. Rătăcirile sunt expuse încă o dată, pentru ultima 
dată. Insuficienţa standardelor prezente ale evlaviei pentru a face 
faţă crizei finale este subliniată pentru ca nimeni să nu se poată 
înşela. Legătura inevitabilă dintre rătăcirile nutrite şi nimicirea 
veşnică şi ireparabilă este vestită până când pământul răsună cu 
acest strigăt. Între timp păcatele Babilonului cel mare se înalţă 
până la ceruri şi amintirea nedreptăţilor ei se ridică înaintea lui 
Dumnezeu. Furtuna răzbunării se adună. Curând ea va izbucni 
peste marea cetate a confuziei şi Babilonul cel mândru va fi 
aruncat ca o piatră de moară în adâncurile mării. Deodată se aude 
o altă voce din ceruri: „Ieşiţi din mijlocul ei poporul Meu!” Copiii 
umili, sinceri şi devotaţi ai lui Dumnezeu, care încă au mai rămas 
acolo şi care plâng şi suspină pentru urâciunile făcute în ţară, 
dau ascultare glasului, îşi spală mâinile de păcatele ei, se despart 
de comuniunea cu ea, scapă şi sunt salvaţi, în timp ce Babilonul 
devine victima dreptăţii judecăţii lui Dumnezeu. Acestea sunt 
timpuri tulburătoare pentru biserică. Să ne pregătim pentru criză. 

Faptul că poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă afară 
pentru a nu fi părtaşi la păcatele ei arată că aceasta nu are loc 
până la un timp anumit când oamenii devin vinovaţi de legătura 
cu Babilonul; şi aceasta explică de ce se poate spune despre cei 
144.000 (Apocalipsa 14:4), dintre care mulţi sunt tocmai cei 
chemaţi să iasă de aici, că ei nu s-au întinat cu femei. 

Versetul 6 şi 7 sunt o declaraţie profetică despre faptul că 
Babilonul va fi răsplătit sau pedepsit după faptele lui. Reţineţi 
că această mărturie se aplică acelei părţi a Babilonului care este 
supusă unei căderi spirituale. Aşa cum am arătat deja ea trebuie 
să se aplice în special „fiicelor”, denominaţiunilor, care persistă 
în alipirea de trăsăturile de caracter ale „mamei” şi care păstrează  
asemănarea familială. Acestea urmează să încerce, aşa cum 
am arătat anterior, o persecuţie întinsă împotriva adevărului 
şi a poporului lui Dumnezeu. Prin acestea urmează a fi formată 
„icoana fiarei”. Acestea trebuie să aibă o nouă experienţă – 
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folosirea braţului civil pentru a introduce cu forţa dogmele lor. 
Fără îndoială că prima îmbătare de putere care determină această 
ramură a Babilonului să nutrească în inima ei cugetul plin de 
mândrie „şed ca împărăteasa, nu sunt văduvă”, este că eu nu mai 
sunt χήρα (chera, „lipsită”) sau fără putere aşa cum am fost. Ea 
declară: Acum domnesc ca regină şi nu voi mai şti ce este necazul. 
Hulind, ea se mândreşte că Dumnezeu este în Constituţie, biserica 
este pe tron şi va domni de aici încolo. Expresia: „Răsplătiţi-i 
cum v-a răsplătit ea”, pare să arate că timpul ca această solie să 
ajungă la apogeu şi sfinţii să fie chemaţi afară va fi când ea începe 
să ridice împotriva lor braţul opresiunii. Aşa cum ea îşi umple 
cupa persecuţiei sfinţilor, tot aşa îngerul Domnului o va persecuta. 
(Psalmii 35:6). Judecăţile de sus vor aduce asupra ei, într-o măsură 
îndoită, răul pe care ea se gândea să îl aducă asupra servilor umili 
ai Domnului.

 La pagina 137 din cartea Spiritual Gifts, după cum se găseşte 
în Early Writings (n.tr. - rom. Experienţe şi viziuni), scrisă de 
doamna E.G.White, găsim dovezi care arată că prima parte din 
Apocalipsa 18 are o referire specială la asuprirea religioasă care va 
fi dezvoltată în Statele Unite de către pretinşi creştini. Astfel: „Va 
fi mai tolerabil pentru păgâni şi pentru papistaşi în ziua executării 
judecăţii lui Dumnezeu decât pentru astfel de oameni... Numele 
asupritorilor sunt scrise cu sânge, tăiate cu dungi şi inundate 
de lacrimi agonizante, fierbinţi, ale celor care suferă. Mânia lui 
Dumnezeu nu va înceta până când a făcut ca această ţară a luminii 
să bea din drojdiile cupei mâniei Lui, până când El a răsplătit îndoit 
Babilonului. ‘Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea, şi îndoit conform cu 
faptele ei; în cupa pe care a umplut-o ea, umpleţi-i dublu.’ ”

Ziua în care vin urgiile ei, menţionată în versetul 8, trebuie 
să fie o zi profetică sau cel puţin nu poate fi o zi literală pentru 
că ar fi imposibil ca foametea să vină într-un  timp atât de scurt. 
Urgiile Babilonului sunt fără îndoială cele şapte plăgi din urmă pe 
care deja le-am examinat. Concluzia clară din exprimarea acestui 
verset în legătură cu Isaia 34:8 este că un an va fi ocupat de aceste 
judecăţii teribile. 

Versetele 9-12. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au 
dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o 
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vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă 
în chinul ei, şi vor zice: ,,Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, 
cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!`` Negustorii 
pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai 
cumpără marfa.  

O răsplată meritată. Suferinţa primei plăgi trebuie să aibă 
ca urmare o suspendare completă a traficului cu acele articole 
de lux pentru care este remarcat Babilonul. Şi când negustorii 
acestor lucruri, cei care sunt într-o mare măsură cetăţeni ai acestei 
cetăţeni simbolice şi care s-au îmbogăţit prin negoţul lor cu aceste 
lucruri sunt loviţi deodată, ei şi vecinii lor, cu rănile care fac să 
le putrezească carnea, negoţul lor este oprit şi marile depozite de 
mărfuri disponibile, dar fără ca nimeni să cumpere, ei îşi înalţă 
glasurile deplângând soarta acestei mari cetăţi. Pentru că dacă 
există ceva care să scoată de la oamenii acestei generaţii un strigăt 
sincer de suferinţă, aceasta este ceva care le atinge comorile lor. 
Aceasta este o răsplată meritată. Ei, cei care cu puţin timp mai 
înainte au emis un decret ca sfinţii lui Dumnezeu să nu poată 
cumpăra sau vinde, se află acum sub aceeaşi restricţie într-un mod 
şi mai eficient. 

Întrebarea care se poate pune acum este: cum este posibil ca 
persoanele implicate în aceeaşi calamitate să poată sta deoparte 
să se plângă? Trebuie să ne reamintim că această pustiire este 
prezentată sub un simbol şi că simbolul este acela al unei cetăţi 
care este distrusă. Dacă nenorocirea ar veni asupra unei cetăţi 
literale, atunci ar fi firesc ca locuitorii ei să fugă din cetate, dacă ar 
avea ocazia, şi să stea deoparte deplângând căderea ei. În proporţie 
cu groaza şi uimirea produsă de acea nenorocire ameninţătoare ar 
fi şi distanţa la care ei ar sta faţă de cetatea lor. Simbolul pe care îl 
foloseşte apostolul n-ar fi complet fără o trăsătură de acest fel pe 
care o foloseşte el, nu pentru a implica faptul că poporul ar fugi 
în mod literal din cetatea simbolică, lucru care este imposibil, ci 
pentru a arăta groaza şi uimirea la revărsarea judecăţilor. 

Versetele 12-13. …marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, 
de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de 
stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de 
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vase de fildeş, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, 
de fier şi de marmură; nici scorţişoara, nici mirodeniile, nici 
miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, niciuntdelemnul, 
nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nicioile, nici caii, 
nici căruţele, nici robii, nici sufletele oamenilor. 

Mărfurile Babilonului. În aceste versete se face o 
enumerare a mărfurilor marelui Babilon, care include orice lucru 
care aparţine unei vieţi luxoase, pompei şi manifestărilor lumeşti. 
Este prezentat tot felul de negoţ comercial. Declaraţia cu privire 
la robi şi la sufletele oamenilor se referă în special la domeniul 
spiritual, la robia conştiinţei prin crezurile acestor corpuri, care în 
unele cazuri sunt mai opresive decât legăturile fizice.

Versetul 14. Şi roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de 
la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru 
tine, şi nu le vei mai găsi.

Mustrarea lăcomiei. Roadele menţionate aici sunt, în 
conformitate cu originalul, „roadele de toamnă”. Aici noi găsim 
o profeţie la care se arată că „trufandalele” cu care gurmandul 
îşi satisface apetitul vor dispărea. Desigur, aceasta este lucrarea 
foametei care este urmarea plăgii a patra. (Apocalipsa 16:8). Şi 
chiar acum putem avea o premoniţie a acestei distrugeri în pesta 
viţei de vie, în păduchii plantelor şi molii, şi în alţi dăunători 
recenţi ai vegetaţiei. 

În acest context abia putem să îndurăm imaginea aspectului 
general al timpurilor cu referire la remarcabile fenomene fizice 
de pretutindeni, care se manifestă, aşa cum par atât de simplu 
să indice că tot cursul naturii este tulburat, şi că pământul însuşi 
îmbătrâneşte în aşteptarea timpului când va dispărea. În decursul 
a câtorva dintre anii trecuţi, cât de multe cutremure nenaturale şi 
incendii, furtuni şi inundaţii au adus ruină în diferite localităţi, şi 
au trezit prevestiri de teamă în inimile oamenilor în general. Priviţi 
la incendiul din Chicago, la incendiul din Baltimore, la incendiul 
din Toronto, şi la distrugerile prin cutremur în San Francisco, 
Val Paraiso, şi Kingston; inundaţiile râurilor Ohio, Mississippi şi 
alte râuri din vest; inundaţiile devastatoare din Europa; foametea 
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din China şi din Rusia şi ciuma din India; ciclonurile şi valurile 
uriaşe, care mătură cele mai mândre lucrări ale oamenilor, şi care 
rostogolesc mii de fiinţe umane prea devreme în morminte.

Versetul 15-19. Cei ce fac negoţ cu aceste lucruri, care s-au 
îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului 
ei. Vor plânge, se vor tângui, şi vor zice: ,,Vai! vai! Cetatea cea 
mare, care era îmbrăcată cu in foarte subţire, cu purpură şi 
cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu 
mărgăritare! Atâtea bogăţii într-un ceas s-au prăpădit!`` Şi 
toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii, 
şi toţi cei ce câştigă din mare, stăteau departe; şi, când au 
văzut fumul arderii ei, strigau: ,,Care cetate era ca cetatea cea 
mare?`` Şi îşi aruncau ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, 
ţipau şi ziceau: ,,Vai! Vai! Cetatea cea mare, al cărei belşug de 
scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, 
într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu!``.

Emoţiile celor nelegiuiţi. Cititorul îşi poate imaginea cu 
uşurinţă cauza acestei voci universale de tânguire, plângere şi vai. 
Imaginaţi-vă plaga rănilor asupra oamenilor, râurile transformate 
în sânge, marea asemenea sângelui unui om mort, soarele 
dogorind pe oameni cu foc, încetarea traficului comercial fără ca 
aurul şi argintul să poată să-i scape şi noi nu ne vom mai mira de 
exclamaţiile lor de durere, nici de cele ale căpitanilor de corăbii şi 
ale marinarilor care se unesc în vaietul general. Foarte diferite sunt 
sentimentele sfinţilor, aşa după cum arată următoarea mărturie:

Versetele 20-24. `Bucură-te de ea, cerule! Bucuraţi-vă şi voi, 
sfinţilor, apostolilor şi proorocilor! Pentru că Dumnezeu v-a 
făcut dreptate, şi a judecat-o.` Atunci un înger puternic a 
ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o 
în mare, şi a zis: `Cu aşa repeziciune va fi aruncat Babilonul, 
cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit! Şi nu se va mai auzi 
în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici 
cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai 
găsi la tine niciun meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se 
va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai 
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lumina în tine, şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al 
miresei,  pentru că negustorii tăi erau mai marii pământului, 
pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta, şi 
pentru că acolo a fost găsit sângele proorocilor şi al sfinţilor şi 
al tuturor celor ce au fost junghiaţi pe pământ.`

Sentimentele celor neprihăniţi. Apostolii şi profeţii sunt 
chemaţi aici să se bucure de nimicirea Babilonului cel mare, căci 
în strânsă legătură cu această nimicire ei vor fi eliberaţi de puterea 
morţii şi a mormântului prin prima înviere. 

Asemenea unei mari pietre de moară aruncate în mare, 
Babilonul se prăbuşeşte pentru a nu se mai ridica niciodată. 
Diferite meserii şi meşteşuguri care erau practicate în mijlocul ei 
şi care au slujit intereselor ei nu vor mai fi practicate niciodată. 
Muzica pompoasă care a fost auzită în ea, servicii impunătoare, 
dar formale şi fără viaţă, încetează pentru veşnicie. Scenele de 
festivitate şi bucurie, când mirele şi mireasa erau conduşi înaintea 
altarului, nu vor mai avea loc niciodată.

Vrăjitoriile ei constituie crima ei principală şi vrăjitoria este 
o practică implicată în spiritismul de astăzi. „În ea a fost găsit 
sângele” „tuturor celor care au fost ucişi pe pământ.” Din aceasta 
este evident că Babilonul a existat totdeauna de la introducerea 
unei religii false în lume. În ea s-a găsit mereu împotrivirea faţă 
de lucrarea lui Dumnezeu şi persecuţia poporului Său. Cu privire 
la vinovăţia ultimei generaţii vezi comentarii la Apocalipsa 16:6.  
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Capitolul 19 

Triumful celor sfinţi
Versetele 1-3. După aceste lucruri, am auzit în cer ca un glas 
puternic de gloată multă, care zicea: `Aleluia! A Domnului, 
Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea! 
Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat 
pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a 
răzbunat sângele robilor Săi, din mâna ei.` Şi au zis a doua 
oară: `Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!`

Continuând subiectul din Apocalipsa 18, apostolul introduce 
aici cântarea de triumf pe care o vor înălţa din harpele lor cei 

mântuiţi când vor privi  nimicirea completă a sistemului marelui 
Babilon, care se împotriveşte lui Dumnezeu şi adevăratei Sale 
închinări. Această nimicire are loc şi această cântare este cântată 
în legătură cu a doua venire a lui Hristos la începutul celor o mie 
de ani.

În vecii vecilor. Din acest verset se poate ridica o singură 
întrebare: Cum se poate spune că fumul ei se ridică în sus în vecii 
vecilor? Nu implica această exprimare veşnicia suferinţei? Să ne 
amintim că această expresie este luată din Vechiul Testament şi 
pentru a obţine o înţelegere corectă a ei trebuie să ne întoarcem 
la prima introducere a acestei expresii şi să cercetăm semnificaţia 
folosită acolo. În Isaia 34 se găseşte exprimarea din care provin cu 
mare probabilitate astfel de expresii. Sub simbolul Idumeei (n.tr.
Edomului) este prezentată o anumită distrugere. Se spune despre 
acea ţară că pâraiele ei se vor preface în smoală şi pulberea ei în 
pucioasă, că ea va fi ca smoala care arde şi nici zi, nici noapte nu 
se va stinge şi fumul ei se va înălţa în veci. Se spune, şi toţi trebuie 
să fie de acord, că această expresie se referă fie la o ţară numită 
Idumeea, sau la întregul pământ simbolizat prin acest nume. În 
ambele cazuri este evident că această expresie „în vecii vecilor” 
trebuie să fie limitată în aplicarea ei. Probabil că se înţelege 
întregul pământ din faptul că acel capitol se începe cu o adunare 
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către pământ „şi tot ce este pe el, lumea cu toate făpturile ei”; şi 
mânia Domnului este declarată asupra tuturor neamurilor. Acum, 
fie că aceasta se referă la depopularea şi pustiirea pământului la 
a doua venire, sau la curăţirea prin foc, care va curăţa pământul 
de efectele blestemului, la sfârşitul celor o mie de ani, totuşi 
expresia trebuie să fie limitată; căci după toate acestea va fi un 
pământ reînnoit, care va fi locuinţa naţiunilor celor mântuiţi în 
tot cursul veşniciei. În Biblie se vorbeşte de trei ori despre fum 
ca urcând veşnic: o dată aici, în Isaia 34, despre ţara Edomului, 
ca un simbol despre pământ; în Apocalipsa 14 despre închinătorii 
fiarei şi icoanei ei; şi din nou în capitolul pe care-l examinăm 
acum, cu privire la nimicirea marelui Babilon. Toate acestea se 
aplică aceluiaşi timp şi descriu aceleaşi scene şi anume nimicirea 
acestui pământ, a închinătorilor fiarei şi a întregului fast al marelui 
Babilon la a doua venire a Domnului şi Mântuitorului nostru. 

Versetul 4. Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru 
făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui 
Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: ̀ Amin! 
Aleluia!` Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas, care zicea: 
`Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă 
temeţi de El, mici şi mari!` Şi am auzit, ca un glas de gloată 
multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete 
puternice, care zicea: ,,Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru 
Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, 
să ne veselim, şi să-i dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; 
soţia Lui s-a pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, 
strălucitor, şi curat.`` - (Inul subţire sunt faptele neprihănite 
ale sfinţilor.)

O cântare de biruinţă. „Domnul Dumnezeul nostru Cel 
Atotputernic a început să împărăţească”, este exprimarea acestei 
cântări. El împărăţeşte şi în prezent şi a împărăţit totdeauna în 
realitate, deşi sentinţa împotriva lucrării răului n-a fost executată 
repede. Acum însă, El împărăţeşte prin manifestarea deschisă a 
puterii Sale în supunerea tuturor vrăjmaşilor Săi.

„Să ne bucurăm… căci a venit nunta Mielului şi soţia lui s-a 
pregătit.” Cine este ”mireasa, soţia Mirelui” şi ce este căsătoria? 
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Aici se deschide un vast câmp de gândire, şi se oferă material 
pentru o expunere mai cuprinzătoare decât este obiectivul 
acestei lucrări. Soţia Mirelui este Noul Ierusalim de sus. Aceasta 
se va observa mai clar în Apocalipsa 21. Căsătoria Mielului 
este primirea acestei cetăţi. Când El primeşte această cetate, 
El o primeşte cu slava de metropolă a împărăţiei Sale; cu ea, 
El primeşte împărăţia Sa şi tronul tatălui Său David. Acesta 
poate fi evenimentul desemnat prin nunta Mielului. Este cert 
că relaţia căsătoriei este adesea folosită pentru a ilustra unirea 
dintre Hristos şi poporul Său; dar nunta Mielului, despre care se 
vorbeşte aici, este un eveniment definit, care are loc la un timp 
precis. Dacă declaraţia că Hristos este capul bisericii, aşa cum 
bărbatul este capul soţiei (Efeseni 5:23) dovedeşte că biserica 
este acum soţia Mielului, atunci nunta Mielului a avut loc cu mult 
timp înainte. Dar aceasta nu poate fi în conformitate cu această 
scriptură, care o localizează în viitor. Pavel spune convertiţilor 
corinteni că el i-a căsătorit cu un bărbat, adică cu Hristos. 
Aceasta este adevărat pentru toţi convertiţii. Dar în timp ce acest 
simbol este folosit pentru a desemna legătura pe care au făcut-o 
cu Hristos, atunci a fost aceasta un fapt care să indice că nunta 
Mielului a avut loc în zilele lui Pavel în Corint şi că ea continua 
timp de 1800 de ani? Observaţii în plus cu privire la acest punct 
le vom cerceta la explicaţiile capitolului 21 din Apocalipsa. 

Dar dacă cetatea este mireasa, cum se poate spune că ea s-a 
pregătit? Noi răspundem. Prin figura personificării care atribuie 
viaţa şi acţiune obiectelor neînsufleţite. (Vezi un exemplu 
remarcabil în Psalmii 114). Din nou se ridică întrebarea cu privire 
la versetul 8, cum poate fi îmbrăcată o cetate în neprihănirea 
sfinţilor, dar dacă noi luăm în considerare că o cetate fără locuitori 
ar fi un loc mohorât şi neplăcut, am înţelege imediat cum este 
aceasta. Aici se face referire la mulţimea nenumărată a locuitorilor 
ei glorificaţi în veşmintele lor strălucitoare. Veşmintele i-au fost 
acordate. Ce îi este acordat ei? Isaia 54 şi Galateni 4:21-31 explică 
aceste lucruri. Cetăţii noului legământ îi sunt dăruiţi mai mulţi 
copii decât cetăţii vechiului legământ. Aceştia sunt slava şi bucuria 
ei. Veşmintele frumoase ale acestei cetăţi constau în oştile celor 
mântuiţi şi nemuritori care umblă pe străzile ei de aur. 
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Versetele 9-10. Apoi mi-a zis: `Scrie: Ferice de cei chemaţi 
la ospăţul nunţii Mielului!`Apoi mi-a zis: `Acestea sunt 
adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!` Şi m-am aruncat la 
picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: `Fereşte-te 
să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi 
cu fraţii tăi, cari păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu 
închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.)`

Ospăţul nunţii. În Noul Testament sunt multe referiri la 
acest ospăţ al nunţii. Astfel se vorbeşte despre acesta în parabola 
nunţii Fiului de împărat (Matei 22:1-14) şi din nou în Luca 14:16-
24. Acesta este timpul când vom mânca la masa din Împărăţia lui 
Dumnezeu, când suntem răsplătiţi la învierea celor neprihăniţi 
(Luca 14:12-15). Acesta este timpul când vom bea din rodul viţei 
cu Mântuitorul nostru în împărăţia Sa din ceruri (Matei 26:29; 
Marcu 14:25; Luca 22:18). Acesta este timpul când vom şedea la 
masa Sa, în împărăţia Sa (Luca 22:36). Fericiţi sunt într-adevăr 
cei care au privilegiul de a participa la acest glorios ospăţ.

Slujitor împreună cu Ioan. Un cuvânt pentru versetul 
10, cu referire la cei care cred că găsesc aici un argument pentru 
conştienţa celor morţi. Greşeala pe care o fac aceste persoane cu 
privire la acest verset este că ei presupun că îngerul declară lui Ioan 
că el este unul din profeţii din vechime care a venit să comunice cu 
el. Persoana folosită pentru a da lui Ioan Apocalipsul este numită 
un înger, şi îngerii nu sunt spiritele morţilor. Oricine susţine că ele 
sunt aceasta este de fapt un spiritist, căci aceasta este chiar piatra 
de temelie a teoriei lor. Dar îngerul nu spune un astfel de lucru. 
El spune simplu că el este împreună slujitor cu Ioan, aşa cum a 
fost împreună slujitor cu fraţii săi proroci. Termenul „împreună 
slujitor” implică faptul că ei erau toţi pe aceeaşi poziţie, ca servi 
ai Marelui Dumnezeu; deci el nu era un obiect potrivit pentru 
închinarea lui Ioan. (Vezi comentarii la Apocalipsa 1:1 – „Îngerul 
său”).

Versetele 11-21. Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a 
arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` 
şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii 
Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe 
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cununi împărăteşti, şi purta un nume scris, pe care nimeni 
nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină 
muiată în sânge. Numele Lui este: `Cuvântul lui Dumnezeu.` 
Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in 
subţire, alb şi curat. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să 
lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cârmui cu un toiag de 
fer. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a 
atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris 
numele acesta: `Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.` 
Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El 
a strigat cu glas tare, şi a zis tuturor păsărilor, cari zburau 
prin mijlocul cerului: `Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare 
al lui Dumnezeu, ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea 
căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor, 
şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!` Şi 
am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate 
ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. 
Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul 
mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise 
pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. 
Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care 
arde cu pucioasă. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia, care ieşea 
din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate păsările s-au 
săturat din carnea lor. 

A doua venire a lui Hristos. Cu versetul 11 este introdusă 
o nouă scenă. Noi suntem duşi înapoi la a doua venire a lui 
Hristos, care apare sub simbolul unui războinic călare care merge 
în bătălie. De ce este reprezentat el astfel? Pentru că el merge la 
luptă să întâlnească „împăraţii pământului şi oştirile lor” şi acesta 
ar fi un mod potrivit de a–l prezenta într-o astfel de misiune. 
Îmbrăcămintea Sa este înmuiată în sânge. (Vezi o descriere 
asemănătoare în Isaia 63:1-4). Oştile cerului, îngerii lui Dumnezeu 
Îl urmează. Versetul 15 arată că El conduce popoarele cu un toiag 
de fier atunci când ele Îi sunt date ca moştenire, aşa cum este 
raportat şi în Psalmii 2, pe care teologia populară îl interpretează 
ca însemnând convertirea lumii. Dar n-ar fi expresia: „va călca 
cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului 
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Dumnezeu”, o descriere neobişnuită a lucrării harului asupra 
inimilor păgânilor pentru convertirea lor? Marea manifestare 
finală a „mâniei teascului lui Dumnezeu” şi a „iazului de foc” are loc 
la sfârşitul celor o mie de ani, aşa cum este descrisă în Apocalipsa 
20; şi acelui eveniment trebuie să i se aplice descrierea completă 
şi riguroasă a Apocalipsei 14:18-20. Dar nimicirea nelegiuiţilor, 
care trăiesc la a doua venire a lui Hristos, la începutul celor 1000 
de ani, ne dă o scenă la o scară mai mică, asemănătoare în această 
privinţă scenei de la încheierea acestei perioade. Deci, în versetele 
din faţa noastră noi avem această menţiune cu privire la ambele: 
la teascul mâniei şi la iazul de foc.

În acest timp Hristos Şi-a încheiat lucrarea Sa de mijlocire şi 
Şi-a dezbrăcat veşmintele preoţeşti, înlocuindu-le cu veşmintele 
împărăteşti; căci Elavea scris pe veşmânt şi pe coapsă scris un 
nume: Regele Regilor şi Domnul domnilor. Aceasta este în armonie 
cu caracterul apariţiei Sale pentru că în obiceiul războinicilor din 
vechime era de a avea un titlu înscris pe veşmintele lor. (Versetul 
17). Ce trebuie să se înţeleagă prin îngerul care stătea în soare? În 
Apocalipsa 16:17 citim despre al şaptelea potir vărsat în văzduh prin 
care se înţelege că a fost afectată întreaga atmosferă a pământului 
şi plaga va fi universală. Nu se poate aplica acelaşi principiu de 
interpretare şi aici şi să arătăm că îngerul care stătea în soare şi-şi 
rotea chemarea către păsările cerului de a veni la ospăţul marelui 
Dumnezeu, semnifică faptul că această proclamaţie va ajunge 
oriunde ajung şi razele soarelui pe acest pământ? Păsările vor 
asculta chemarea şi se vor sătura cu carnea cailor, a împăraţilor, 
a căpitanilor şi a oamenilor viteji. Astfel, în timp ce sfinţii sunt 
părtaşi la ospăţul nunţii Mielului, nelegiuiţii furnizează prin 
propriile trupuri un mare ospăţ pentru păsările cerului.

Fiara şi profetul mincinos sunt prinşi. Profetul mincinos este 
cel care a făcut minuni în faţa fiarei şi este identic cu fiara cu două 
coarne din Apocalipsa 13, căreia îi este atribuită aceeaşi lucrare 
cu acelaşi scop. Faptul că ei sunt aruncaţi vii în iazul de foc arată 
că aceste puteri nu vor trece pentru a fi urmate de altele, ci vor fi 
puteri vii la a doua venire a lui Isus Hristos. 

Papalitatea a fost mult timp în câmpul de acţiune şi a ajuns la 
scenele finale din cariera sa. Răsturnarea ei este prezisă în mod 
accentuat în alte profeţii mai mult decât în cea din faţa noastră. 
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(Mai ales în Daniel 7:11, în care profetul spune că a privit până 
când fiara a fost ucisă şi trupul ei nimicit şi ars cu foc).  Iar aceasta 
a urmat imediat după rostirea cuvintelor de hulă pe care le 
rostea cornul, cuvinte care fără îndoială s-au auzit în decretul de 
infailibilitate papală la marele consiliu ecumenic din 1870.

Această putere trebuie să fie foarte aproape de încheierea 
existenţei sale. Dar aceasta nu dispare până la apariţia lui Hristos 
pentru că ea este atunci aruncată vie în iazul de foc.

La cealaltă putere asociată cu ea, fiara cu două coarne, noi 
vedem apropierea rapidă a apogeului lucrării pe care trebuie s-o 
facă înainte de a fi aruncată vie în iazul de foc. Cât de impresionantă 
este cugetarea că noi vedem în faţa noastră doi agenţi profetici 
care sunt, după toate dovezile, aproape de sfârşitul istoriei lor, 
însă care nu vor înceta până va apare Domnul în toată slava Sa.

Din versetul 21 reiese că există o grupare care nu e numărată 
cu fiara şi cu profetul mincinos. Aceştia sunt ucişi de sabia Celui 
care şade pe cal, sabie care iese din gura Sa. Fără îndoială, sabia 
este ceea ce e numit în altă parte „duhul gurii Sale” şi „răsuflarea 
buzelor sale”, cu care Domnul va ucide pe cei nelegiuiţi la apariţia 
Sa. (2 Tesaloniceni 2:8; Isaia 11:4)
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Capitolul 20

Prima şi a doua înviere
 
Versetele 1-2. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, 
care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. Şi el a 
pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi 
Satan, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, 
l-a  închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu 
mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. 
După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.

Evenimentul cu care se deschide acest capitol pare să urmeze 
în ordine cronologică evenimentului din capitolul precedent. 

Întrebările care se ridică aici sunt: Care este îngerul care coboară 
din ceruri? Ce reprezintă cheia şi lanţul pe care le avea el în mână? 
Ce este Adâncul? Ce se înţelege prin legarea lui Satan o mie de ani?

1. Îngerul. Este acest înger Hristos, aşa cum presupun unii? 
Evident că nu. O rază de lumină este aruncată din vechiul serviciu 
simbolic direct asupra acestui text. Astfel, Hristos este Marele 
Preot al erei evanghelice. În ziua ispăşirii din vechime preotul 
lua doi ţapi şi arunca sorţul asupra lor, unul pentru Domnul şi 
altul pentru Azazel. Ţapul pe care cădea sorţul Domnului era ucis 
şi sângele său era dus în Sanctuar, pentru a face ispăşire pentru 
copiii lui Israel. După aceasta păcatele poporului erau mărturisite 
asupra capului celuilalt ţap, pentru Azazel, şi acesta era dus de 
către un om în pustie, într-un loc nelocuit. Întrucât Hristos este 
preotul erei evanghelice, câteva argumente vor dovedi că Satan 
este ţapul simbolic pentru Azazel. 

(1) Cuvântul evreiesc pentru ţapul pentru Azazel, aşa cum 
este dat în Leviticul 16:8 este Azazel. Cu privire la acest verset 
William Jenks remarcă: „Ţapul pentru Azazel. (Vezi diferite 
opinii în Bochart). Spencer consideră, după cele mai vechi opinii 
ale evreilor şi creştinilor, că Azazel este numele diavolului; la fel 
Rosenmüller. În limba siriană este Azzail, `îngerul (cel puternic) 
care s-a răsculat`!” Evident că aici se subînţelege diavolul. Astfel 
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noi avem definiţia termenului scripturistic în două limbi antice cu 
părerea cea mai veche a creştinilor în favoarea punctului de vedere 
că ţapul pentru Azazel este simbolul lui Satan. 

Charles Beecher, în Redeemer and Redeemed (Salvator şi 
salvaţi), p. 67, 68, spune: „Ceea ce confirmă aceasta este că cele 
mai multe parafraze şi traduceri îl consideră pe Azazel ca un nume 
propriu. Parafraza Chaldeeană şi interpretările lui Onkelos şi 
Ionathan l-ar fi tradus cu siguranţă dacă nu ar fi fost un nume 
propriu, dar ei nu fac aceasta. Septuaginta, sau versiunea greacă 
cea mai veche, traduce aceasta prin άποπομπαίος (apopompaios), 
un cuvânt aplicat de greci unei zeităţi rele împăcată uneori 
prin jerfe. O altă confirmare se găseşte în cartea lui Enoh, unde 
numele Azalzel, evident o denaturare a lui Azazel, este dat unuia 
dintre îngerii căzuţi, arătând lămurit care este interpretarea 
predominantă a evreilor în acel timp. 

„O altă dovadă se găseşte în limba arabă, unde Azazel este folosit 
pentru a denumi un spirit rău.” În plus avem şi dovada lucrării 
ebraice Zohar, şi a scriitorilor cabalistici şi rabinici. Ei ne spun 
că următorul proverb era obişnuit printre evrei: „În ziua ispăşirii, 
un dar lui Sammael.” Ca urmare Moses Gerundinensis se simte 
chemat să spună că nu este un sacrificiu, ci se face doar pentru că 
a fost poruncit de Dumnezeu. 

„Un alt pas în dovadă este atunci când găsim aceeaşi opinie 
trecând de la biserica iudaică la biserica timpurie creştină. Origen 
a fost cel mai erudit dintre părinţii bisericeşti şi, referitor la un 
punct ca acesta, semnificaţia unui cuvânt ebraic, mărturia sa 
este demnă de încredere. Origen spune: ‘Cel care este numit în 
Septuaginta άποπομπαίος, şi în ebraică Azazel, nu este nimeni 
altcineva decât diavolul.’ 

Având deci în vedere dificultăţile care însoţesc orice altă 
semnificaţie, şi dovezile acumulate în favoarea acesteia, 
Hengstenberg afirmă cu mare încredere că Azazel nu poate fi 
nimic altceva decât numele pentru Satan.”

(2) În accepţiunea obişnuită a cuvântului, termenul ţapul 
ispăşitor se aplică oricui a devenit respingător pentru pretenţiile 
dreptăţii; şi în timp ce este revoltător pentru toate concepţiile 
noastre despre caracterul şi slava lui Hristos să îi aplicăm Lui 
acest termen, trebuie să uimească pe oricine ca o denumire foarte 
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potrivită pentru diavol, care este numit în Scriptură ca acuzatorul, 
adversarul, îngerul fântânii adâncului, Beelzebub, Belial, balaurul, 
vrăjmaşul, spiritul rău, tatăl minciunilor, ucigaşul, prinţul dracilor, 
şarpele, ispititorul etc., etc.

(3) Al treilea motiv pentru această poziţie este modul foarte 
izbitor în care ea se armonizează cu evenimentele care vor avea 
loc în legătură cu curăţirea sanctuarului ceresc, după cum ne este 
revelat în Scripturi adevărul.

În simbol, noi vedem (a) că păcatul călcătorului de lege era 
transferat asupra jertfei. (b) Vedem că prin slujba preotului şi prin 
sângele jertfei păcatul era dus în sanctuar. (c) În ziua a zecea a lunii 
a şaptea preotul îndepărta prin sângele jertfei pentru păcat toate 
păcatele din sanctuar şi le punea pe capul ţapului pentru Azazel. 
Şi (d) ţapul pentru Azazel le ducea apoi într-un pământ nelocuit 
(Leviticul 1:1-4; Leviticul 4:3-6; Leviticul 16:5-10.15.16.20-22)

Corespunzător la aceste evenimente simbolice noi privim la 
antitip,  (a) marea jertfă pentru lume făcută pe Calvar. (b) Păcatele 
tuturor celor care se folosesc de meritele sângelui vărsat de Hristos 
prin credinţa în El sunt duse prin serviciul lui Hristos în Sanctuarul 
Noului Legământ. (c) După ce Hristos, slujitorul adevăratului cort 
(Evrei 8:2), Şi-a încheiat serviciul Său, El va îndepărta păcatele 
poporului Său din sanctuar şi le va pune pe capul autorului lor, 
ţapul antitipic pentru Azazel, diavolul; (d) diavolul va fi îndepărtat, 
ducându-le într-un pământ fără locuitori. 

Credem că acesta este următorul eveniment descris în versetele 
observate. Serviciul sanctuarului este, la timpul menţionat aici, 
încheiat. Hristos pune pe capul diavolului păcatele care au fost 
transferate asupra sanctuarului, şi care nu mai sunt puse în 
socoteala sfinţilor, iar diavolul este alungat, nu de către mâna 
Marelui Preot, ci de către mâna unei alte persoane, conform 
serviciului tipic, într-un loc numit aici fântâna adâncului (Adânc). 
Ca urmare acest înger nu este Hristos. Pentru o expunere amplă 
asupra acestui subiect vezi lucrarea Looking unto Jesus; or Christ 
in Type and Antitype.

2. Cheia şi Lanţul.  Nu se poate presupune că lanţul şi cheia 
sunt literale; mai degrabă ele sunt folosite doar ca simboluri ale 
puterii şi autorităţii cu care este îmbrăcat îngerul cu această 
ocazie. 
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3. Adâncul. Cuvântul original semnifică un abis, fără fund, 
adânc, profund. Folosirea sa pare să fie pentru a arăta că acel 
cuvânt semnifică un loc al întunericului, al pustiului şi al morţii. 
Astfel, în Apocalipsa 9:1-2 el este aplicat pustiurilor aride ale 
Deşertului Arabiei, iar în Romani 10:7 este aplicat mormântului. 
Dar pasajul care aruncă în mod deosebit lumină asupra înţelesului 
cuvântului folosit aici se găseşte în Geneza 1:2, unde citim că peste 
faţa adâncului era întuneric”.

Cuvântul redat acolo prin „adânc” este acelaşi cuvânt care este 
redat aici ca „Adânc, fără fund, fără sfârşit” şi textul ar fi putut fi 
tradus prin: „întunericul era peste faţa adâncului sau a abisului”. 
Noi ştim cu toţi la ce se face referire prin acest cuvânt (adânc); 
este folosit aici pentru pământ în starea sa de haos. Cu siguranţă 
că acelaşi lucru trebuie să însemne şi în versetul 3 din Apocalipsa 
20. Să reţinem că în timpul când îngerul face lucrarea aceasta, 
pământul este un cavou uriaş al pustiirii şi al morţii. Glasul lui 
Dumnezeu l-a scuturat din temeliile sale; insulele şi munţii s-au 
mutat din locurile lor; marele cutremur de pământ a dărâmat la 
pământ lucrările cele mai puternice ale omului; cele şapte plăgi 
din urmă au lăsat urmele lor dezolante asupra pământului. Slava 
mistuitoare care însoţeşte venirea Fiului Omului şi-a făcut partea 
ei în realizarea pustiirii generale; cei nelegiuiţi au fost ucişi, carnea 
lor putrezindă şi oasele înălbite stau neîngropate, neadunate şi 
neplânse, de la un capăt al pământului la altul. Astfel pământul 
este golit, pustiit şi răvăşit. (Isaia 24:1). Astfel, el este adus din 
nou, cel puţin în parte, la starea sa originală de confuzie şi haos. 
(Vezi Ieremia 4:19-26, în special versetul 23). Şi ce termen mai 
bun ar putea fi folosit pentru a descrie pământul, întors astfel în 
starea de întuneric şi pustiire pentru o mie de ani decât cel de abis 
sau de adânc? Aici Satan va fi întemniţat în acest timp în mijlocul 
ruinelor pe care în mod indirect le-a produs propria sa mână, 
incapabil de a fugi din locuinţa nenorocirii sale sau de a repara în 
cel mai mic grad ruinele îngrozitoare. 

4. Legarea lui Satan. Noi ştim bine că Satan, pentru a lucra, 
trebuie să aibă supuşi asupra cărora să lucreze. Fără aceştia el nu 
poate face nimic. Dar în timpul întemniţării sale de o mie de ani 
pe acest pământ toţi sfinţii sunt în ceruri, în afara puterii ispitelor 
sale şi toţi cei nelegiuiţi sunt în locuinţa morţilor, în afara puterii 
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sale de a-i înşela. Sfera sa de acţiune este limitată şi astfel el este 
legat, fiind condamnat în această perioadă la o stare de inactivitate 
fără speranţă. Pentru o minte care a fost atât de ocupată cum a fost 
el în ultimii şase mii de ani pentru a înşela pe locuitorii lumii din 
generaţie în generaţie, aceasta trebuie să fie o pedeapsă de cea mai 
mare severitate. 

În conformitate cu această expunere „legarea” lui Satan 
înseamnă pur şi simplu îndepărtarea subiecţilor asupra căruia el 
lucrează. „Dezlegarea” sa înseamnă că ei vor fi aduşi din nou, prin 
înviere, într-o poziţie unde el poate să-şi exercite din nou puterea 
asupra lor. Cu privire la această expunere unii se bucură şi spun 
că am interpretat greşit persoanele şi că cei nelegiuiţi sunt legaţi 
în locul diavolului. Însă cât de adesea auzim în tranzacţiile zilnice 
ale vieţii expresii ca acestea: drumul mi-a fost complet barat sau 
mâinile mi-au fost complet legate. Dar când persoanele folosesc 
astfel de expresii ne imaginăm că obstacolele insurmontabile 
au fost puse literal de-a curmezişul drumului pe care călătoreau 
ele sau că mâinile lor au fost legate literal cu frânghii sau sfori? 
– Nu; noi înţelegem că o combinaţie de împrejurări i-a pus 
în imposibilitatea de a acţiona. Tot aşa şi aici. De ce nu acordă 
oamenii şi Bibliei aceeaşi libertate de vorbire pe care ei o acordă 
în mod incontestabil şi semenilor lor? Mai mult decât aceasta, aici 
este vorba despre o mare limitare a puterii lui Satan, care poate 
fi în mod corect numită o „legare”. El nu mai are puterea de a 
traversa spaţiul şi a vizita alte lumi ci, asemenea unui om, el este 
legat de acest pământ, pe care nu-l va mai părăsi niciodată. Locul 
ruinelor pe care el le-a făcut devine acum temniţa sa întunecoasă, 
până când el este scos pentru execuţie, la sfârşitul celor o mie de 
ani.

Versetele 4-6. Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce 
au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor 
ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina 
Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră 
fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe 
mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.  
Ceilalţi morţi n-au înviat până când nu s-au sfârşit cei o mie 
de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce 



343

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 2

0

au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are 
nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi 
vor împărăţi cu El o mie de ani. 

Înălţarea sfinţilor. Ioan ne îndreaptă acum atenţia de la 
Satan în sumbra sa închisoare, către sfinţi în slavă şi biruinţă, 
sfinţii care domnesc împreună cu Hristos. Ei sunt angajaţi în 
judecată pentru a desemna pedeapsa cuvenită nelegiuiţilor morţi 
pentru faptele lor rele. Din adunarea generală Ioan selectează apoi 
două clase care merită o atenţie specială: mai întâi, martirii care 
au fost decapitaţi pentru mărturia lui Isus şi, în al doilea rând, 
cei care nu s-au închinat fiarei şi icoanei ei. Ultima clasă, cei care 
refuză semnul fiarei şi al chipului ei, sunt desigur cei care aud şi 
ascultă solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14. Dar aceştia nu 
sunt cei decapitaţi pentru mărturia lui Isus, aşa cum vor să ne facă 
a crede unii care pretind că ultima generaţie de sfinţi trebuie să fie 
toţi ucişi. Cuvântul tradus aici prin „celor ce” din expresia „celor ce 
nu se închinaseră fiarei” arată că acolo este introdusă o altă clasă. 
Cuvântul este un pronume relativ compus, δστις (hostis), „toţi 
cei care”, nu un pronume relativ simplu, δς (hos), „care” şi este 
definit de Liddell şi Scott „orişicare, oricine, orişicine”; şi de către 
Robinson. Într-o clasă Ioan a văzut pe martiri, iar în celelalte a 
văzut pe cei care nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei.

Este adevărat că δστις (hostis) este uneori folosit ca un pronume 
relativ simplu ca în 2 Corinteni 3:14, Efeseni 1:23, dar niciodată în 
construcţii ca aceasta, unde este precedat de conjuncţia και („şi”).

Ca nu cumva cineva să spună că, dacă traducem textul „şi cei 
care nu s-au închinat fiarei”, ar trebui să includem milioanele de 
păgâni şi păcătoşi care nu s-au închinat fiarei şi să le promitem 
o domnie de o mie de ani cu Hristos, noi vom atrage atenţia la 
faptul că în capitolul precedent s-a făcut afirmaţia că nelegiuiţii au 
fost cu toţii ucişi şi că pecetea morţii a fost pusă peste ei pentru o 
mie de ani. Ioan priveşte aici numai ceata celor neprihăniţi care au 
avut parte de prima înviere. 

Pentru a evita doctrina a două învieri unii pretind că textul 
„ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani” 
este o interpolare care nu s-ar găsi în textul original şi deci, 
neadevărată. Chiar dacă ar fi aşa aceasta n-ar dezminţi afirmaţia 
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principală că neprihăniţii morţi sunt înviaţi într-o „primă înviere” 
şi că există o a doua înviere cu o mie de ani mai târziu, în care toţi 
cei nelegiuiţi sunt scoşi din mormintele lor. Însă critica nu este 
veridică.Toate cunoştinţele sunt împotriva ei. Verseiunea revizuită 
a Bibliei păstrează acest text.

Două învieri. „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit 
cei o mie de ani”. Orice s-ar putea spune împotriva acestui text, 
nicio exprimare n-ar putea dovedi mai clar cele două învieri. Prima 
este o înviere a celor neprihăniţi la începutul celor o mie de ani. A 
doua înviere este cea a nelegiuiţilor la sfârşitul mileniului. Asupra 
celor ce au parte de prima înviere, a doua moarte nu va avea nicio 
putere. Ei pot trece nevătămaţi prin elementele care vor nimici 
pe cei nelegiuiţi ca pleava. Ei vor fi în stare să rămână lângă un 
foc mistuitor şi lângă nişte flăcări veşnice. (Isaia 33:14-15). Ei vor 
fi în stare să privească trupurile moarte ale oamenilor care s-au 
răzvrătit împotriva Domnului, când focul nu se stinge şi viermele 
lor nu moare. (Isaia 66:24). Diferenţa dintre cei neprihăniţi şi cei 
nelegiuiţi în această privinţă este văzută din nou din faptul că, în 
timp ce Dumnezeu este pentru ultimii un foc mistuitor, El este 
pentru poporul Său soare şi scut.

Învierea nelegiuiţilor. Nelegiuiţii care sunt înviaţi la 
sfârşitul celor o mie de ani trăiesc în realitate aşa cum au trăit 
odată pe pământ. A tăgădui aceasta înseamnă a încălca afirmaţia 
acestei scripturi. Noi nu suntem informaţi în ce condiţie fizică vor 
fi înviaţi ei. În această privinţă se obişnuieşte să spunem că ceea 
ce am pierdut necondiţionat prin Adam este refăcut necondiţionat 
prin Hristos. Cu privire la starea fizică, aceasta probabil nu trebuie 
luată într-un sens nelimitat, căci neamul omenesc a pierdut în mare 
măsură din statură şi forţă vitală, care nu trebuie să fie restaurate la 
cei nelegiuiţi. Dacă se întorc la nivelul intelectual şi la starea fizică pe 
care ei au posedat-o în timpul vieţii sau perioadei de încercare a lor, 
aceasta ar fi desigur suficient pentru a-i face în stare să primească în 
mod inteligent  în cele din urmă ultima judecată cuvenită lor pentru 
toate faptele făcute în timpul vieţii pe acest pământ.

Versetele 7-10. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satan va fi 
dezlegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari 
sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca 
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să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei 
s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi 
cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc şi i-a  mistuit. Şi 
diavolul care-i înşela a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, 
unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte 
în vecii vecilor.

Pierzarea celor necredincioşi. La sfârşitul celor o mie 
de ani, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, în care sfinţii au locuit în 
ceruri în timpul acelei perioade, coboară şi se aşează pe pământ. El 
(Ierusalimul) devine atunci tabăra sfinţilor în jurul căreia se adună 
nelegiuiţii înviaţi fără număr ca nisipul mării. Diavolul îi înşală şi 
îi aduce la această bătălie. Ei sunt convinşi să pornească un război 
nelegiuit împotriva cetăţii sfinte în speranţa unor avantaje ce vor 
fi câştigate prin cucerirea ei. Fără îndoială, că Satan îi convinge 
că ei pot birui pe sfinţi să cucerească cetatea şi să stăpânească 
pământul. Dar un foc se coboară de la Dumnezeu din ceruri şi-i 
mistuie. Cu privire la cuvântul tradus aici „i-a mistuit” profesorul 
Stuart recunoaşte că este un „Întăritor al sensului” şi semnifică „a 
înghiţi, a devora”, arătând extirparea totală.” (Hudson, Hristos, 
viaţa noastră, p. 146).  Acesta este timpul nimicirii oamenilor 
nelegiuiţi – timpul când „trupurile cereşti se vor topi de mare 
căldură şi pământul cu tot ce este pe el va arde” şi când lucrurile 
care sunt pe pământ vor fi arse (2 Petru 3:7, 10). În lumina acestor 
Scripturi noi putem vedea cum nelegiuiţii îşi primesc răsplata pe 
pământ. (Proverbele 11:31). Noi putem vedea, de asemenea, că 
răsplata aceasta nu este o viaţă veşnică de chin, ci o „extirpare 
totală”, o nimicire completă. 

Nelegiuiţii nu vor călca niciodată pe Noul Pământ. 
Două puncte de vedere merită trecător atenţia în această privinţă. 
Primul este că pământul este reînnoit la a doua venire a lui Hristos 
şi este locuinţa sfinţilor pentru o mie de ani. Altul este că atunci 
când revine pentru a doua oară, Hristos îşi întemeiază împărăţia în 
Palestina şi realizează împreună cu sfinţii Săi o lucrare de cucerire 
asupra naţiunilor rămase pe pământ în timpul celor o mie de ani 
supunându-le astfel. 

Unele dintre multele obiecţii la primul punct de vedere este că 
aceasta face ca nelegiuiţii să se ridice la învierea lor şi împreună 
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cu diavolul în frunte calcă cu picioarele lor nesfinţite pe pământul 
curăţit şi sfânt, în timp ce sfinţii care l-au avut în posesiune, timp de 
o mie de ani, sunt obligaţi să cedeze teren şi să fugă în cetate. Noi nu 
putem crede că moştenirea sfinţilor va fi vreodată stricată astfel sau 
că frumoasele câmpii ale Noului Pământ vor fi murdărite vreodată la 
picioarele necurate ale nelegiuiţilor înviaţi. Pe lângă faptul că încalcă 
toate ideile de proprietate, nu există niciun pasaj în Scriptură din care 
să poată fi trasă vreo concluzie care să sprijine această poziţie. 

În ce priveşte al doilea punct de vedere, una dintre numeroasele 
absurdităţi ale sale este că, deşi Hristos şi sfinţii Săi au cucerit 
pământul în timpul celor o mie de ani, la sfârşitul acestei perioade 
nelegiuiţii câştigă supremaţia, cei credincioşi pierd din teritoriu, 
lucrarea a o mie de ani este ruinată şi ei sunt constrânşi să se 
retragă în mod ruşinos în cetate pentru adăpost, lăsând pământul 
fără luptă, sub dominaţia vrăjmaşilor lor. Cei care doresc, pot să 
îşi stoarcă mintea încercând să armonizeze neconcordanţele şi 
absurdităţile unor asemenea teorii, sau pot încerca să îşi extragă 
mângâiere din această perspectivă îndoielnică. Cât despre noi, 
preferăm o ocupaţie mai bună şi o speranţă mai luminoasă.

O mie de ani în ceruri.  În contrast cu aceste teorii există 
armonie în punctul de vedere prezentat aici. Şi anume, sfinţii sunt 
cu Hristos în ceruri în timpul celor o mie de ani, în timp ce pământul 
este pustiit. Sfinţii şi cetatea coboară şi morţii nelegiuiţi sunt înviaţi 
şi se ridică împotriva ei. Acolo cei din urmă îşi primesc judecata lor. 
Din flăcările curăţitoare care îi nimicesc ies ceruri noi şi un pământ 
nou care vor fi locuinţa neprihăniţilor din veacurile nesfârşite. 

Supuşi la chinuri. Din versetul 10 unii au argumentat că 
diavolul singur urma să fie chinuit zi şi noapte; dar mărturia 
acestui verset include mai mult decât atât. Expresia verbală „vor 
fi munciţi” este la plural şi face afirmaţia cu privire la fiară şi la 
prorocul mincinos, în timp ce dacă ar fi fost la singular ea s-ar fi 
referit numai la diavol. Se remarcă în expresia „unde este fiara şi 
prorocul mincinos” că verbul „este” este un cuvânt de substituţie. 
Ar fi mai corect a fi înlocuit cuvintele „au fost aruncaţi” prin 
coordonare cu ceea ce s-a spus despre diavol cu puţin înainte. 
Fraza ar suna astfel: „Diavolul a fost aruncat în lacul de foc, unde 
au fost aruncaţi, de asemenea, fiara şi prorocul mincinos.” Fiara şi 
prorocul mincinos au fost aruncaţi în iazul de foc şi au fost nimiciţi 
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la începutul celor o mie de ani (Apocalipsa 19:20). Persoanele din 
care au fost compuse organizaţiile lor se ridică la a doua înviere şi 
o nimicire finală similară îi loveşte, sub numele de Gog şi Magog. 

Iazul de foc. Unii cititori pot fi îndemnaţi să întrebe care ar fi 
definiţia iazului de foc. N-ar putea să fie numit acesta un simbol al 
agenţilor de care se foloseşte Dumnezeu la încheierea luptei sale 
cu nelegiuiţii vii la începutul celor o mie de ani şi cu toate oştile 
celor nelegiuiţi la sfârşitul acelei perioade? Desigur că focul literal 
va fi folosit în mare măsură în această lucrare. Noi putem descrie 
mai bine efectele sale decât agentul în sine. La a doua venire a 
lui Hristos aceasta va fi flacăra de foc în care este descoperit 
Domnul Isus, duhul gurii Sale şi strălucirea venirii Sale, prin care 
este mistuit omul păcătos, focul în care va fi ars cu desăvârşire 
Babilonul cel mare. (Apocalipsa 18:8). La sfârşitul celor o mie de 
ani va fi ziua care va arde ca un cuptor (Maleahi 4:1), căldura sa 
va topi elementele pământului şi va arde lucrurile care sunt pe 
el, acesta este focul din Tofet „pregătit pentru rege” (diavolul şi 
îngerii săi din Matei 25:41), rugul adânc şi lat „pe care suflarea 
Domnului îl aprinde ca un şuvoi de pucioasă” (Isaia 30:33). Pe 
scurt, acesta este focul care coboară de la Dumnezeu din ceruri. 
(Cu privire la expresia „vor fi munciţi zi şi noapte, în vecii vecilor” 
vezi comentarii la Apocalipsa 14:11). 

Versetele 11-15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, 
şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea 
Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, 
mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. 
Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care 
este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, 
după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi 
pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat 
înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după 
faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate 
în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Şi oricine n-a 
fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.

Cu versetul 11 Ioan introduce o altă scenă în legătură cu 
soarta finală a celor nelegiuiţi. Aceasta este tronul cel mare şi 
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alb al judecăţii înaintea căruia ei sunt adunaţi ca să-şi primească 
sentinţa înfricoşătoare de condamnare şi moarte. În faţa acestui 
tron cerurile şi pământul au fugit şi nu s-a mai găsit loc pentru 
ele. Un moment de reflecţie asupra schimbărilor care vor avea loc 
atunci pe pământ ne va scoate în evidenţă marea forţă a acestei 
exprimări. Scena este cea din ziua Domnului despre care vorbeşte 
Petru, care este „pierirea oamenilor nelegiuiţi” şi în care chiar 
„trupurile cereşti” se vor topi de mare căldură. (2 Petru 3:7-13). 
Cetatea se află atunci pe pământ, temeliile sale extinzându-se 
bineînţeles sub întreaga sa suprafaţă, aşa încât ea nu va fi afectată 
de schimbările care au loc, sau de stările de lucruri ce pot exista 
pe pământul de sub ea. Focul coboară de la Dumnezeu din ceruri. 
Lucrurile care sunt în lume sunt arse şi nelegiuiţii sunt nimiciţi. 
Acesta este focul gheenei care conţine toate elementele necesare 
pentru a mistui cu desăvârşire orice fiinţă muritoare care vine sub 
puterea sa. (Marcu 9:43-48). Atunci se va împlini Isaia 66:24: 
„Şi când vor ieşi (cei neprihăniţi) vor vedea trupurile moarte ale 
oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea; căci viermele lor nu 
va muri şi focul lor nu se va stinge şi vor fi o pricină de groază 
pentru orice făptură.”

În primul rând, lucrările care sunt în lume sunt arse; şi prin 
gazele otrăvitoare care se ridică, şi flăcări, cei răi sunt distruşi; 
acesta este focul gheenei, care conţine toate elementele necesare 
pentru a consuma complet orice fiinţă muritoare care ajunge sub 
puterea sa (Marcu 9:43-48); şi atunci se va împlini Isaia 66:24: „Şi 
ei [cei neprihăniţi] vor ieşi, şi vor privi la cadavrele oamenilor care 
au păcătuit împotriva mea; pentru că viermele lor nu va muri, şi 
focul lor nu va fi stins; şi ei vor fi o urâciune pentru toată carnea.”

În al doilea rând, căldura se ridică până când tot materialul din 
care este compus acest glob pământesc este topit, ca minereul în 
cuptorul topitorului, şi întregul pământ devine o masă lichidă, 
arzândă, topită. Pe aceasta pluteşte oraşul, la fel cum corabia lui 
Noe plutea pe apele potopului. Atunci se va împlini şi Isaia 33:14: 
„Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din 
noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice?” Răspunsul 
la următoarele versete arată că cei neprihăniţi vor putea aceasta. 
Acesta trebuie să fie timpul la care se aplică întrebările şi 
răspunsurile lui Isaia. 
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În al treilea rând, mai există un nivel care trebuie atins. Este 
bine ştiut faptul că la un nivel suficient de căldură, orice substanţă 
de pe acest pământ poate fi redusă la starea de gaz, şi astfel să 
devină invizibilă. La fel va fi atunci cu întregul pământ. Dacă 
ar fi crescută căldura la un nivel suficient al intensităţii, nu ar fi 
convertit întregul pământ în gaz, şi astfel în sensul cel mai literal 
s-ar evapora, aşa încât nu s-ar mai găsi loc pentru el? Oraşul ar 
părea să fie atunci, aşa cum în mod virtual va fi, suspendat în 
mijlocul cerului.

În toată această conflagraţie elementele nu sunt distruse. Ele 
sunt numai topite şi curăţite de stricăciunea păcatului şi de orice 
urmă de blestem. Cel Atotputernic porunceşte să-şi facă apariţia: 
„Iată Eu fac toate lucrurile noi… S-a isprăvit” (Apocalipsa 21:5-6) 
şi particulele se combină pentru a compune o nouă lume; şi acolo, 
sub privirea uimitoare şi plină de admiraţie a tuturor celor mântuiţi 
şi a oştii îngereşti, se trece din nou prin lucrarea de creaţiune. La 
prima creaţiune „stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie 
şi toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie.” (Iov 38:7). La 
această nouă creaţiune acel cântec şi strigăt va fi amplificat prin 
glasurile fericite ale celor mântuiţi. Astfel, acest pământ deviat 
pentru un timp prin păcat de pe orbita bucuriei şi păcii va fi adus 
înapoi, reînnoit în armonie cu universul credincios pentru a fi 
căminul veşnic al celor mântuiţi. 

Cărţile de rapoarte. Oamenii sunt judecaţi după lucrurile 
scrise în cărţi. Din aceasta noi aflăm solemnul fapt că în ceruri se 
ţine un raport al tuturor faptelor noastre. Un raport credincios şi 
fără greş este făcut de îngerii secretari. Nelegiuiţii nu pot ascunde 
niciuna din faptele lor. Ei nu-i pot mitui pe îngeri ca să treacă cu 
vederea faptele lor nelegiuite. Ei trebuie să le întâlnească din nou 
şi să fie judecaţi în conformitate cu ele. 

Executarea sentinţei. Nelegiuiţii urmează să fie pedepsiţi în 
conformitate cu faptele lor. Scriptura declară că ei vor fi răsplătiţi 
după faptele lor. Vor fi atunci grade diferite în pedepsirea celor 
răi; şi se poate pune acum întrebarea cum poate fi armonizat acest 
lucru cu opinia că moartea este pedeapsa pentru păcat şi că vine 
la fel asupra tuturor. Să îi întrebăm pe credincioşii în nenorocirea 
eternă cum vor menţine ei gradele diferite în sistemul lor. Ei ne 
spun  că gradul durerii suferite va fi în fiecare caz proporţional cu 
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vina celui ce o suferă. Dar cum se poate aceasta? Nu sunt flăcările 
iadului la fel se severe în toate părţile? Şi nu vor afecta ele în mod 
egal toate sufletele imateriale aruncate înăuntru? Însă Dumnezeu 
poate interveni, se spune, pentru a produce efectul dorit. Foarte 
bine, atunci, răspundem, nu ar putea El interveni, dacă este 
necesar, şi să regleze în grad durerea care va însoţi aplicarea 
morţii asupra păcătosului, ca punct culminant al pedepsei sale? 
Atunci, punctul nostru de vedere este egal cu cel obişnuit în 
această privinţă, în timp ce posedă avantaje mult mai mari într-o 
alta; pentru că în timp ce aceea trebuie să găsească gradele de 
pedeapsă doar în intensitatea durerii, durata fiind la fel pentru 
toţi, aceasta nu poate avea grade doar în durere, ci şi în durată; 
în aşa măsură încât cineva poate pieri într-o perioadă scurtă de 
timp, şi suferinţele îndelungate ale altora se pot extinde încă mult 
timp. Însă noi încă înţelegem că suferinţele fizice vor fi un lucru 
neînsemnat pe lângă pierderea lor incomparabilă, fiecare conform 
cu capacitatea sa de apreciere. Tinerii care aveau cu puţin mai 
mult decât vârsta maturităţii, fiind mai puţin capabili să înţeleagă 
situaţia şi pierderea, o vor simţi bineînţeles mai puţin; cel cu mai 
mulţi ani, mai mare capacitate şi, în consecinţă, o experienţă mai 
mare în păcat, povara destinului său va fi proporţional mai mare; 
în timp ce omul cu un intelect gigantic şi capacitate de înţelegere 
aproape nelimitată, - care drept urmare a posedat o influenţă mai 
mare spre rău, şi a fost cu atât mai vinovat pentru că şi-a devotat 
puterile în serviciul acelui rău, - fiind mai capabil să îşi înţeleagă 
situaţia pe deplin, să înţeleagă destinul său, şi să îşi dea seama 
de pierdere, o va simţi mult mai adânc decât oricare. În sufletul 
său, fierul va intra cu adevărat mult mai intolerabil de adânc. Şi 
astfel, printr-o lege consacrată a minţii, suferinţele fiecăruia pot 
fi potrivite în modul cel mai exact, conform cu măreţia vinei sale. 

Faptul că gradul de suferinţă pe care urmează să o îndure 
fiecare este luat în considerare ca o parte a pedepsei pentru 
păcatele lor, este evident din Romani 2:6-10. Pavel, vorbind aici 
despre „judecata viitoare a lui Dumnezeu”, spune: 

„Care va răsplăti fiecărui om conform cu faptele sale: celui care 
prin stăruinţă răbdătoare în facerea binelui caută slavă şi glorie şi 
nemurire [el le va da], viaţa veşnică; însă celor care sunt certăreţi, 
şi care nu ascultă adevărul, ci ascultă de nedreptate, [el le va da], 
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indignare şi mânie, necaz şi suferinţă, asupra sufletului fiecărui 
om care face răul, întâi iudeului, apoi neamurilor.”

Cartea vieţii. Se poate întreba de ce este adusă cartea vieţii cu 
această ocazie, când toţi cei care au parte de a doua înviere, după 
care este localizată această scenă, sunt deja hotărâţi de mai înainte 
pentru a doua moarte? Cel puţin un motiv evident este ca toţi să 
poată vedea că niciunul din numele celor din mulţimea care mor 
la a doua moarte nu este în cartea vieţii şi de ce nu sunt ele acolo şi 
dacă numele au fost vreodată acolo de ce nu au rămas acolo. Astfel, 
toate inteligenţele universului pot vedea că Dumnezeu lucrează cu 
dreptate şi fără părtinire. 

Şi „moartea şi locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc, 
aceasta este moartea a doua”. (Apocalipsa 20:14, engl.) Aceasta 
este epitaful final al tuturor puterilor care s-au ridicat ca să se 
împotrivească voinţei şi lucrării Domnului. Satan a început şi 
a condus această lucrare josnică. O parte din îngerii cerului s-a 
asociat cu el în poziţia sa falsă şi în lucrarea sa criminală şi pentru 
el, cât şi pentru ei, a fost pregătit focul veşnic. (Matei 25:41). 
Oamenii au fost implicaţi numai pentru că s-au asociat cu ei în 
răscularea sa. Dar aici controversa se sfârşeşte. Focul este pentru 
ei veşnic, pentru că nu le permite să scape şi nu se sfârşeşte până 
nu sunt mistuiţi. Moartea a doua este pedeapsa lor şi acesta este „o 
pedeapsă veşnică” (Matei 25:46), pentru că ei nu vor găsi scăpare 
din îmbrăţişarea ei înspăimântătoare. „Fiindcă plata păcatului 
este moartea”, nu pedepsirea veşnică.

Să recapitulăm argumentarea. „Oricine n-a fost găsit scris în 
cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc.” Cititorule, este scris 
numele tău în cartea vieţii? Te străduieşti tu pentru a evita soarta 
înfricoşătoare care aşteaptă pe cei nelegiuiţi? Nu te linişti până 
când nu ai motiv de a crede că numele tău este printre cele care se 
vor împărtăşi la sfârşit de viaţa veşnică. 
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Capitolul 21

Noul Ierusalim
 

Subiectul acestui capitol este, începând cu versetul 2, Noul 
Ierusalim, dar înainte de a introduce aceasta, Ioan ne spune 

că cerul şi pământul de acum şi marea nu mai erau:

Versetul 1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru 
că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai 
era. 

Un cer nou şi un pământ nou. Fără îndoială că Ioan înţelege 
prin cerul dintâi şi pământul dintâi cerul actual şi pământul actual, 
„cerurile şi pământul de acum” (2 Petru 3:7). Unii au presupus 
că atunci când Biblia vorbeşte despre al doilea cer în care este 
paradisul şi pomul vieţii (2 Corinteni 12:2 şi Apocalipsa 2:7), ea 
s-ar referi la cerul care va fi în viitor şi aceasta n-ar constitui o 
dovadă că există un paradis şi un pom al vieţii literal în cer în 
timpul de faţă. Ei îşi întemeiază punctul lor de vedere pe faptul că 
Petru vorbeşte despre trei ceruri şi trei pământuri; acelea dinainte 
de potop, cele pe care suntem acum şi cele care urmează să vină. 
Dar această teorie este răsturnată cu desăvârşire de versetul 1 din 
Apocalipsa 21; căci aici Ioan numără numai două ceruri şi două 
pământuri. Cel pe care noi suntem acum el îl denumeşte primul 
pământ şi tot aşa şi cerul nou din viitor în conformitate cu acest 
raţionament va fi al doilea, şi nu al treilea, aşa cum presupun ei că 
socoteşte Petru. Deci, este sigur că Petru nu a dorit să stabilească 
o ordine numerică în concordanţă cu care să vorbim despre unul 
ca cel dintâi, despre altul ca al doilea şi despre ultimul ca cel de al 
treilea. Scopul raţionamentului său a fost în mod simplu pentru 
a arăta că aşa cum un cer literal şi un pământ literal au urmat 
nimicirea pământului prin potop, tot astfel un cer literal şi un 
pământ literal vor urma prin înnoirea sistemului prezent prin 
foc. De aceea nu este nicio dovadă că atunci când Biblia vorbeşte 
despre al treilea cer, ea s-ar referi la a treia stare a cerurilor şi a 
pământului actual, căci atunci toţi scriitorii Bibliei ar fi socotit în 
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acelaşi fel. Astfel, argumentele celor care se străduiesc să combată 
existenţa unui Paradis şi a unui pom al vieţii literal în prezent, 
cad la pământ. Desigur, Biblia recunoaşte trei ceruri în starea 
prezentă a lucrurilor, primul sau cerul atmosferic, în care locuiesc 
păsările cerului, al doilea cerul planetar, regiunea soarelui, 
lunii şi stelelor şi al treilea, mai sus de celelalte, unde se găsesc 
paradisul şi pomul vieţii (Apocalipsa 2:7), unde îşi are reşedinţa 
Dumnezeu şi tronul Său (Apocalipsa 22:1-2) la care a fost ridicat 
Pavel în viziunea cerească (2 Corinteni 12:2), în care s-a înălţat 
Hristos când a părăsit pământul (Apocalipsa 12:5), unde El şade 
acum ca preot-împărat pe tron cu Tatăl Său (Zaharia 6:13) şi unde 
este cetatea slăvită care-şi aşteaptă sfinţii ce vor intra în viaţă 
(Apocalipsa 21:2). Binecuvântat să fie Dumnezeu că ne-a trimis 
veşti din acea ţară strălucită către această lume îndepărtată a 
noastră! Mulţumiri fie aduse numelui Său sfânt că a fost deschisă 
o cale care conduce drept, ca o cărare strălucitoare de lumină către 
acele locaşuri fericite!

Marea nu mai era. Întrucât Ioan spune „marea nu mai era” 
uneori se pune întrebarea: Pe Noul Pământ nu va mai fi mare? 
Aceasta nu rezultă cu certitudine din acest text, căci Ioan vorbeşte 
numai despre pământul de acum, despre cerul de acum şi despre 
marea de acum. Acest text ar putea fi tradus astfel: Căci cerul 
dintâi şi pământul dintâi au trecut şi marea [οΰκ έστιν έτι] (ouk 
estin eti, nu mai este) a trecut”; adică marea veche nu mai apare 
şi nici cerul vechi şi nici pământul vechi. Încă acolo ar putea fi o 
mare nouă, aşa cum este şi un pământ nou. 

Dr. Clarke spune cu privire la acest text: „Marea n-a mai apărut 
ca şi cerul dintâi şi pământul dintâi. Toate au fost făcute noi şi, 
probabil, o mare nouă a ocupat o poziţie diferită şi a fost distribuită 
diferit faţă de marea veche.” 

Râul vieţii, despre care citim în capitolul următor, izvorăşte de 
la tronul lui Dumnezeu şi, curgând printre străzile largi ale cetăţii, 
trebuie să aibă un loc în care să-şi verse apele şi ce-ar putea fi acesta 
decât marea Noului Pământ? Că va exista o mare sau mai multe 
mări pe Noul Pământ se poate deduce din profeţia care vorbeşte 
despre domnia viitoare a lui Hristos, după cum urmează: „El… va 
stăpâni de la o mare la cealaltă şi de la un râu până la marginile 
pământului.” (Zaharia 9:10). Dar că trei pătrimi din globul 
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pământesc vor fi lăsate ca acum sub stăpânirea deşerturilor de 
ape, cu greu se poate presupune. Lumea cea nouă, care va fi locuită 
de poporul credincios al lui Dumnezeu va avea toate lucrurile care 
vor contribui la proporţia, utilitatea şi frumuseţea sa. 

Versetele 2-4. „Şi eu am văzut coborându-se din cer de la 
Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă 
împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, 
care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: `Iată cortul lui 
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul 
Lui, şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El 
va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. 
Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că 
lucrurile dintâi au trecut.`

Casa Tatălui. În legătură cu viziunea pe care Ioan o are cu 
privire la cetatea sfântă, care se coboară de la Dumnezeu din 
ceruri, se aude o voce spunând: „Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii; şi El va locui cu ei.” Concluzia naturală care rezultă este 
că tabernacolul menţionat aici este cetatea. Acea cetate de aici este 
numită în Ioan 14 casa Tatălui în care sunt multe locuinţe. Dacă 
s-ar ridica vreo obiecţie în vreo minte că aceasta este un loc prea 
permanent pentru a fi numit un tabernacol, răspundem că expresia 
„tabernacol” are uneori semnificaţia unei reşedinţe permanente. 
Marele Dumnezeu îşi stabileşte locuinţa pe acest pământ, dar noi 
nu presupunem că Dumnezeu este limitat la aceasta sau la vreo 
alta dintre lumile create de El. El are aici un tron şi pământul 
se bucură atât de mult de prezenţa Sa încât se poate spune că El 
locuieşte cu oamenii. De ce ar fi această cugetare un lucru ciudat? 
Singurul Fiu al lui Dumnezeu este aici ca stăpân al împărăţiei Sale 
deosebite. Cetatea Sfântă va fi aici. Oştirile cereşti au un interes 
faţă de această lume probabil mai mare decât faţă de oricare alta; 
judecând după una din parabolele Mântuitorului, va fi mai multă 
bucurie în cer pentru o singură lume mântuită, decât pentru 
nouăzeci şi nouă care nu au avut nevoie de mântuire. 

Niciun motiv pentru lacrimi. „Dumnezeu va şterge orice 
lacrimă din ochii lor”. El nu va şterge literal orice lacrimă din ochii 



355

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 C
ap

it
ol

ul
 2

1

poporului Său, căci acolo nu vor fi lacrimi care să trebuiască şterse. 
El le şterge lacrimile îndepărtând toate motivele de lacrimi. 

Versetele 5-6. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: `Iată, 
Eu fac toate lucrurile noi.` Şi a adăugat: `Scrie, fiindcă aceste 
cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.` Apoi mi-a zis: 
,,S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. 
Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei 
vieţii.

Noua creaţiune.  Cel ce şade pe tron este aceeaşi fiinţă care 
este menţionată în versetele 11 şi 12 din capitolul precedent. El 
spune: „Eu fac noi toate lucrurile” (versetul 5, engl.) şi nu „Eu 
fac toate lucrurile noi”. Pământul nu este nimicit, descompus şi 
nu este creat unul nou, ci toate lucrurile de pe el sunt făcute noi. 
Să ne bucurăm că aceste cuvinte sunt adevărate. Când aceasta 
se va realiza, totul va fi gata pentru rostirea expresiei sublime: 
„S-a isprăvit!” Umbra întunecoasă a păcatului a fost ştearsă 
pentru veşnicie. Cei nelegiuiţi, rădăcină şi ramură (Maleahi 4:1) 
sunt excluşi din ţara celor vii şi un imn universal de laudă şi de 
mulţumire (Apocalipsa 5:13) se înalţă de la lumea celor mântuiţi şi 
de la un univers curat către Dumnezeul păstrător al legământului. 

Versetele 7-8. „Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu 
voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu. Dar cât despre fricoşi, 
necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii 
la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu 
foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.

Marea moştenire. Biruitorii sunt „sămânţa lui Avraam, 
moştenitori prin făgăduinţă”. (Galateni 3:29). Făgăduinţa cuprinde 
lumea (Romani 4:13) şi sfinţii vor înainta pe Noul Pământ, nu ca 
robi sau străini, ci ca moştenitori legali ai proprietăţii cereşti şi ca 
proprietari ai pământului. 

Teama celui chinuit. Dar fricoşii şi necredincioşii îşi au 
partea în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă. Cuvântul „fricoşii” 
pune în încurcătură pe unele persoane conştiincioase care s-au 
temut mai mult sau mai puţin în experienţa lor creştină. De aceea, 
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este bine să ne întrebăm despre ce fel de teamă este vorba aici. Nu 
este frica de propria noastră slăbiciune sau de puterea ispititorului. 
Aceasta nu este teama de a nu păcătui sau de a cădea pe cale sau de 
a nu reuşi. Astfel de teamă ne conduce la Domnul pentru ajutor. 
Ci teama menţionată aici este în legătură cu necredinţa, o teamă 
de ridiculizare şi împotrivirea din partea lumii, o teamă de a ne 
încrede în Domnul şi de a îndrăzni, bazându-ne pe făgăduinţele 
Sale, o teamă că El nu va împlini ceea ce a declarat şi că cel ce se 
încrede în El va fi lăsat de ruşine. Nutrind o astfel de teamă cineva 
poate fi numai pe jumătate în serviciul Său. Acesta este lucrul cel 
mai dezonorant pentru Dumnezeu. Aceasta este teama despre 
care ni se porunceşte să n-o avem. (Isaia 51:7). Aceasta este teama 
care ne aduce condamnarea de aici şi, în final, va duce pe cei care 
sunt stăpâniţi de ea în iazul de foc care este moarta a doua. 

Versetele 9-14. Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele 
şapte potire, pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a 
vorbit cu mine, şi mi-a zis: `Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta 
Mielului!` Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi 
mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer 
de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o 
piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. 
Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece 
porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte 
nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. 
Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre 
miazăzi, trei porţi; şi spre apus trei porţi. Zidul cetăţii avea 
douăsprezece temelii, şi pe ele erau cele douăsprezece nume 
ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

Mireasa, soţia Mielului. Această mărturie arată că Noul 
Ierusalim este mireasa, soţia Mielului. Îngerul spune lui Ioan în 
mod lămurit că îi va arăta mireasa, soţia Mielului. Noi putem fi 
siguri că el (îngerul) nu l-a înşelat pe Ioan, ci şi-a împlinit la literă 
promisiunea. Însă tot ceea ce i-a arătat el a fost Noul Ierusalim, 
care deci trebuie să fie soţia Mielului. Nu ar fi necesar a dovedi că 
această cetate nu este biserica, dacă n-ar exista teoria populară 
care să interpreteze greşit Scripturile dând această explicaţie. 
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Această cetate nu poate fi biserica, căci ar fi absurd a deduce că 
biserica ar putea avea patru laturi, una la nord, una la sud, una 
la est şi una la vest. Ar fi, de asemenea, absurd a spune despre 
biserică faptul că ar avea un perete mare şi înalt cu douăsprezece 
porţi, trei în fiecare parte a punctelor cardinale. Într-adevăr, 
întreaga descriere a cetăţii redată în acest capitol ar fi mai mult 
sau mai puţin obscură dacă ar fi aplicată bisericii. 

Iarăşi: În epistola către Galateni Pavel vorbeşte despre aceeaşi 
cetate şi spune că ea este mama noastră, referindu-se la biserică. 
Atunci biserica nu este cetatea însăşi, ci copiii cetăţii. Versetul 24 
al capitolului pe care-l comentăm vorbeşte despre naţiunile celor 
mântuiţi, care umblă în lumina acestei cetăţi. Aceste naţiuni care 
sunt mântuite şi care constituie pe pământ biserica, sunt deosebite 
de cetate, în lumina căreia ele umblă. Rezultă că cetatea este o 
cetate literală constituită din toate materialele preţioase descrise 
aici. 

Dar cum poate fi cetatea mireasa, soţia Mirelui? Inspiraţia a 
găsit potrivit să vorbească despre ea sub acest simbol şi pentru 
fiecare credincios în Biblie aceasta trebuie să fie suficient. Simbolul 
este introdus pentru prima dată în Isaia 54. Aici se are în vedere 
cetatea Noului Legământ. Ea este prezentată ca fiind pustiită 
în timp ce vechiul legământ era în vigoare şi evreii şi vechiul 
Ierusalim au fost obiecte speciale ale îngrijirii lui Dumnezeu. Însă 
este spus că „fiii celei lăsate de bărbat” vor fi mai mulţi decât „fiii 
celei măritate”. Mai departe, se spune „Făcătorul tău este bărbatul 
tău” şi făgăduinţa finală a Domnului către această cetate conţine 
o descriere similară aceleia pe care o avem aici, în Apocalipsa, şi 
anume „iată îţi voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu şi-ţi voi 
da temelii de safir. Îţi voi face crestele zidurilor de rubin, porţile de 
pietre scumpe şi tot ocolul de nestemate. Toţi fiii tăi vor fi ucenici 
ai Domnului.” (Isaia 54:11-13). Aceasta este chiar făgăduinţa la 
care se referă Pavel şi pe care o comentează în epistola sa către 
Galateni, când spune: „Dar Ierusalimul cel de sus este slobod şi 
el este mama noastră” (Galateni 4:26), căci în versetul următor el 
citează chiar această profeţie din cartea lui Isaia pentru a susţine 
declaraţia sa. Aici, deci, Pavel face o aplicaţie inspirată a profeţiei 
lui Isaia, care nu poate fi înţeleasă greşit şi în aceasta el arată că 
sub simbolul unei „femei”, „soţie” ai cărei „copii” vor fi înmulţiţi, 
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Domnul vorbeşte despre Noul Ierusalim, cetatea de sus, în contrast 
cu Ierusalimul pământesc din ţara Palestinei. Pentru acea cetate 
Domnul se numeşte pe El însuşi „soţ”. În completare la aceasta, 
noi avem mărturia aceloraşi fapte în Apocalipsa 21.

Totul este în armonie cu acest punct de vedere. Hristos este 
numit Tatăl poporului Său (Isaia 9:6); Ierusalimul de sus este 
numit mama noastră, iar noi suntem numiţi copii. Sub simbolul 
căsătoriei Hristos este reprezentat ca mire, cetatea ca mireasă şi noi, 
biserica, oaspeţi. Nu este nicio pricină de confuzie a personajelor 
de aici. Dar punctul de vedere popular, care consideră cetatea ca 
fiind biserică şi biserica mireasa, face biserica să fie în acelaşi timp 
şi mamă, şi copii, şi mireasă, şi oaspeţi. 

Punctul de vedere că nunta Mielului este inaugurarea lui Hristos 
ca împărat pe tronul lui David şi că parabolele din Matei 22:1-14; 
Matei 25:1-13; Luca 12:35-37 şi Luca 19:12-27 se aplică acelui 
eveniment este confirmat mai departe de un binecunoscut obicei 
antic. Se spune că atunci când o persoană îşi prelua poziţia de 
conducător peste popor şi era investit cu acea putere, evenimentul 
aceasta era numit nuntă şi era însoţit în mod obişnuit de un ospăţ, 
care era numit cina nunţii. În nota sa la Matei 22:2, Dr. Clarke 
spune:

O nuntă pentru Fiul Său. Un ospăţ de nuntă este traducerea 
mai potrivită a cuvântului γαμους (gamos). Sau un ospăţ de 
inaugurare, când fiul său era pus în posesiunea guvernării şi 
astfel el şi supuşii săi deveneau căsătoriţi împreună. Mulţi critici 
eminenţi înţeleg această parabolă ca indicând instalarea Fiului 
Său de către Tatăl în împărăţia Sa Mesianică. (Vezi 1 Regi 1:5-
9.19.25 etc., unde este menţionat un astfel de ospăţ).” 

O cetate creştină. Numele celor 12 apostoli pe temeliile 
cetăţii arată că aceasta este o cetate creştină şi nu o cetate ebraică. 
Numele celor 12 seminţii pe porţi arată că toţi cei mântuiţi din 
toate veacurile sunt socotiţi ca aparţinând uneia dintre cele 12 
seminţii, căci toţi trebuie să intre în cetate prin una dintre aceste 
12 porţi. Aceasta explică acele exemple în care creştinii sunt numiţi 
Israel şi li se adresează ca celor 12 seminţii, precum în Romani 
2:28-29; Romani 9:6-8; Galateni 3:29; Efeseni 2:12-13; Iacov 1:1; 
Apocalipsa 7:4.
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Versetul 15-18. Îngerul, care vorbea cu mine, avea ca 
măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile 
şi zidul ei. Cetatea era în patru colţuri, şi lungimea ei era cât 
lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia, şi a găsit aproape 
douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înălţimea 
erau deopotrivă. I-a măsurat şi zidul, şi-a găsit o sută 
patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu 
măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis, şi 
cetatea era de aur curat, ca sticla curată.

Dimensiunile cetăţii. În conformitate cu această mărturie 
cetatea are forma unui pătrat perfect cu laturi egale. Măsura cetăţii 
era, după cum declară Ioan, de 12.000 de prăjini. 12.000 de prăjini, 
calculând câte 8 prăjini la o milă corespund la 1500 de mile. Se poate 
înţelege că această măsură este măsura întregii circumferinţe a cetăţii 
şi nu numai a unei laturi. Aceasta este, după Kitto, metoda antică de 
măsurare a cetăţilor. Se lua în considerare întreaga circumferinţă 
şi se spunea că aceasta este măsura cetăţii. În conformitate cu 
această regulă Noul Ierusalim va fi de 375 de mile în lungimea 
fiecărei laturi. Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă. 
Din această exprimare se ridică întrebarea dacă cetatea arătată lui 
Ioan era tot atât de înaltă pe cât de lungă şi de lată. Cuvântul tradus 
aici „deopotrivă” este ϊσος (isos). Din precizările date de Liddell şi 
Scott noi aflăm că aceasta poate fi folosit pentru a comunica ideea 
de proporţie: înălţimea era proporţională cu lungimea şi lăţimea. 
Această idee este întărită de faptul că zidul era numai de 144 de coţi 
înălţime. Considerând un cot ca având aproximativ 22 de inch (1 
inch = 2,4 cm), lungimea care este în mod obişnuit atribuită cotului 
antic, rezultă numai 264 de mile, acest perete de mai puţin de 300 
de picioare va fi comparativ nesemnificativ. De aceea, probabil 
înălţimea construcţiilor cetăţii trebuie să fie apreciată după 
înălţimea peretelui, care este dată lămurit.

„S-a dedus din textul de mai sus că oraşul Noului Ierusalim 
este pe cât de înalt, pe atât de lung, şi că lungimea sa va fi de 
douăsprezece mii de stânjeni, sau o mie cinci sute de mile. Pare 
a fi cu totul nenecesar să punem o astfel de semnificaţie asupra 
expresiei. Cuvântul deopotrivă nu înseamnă întotdeauna acelaşi 
lucru referitor la dimensiuni sau poziţie; este folosit frecvent în 
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sensul de proporţie. Dacă am spune că lungimea şi lăţimea şi 
înălţimea cetăţii erau proporţionale, nu am încălca limbajul.” 
Acest punct de vedere este adoptat de Jas.Du Pui, A.M, în 
Expunerea Apocalipsei. Citatul care urmează, de Thomas Wicks, 
autor al „Lecturi pe marginea Apocalipsei”, prezintă aceeaşi idee: 
„Limbajul, în orice caz, nu va avea o altă semnificaţie, care este 
de departe mai naturală. Nu înseamnă că lungimea, lăţimea şi 
înălţimea erau fiecare egale una cu cealaltă, ci egale cu ele însele; 
adică, lungimea era peste tot aceeaşi, şi lăţimea peste tot aceeaşi, 
şi înălţimea la fel. Era perfectă şi simetrică în toate proporţiile ei. 
Aceasta este confirmat despre faptul în mod distinct afirmat, că 
peretele era de o sută patruzeci şi patru de coţi de înalt, sau de 
o sută şaisprezece picioare, o înălţime potrivită pentru un zid; în 
timp ce se spune că ‘lungimea era la fel de largă ca şi lăţimea.’Acest 
scriitor socoteşte doar optsprezece inci pentru un cot.”

Cuvântul grec isos, care este tradus ca egal cu, va avea, în 
conformitate cu Pickering, semnificaţia de proporţie. Green Field, 
definind unul din cuvintele înrudite, (isotes), redă sensul de „egal 
în proporţii” (proporţional) şi se referă la 2 Corinteni 8:13-14 ca 
un exemplu unde această precizare este admisibilă. 

Ar rezulta, de aceea, că înălţimea cetăţii era proporţională cu 
lungimea şi lăţimea ei, şi nu că era la fel de înaltă ca şi de lungă. 
Textul cu siguranţă admite această interpretare; şi aceasta eliberează 
limbajul de orice ambiguitate, şi oraşul de orice disproporţionalitate, 
şi arată o armonie perfectă în descrierea generală. 

Zidul era zidit din iaspis. Această piatră preţioasă este descrisă 
în mod obişnuit ca având „o culoare verde strălucitoare, frumoasă, 
uneori umbrită cu alb sau pătată cu galben.” Noi înţelegem că acesta 
este materialul principal din compoziţia peretelui zidit pe cele 12 
temelii descrise după aceea. Să ne amintim că acest perete de iaspis 
era „curat ca cristalul” (versetul 11), dezvăluind toată slava dinăuntru. 

Versetele 19-20. Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu 
pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a 
doua, de safir; a treia de halchedon; a patra, de smaragd; a 
cincea de sardonix: a şasea, de sardiu; a şaptea, de hrisolit; 
a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a 
unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist.
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O cetate literală. Dacă am considera această descriere exclusiv 
metaforică, aşa cum fac mulţi care se cred învăţători ai Bibliei, şi 
am spiritualiza această cetate, considerând-o ca nefiind existentă 
în realitate, cât de fără semnificaţie ar apare aceste descrieri 
amănunţite! Dar dacă noi o vom considera în semnificaţia ei 
firească şi evidentă şi să privim la cetate, aşa cum a intenţionat în 
mod evident şi profetul, ca la un locaş literal şi pipăibil, glorioasa 
noastră moştenire, frumuseţe pe care o vom privi cu propriii noştri 
ochi, cât de mult este sporită slava acestei scene! 

În această lumină - deşi omul muritor nu poate concepe 
măreţia lucrurilor pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L 
iubesc, - oamenii se pot desfăta, contemplând slava locaşului lor 
viitor. Ne place să ne oprim asupra celor descrise, care ne transmit 
o idee despre frumuseţea şi farmecul care vor caracteriza căminul 
nostru veşnic. Pe măsură ce suntem absorbiţi în contemplarea unei 
moşteniri sigure, curajul ne creşte, speranţa reînvie şi credinţa 
prinde aripi. Cu simţăminte de mulţumire pentru Dumnezeu, că El 
ne-a dat puterea de a obţine un loc în locuinţele celor mântuiţi, noi 
ne hotărâm din nou, în pofida lumii şi a tuturor împotrivitorilor 
ei, ca să fim părtaşi la bucuria oferită. Să privim, deci, la pietrele 
preţioase ale temeliei marii cetăţi, prin ale cărei porţi din perle 
poate spera să intre în curând poporul lui Dumnezeu. 

Splendida temelie. „Cuvântul împodobit poate ridica 
o îndoială”, spune Stuart, „dacă scriitorul înţelege că pietrele 
preţioase ornamentale au fost inserate numai din loc în loc în 
construcţia temeliei. Dar luând descrierea în întregime eu nu 
sesizez că acesta ar fi înţelesul. 

Iaspisul, aşa cum am văzut mai sus, este, în mod obişnuit, de 
culoare verde, transparentă cu striuri roşii, dar există multe varietăţi.

Safirul este un albastru azur frumos, de culoarea cerului, 
aproape la fel de transparent şi strălucitor ca şi diamantul.

Halchedonul (calcedonul) pare a fi o specie de agat sau mai 
corect de onix. Onixul anticilor era probabil de culoare alb-
albăstrui şi era semitransparent.

Smaragdul este de culoare verde viu şi urmează rubinului în 
duritate. 

Sardonixul este un amestec de calcedoniu şi cornalină, ultima 
fiind de culoarea cărnii. 
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Sardiul este probabil cornalina. Totuşi, uneori roşul este destul 
de viu.

Hrisolitul este de culoare galben auriu şi este transparent. De 
la aceasta provine, probabil, concepţia aurului transparent, care 
constituie materialul cetăţii.

Beriliul este de culoare verde a mării.
Topazul se consideră a fi de culoare galbenă, dar cel al anticilor 

pare să fi fost verde deschis. (Plin. 38, 8, Bellerman, Urim şi 
Thummim, p. 37).

Crisoprazul are culoarea galben pal şi verzui, asemenea 
scalionului; astăzi fiind clasat uneori după topaz.

Iacintul este de culoare roşu intens sau violet.
Ametistul, o piatră de mare duritate şi strălucire, are culoarea 

violet şi se găseşte în mod obişnuit în India.
Privind aceste variate clase vedem că primele patru sunt de 

culoare verde sau albăstruie; a cincea şi a şasea sunt culoarea roşie 
sau stacojie, a şaptea galbenă, a opta, a noua şi a zecea de nuanţe 
diferite de verde deschis; a 11-a şi a 12-a de culoare stacojie sau 
roşu viu. Există de asemenea o clasificare în acest aranjament; un 
amestec asemănător aranjamentului din curcubeu, cu excepţia că 
acesta este mai complet.”

Versetul 21. Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece 
mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. 
Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie.

Porţile de mărgăritar. Frumoasa cetate a lui Dumnezeu 
constituită din cele mai preţioase materiale de pe pământ este 
descrisă ca având porţile de mărgăritar. Dacă s-ar obiecta că ar fi 
contrar naturii lucrurilor să ai o perlă suficient de mare pentru o 
poartă, răspundem că Dumnezeu este capabil să o facă; obiecţia 
pur şi simplu limitează puterea lui Dumnezeu. Însă în orice caz 
porţile ar avea în exterior înfăţişarea de perlă, şi în limbaj obişnuit 
ar fi descrise ca porţi de perlă (mărgăritar). 

Străzile de aur strălucitor. În acest verset, ca şi în versetul 
18, se spune că cetatea este construită din aur curat ca sticla 
străvezie. Nu este necesar să concluzionăm din această expresie 
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că aurul este de la sine transparent. Gândiţi-vă pentru moment 
la materialul care compune străzile. Dacă ar fi cu adevărat 
transparent ne-ar permite pur şi simplu să  privim prin el, şi să 
vedem orice ar fi sub cetate, - stratul de sub ea pe care se află, 
- o privelişte care nu poate fi anticipată ca deosebit de plăcută. 
Însă să presupunem că pavajul de aur al străzii este atât de lustruit 
încât deţine puterea perfectă de reflexie, ca cea mai loială oglindă, 
şi putem vedea dintr-o dată că efectul ar fi măreţ şi uimitor la 
extrem. Gândiţi-vă pentru un moment la înfăţişarea străzii pavate 
astfel. Palatele strălucitoare se vor reflecta în ele, iar, pe de altă 
parte, întinderea nemăginită  a cerurilor de sus va apare dedesubt, 
astfel încât persoana care umblă pe acele străzi aurii apare ca şi 
cum el şi cetatea ar fi suspendaţi între înălţimile infinite de sus şi 
adâncurile de nepătruns de jos, în timp ce locuinţele de pe laturile 
străzii, având de asemenea capacitatea de a reflecta, vor multiplica 
atât palatele, cât şi oamenii, şi vor da întregii scene o frumuseţe şi 
splendoare plăcută şi o grandoare care depăşesc orice închipuire. 

Versetul 22. În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru 
că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt 
Templul ei. 

Templul viu. Cu un templu este în mod firesc asociată ideea de 
jertfă şi lucrarea de mijlocire, dar în cetatea aşezată pe Noul Pământ 
nu se va mai împlini o astfel de lucrare. Jertfele, darurile şi toată 
lucrarea de mijlocire întemeiată pe ele vor fi trecute pentru totdeauna. 
Din această cauză nu va mai fi nevoie de un simbol exterior pentru o 
astfel de lucrare. Dar templul din vechiul Ierusalim, pe lângă faptul 
că era un loc pentru aducerea jertfelor, era şi frumuseţea şi slava 
acelui loc. Ca şi cum ar anticipa întrebarea care s-ar putea ridica cu 
privire la ce constituie podoaba şi slava noii cetăţi, dacă acolo nu este 
niciun templu, profetul răspunde: „pentru că Domnul Dumnezeu 
cel Atotputernic şi Mielul sunt Templul ei.” Se înţelege că acum 
există un templu în oraş. (Apocalipsa 16:17). Despre ce se întâmplă 
cu acel templu când se coboară cetatea, revelaţia nu ne informează. 
Posibil este mutat din oraş, sau poate primi o altă utilitate, aşa încât 
să înceteze a mai fi templul lui Dumnezeu.
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Versetele 23-27. Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de 
lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, 
şi făclia ei este Mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei, 
şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în 
ea. Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai 
fi noapte. În ea vor aduce slava şi cinstea Neamurilor. Nimic 
întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi 
în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.

Acolo nu va mai fi noapte. Probabil că numai în cetate nu 
va mai noapte. Desigur, vor fi zile şi nopţi pe Noul Pământ, dar 
ele vor fi zile şi nopţi de slavă fără egal. Vorbind despre acest timp 
profetul spune: „Şi lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina 
soarelui va fi de şapte ori mai mare (ca lumina a şapte zile) când va 
lega Domnul vânătăile poporului Său şi va tămădui rana loviturilor 
lui.” (Isaia 30:26).  Dar dacă lumina lunii este ca cea a soarelui 
cum se mai poate spune că este noaptea acolo? Răspunsul: Lumina 
soarelui va fi de şapte ori mai mare, astfel că, deşi noaptea va fi ca 
ziua noastră, ziua va fi de şapte ori mai strălucitoare, contrastul cu 
lumina nopţii, probabil ca şi în timpul de faţă. Ambele vor fi de o 
slavă fără egal. 

Versetul 24 vorbeşte despre neamuri şi împăraţi. Neamurile 
sunt naţiunile celor mântuiţi şi în starea de pe Noul Pământ noi 
suntem cu toţii împăraţi într-un anumit sens. Noi posedăm o 
„împărăţie” şi vom „domni” din veşnicie în veşnicie. 

Dar reiese din unele din parabolele Mântuitorului nostru, ca cea 
din Matei 25:21-23, că unii vor ocupa într-un sens special poziţia 
de domnitori şi pot fi astfel numiţi ca împăraţi ai pământului 
în legătură cu neamurile celor mântuiţi. Aceştia îşi aduc slava 
şi cinstea lor în cetate când vor veni să se închine înaintea lui 
Dumnezeu în Sabat şi la lunile noi. (Isaia 66:23) 

Cititorule, doreşti să ai parte de slava veşnică a acestei cetăţi 
cereşti? Caută atunci ca numele tău să fie scris în cartea vieţii 
Mielului, căci numai acei ale căror nume sunt în acea carte de 
onoare a cerului pot intra acolo. 
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Capitolul 22

Pomul vieţii şi râul de viaţă
Versetul 1,2. Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca 
cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu 
şi al Mielului. În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri 
ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de 
rod, şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la 
vindecarea Neamurilor.

Îngerul continuă să arate lui Ioan lucrurile minunate ale cetă-ţii 
lui Dumnezeu. În mijlocul pieţii cetăţii era pomul vieţii.
Strada principală. („În mijlocul străzii cetăţii, şi pe cele două 

maluri ale râului, era pomul vieţii...” - Apocalipsa 22:2, trad.engl). 
Deşi cuvântul „stradă” este folosit aici la numărul singular şi cu 
articolul hotărât nu se presupune că ar exista o singură stradă în 
cetate, întrucât există 12 porţi şi desigur, trebuie să fie câte o stradă 
care duce la fiecare poartă. Dar strada despre care se vorbeşte aici 
este, spre deosebire de celelalte, strada principală, sau, aşa cum 
indică cuvântul original, o stradă largă. 

Râul vieţii. Pomul vieţii este în mijlocul acestei străzi, dar 
este şi de fiecare parte a râului vieţii. De aceea, râul vieţii este şi el 
în mijlocul străzii cetăţii. Acest râu iese de la tronul lui Dumnezeu. 
Tabloul prezentat în faţa noastră este acesta: tronul slăvit al lui 
Dumnezeu în capătul acestei străzi largi, de la tron izvorăşte râul 
vieţii, curgând prin mijlocul străzii, iar pomul vieţii crescând de 
ambele părţi, formând o boltă înaltă şi magnifică deasupra acestui 
râu maiestos şi întinzându-şi ramurile purtătoare de viaţă până 
departe, de ambele părţi. Cât de largă este această stradă nu avem 
posibilitatea să aflăm, dar se constată imediat că o cetate de 375 de 
mile pe o latură ar avea un spaţiu larg pentru acest mare bulevard.

O înţelegere foarte naturală despre aranjarea străzii oraşului ar 
fi cea arătată în diagrama alăturată; şi anume, tronul în centru, şi 
un bulevard mare pe care este râul vieţii şi pomul vieţii extinzându-
se în cele patru direcţii spre peretele cetăţii în toate cele patru 
laturi ale sale. Aceasta ar da tuturor celor patru părţi ale oraşului 
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acces egal spre marele bulevard. Ar oferi de asemenea posibilitatea 
unei porţi măreţe în mijlocul fiecărei laturi a cetăţi, deschizându-
se în marele bulevard. Lungimea fiecăreia dintre aceste ramuri 
ale bulevardului (bineînţeles, în funcţie de cât spaţiu se acordă 
tronului), ar fi de cel puţin o sută şi optzeci de mile. S-ar putea 
spune că aceasta duce prea departe speculaţia. Poate că aşa este. 
Însă se presupune că cei care speră să intre în curând prin acea 
poartă nu se opun la puţină speculaţie inocentă în acea direcţie.

Pomul vieţii. Dar cum se poate ca pomul vieţii să fie doar 
un singur copac şi totuşi să fie pe ambele părţi ale râului? 1. Este 
evident că există numai un singur pom al vieţii. Din Geneza 
până la Apocalipsa se vorbeşte despre unul singur - pomul vieţii.  
2. Pentru a fi deodată de ambele părţi ale râului, el trebuie să aibă 
mai mult decât un trunchi, în care caz acesta ar fi unit deasupra 
pentru a forma un singur pom. Ioan, care a fost dus în spirit şi 
a prezentat în amănunt acest copac minunat spune că era pe 
ambele părţi ale râului. O altă persoană, care a avul privilegiul 
să privească în viziune gloriile măreţe ale ţării cereşti, a dat o 
mărturie asemănătoare: „Noi toţi am intrat, şi am simţit că aveam 
dreptul desăvârşit în cetate. Aici am văzut pomul vieţii şi tronul lui 
Dumnezeu. Din tron ieşea un râu curat de apă, şi de fiecare parte 
a râului era pomul vieţii. Mai întâi am crezut că văd doi pomi. Am 
privit din nou, şi am văzut că erau uniţi la vârf într-un singur pom. 
Deci acesta era pomul vieţii de fiecare parte a râului vieţii; crengile 
sale se aplecau până la locul unde şedeam noi; şi roadele sale erau 
măreţe, care arătau ca aurul amestecat cu argintul.” (Experienţe 
şi viziuni, p. 12, 13.) Şi de ce ar trebui să privim asupra unui 
asemenea pom ca imposibil sau nenatural, încât avem o ilustrare 
a acestuia aici pe pământ? Copacul banyan din India este exact 
de acest fel în această privinţă. Despre acest pom, Enciclopedia 
Americană vorbeşte astfel: „Ficus indica (Smochinul indian, sau 
pomul banyan) a fost onorat din antichitate pentru faptul că îşi 
lasă să cadă în jos crengile şi să prindă rădăcină în pământ, care la 
rândul lor devin trunchiuri, şi dau  alte ramuri, un astfel de copac 
formând astfel o mică pădure.” Exact în acelaşi mod pomul vieţii 
se poate extinde şi susţine singur.

Pomul vieţii poartă 12 feluri de rod şi rodeşte în fiecare lună. 
Acest fapt aruncă lumină asupra declaraţiei din Isaia 66:23, în 
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care se spune că orice făptură va veni „în fiecare lună nouă” ca 
să se închine înaintea Domnului oştirilor. Cuvintele lună nouă 
trebuie înţelese ca lună calendaristică nouă. Expresia ebraică 
ֹש דֶ חֹ ׁ(hhodesh), a doua definiţie pe care Gesenius o prezintă ca 
lună calendaristică. Septuaginta foloseşte μήν έκ μηνός (men ek 
menos) „din lună în lună”. Mântuiţii vin în cetatea sfântă din lună 
în lună pentru a se împărtăşi de roadele pomului vieţii. Frunzele 
sale sunt pentru vindecarea neamurilor – literal pentru folosul 
(ajutorul) neamurilor. Aceasta nu se poate înţelege ca implicând 
faptul că ar intra în cetate cineva într-o stare de boală sau deformat, 
care să necesite vindecare; căci atunci s-ar trage concluzia că 
întotdeauna vor fi acolo persoane în acea stare şi n-avem niciun 
motiv să înţelegem că serviciul frunzelor, oricare ar fi acestea, 
nu va fi veşnic, ca şi folosirea roadelor. Dar ideea de boală sau 
de diformitate în starea neamurilor este contrară declaraţiilor 
lămurite ale Scripturii. 

Versetul 3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. 
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. 
Robii Lui Îi vor sluji.

Acest text dovedeşte că Marele Dumnezeu, Tatăl, este menţionat 
la fel ca şi Fiul. Semnele de blestem, miasmele morţii, scenele 
groaznice ale pustiirii şi decăderii nu vor mai fi văzute pe pământ. 
Fiecare adiere va fi înmiresmată şi dătătoare de viaţă, fiecare scenă 
va fi frumoasă şi fiecare sunet va fi muzică. 

Versetul 4. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi în frunţile 
lor. (engl.)

Cuvântul „Lui” din propoziţia „Ei vor vedea faţa Lui...” se referă 
la Tatăl, căci El este Cel al cărui nume este pe frunţile lor. Că acesta 
este Tatăl aflăm din Apocalipsa 14:1. Aceasta va fi o împlinire a 
făgăduinţei din Matei 5:8: „Ferice de cei cu inima curată căci ei vor 
vedea pe Dumnezeu.”

Versetele 5-7. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea 
trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru 
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că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii 
vecilor. Şi îngerul mi-a zis: `Aceste cuvinte sunt vrednice 
de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor 
prorocilor (engl. sfinţilor proroci), a trimes pe îngerul Său să 
arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întâmple în curând. 
Şi iată, Eu vin curând! - Ferice de cel ce păzeşte cuvintele 
proorociei din cartea aceasta!`”  

Aici avem din nou declaraţia că în cetate nu va mai fi noapte, căci 
Domnul Dumnezeu va fi lumina acelui loc. Versetul 7 dovedeşte că 
Hristos este vorbitorul, un fapt de o importanţă specială de reţinut 
în minte în legătură cu versetul 14. A păstra cuvintele profeţiei 
acestei cărţi înseamnă a asculta poruncile legate de profeţie ca de 
exemplu în Apocalipsa 14:9-12.

Versetele 8-12. Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile 
acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat 
la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui. 
Dar el mi-a zis: `Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un 
împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce 
păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.` 
Apoi mi-a zis: `Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei din 
cartea aceasta. Căci vremea este aproape. Cine este nedrept, 
să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi 
mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe 
fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe! 
Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia după fapta lui.`” 

(Pentru remarcile la versetul 9 vezi comentarii la Apocalipsa 
19:10). În versetul 10 lui Ioan i se spune să nu pecetluiască 
cuvintele acestei prorocii din această carte. Teologia populară 
din zilele noastre spune că această carte este sigilată. Din aceasta 
rezultă faptul că, fie Ioan nu a ascultat instrucţiunile primite, 
sau că teologia la care ne-am referit mai sus împlineşte Isaia 
29:10-14. Versetul 11 dovedeşte că timpul de încercare se încheie 
şi cazurile tuturor sunt hotărâte fără să se mai poată schimba 
înainte de venirea lui Hristos căci versetul următor spune: „Iată 
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Eu vin curând”. Ce încumetare este atunci a pretinde, aşa cum 
fac unii, că va fi un timp de cercare chiar după acel eveniment! 
Răsplata lui Hristos este cu El pentru a da fiecăruia după faptele 
lui. Aceasta este o altă dovadă concludentă că nu va mai fi niciun 
timp de cercare după acel eveniment. Toţi nelegiuiţii în viaţă, acei 
„care nu cunosc pe Dumnezeu”, păgânii şi acei „care nu ascultă 
de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos”, păcătoşii din ţările 
creştine (2 Tesaloniceni 1:8) vor fi loviţi de o nimicire grabnică de 
la Cel care vine atunci într-o flacără de foc pentru a se răzbuna pe 
vrăjmaşii săi. 

Declaraţia din versetul 11 marchează sfârşitul timpului de 
cercare, care este încheierea lucrării lui Hristos ca mijlocitor. 
Dar noi am învăţat la subiectul sanctuarului că această lucrare se 
încheie cu examinarea cazurilor celor vii în judecata de cercetare. 
Atunci când s-a realizat acesta, sentinţa irevocabilă poate fi 
pronunţată. Însă când se ajunge la cazurile celor vii în lucrarea de 
judecată, noi înţelegem că ceea ce rămâne de făcut va fi îndeplinit 
cu grăbire, aşa încât toate aceste cazuri aproape că se poate spune 
că au fost decise simultan. De aceea nu avem ocazie să speculăm 
referitor la ordinea lucrării între cei vii; adică, ale cui cazuri vor fi 
decise primele, şi ale cui ultimele, nici dacă va fi sau nu cunoscut 
că unele cazuri sunt hotărâte înainte ca totul să se încheie.

Versetele 13-14. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe 
urmă, Începutul şi Sfârşitul. Ferice de cei ce păzesc poruncile 
Sale, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în 
cetate!” (Apocalipsa 22:13-14, engl.)

Hristos îşi dă aici numele de Alfa şi Omega. Aşa cum I se aplică 
Lui, expresia trebuie luată într-un sens mai limitat decât când I 
se aplică Tatălui, ca în capitolul 1:8. Hristos este Alfa şi Omega, 
începutul şi sfârşitul marelui plan de salvare. Versetul 14, după 
cum s-a observat mai înainte, este exprimarea făcută de Hristos. 
Poruncile despre care vorbeşte El sunt poruncile Tatălui Său. 
Aici poate să se facă referire doar la cele zece porunci, aşa cum 
au fost date pe Muntele Sinai. El rosteşte o binecuvântare asupra 
celor care le păzesc. Astfel, în capitolul de încheiere al Cuvântului 
lui Dumnezeu şi aproape de încheierea ultimei mărturii pe care 
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Martorul Credincios şi Adevărat a lăsat-o poporului Său, El 
rosteşte în mod solemn o binecuvântare asupra celor care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu. Fie ca toţi cei care cred în abolirea legii 
să examineze cu sinceritate implicaţia decisivă a acestui fapt 
important. 

În loc de a traduce: „Ferice de cei ce ţin poruncile sale” unele 
traduceri, inclusiv versiunea revizuită au „Ferice de cei ce-şi spală 
hainele”. În această privinţă Alford a făcut această observaţie: 
Diferenţa dintre traduceri este curioasă, fiind în original diferenţa 
dintre poiountes tas entolas autou, şi plunontes tas stolas auton, 
fiecare cuvânt putând fi uşor încurcat cu celălalt.” Având în 
vedere faptul că literele şi cuvintele în aceste două expresii sunt 
atât de mult asemănătoare, nu este o surpriză această diferenţă 
de traduceri. Dar se pare că este o bună dovadă că prima este 
originală, iar ultima este o variaţie printr-o eroare de transcriere. 
Astfel, Noul Testament în siriană, una dintre cele mai vechi 
traduceri din originalul grecesc redă în conformitate cu versiunea 
autorizată. Iar Cyprian, ale cărui scrieri preced orice manuscris 
grecesc existent (Biblioteca Ante-Nicene, Vol. XIII, p. 122), citează 
textul astfel: „Fericiţi sunt cei ce ţin poruncile Sale.” De aceea noi 
putem fi siguri, considerând aceasta ca fiind traducerea adevărată. 

Versetul 15. Afară sunt cânii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, 
închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în 
minciună!

Câinele este simbolul Biblic pentru un om impertinent şi fără 
ruşine. Cine doreşte să fie lăsat în compania celor din afara cetăţii 
lui Dumnezeu? Însă, cât de mulţi vor fi condamnaţi ca idolatri, cât 
de mulţi ca mincinoşi şi cât de mulţi sunt cei care iubesc minciunile 
şi le răspândesc după ce ele sunt lansate!

Versetul 16. Eu, Isus, am trimes pe îngerul Meu să vă 
adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina 
şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.

Isus adevereşte aceste lucruri pentru biserici arătând că întreaga 
carte a Apocalipsului este dată celor şapte biserici, ceea ce este o 
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altă dovadă că cele şapte biserici sunt reprezentantele bisericii din 
întreaga eră evanghelică. Hristos este sămânţa lui David în care El 
s-a înfăţişat pe pământ din linia descendenţilor lui David. El este 
rădăcina lui David întrucât el este marele prototip al lui David şi 
Creatorul şi susţinătorul tuturor lucrurilor. 

Versetul 17. Şi Duhul şi Mireasa zic: ,,Vino!`` Şi cine aude, să 
zică: ,,Vino!`` Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia 
apa vieţii fără plată!

Astfel, toţi sunt invitaţi să vină. Dragostea Domnului pentru 
omenire nu va fi satisfăcută în simpla pregătire a binecuvântărilor 
vieţii veşnice deschizând calea pentru ele şi anunţând că toţi care 
vor, pot să vină; ci El ne trimite o invitaţie serioasă de a veni. El o 
prezintă ca o favoarea făcută Lui Însuşi, dacă cei invitaţi vor veni 
şi vor lua parte la binecuvântările infinite pregătite de iubirea Sa 
nemărginită. Cât de graţioasă, cât de desăvârşită şi cât de plină de 
bunăvoinţă este invitaţia Sa! Niciunul din cei care sunt în cele din 
urmă pierduţi nu va avea vreodată ocazia să se plângă de faptul că 
măsurile luate pentru mântuirea lor nu au fost suficient de ample. 
Ei nu vor putea obiecta niciodată că lumina dată lor pentru a le 
arăta calea vieţii nu a fost suficient de clară. Ei nu vor putea să se 
scuze niciodată pe motivul că invitaţiile şi rugăminţile Harului de 
a-i întoarce ca să trăiască nu au fost suficiente şi gratuite. Chiar 
de la început a fost exercitată asupra oamenilor o forţă atât de 
puternică cât putea să fie exercitată şi totuşi omul să-şi păstreze 
libertatea alegerii – o putere de a-l atrage către ceruri, de a-l ridica 
din abisul în care a căzut. „Vino!” este rugămintea Duhului de 
pe buzele lui Dumnezeu însuşi, de pe buzele profeţilor Săi, de pe 
buzele apostolilor Săi şi de pe buzele Fiului Său, chiar atunci când 
în umilinţa şi mila Sa nemărginită El plătea datoria fărădelegilor 
noastre. 

Ultima solie a harului care răsună acum este exprimarea finală 
a milei şi îndelungii răbdări divine. Vino, este invitaţia pe care o dă 
ea. Vino, căci toate lucrurile sunt gata! Ultimul sunet care va cădea 
de pe buzele Harului la urechile păcătosului, înainte ca tunetele 
răzbunării să-l lovească, va fi invitaţia cerului: Vino! Atât de mare 
este bunătatea unui Dumnezeu milos faţă de omul răsculat. Însă 
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ei nu vor să vină. Acţionând independent şi deliberat, ei refuză să 
vină. Aşa că atunci când vor vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov 
în împărăţia lui Dumnezeu, iar pe ei înşişi aruncaţi afară, nu vor 
avea pe cine să acuze decât pe ei înşişi. Ei vor fi aduşi acolo încât 
să simtă aceasta în toată amărăciunea ei, căci va veni timpul când 
descrierea mişcătoare a lui Robert Pollok,  de condamnare a celor 
pierduţi, se va adeveri până la ultima literă. 

„Şi mereu tunetele vorbesc
Din întunecime rostind cu glas tare aceste cuvinte
Care răsună în fiecare conştiinţă vinovată:
„Aţi cunoscut datoria voastră, dar n-aţi îndeplinit-o”
Înfricoşătoare cuvinte! Care interzic scuza şi aruncă 
Povara pierderii fiecărui om, asupra sa însuşi...
Care merg direct la ţintă…
„Aţi cunoscut datoria voastră, dar n-aţi îndeplinit-o!”
                             
                           (Robert Pollok, Semnele timpului, cartea a 9-a)

Mireasa spune, de asemenea, vino! Dar mireasa este cetatea 
şi cum poate ea spune: „Vino!”? Dacă noi am putea fi întăriţi ca 
să privim gloria frumuseţii ei strălucitoare şi dacă am putea fi 
asiguraţi că avem un drept deplin de a intra acolo şi să ne desfătăm 
în slava ei din veşnicie în veşnicie, nu ne-ar spune atunci aceasta 
„vino” cu o putere de convingere, căreia nimeni nu i-ar putea 
rezista? Cine dintre noi ar putea să se întoarcă având în vedere 
aceasta şi să spună: Eu nu am nicio dorinţă de a locui acolo?

Dar, deşi noi nu putem privi acum la acea cetate, cuvântul 
care nu dă greş al lui Dumnezeu ne-a făgăduit-o. Şi aceasta este 
suficient pentru a ne inspira o credinţă vie. Prin canalele acelei 
credinţe ea ne spune: „Vino! Vino, dacă doreşti să moşteneşti 
căminul unde nu poate intra niciodată boala, suferinţa, durerea 
şi moartea; dacă doreşti să ai dreptul la pomul vieţii şi să culegi 
roadele lui nemuritoare să le mănânci şi să trăieşti; dacă doreşti 
să bei din apa râului vieţii, care curge de la tronul lui Dumnezeu, 
limpede asemenea cristalului. Vino, dacă doreşti să obţii dreptul 
de a intra prin acele porţi strălucitoare de mărgăritar în cetatea 
veşnică; dacă doreşti să umbli pe străzile ei de aur străveziu; dacă 
doreşti să priveşti pietrele strălucitoare de la temelia ei; dacă 
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doreşti să vezi pe Împărat în frumuseţea Sa minunată pe tronul 
Său. Vino, dacă doreşti să cânţi cântarea festivă a milioanelor şi să 
te împărtăşeşti de bucuria lor. Vino, dacă doreşti să te asociezi la 
imnul celor mântuiţi cu harfele lor melodioase şi să ştii că exilul 
tău a trecut pentru totdeauna şi acesta este căminul tău veşnic. 
Vino, dacă doreşti să primeşti frunza de palmier a biruinţei şi să 
ştii că eşti liber pentru veşnicie. Vino, dacă doreşti să schimbi 
zbârciturile frunţii tale copleşite de griji, pentru o coroană cu 
pietre preţioase. Vino, dacă doreşti să vezi mântuirea miriadelor 
celor răscumpăraţi, mulţimea celor proslăviţi, pe care niciun om 
nu o poate număra. Vino, dacă doreşti să bei din izvorul curat al 
fericirii cereşti, dacă doreşti să străluceşti ca stelele din veşnicie 
pe firmamentul slavei, dacă doreşti să te împărtăşeşti de extazul 
de nedescris, care va cuprinde oştile celor biruitori, atunci când 
vor privi înaintea lor veacurile nesfârşite de slavă mereu mai 
strălucitoare şi de bucurii mereu reînnoite.”

Mireasa spune: „Vino!” Cine dintre noi poate rezista invitaţiei? 
Cuvântul adevărului ne făgăduieşte că dacă ţinem poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus vom avea dreptul la pomul vieţii 
şi vom intra pe porţi în cetate.  Ne vom simţi că suntem acasă în 
căminul Tatălui nostru chiar în locuinţele pregătite pentru noi 
şi vom înţelege pe deplin adevărului cuvintelor: „Ferice de cei 
chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” (Apocalipsa 19:9).

„Şi cine aude să zică: Vino!” Noi am auzit de slava de frumuseţea, 
de fericirile acelei ţări bune şi spunem: Vino! Noi am auzit de râul 
cu malurile înverzite de pomul vieţii cu frunzele sale vindecătoare, 
de bolţile minunat parfumate din paradisul lui Dumnezeu şi 
spunem: Vino! oricine vrea să vină şi să ia din apa vieţii fără plată. 

Versetele 18-19. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei 
din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, 
Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi 
dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi 
va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea 
sfântă, scrise în cartea aceasta.

Ce înseamnă a adăuga sau a scoate ceva din cartea acestei 
proorocii? Să ne amintim că subiectul cărţii acestei prorocii, sau 
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al Apocalipsei (Descoperirea) este cel în discuţie; deci cuvintele cu 
privire la adăugare sau la scoatere au referinţă exclusivă la această 
carte. Nimic nu poate fi numit o adăugare cu excepţia unui lucru 
adăugat la ea, cu intenţia de a fi considerat ca parte reală a cărţii 
Apocalipsei. A scoate din carte înseamnă a suprima vreo parte a 
ei. După cum cartea Apocalipsei nu putea fi numită o adăugare 
la cartea lui Daniel, tot aşa, dacă Dumnezeu ar vedea potrivit 
să ne facă descoperiri uluitoare prin Duhul Său, aceasta nu ar fi 
adăugare la cartea Apocalipsei, decât dacă s-ar pretinde că acelea 
ar fi o parte a acestei cărţi.

Versetul 20-21. Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu 
vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse! Harul Domnului Isus 
Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu ne este dat pentru a ne instrui cu 
referire la planul de mântuire. A doua venire a lui Hristos urmează 
să fie apogeul şi încheierea acestui mare plan. De aceea era cel 
mai potrivit ca această carte să se încheie cu anunţul solemn: „Da, 
Eu vin curând!”  Fie ca noi să ne asociem cu inimile înflăcărate la 
răspunsul apostolului: „Amin, vino, Doamne, Isuse!”

Astfel se încheie volumul inspiraţiei, cu cea mai bună dintre 
toate făgăduinţele şi cu esenţa speranţei creştine, reîntoarcerea lui 
Hristos. Atunci cei aleşi vor fi adunaţi şi-şi vor lua rămas bun de la 
toate relele acestei vieţi muritoare. Cât de bogată şi preţioasă este 
această făgăduinţă pentru creştin! Rătăcitor şi exilat în această 
lume rea, despărţit de cei câţiva oameni cu o credinţă preţioasă 
asemănătoare, el doreşte nespus tovărăşia celor neprihăniţi, 
comuniunea cu sfinţii. Aici el le va obţine pentru că toţi cei buni 
vor fi adunaţi, nu numai dintr-o ţară, ci din toate ţările; nu numai 
dintr-un veac, ci din toate veacurile – marea recoltă a tuturor 
celor buni, care se înalţă într-o lungă şi glorioasă procesiune, în 
timp ce îngerii scot strigăte de bucurie şi timpanele cerului răsună  
într-un concert voios. O cântare nemaiauzită până acum în 
univers, cântarea celor mântuiţi, îşi va adăuga notele mişcătoare la 
melodia încântătoare a festivităţii universale. Astfel vor fi adunaţi 
sfinţii pentru a fi împreună cu bucurie în vecii vecilor.
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„În timp ce slava lui Dumnezeu,
Asemenea unei mări topite
Învăluie ceata nemuritoare.”

Tot ce conţine acea adunare este de dorit. Sfinţii nu pot decât 
să suspine şi să se roage pentru ea. Asemenea lui Iov, ei cheamă, 
strigând după prezenţa lui Dumnezeu. Asemenea lui David ei 
nu pot fi mulţumiţi până nu au asemănarea Sa. În această stare 
muritoare noi oftăm dorind „nu ca să fim dezbrăcaţi de trupul 
acesta, ci să fim îmbrăcaţi în trupul celălalt peste acesta”. Putem 
doar să aşteptăm încordaţi înfierea, răscumpărarea trupului. Ochii 
noştri sunt deschişi pentru viziunile sale, urechile noastre aşteaptă 
să prindă sunetele muzicii creştine şi inimile noastre palpită în 
anticiparea acestei nemărginite bucurii. Apetitul nostru creşte în 
aşteptarea ospăţului nunţii. Noi strigăm pentru Dumnezeul cel viu 
şi tânjim a fi în prezenţa Sa. Vino, Doamne Isuse, vino curând! Nu 
este nicio ştire mai bine venită decât vestea că a ieşit de la Domnul 
porunca către îngerii Săi: Adunaţi-i pe aleşii Mei din cele patru 
colţuri ale pământului. 

Locul de adunare are numai frumuseţe. Isus, Cel mai frumos 
dintre zece mii, este acolo. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului, 
într-o slavă în care soarele pare o stea care dispare la lumina 
zilei, este acolo. Cetatea de iaspis şi de aur, al cărei ziditor este 
Dumnezeu, este acolo. Râul vieţii scânteind cu slava lui Dumnezeu 
şi izvorul din tronul Său în nemărginită curăţie şi pace, este acolo. 
Pomul vieţii, cu frunzele sale vindecătoare şi fructele dătătoare 
de viaţă, este acolo. Avraam, Isaac şi Iacov, Noe, Iov şi Daniel, 
profeţii, apostolii şi martirii, desăvârşirea societăţii cereşti, vor fi 
acolo. Acolo sunt panorame de o frumuseţe desăvârşită; câmpuri 
de un verde viu, flori care nu vestejesc niciodată, râuri care nu 
seacă niciodată, fructe care nu se strică niciodată, coroane care nu-
şi pierd luciul niciodată, harpe care nu se dezacordează niciodată 
şi tot ceea ce poate dori un gust curăţit de păcat şi înălţat la nivelul 
nemuririi, toate vor fi acolo.

Noi trebuie să fim acolo. Noi trebuie să ne desfătăm în faţa 
surâzătoare a lui Dumnezeu, cu care vom fi împăcaţi, şi păcatul 
nu va mai fi. Noi trebuie să avem acces la fântâna inepuizabilă 
a vitalităţii, la fructele pomului vieţii şi să nu murim niciodată. 
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Noi trebuie să ne odihnim la umbra frunzelor sale, care slujesc 
neamurile, şi să nu mai obosim niciodată. Noi trebuie să bem din 
izvorul dătător de viaţă şi să nu mai însetăm niciodată; noi trebuie 
să ne scăldăm în apele sale argintii şi să fim învioraţi; noi trebuie 
să umblăm pe nisipul auriu şi să simţim că nu mai suntem exilaţi. 
Noi trebuie să schimbăm crucea cu coroana şi să simţim că s-au 
sfârşit umilinţele noastre. Noi trebuie să lăsăm toiagul, să luăm 
ramura de palmier şi să simţim că s-a sfârşit călătoria noastră. Noi 
trebuie să schimbăm hainele de luptă cu haina albă de biruinţă şi 
să simţim că bătălia s-a sfârşit şi am câştigat victoria. Noi trebuie să 
schimbăm veşmântul uzat şi prăfuit  al pelerinajului nostru pentru 
hainele glorioase ale nemuririi şi să simţim că păcatul şi blestemul 
nu ne vor mai mânji niciodată. O, zi de odihnă şi biruinţă, plină  de 
orice lucru bun! Nu întârzia să vii! Fie ca îngerii să adune repede 
pe cei aleşi. Fie ca această făgăduinţă de slavă fără seamăn să se 
împlinească. 

  DA, VINO, DOAMNE ISUS!
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Apendice
1. ASEMĂNAREA DINTRE TIMPUL NOSTRU ŞI     

            REVOLUŢIA FRANCEZĂ

Atât în cartea lui Daniel cât şi în Apocalipsa se face referire 
distinctă la experienţa anormală cunoscută ca „Revoluţia 
Franceză” (Vezi Daniel 11:36-39; Apocalipsa 11:7-10). Timpul când 
principiilor lipsei de religie şi necredinţei li s-a dat ocazie deplină 
să înmugurească, să înflorească şi să dea roade, pentru ca toată 
lumea să poată aprecia natura lor; timpul când oamenii au fost 
lăsaţi să arate la ce fapte ale întunericului avea să conducă inima 
firească, dacă nu este ţinută în frâu de neprihănire şi adevăr, a fost 
notat în modul cel mai adecvat în profeţie. Şi descrierile prezentate 
despre caracterul ultimelor zile prin aceeaşi pană inspirată sunt de 
aşa natură încât să arate că gloatele vor cădea atunci într-o mare 
măsură, dacă nu deplin, sub aceleaşi principii ale răului. În timp 
ce astfel este reprezentarea profeţiei, este o întrebare serioasă în 
multe minţi dacă etapele preliminarii ale acestei stări de lucruri 
nu se arată deja în faţa ochilor noştri, şi dacă nu se poate ca acum 
să fim pe pragul uneia dintre acele ere în care „istoria se repetă” în 
cele mai rele forme ale ei.

Cei care nutresc sentimente referitoare la natura timpurilor 
noastre prezentate în unele pasaje din această lucrare, sunt 
adesea acuzaţi că sunt pesimişti, alarmişti, şi că privesc prea mult 
la partea negativă a lucrurilor. Nu pledăm vinovat la acuzaţia de 
a fi alarmişti în sensul negativ al termenului. În timp ce poate 
că nu e vorba de ceva cum ar fi imaginaţii rele care nu există, şi 
anticiparea primejdiilor care nu vin niciodată, e vorba, pe de altă 
parte, de un lucru cum ar fi strigarea „Pace, pace”, când nu este 
pace, şi închiderea ochilor noştri faţă de pericolul real până când 
este prea târziu pentru a ne păzi împotriva sa, şi ne găsim implicaţi 
în calamitate şi pierdere de nerecuperat. Cel mai înţelept dintre 
oameni a spus: „Cel înţelept prevede răul şi se ascunde; însă cei 
proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi.” (Proverbele 22:3). Noe nu 
era un alarmist când a avertizat lumea de catastrofa potopului 
care se apropia; nici Lot, când i-a avertizat pe cei din Sodoma că o 
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furtună de foc devastatoare plana deasupra cetăţii lor blestemate; 
nici Domnul nostru, când a prezis distrugerea completă a 
Ierusalimului, şi a dat poporului Său indicaţii despre cum să scape 
de ea. Să nu fim distraşi de la situaţia reală de către strigătul de 
„alarmist”, nici să nu ne gândim că nu poate fi niciun pericol, 
pentru că nu îl văd toţi; pentru că apostolul Pavel ne-a avertizat 
că „atunci când vor spune: Pace, pace!, o distrugere bruscă va veni 
asupra lor”. (1 Tesaloniceni 5:3). 

Însă nu trebuie să ne oferim scuze în această privinţă; pentru 
că cele mai puternice afirmaţii pe care le prezentăm ca raport sunt 
pur şi simplu cele pe care le găsim în presa seculară a zilei. Chiar 
un ziar atât de precaut ca Chicago Evening Journal, în ediţia 
sa din 26 august 1874, sub titlul „Domnia Crimei”, a prezentat 
următoarea imagine a vremurilor, despre care nimeni nu poate să 
spună că s-a îmbunătăţit din acel timp: 

„Dacă D-l Beecher obişnuia să fie destul de blând referitor la 
doctrina ‘depravării totale,’ suspectăm că în prezent a dobândit 
mai multă lumină referitor la acest punct. Însă Brooklyn nu 
monopolizează sub nicio formă dovada ilustrativă pentru aceasta. 
Crimele de tot felul şi de diferită amploare par a ‘izbucni’ ca 
varicela, peste tot pe corpul social. Ziarele, dacă prezintă vreun 
fel de ştiri, trebuie să fie întunecate cu rapoartele mizerabile ale 
nelegiuirilor. Mărturisim că ziarele zilnice din prezent nu sunt o 
lectură atât de îmbucurătoare pe cât ar trebui să fie. Sinucideri, 
omucideri, şi întregul catalog al delictelor contra lui Dumnezeu şi 
a omului, sunt uimitor de vizibile. Este aceasta un simptom pentru 
o boală socială gravă ale cărei seminţe au crescut de mult timp, 
însă mult timp ascunse? Este cumva vreo miasmă morală malignă 
în aer, vreo infestare în sânge, vreo eroare mare, deşi subtilă, 
populară, care a conceput în linişte păcatul şi în cele din urmă 
dă naştere la nelegiuire? Sau este doar un fel de boală spirituală 
contagioasă, sau epidemică, precum o epidemie a animalelor, ca 
de exemplu, o boală care a început cumva între animale şi mătură 
întregul continent?

Astfel de întrebări sunt pline de însemnătate, chiar dacă 
nu găsesc uşor un răspuns. Filozofia influenţelor epidemice în 
societate este mai bine înţeleasă decât a fost acum o generaţie; 
însă avem suspiciunea că este departe de a fi clarificată. Avem 
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nevoie de mai multă lumină, atât referitor la cauzele iniţiale, cât 
şi referitor la condiţiile concomitente, care permit ca o astfel de 
putere alarmantă să cauzeze ceea ce părea a fi latent, până când, 
dintr-o dată au izbucnit, ca şi când mii ar fi apucat obiceiul de a 
purta praf de puşcă şi chibrituri în acelaşi buzunar.  ‘După cum 
gândeşte un om în inima lui, aşa este el.’ Atunci, se poate oare ca 
într-un fel comunităţile să înceapă să gândească aceleaşi lucruri 
rele, şi gândul rău să devină o sugestie ispititoare, şi de aici începe 
să lucreze în inimă ca o scânteie a unei brichete? Dacă da, cineva 
abia îndrăzneşte să se gândească la consecinţele îngrozitoare care 
pot apărea din această semănare a scandalului din Brooklyn în 
întreaga ţară.”

În timp ce acest pasaj vorbeşte despre ţara noastră, există 
mărturii care arată că o stare la fel de alarmantă de lucruri 
predomină în Europa. Ca o afirmaţie reprezentativă despre acest 
punct cităm din lucrarea distinsului şi devotatului J.H. Merle 
D’Aubigne, autor al Istoriei Reformaţiunii, care, chiar înainte de 
moartea sa, a pregătit un document pentru Alianţa Evanghelică, 
care a fost citit la o întâlnire a acelei asociaţii. Toate persoanele 
gânditoare vor considera cuvintele sale drept cele mai solemne, şi 
afirmaţiile sale pe cât de uimitoare, pe atât de adevărate: 

„Dacă întâlnirea pentru care sunteţi reuniţi este una importantă, 
perioada în care se ţine este una la fel de importantă, nu doar din 
cauza marilor lucruri pe care Dumnezeu le îndeplineşte în lume, ci 
de asemenea din cauza marilor rele pe care spiritul întunericului 
le răspândeşte în întreaga creştinătate. Pretenţiile despotice şi 
arogante ale Romei au ajuns în zilele noastre la culmea lor cea mai 
înaltă şi, ca urmare, noi suntem mai mult decât oricând chemaţi să 
luptăm contra acelei puteri, care îndrăzneşte să uzurpe atributele 
divine. Însă aceasta nu e totul. În timp ce superstiţia a crescut, 
necredinţa a făcut acelaşi lucru chiar mai mult. Până acum, secolul 
al optsprezecilea - epoca lui Voltaire - a fost considerată drept epoca 
celei mai hotărâte necredinţe; însă cât de mult o întrece timpul 
prezent în această privinţă! Voltaire însuşi a protestat contra 
filozofiei pe care cândva a numit-o ateistă, şi a spus; ‘Dumnezeu 
în mod necesar este Cel Mare, Singurul, Făuritorul veşnic al 
întregii naturi.’ (Dialoguri, XXV). Însă pretinşii filozofi ai zilelor 
noastre lasă în urmă astfel de idei, şi le consideră ca superstiţii 
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învechite. Materialismul şi ateismul au luat, în multe minţi, locul 
adevăratului Dumnezeu. Ştiinţa, care a fost creştină în cele mai 
strălucite minţi din zile de demult, în acei cărora le datorăm cele 
mai mari descoperiri, a devenit ateistă între oamenii care vorbesc 
acum cel mai tare. Ei îşi imaginează că prin intermediul legilor 
generale care guvernează lumea fizică ei se pot descurca fără Cel 
de la care se trag aceste legi. Unele resturi de animale din straturile 
vechi ale pământului nostru îi fac să respingă creaţiunea al cărei 
raport Biblia îl începe cu aceste cuvinte solemne: ‘La început 
Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.’

Oameni literaţi de seamă continuă să promoveze în scrierile 
lor ceea ce se numeşte pozitivism, respingând orice trece dincolo 
de limita simţurilor, şi dispreţuind tot ceea ce este supranatural. 
Aceste rele, care cuprinseseră mai demult doar clasele înalte ale 
societăţii, s-au răspândit acum la clasele muncitoare, şi unii dintre 
aceştia pot fi auziţi spunând: „Când este mort un om,  totul este 
mort.” Însă mai există încă o caracteristică şi mai tristă a vremurilor 
noastre. Necredinţa a cuprins chiar şi slujitorii cuvântului. Pastorii 
care aparţin bisericilor protestante din Franţa, Elveţia, Germania, şi 
alte ţări de pe continent, nu doar resping doctrinele fundamentale 
ale credinţei, ci de asemenea tăgăduiesc învierea lui Isus Hristos, şi 
văd în El nu mai mult decât un om care, conform multora dintre ei, 
era chiar supus erorilor şi greşelilor. Un sinod al Bisericii reformate 
din Olanda a decretat recent că, atunci când un predicator botează, 
el nu trebuie să facă aceasta în numele Tatălui, a Fiului şi a Duhului 
Sfânt. O publicaţie, relatând despre acest fapt, adaugă: „Vor 
boteza ei atunci în numele dumnezeului abisului?” La o adunare 
importantă ţinută recent în Elveţia germană, la care au fost prezenţi 
mulţi oameni care deţineau o poziţie atât în stat, cât şi în biserică, 
s-a pus baza noii religii. ‘Nicio doctrină’, a fost cuvântul de ordine 
al acelei ocazii. ‘Fără doctrine noi, oricare ar fi ele, în locul celor 
noi; doar libertate’, ceea ce înseamnă libertatea de a răsturna totul. 
Şi prea adevărat, unii dintre acei predicatori nu cred nici într-un 
Dumnezeu personal, nici în nemurirea sufletului. Pentru o parte a 
populaţiei europene nu există nicio altă evanghelie decât cea a lui 
Spinoza, şi adesea chiar mai puţin decât atât.”

Astfel de cuvinte dintr-o astfel de sursă ar trebui să îl facă şi 
pe cel mai nesocotit să se oprească şi să mediteze. Remarcaţi 
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expresiile: Spiritul întunericului se răspândeşte în întreaga 
creştinătate, superstiţia şi necredinţa cresc, secolul prezent îl 
întrece cu mult pe cel al lui Voltaire în necredinţă, ateismul ia 
locul lui Dumnezeu, ştiinţa devine ateistă, oameni literaţi de 
seamă învaţă pozitivismul; masele devin pătrunse de aceste idei, şi 
chiar predicatori protestanţi tăgăduiesc faptele fundamentale ale 
evangheliei - acestea sunt trăsăturile proeminente ale vremurilor. 

Profesorul J.Cairus, Doctor în Teologie, din Berwick, Anglia, 
prezintă următorul tablou al generaţiei prezente: „Înaintarea, atât 
de rapidă şi de minunată, a ştiinţei şi artei, şi progresul educaţiei 
şi răspândirea literaturii; auto-afirmarea, de către naţionalităţi 
îndelung asuprite, a drepturilor şi libertăţilor lor; apropierea rasei 
umane de o unitate comercială şi politică, - toate tind să nutrească 
ideea capacităţii inerente a omului, şi să dea drumul unui potop 
de scheme şi speranţe necontrolate şi himerice de regenerare 
morală, fără a ţine cont de creştinism. Visul de moralitate 
independentă prinde teren. Teoriile de dezvoltare spirituală, de 
departe mai exagerate şi fictive decât cele despre dezvoltare fizică, 
sunt acceptate. Marşul inteligenţei sau impulsul revoluţionar 
trebuie să facă toate lucrurile noi. Între timp, aspectele triste şi 
umilitoare ale secolului al nouăsprezecilea - viciile şi crimele sale 
odioase, luxul, egoismul său, lăcomia pusă faţă în faţă cu sărăcia 
extremă, înjosirea şi nemulţumirea; războaiele şi duşmăniile sale 
internaţionale, cu mobilizările sale mereu crescânde şi armatele 
sale permanente - sunt trecute cu vederea.”

Onoratul Geo. H. Stuart, din Filadelfia, a vorbit astfel în faţa 
Alianţei: „Câmpul este lumea. Cuprinde 1.300.000.000 suflete 
nemuritoare, destinate să ne întâlnească la bara judecăţii lui 
Dumnezeu. Dintre aceste 1.300.000.000 sunt cam 800.000.000 
care se închină lemnelor şi pietrelor, lucrării mâinilor lor. Pe lângă 
aceşti 800.000.000 de păgâni, sunt 110.000.000 de mahomedani 
şi 240.000.000 susţinând alte sisteme de religii false, ceea ce face să 
rămână doar 100.000.000 de protestanţi. Nu este problema noastră 
să spunem câţi dintre aceşti 100.000.000 sunt adevăraţi ucenici ai 
Domnului nostru înviat şi înălţat, şi Mântuitor Isus Hristos.”

Se prezintă aici într-adevăr o privelişte tristă: şi nu devine ea 
în fiecare an mai rea? Studenţi ai profeţiei sunt uneori consideraţi 
fanatici, pentru că ei cred că a doua venire a lui Hristos va avea loc 
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în curând, când toţi cei răi vor fi distruşi şi cei neprihăniţi vor fi 
salvaţi. Însă îl întrebăm pe cititorul onest dacă omul, care în ciuda 
tuturor lucrurilor afirmate mai sus, crede în convertirea rapidă 
a întregii lumi şi în apropierea grabnică a mileniului, nu poate fi 
considerat mai pe drept un fanatic. În timp ce câteva mii de păgâni 
în ţări păgâne primesc evanghelia, milioane în ţările creştine se 
întorc de la ea, şi îmbrăţişează religii false şi ateismul; şi între 
aceştia îi găsim pe cei educaţi, pe cei familiarizaţi cu ştiinţa, aşa 
numitele clase mai înalte, care deţin conducerea. Însă aceasta 
nu trebuie să ne surprindă; pentru că Isus însuşi a spus despre 
ultimele zile: „Cu toate acestea, când va veni Fiul Omului, va găsi 
El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8).

Din această descriere generală, să ajungem la detalii. Fiecare 
student al istoriei înţelege că aceleaşi cauze produc aceleaşi efecte, 
şi că semnalele care au prevestit apariţia anumitor evenimente 
într-un secol, vor reapărea, în general, atunci când sunt pe punctul 
să se întâmple evenimente similare într-un alt secol. După cum în 
lumea naturală trebuie să fie o strângere a norilor şi o acumulare de 
electricitate înaintea furtunii, tot astfel în lumea morală şi politică 
trebuie să existe răspândirea principiilor, formularea ideilor şi 
stârnirea pasiunilor, înainte de revoluţie. Cauzele care în trecut 
au condus la anarhie, jafuri, dezmăţ şi la o dezintegrare generală 
a societăţii, vor produce din nou, dacă li se permite, aceleaşi 
rezultate. Revoluţia Franceză din 1789-1800 stă imortalizată în 
istorie ca „Domnia Terorii.” Fiecare facţiune care a urmat, care a 
câştigat putere în timpul acelei ere îngrozitoare, a vărsat în torente 
sângele vrăjmaşilor ei, până când au fost sacrificate 2.000.000 
vieţi. Toată ordinea socială a fost distrusă. Legământul căsătoriei 
a fost abrogat, şi pofta pândea de peste tot, aprobată şi nelimitată. 
Hristos a fost declarat un impostor şi religia sa o fraudă. Existenţa 
lui Dumnezeu a fost tăgăduită şi citirea cuvântului Său a fost 
interzisă. Toate acestea au fost lucrarea necredinţei. Iată, deci, în 
acea Revoluţie teribilă, în miniatură, lumea lipsită de influenţa 
restrângătoare a revelaţiei lui Dumnezeu. Şi există vreun pericol ca 
această stare îngrozitoare de lucruri să poată fi reprodusă în zilele 
noastre? Faptele ne constrâng să răspundem afirmativ; pentru că 
aceleaşi cauze sunt la lucru peste tot astăzi ca acum o sută de ani 
în Franţa. Aceleaşi nume şi principii se pot auzi şi vedea peste tot 
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împrejurul nostru. Să observăm mai întâi unele dintre cele mai 
proeminente elemente care au produs Revoluţia Franceză.

1. Spiritismul. Samuel Smucker spune în cartea sa Scene 
Memorabile în Istoria Franceză, p. 116: „Noi găsim în rapoartele 
acelei perioade materiale şi evenimente care dovedesc faptul că 
atunci s-au practicat prima dată înşelăciunile celor care lucrau 
cu ciocănituri şi a mediilor spiritiste, în exact acelaşi mod şi 
pentru aceleaşi rezultate ca în zilele de astăzi... Contele Cagliostro 
l-a împuternicit pe Cardinalul Rohan să cineze cu defunctul 
D’Alembert, cu regele Prusiei, şi cu Voltaire, toţi decedaţi de 
câţiva ani. El l-a convins pe Eminenţa Sa că cel ce îndeplinea astfel 
de minuni fusese prezent el însuşi cu Hristos la nunta din Cana 
Galileii.... În triumfurile lui Cagliostro, ale lui Misner şi ale lui St. 
Germain, care în acea perioadă erau pe cea mai mare înălţime, noi 
privim o altă ocazie de smulgere a societăţii din temeliile ferme 
şi stabile într-o dorinţă excesivă după noutăţi, şi o frământare 
neliniştită după lucruri noi, misterioase şi minunate.”

Ca un sistem de pretinsă comunicare cu cei morţi, spiritismul 
este cel puţin la fel de vechi ca dispensaţiunea mozaică, pentru 
că era strict interzis în zilele sale; şi în perioade favorabile lui s-a 
manifestat între oameni; însă faza sa de îndeplinire de minuni este 
caracteristică pentru timpurile moderne, şi s-a manifestat pentru 
prima dată în această ţară conform profeţiei din Apocalipsa 13. 
Principiile sale şi spiritul său au găsit teren fertil în Revoluţia 
Franceză. Însă dacă ceea ce a apărut atunci a contribuit în vreun 
fel să producă starea societăţii care exista atunci, care trebuie să 
fie tendinţa sa astăzi?

2. Necredinţa. Domnul Anderson, în The Annals of the 
English Bible, p. 494, spune: „Să nu se uite niciodată că înainte 
de Revoluţia din 1792, promotorii necredinţei în Franţa se spune 
că au colectat între ei, şi au cheltuit, o sumă egală cu 900.000£,  
într-un an, ba mai mult, din nou şi din nou, - cumpărând, tipărind 
şi răspândind cărţi pentru a corupe minţile poporului şi a-i pregăti 
pentru măsuri disperate.”

Dr. Dick, în lucrarea sa despre Îmbunătăţirea societăţii,  
p. 154, spune: „Calea pentru o astfel de revoluţie a fost pregătită de 
scrierile lui Voltaire, Mirabeau, Diderot, Helvetius, D’Alembert, 
Condorcet, Rousseau, şi alţii de aceeaşi factură, în care ei încercau 
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să disemineze principiile subversive, atât despre religia naturală, 
cât şi despre cea descoperită. Revelaţia nu doar că a fost atacată ca 
nedemnă de crezare, ci a fost cu totul dată la o parte. Divinitatea a 
fost alungată din Univers, şi o fantomă imaginară, sub numele de 
Zeiţa Raţiunii, a fost pusă în locul ei. Îndeletnicirea consacrată a 
toată credinţa religioasă şi a practicii morale a fost cu îndrăzneală 
retezată de Carnot şi Robespierre şi de asociaţii lor atei. Natura a 
fost investigată de pretinşi filozofi, doar cu scopul de a întuneca 
mintea şi de a împiedica omenirea de la a considera vreun lucru 
drept real, cu excepţia celor pe care le putea pipăi mâna sau pe 
care le putea vedea ochiul firesc.”

Necredinţa de astăzi, în multe privinţe, conform citatului din 
D’Aubigne, o întrece pe cea din Franţa din timpul Revoluţiei.

3. Socialismul. Webster face acest cuvânt sinonim cu „comu-
nismul,” pe care îl defineşte după cum urmează: „Reorganizarea 
societăţii, sau doctrina că aceasta ar trebui reorganizată, regle-
mentând proprietatea, industria şi sursele de existenţă şi, de 
asemenea, relaţiile domestice şi morala socială a omenirii; 
socialismul, în special doctrina unei comunităţii bazate pe 
proprietate, sau negarea drepturilor individuale în proprietate.”

Aceste principii au fost puse în practică în Franţa şi, ca rezultat  
a înflorit Revoluţia în toată realitatea ei oribilă. Relaţiile diferitelor 
clase ale societăţii au fost complet schimbate. Monarhia a fost 
răsturnată şi pe ruinele ei s-a întemeiat o republică necredincioasă. 
Regele şi regina au fost decapitaţi. 

Alison, vol. IV, p. 151, spune: „Confiscarea a două treimi din 
proprietatea agricolă a împărăţiei, care a rezultat din decretele 
convenţiei contra emigranţilor, clerului şi a persoanelor 
condamnate de tribunalele revoluţionare, ... a pus la dispoziţia 
guvernului fonduri de peste 700.000.000£ sterline.”

Titlurile nobiliare au fost abolite. Era un conflict între bogaţi 
şi săraci, între capital şi muncă. Moto-ul revoluţiei era: „Libertate, 
egalitate, fraternitate”  - cuvinte binecuvântate, însă, cu cea mai 
ciudată neconcordanţă, pe deplin abuzate şi greşit aplicate. Aceleaşi 
principii sunt tratate în acelaşi mod astăzi, şi sunt proclamate ca 
parolă între mulţimile nemulţumite şi organizaţiile muncitoreşti din 
întreaga lume. Principiile socialismului sau ale comunismului, nu au 
fost probabil niciodată atât de larg răspândite ca în timpul prezent.
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4. Dragostea liberă. Când existenţa adevăratului Dumnezeu a 
fost tăgăduită, aşa cum s-a întâmplat în timpul Revoluţiei Franceze, 
şi în locul său oamenii au pus o femeie desfrânată ca Zeiţă a Raţiunii 
şi obiect al celei mai mari adorări, consecinţa naturală a fost că 
sacralitatea relaţiei de căsătorie urma să fie complet abandonată. 
Căsătoria a fost deci declarată ca un contract civil, obligatoriu doar 
pentru timpul cât părţile contractuale au plăcere de el. Divorţul a 
devenit general, şi corupţia comportamentului a ajuns la o culme 
necunoscută până atunci în Franţa. O jumătate din numărul de nou-
născuţi din Paris erau nelegitimi. Vezi Thier: Revoluţia Franceză, 
vol.II, p. 380. Curentul dragostei libere este o parte integrală a 
mişcării spiritiste din ziua noastră, nu atât de pe faţă susţinut ca mai 
demult, cu toate acestea, nu mai puţin iubit şi practicat ca o parte a 
aclamatei „libertăţi” spre care priveşte rasa umană.

5. Comuna. Acest cuvânt este derivat de la un district teritorial 
mic din Franţa, guvernat de un funcţionat numit primar. A ajuns 
să aibă o aplicaţie mult mai largă în timpul prezent; însă originea 
cuvântului nu este atât de importantă precum sunt principiile pe 
care ea s-a angajat să le reprezinte. Dintre acestea am avut deja o 
definiţie din Webster, şi am văzut o ilustraţie practică în Revoluţia 
Franceză. Thier: Revoluţia Franceză, vol.III, p. 106, oferă întregul 
număr al persoanelor ucise prin ghilotină în timpul domniei teroarei 
ca fiind 1.022.351, pe lângă masacrele de alt fel în alte locuri, în 
unele dintre acestea pierind populaţia unor oraşe întregi. Dr.Dick, 
în Îmbunătăţirea societăţii, p. 154, spune: „Astfel era rapiditatea 
cu care s-a îndeplinit lucrarea de distrugere, încât în scurtul timp 
a zece ani nu mai puţin de trei milioane de fiinţe omeneşti ... se 
presupune că au pierit doar în acea ţară, în principal prin influenţa 
principiilor imorale, şi a seducţiei unei filozofii false.”

În legătură cu aceasta, după cum arată tendinţa vremurilor, se 
poate menţiona „Internaţionala”, o asociaţie care, cu puţin timp 
în urmă, a fost proeminentă şi a creat o mare apreciere. Scopul 
membrilor ei era de a răsturna pe cei pe care ei îi considerau 
inamicii lor, şi anume, regi şi capitalişti. Platforma ei era, pe scurt, 
abolirea tuturor regulilor şi privilegiilor claselor; egalitate politică 
şi socială a ambelor sexe; naţionalizarea terenurilor agricole şi a 
instrumentelor de producţie; reducerea numărului de ore de lucru; 
educaţia să fie controlată de stat, şi să fie obligatorie, gratuită şi 
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seculară; religia să fie ignorată, să existe un sistem de impozitare 
bazat pe proprietate, nu pe industrie; abolirea tuturor armatelor 
permanente; şi producţia asociativă în locul producţiei capitaliste.

Se va vedea dintr-o dată că punerea în practică a acestor 
principii ar însemna schimbarea completă a relaţiilor politice şi 
sociale curente ale societăţii. Diferitele ramuri ale acestui corp 
revoluţionar pot acţiona acum sub diferite nume, cum ar fi nihiliştii 
în Rusia, comuniştii în Germania, anarhiştii şi monarhiştii în 
Franţa, fenianii şi alianţa pentru apărarea drepturilor fermierilor 
în Irlanda, diferitele organizaţii laburiste secrete în această ţară, şi 
socialiştii de peste tot. Principiile implicate sunt similare în toate 
diviziunile lor; scopul urmărit, acelaşi; şi în ordinea firească a 
lucrurilor, o mare criză cu privire la aceste mişcări este inevitabilă.

Amprenta mâinii satanice este clar vizibilă în faptul că starea 
societăţii căutate este exact cea opusă de cea întemeiată de Dumnezeu 
în grădina Eden. Acolo Dumnezeu era suprem; Hristos, prin care 
Dumnezeu a făcut toate lucrurile, era recunoscut şi onorat; legea lui 
Dumnezeu era regula guvernatoare; un spirit de adevărată închinare, 
mânată din iubire, controla mintea omului; relaţia de căsătorie era 
sacră, şi Sabatul era onorat ca memorialul lui Dumnezeu. În Revoluţia 
Franceză, Dumnezeu a fost detronat, Hristos a fost răstignit din nou, 
Creştinismul a fost denunţat şi orice restricţie a fost îndepărtată 
de deasupra inimii fireşti, închinarea a fost abandonată, ziua de 
odihnă abrogată, relaţia de căsătoria anulată, şi societatea sfâşiată în 
fragmente deplorabile. Să preia comunismul conducerea, şi astfel va 
fi starea societăţii pe care o vom avea din nou. 

Roadele acestei agitaţii apar mai mult şi mai mult în relaţiile 
tensionate între ceea ce ţine de muncă şi capital, devenind 
mereu mai mare, înmulţirea „ordinelor” între clasa muncitoare, 
şi combinarea capitalului pentru protejare proprie, marile greve 
şi mişcări ale maselor din anii 1893-1895, care au făcut necesară 
chiar intervenţia armată din partea guvernului. Suspiciunea 
şi neîncrederea predomină peste tot; şi „Unde ajungem?” este 
întrebarea care pare că tremură pe multe buze. Cu adevărat, exact 
cum spunea Domnul nostru că va fi chiar înainte de venirea Sa, 
„oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care 
se vor întâmpla pe pământ.” (Luca 21:26).
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2. CELE „ŞAPTE VREMI” DIN LEVITIC 26

Aproape fiecare schemă din „Planul veacurilor”, „Veacul care 
va veni” etc. fac uz de o perioadă presupus profetică numită „Cele 
şapte vremi”; şi se încearcă urmărirea unei împliniri remarcabile 
prin evenimente din istoria iudaică şi a neamurilor. Toţi aceşti 
speculanţi ar putea să îşi scutească eforturile; pentru că nu există 
în Biblie o astfel de perioadă profetică.

Termenul este luat din Levitic 26, unde Domnul denunţă judecăţi 
contra evreilor, dacă ei Îl vor părăsi. După ce menţionează o listă 
lungă de calamităţi până la versetul 17, Domnul spune: „Şi dacă nu 
veţi asculta de Mine după toate acestea, vă voi pedepsi de şapte ori 
mai mult pentru păcatele voastre.” (Versetul 18). Versetul 19 şi 20 
enumeră judecăţile suplimentare, apoi se adaugă în versetul 21: „Şi 
dacă voi umblaţi contra mea, şi nu veţi asculta de Mine, voi aduce 
de şapte ori mai mult plăgi peste voi conform cu păcatele voastre.” 
Se mai enumeră alte judecăţi, şi apoi în versetele 23 şi 24 se repetă 
ameninţarea; „Şi dacă nu veţi vrea să fiţi reformaţi de mine prin 
aceste lucruri, ci veţi umbla contra mea, atunci voi umbla şi eu 
împotriva voastră, şi vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru 
păcatele voastre.” În versetul 28 aceasta se repetă.

Astfel expresia apare de şapte ori, şi fiecare menţionare următoare 
aduce în faţa privirii pedepse şi mai severe, pentru că cele anterioare 
nu au fost luate în seamă. Acum, dacă „şapte vremi” ar denota o 
perioadă profetică (2520 ani), atunci am avea patru astfel de perioade, 
ceea ce însumează un total de 10.080 de ani, ceea ce ar fi o perioadă 
cam lungă timp în care o naţiune să fie ţinută sub pedeapsă.

Însă nu e nevoie să ne facem griji cu privire la calculul acesta; 
pentru că expresia „de şapte ori” (engl. identic cu „şapte vremi”) 
nu se referă la o perioadă ca durată, ci este doar un adverb care 
exprimă un grad, şi prezintă severitatea judecăţilor, care urmau să 
fie aduse peste Israel. 

Dacă s-ar face referire la o perioadă de timp, s-ar folosi un 
substantiv şi adjectivul său ar fi folosit, ca în Daniel 4:16; „Să 
treacă şapte vremi peste el.” Aici avem substantivul („vremi”) 
şi adjectivul („şapte”); astfel, ׁש בִ עְ ע הָ דִ ּ ָ נ ִ י  însă ;(shibah iddan) ן
în pasajele citate mai sus din Levitic 26, cuvintele „de şapte ori” 
corespund adverbului ׁש בֶ  .”care înseamnă „de şapte ori ,(sheba)  עַ
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Septuaginta face aceeaşi deoosebire, folosind în Daniel 4:16 etc., 
έπτα καίροι, însă în Levitic doar adverbul επτακίς. 

Expresia din Daniel 4:16 nu este profetică, pentru că este 
folosită în naraţiune simplă, literală. (vezi versetul 25).

3. CELE ZECE DIVIZIUNI ALE ROMEI

Cele zece diviziuni ale Romei, care s-au ridicat din vechiul 
Imperiu Roman, sunt simbolizate de cele zece coarne din fiara a 
patra din Daniel 7. Toţi sunt de acord referitor la acest punct; însă 
nu a existat unanimitate deplină între interpreţi referitor la numele 
împărăţiilor, care au constituit aceste diviziuni. Unii îi numesc pe 
huni ca pe una din aceste diviziuni, alţii îi pun pe alemani în locul 
hunilor. Pentru ca cititorul să poată înţelege tendinţa generală a 
ceea ce s-a scris referitor la acest subiect, se prezintă următoarele 
fapte: Machiavelli, istoricul din Florenţa, scriind doar ca un istoric, 
îi aminteşte pe huni ca fiind naţiunile în principal preocupate de 
sfărâmarea Imperiului Roman. Între cei care au scris despre acest 
punct, cu referire la profeţie, pot fi menţionaţi: Berengaud, în secolul 
al nouălea; Mede, 1586-1638; Bossuet 1627-1704; Lloyd, 1627-1717; 
Sir Isaac Newton, 1642-1727; Episcopul Newton, 1704-1782; Hales,  
- 1821, Faber, 1773-1854.

Dintre aceste nouă autorităţi, opt adoptă poziţia că hunii au 
fost una dintre cele zece împărăţii; dintre aceştia opt, doi, Bossuet 
şi Episcopul Newton, urmat de Dr. Clarke, consideră că atât 
hunii, cât şi alemanii; doar unul, Mede, îi omite pe huni, şi îi ia pe 
alemani. Cei opt favorizează părerea că hunii au fost reprezentaţi 
de unul dintre coarne; doi, în timp ce nu îi resping pe huni, 
consideră alemanii unul dintre coarne; unul îi respinge pe huni şi 
îi ia pe alemani. Scott şi Barnes, în comentariile lor, şi Oswald, în 
Împărăţia care nu se va clătina, îi numeşte pe huni.

4. SCHIŢE BIOGRAFICE

MARTIRI PROEMINENŢI

John de Wycliffe, născut cam în jurul anului 1324, numit 
„Luceafărul Reformaţiunii”, a fost un cleric englez, ale cărui pietate 



389

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 A
pe

nd
ic

e

şi talente i-au adus una dintre cele mai înalte poziţii eclesiastice 
de onoare. Întrucât a predicat deschis contra corupţiilor Bisericii 
Romane, el a fost înlăturat, papa emiţând câteva bule contra lui 
pentru erezie. Ca urmare, el a fost examinat de o adunare, însă şi-a 
prezentat apărarea atât de elocvent, încât întâlnirea s-a încheiat 
fără vreo hotărâre. Continuând să denunţe corupţiile, orânduirile 
şi puterea papală, el a fost din nou convocat în faţa unui sinod, 
dar a fost eliberat din ordinul mamei regelui. Este remarcabil 
faptul că deşi el şi-a continuat atatcurile asupra punctelor vitale 
de doctrină Catolică, el a scăpat de soarta altora acuzaţi pentru 
lucruri similare; însă la peste patruzeci de ani după moartea sa, 
care a avut loc în anul 1384, oasele sale au fost exhumate, arse 
şi aruncate în Râul Swift, care le-a purtat prin râul Severn către 
mare, cenuşa sa devenind simbolică pentru doctrina sa, care acum 
s-a răspândit în întreaga lume. Lucrarea sa cea mai importantă a 
fost versiunea engleză a Bibliei.

John Huss, reformatorul renumit, era originar din Boemia, 
născut în 1370 şi educat la Universitatea din Praga, unde şi-a 
dobândit titlul de doctor şi a devenit rector al universităţii şi 
confesor al reginei. Obţinând unele dintre scrierile lui Wycliffe, 
el a văzut erorile şi corupţia Bisericii Romane, pe care a expus-o 
în mod liber, deşi a fost persecutat de câţiva papi. Prin învăţătura 
sa, în universitate a început o reformă, pentru oprirea căreia 
arhiepiscopul a emis două decrete; însă, întrucât noua doctrină se 
răspândea chiar mai mult, el a fost în cele din urmă adus în faţa 
consiliului, şi aruncat în închisoare, şi după o încarcerare de câteva 
luni, el a fost condamnat să fie ars. Deşi somat în faţa eşafodului 
să retracteze, el a refuzat în mod ferm, şi până când a fost înecat 
de fum, a continuat să se roage şi să cânte cu o voce clară. El a fost 
ars în 1415, şi cenuşa sa, chiar şi pământul unde s-a aflat, au fost 
îndepărtate cu grijă şi aruncate în Rin.

Ieronim din Praga, care îşi ia numele de la oraşul unde a 
fost născut cândva între anii 1360 şi 1370, şi-a încheiat studiile 
la universitatea cu acelaşi nume, după care a călătorit în cea mai 
mare parte a Europei. La Paris el a primit titlul de doctor, iar la 
Oxford a devenit familiarizat cu scrierile lui Wycliffe, traducând 
multe dintre ele în propria sa limbă. La întoarcerea sa în Praga, 
el a mărturisit deschis doctrinele lui Wycliffe, şi l-a ajutat pe 
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Huss în lucrarea de Reformă. La arestarea acestuia din urmă, el 
şi-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a apărea în faţa 
consiliului în apărarea credinţei sale, şi a dorit un bilet de liberă 
trecere de la împărat. Acesta nu i-a fost acordat, însă pe drumul 
spre casă a fost arestat, dus la Constanţa şi, după martirajul lui 
Hus, a fost ameninţat cu chinuri asemănătoare. Într-un moment 
de slăbiciune, el s-a dezis de credinţă; dar după ce a fost eliberat, el 
şi-a regretat păcatul, şi a retras public retractarea sa, pentru care a 
fost dat flăcărilor în anul 1416.

Wiliam Tyndale, un cleric englez eminent, s-a născut în jurul 
anului 1484. A primit o educaţie vastă la Cambridge şi Oxford, 
şi a fost hirotonit. Îmbrăţişând doctrinele Reformaţiunii, el a 
stârnit atât de mult vrăjmăşia între Catolici, prin zelul său şi prin 
abilitatea sa de a le expune, încât a fost constrâns să caute refugiu 
în Germania. Crezând că Scripturile trebuie citite de către mase 
în limba de zi cu zi, el a realizat o versiune completă a Noului 
Testament în engleză, care, deşi conform legii trebuia suprimat, 
a fost atât de solicitat, încât au fost publicate şase ediţii. Această 
versiune a fost de asemenea modelul şi baza versiunii King James, 
şi este doar cu puţin mai demodată în limbaj. El a tradus, de 
asemenea, şi Pentateuhul (n.tr. primele cinci cărţi ale Bibliei). 
Pentru acestea şi pentru alte scrieri reformatoare, el a fost arestat 
în Antwerp, din instigaţia guvernului englez, şi după o întemniţare 
de optsprezece luni a fost ars, fiind mai întâi ştrangulat de către 
călău, în anul 1536.

Thomas Cranmer,  primul arhiepiscop protestant de 
Canterbury, s-a născut în 1489. Deşi oarecum sfânt în profesia 
sa de cleric, el era totuşi întrucâtva politic în calitate de om de 
stat, şi astfel era foarte potrivit să unească vrăjmaşii religioşi şi 
seculari ai papalităţii. El era de asemenea un susţinător servil al lui 
Henric VIII. După moartea acestuia, el s-a alăturat susţinătorilor 
Doamnei Jane Grey, care era de asemenea o protestantă, şi a fost, 
ca urmare, închis în Turn, la urcarea pe tron a reginei Maria; şi 
fiind acuzat de erezie de către gruparea papală, el a fost ars în 
Oxford, în anul 1556. Ca reformator, el a introdus Biblia în biserici, 
şi şi-a folosit astfel influenţa ca regent al regelui Edward VI, aşa 
încât Reformaţiunea a prosperat mult în timpul domniei tânărului 
rege. La scurt timp după chinuirea la care a fost supus, el a semnat 
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o retractare contrar convingerilor sale, cu speranţa că va trăi; însă 
la eşafod a fost mai curajos, punând mai întâi în foc mâna care 
a semnat documentul, şi exclamând de multe ori: „O nevrednica 
mea mână dreaptă!”

Hugh Latimer, născut în jurul anului 1490, unul dintre 
promotorii de seamă ai Reformaţiunii în Anglia, a fost educat la 
Cambridge, primind titlul de doctor. La începutul Reformaţiuni, 
el era un adept zelos al cauzei papale; însă, după ce a conversat 
cu martirul Bilney, el a renunţat la credinţa Catolică, şi a lucrat 
serios la predicarea evangheliei. Henric VIII, fiind mulţumit de 
discursurile sale, l-a făcut episcop de Worcester, însă, întrucât 
se opunea unora dintre măsurile regelui, Latimer şi-a dat în cele 
din urmă demisia. După moartea ocrotitorului său, Cromwell, 
vrăjmaşii acestuia l-au căutat, şi a fost trimis în Turnul Londrei. 
El a fost eliberat de către Edward VI, însă a refuzat să fie repus 
în dioceza lui, şi a rămas cu Cranmer, ajutându-l în lucrarea de 
Reformă. Când a venit pe tron regina Maria, el a fost din nou 
trimis în Turn, pentru a avea acolo dispute cu episcopii papali la 
Oxford. Aici el a argumentat cu claritate şi simplitate neobişnuită, 
însă a fost condamnat şi ars pe acelaşi rug cu Ridley, în anul 1555.

John Bradford a fost născut în prima parte a domniei regelui 
Henric VIII. A dat dovadă de timpuriu de o plăcere pentru învăţătură 
şi a început studiul dreptului; însă găsind teologia mai atrăgătoare, 
el s-a transferat la Universitatea Cambridge, unde abilitatea şi 
pietatea sa i-au câştigat, în mai puţin de un an, titlul de doctor. La 
scurt timp el a fost făcut capelan al regelui Edward VI, şi a devenit 
unul dintre cei mai cunoscuţi predicatori ai protestantismului în 
regat. Însă la scurt timp după ascensiunea la tron a acelei catolice 
rigide, regina Maria, el a fost arestat sub acuzaţia de erezie, şi a fost 
închis vreme de un an şi jumătate în Turnul Londrei, timp în care 
el a ajutat cu pana sa cauza pentru care suferea. Când a fost adus 
în cele din urmă în instanţă, el şi-a apărat principiile până la capăt, 
împotrivindu-se tuturor încercărilor menite să îl convertească la 
Catolicism. El a fost condamnat şi încredinţat flăcărilor în anul 
1555. A murit, bucurându-se să poată suferi pentru adevăr.

Nicholas Ridley, un episcop englez erudit şi martir, educat 
la Pembroke College, Cambridge, s-a născut în jurul anului 
1500. Marile sale abilităţi şi pietatea sa l-au recomandat atenţiei 



392

E
xp

lic
aț

ia
 c

ăr
ți

i A
po

ca
lip

sa
  -

 U
ri

ah
 S

m
it

h

arhiepiscopului Cranmer, prin care el a fost făcut capelanul 
regelui. În timpul domniei lui Edward VI, el a fost numit pe 
scaunul episcopal din Rochester şi, în cele din urmă, în episcopia 
Londrei. Prin influenţa sa la tânărul rege, mănăstirile şi domeniile 
devotate întreţinerii călugărilor din mănăstiri şi călugărilor 
cerşetori au fost folosite pentru scopuri caritabile. La moartea 
regelui Edward, el a îmbrăţişat cauza doamnei Jane Grey şi, într-o 
predică, a avertizat poporul referitor la răul care urma să cadă 
asupra protestantismului, dacă Maria urma să ajungă regină. 
Pentru aceasta, şi pentru zelul său în ajutarea Reformaţiunii, el 
a fost arestat de regina Maria şi trimis la Oxford pentru a disputa 
cu unii dintre episcopii papali şi, ca urmare a refuzului său de a 
retracta, a fost ars împreună cu Latimer, în 1555.

John Hooper s-a născut în jurul anului 1495 şi a fost educat 
la Oxford. După ce şi-a luat doctoratul, el s-a alăturat călugărilor 
cistercieni, însă atenţia sa fiind îndreptată asupra scrierilor 
lui Zwingli, după un studiu atent al Scripturii, el a devenit un 
apărător zelos al Reformaţiunii. Cunoscând pericolul la care îl 
expuneau opiniile sale, el a plecat în Franţa. La întoarcerea sa în 
Anglia, a descoperit că din nou se făceau comploturi contra vieţii 
sale, şi a fugit în Irlanda, de acolo în Franţa şi, în cele din urmă, 
în Germania, unde a rămas timp de câţiva ani. Întorcându-se din 
nou în Anglia, s-a dedicat instruirii mulţimilor, lucrând cu atât 
de mult succes, încât regele, Edward VI, i-a cerut să rămână în 
Londra pentru a înainta cauza Reformaţiunii, şi l-a făcut episcop 
de Worcester. Odată cu urcarea pe tron a reginei Maria, el a fost, 
totuşi, arestat imediat, şi trimis în închisoarea Fleet, şi, după o 
perioadă de optsprezece luni, a fost judecat pentru erezie, şi 
condamnat la rug în 1555. El a suferit agoniile eşafodului cu mare 
tărie, deşi acestea au fost prelungite neobişnuit de mult prin faptul 
că a fost folosit lemn ud.

John Rogers, primul dintre mulţi care au fost martirizaţi în 
timpul domniei reginei Maria, s-a născut în preajma anului 1500. 
El a fost educat la Cambridge, fiind hirotonit, şi după aceea a 
fost capelan pe lângă compania englezească din Antwerp, unde a 
ajuns să se familiarizeze cu Tyndale şi Coverdale şi, cu ajutorul 
lor, a publicat o versiune engleză completă a Bibliei. Mutându-
se la Wittenberg, a devenit pastor al unei comunităţi olandeze; 
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însă, când regele Edward VI a ajuns la tron, el a fost invitat acasă, 
şi a fost făcut cititor canonic şi teologic la Catedrala St. Paul. În 
duminica după urcarea pe tron a reginei Maria, într-o predică la 
Catedrala St. Paul, el a îndemnat poporul să adere la doctrinele 
predicate în zilele regelui Edward, şi să se împotrivească tuturor 
formelor şi dogmelor catolice. Pentru aceasta el a fost chemat în 
faţa consiliului, însă s-a apărat atât de bine, încât a fost lăsat liber. 
Întrucât aceasta nu i-a plăcut reginei, el a fost chemat din nou, 
şi i-a fost impus domiciliul forţat în propria sa casă; însă la scurt 
timp după aceea a fost prins şi trimis la Newgate. A fost judecat şi 
condamnat, şi refuzând să abjure, a fost ars pe rug în 1555.

REFORMATORI DE SEAMĂ

Martin Luther, cel mai mare reformator, a fost născut în 
Saxonia, în 1483. Când era un băiat sărac, o doamnă generoasă 
l-a luat în grija ei pentru a-l educa. Mai întâi a studiat dreptul, 
însă o scăpare miraculoasă de la moarte l-a afectat atât de mult, 
impresionându-l referitor la incertitudinea vieţii, încât s-a retras 
într-o mănăstire. Aici a ajuns în posesia unei Biblii şi a fost uimit 
de diferenţa dintre învăţăturile evangheliei şi practicile bisericii 
Romano-Catolice. Fiind trimis în misiune la Roma, impresia sa 
a devenit mai profundă şi, când papa a emis faimoasa bulă, care 
prevedea vânzarea de indulgenţe, Luther, care era atunci profesor 
de teologie la Universitatea din Wittenberg, a fost pregătit să i se 
împotrivească, lucru pe care l-a făcut cu atât de multă abilitate 
încât mulţimile, incluzând mulţi nobili, l-au susţinut. I s-a poruncit 
să apară la Roma, însă a refuzat. Papa a emis o condamnare, pe 
care Luther a ars-o. La dieta din Worms el a refuzat să retracteze, 
şi în curând şi-a răspândit în întreaga împărăţie scrierile sale. 
El a tradus de asemenea Biblia în limba germană. Întrucât s-a 
adoptat un decret care prevedea ca mesa să fie respectată în mod 
universal, s-a ridicat un protest din partea părţii reformate, în 
urma căruia ei şi-au primit numele de protestanţi. Mărturisirea de 
credinţă (Confesiunea) de la Augsburg, standardul credinţei lor, a 
fost atunci schiţat. El a continuat să scrie şi să lucreze până când a 
murit, epuizat de prea multă muncă, în 1546.
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Philip Melanchton, faimosul reformator şi prieten al lui Luther, 
a fost născut în ducatul Baden în 1497. La vârsta de 17 ani îşi obţine 
titlul de doctor la Universitatea din Heidelberg, şi la scurt timp după 
aceea obţine un post de profesor de limbă greacă în Wittenberg. 
Aici a încheiat o prietenie cu Luther, ale cărui opinii le-a acceptat şi 
le-a apărat în lecturile şi scrierile sale. Prudenţa sa a ajutat mult la 
promulgarea doctrinelor protestante, întrucât l-a păzit de abuzurile 
râvnei netemperate. Cea mai mare lucrare a sa a fost schiţarea 
Mărturisirii de Credinţă de la Augsburg, deşi era un scriitor fluent, 
şi a fost autorul primului sistem de teologie protestantă, care a trecut 
prin mai mult de cincizeci de ediţii, şi a fost folosit ca manual în 
universităţi. Erudiţia şi moderaţia sa au devenit faimoase în întreaga 
Europă, şi regii Angliei şi ai Franţei l-au invitat în împărăţiile lor; însă 
el a preferat să rămână la Wittenberg, unde a murit în anul 1560.

Ulric Zwingli, al cărui nume se află în analele protestante pe locul 
al doilea după Luther, a fost născut în anul 1484. Întrucât a dat de 
timpuriu dovadă de predilecţie pentru studiu, a fost trimis mai întâi 
la Bâle şi Berna, şi în cele din urmă la universitatea din Viena, pentru 
a dobândi o educaţie. La întoarcerea sa el  a fost pastor într-o parohie 
mare aproape de locul său de naştere, şi după aceea un predicator 
la catedrala din Zürich. Aici a făcut un studiu special al scripturilor, 
încredinţând memoriei întregul Nou Testament, şi o parte din 
Vechiul Testament. Cercetările sale teologice l-au condus să înţeleagă 
corupţiile din Biserica Catolică, şi a început să vorbească vehement 
contra lor, în special contra indulgenţelor papale, până când a avut ca 
efect aceeaşi separare a Elveţiei de dominaţia catolică, pe care Luther 
a realizat-o pentru Saxonia. Aceste disensiuni religioase au cauzat un 
război civil în Elveţia şi Zwingli, care şi-a însoţit armata în calitate de 
capelan, a fost ucis pe câmpul de luptă în 1531.

John Calvin, un reformator eminent, şi întemeietor al sectei 
religioase cunoscute sub numele de calvinişti, a fost născut în 1509. 
El a fost destinat de timpuriu pentru biserică, fiindu-i încredinţată 
o slujbă bisericească pe când avea doar 12 ani. A fost educat la Paris 
pentru a deveni predicator; însă întrucât a devenit nemulţumit 
de dogmele bisericii Catolice, şi-a îndreptat atenţia spre drept. A 
primit în curând seminţele doctrinei reformate şi le-a apărat cu 
atâta putere, încât a fost obligat să părăsească Franţa. S-a retras 
la Bâle, în Elveţia, unde a şi-a compus faimoasele „Instituţii ale 
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Creştinătăţii”, care a fost tradusă în câteva limbi. Apoi s-a stabilit 
la Geneva ca predicator şi profesor în teologie, însă a fost constrâns 
să plece pentru că refuza să asculte de unele formalităţi papale. 
Mergând la Strasburg, a întemeiat o biserică franceză, unde a 
oficiat. A fost trimis delegat la dieta din Worms de către clericii 
oraşului acestuia. S-a întors la Geneva după solicitare repetată, şi 
a fost angajat în mod activ ca vorbitor şi scriitor pentru interesele 
Reformaţiunii până la moartea sa în anul 1564.

John Knox, renumitul reformator scoţian, s-a născut în anul 
1505, şi a fost educat la universitatea St. Andrew’s. El fost hirotonit, 
însă a renunţat la preoţie după ce a citit scrierile Sf. Augustin şi ale 
lui Ieronim. A fost acuzat de erezie şi mărturisirea sa de credinţă 
publică a fost condamnată; însă a început să o predice deschis de 
la amvon, şi doctrinele reformate s-au răspândit cu repeziciune. 
Când St. Andrew a fost capturată de o flotă franceză, el a fost dus 
la Rouen, şi condamnat la galere, unde a rămas nouăsprezece 
luni. După eliberarea sa, el a mers în Anglia, şi a fost făcut capelan 
al regelui Edward VI, întrucât refuzase o funcţie de episcop. La 
urcarea pe tron a reginei Maria, el a mers la Frankfurt şi le-a 
predicat englezilor din exil. De acolo a mers la Geneva, unde a 
fost foarte apreciat de Calvin, de ale cărui doctrine a fost foarte 
ataşat. S-a întors în Scoţia, unde a murit în 1572, după ce a făcut ca 
Reformaţiunea să fie triumfătoare în ţara sa de baştină.

John Bunyan, cel mai popular scriitor religios de limbă 
engleză, s-a născut în 1628. Era de profesie cazangiu, şi ca urmare 
a primit doar o educaţie slabă. Mintea sa era puţin atrasă de 
chestiuni religioase până când a fost înrolat ca soldat, când unul 
dintre camarazii săi, care îşi ocupase postul, a fost ucis. El a privit 
asupra acestui eveniment ca o intervenţie a Providenţei, şi după 
întoarcerea sa acasă, a devenit profund îngrijorat de bunăstarea 
sa spirituală. S-a alăturat curând bisericii baptiste, şi de la un 
sfătuitor a ajuns un predicator de succes între ei. În acest timp 
toţi dizidenţii de la Biserica Angliei erau pedepsiţi, şi Bunyan a 
fost aruncat într-o închisoare, unde a rămas timp de doisprezece 
ani. Aici şi-a scris renumita lucrare Călătoria Creştinului, care 
a fost tradusă de atunci în fiecare limbă a creştinătăţii. El a fost 
de asemenea autorul altor scrieri religioase, cum ar fi Războiul 
Sfânt. La încheierea persecuţiei a fost eliberat. Curând şi-a reluat 
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vechea sa muncă, şi a fost cunoscut popular ca Episcopul Bunyan. 
Moartea sa, în 1688, a survenit ca urmare a unei răceli.

John Wesley, întemeietorul metodismului, s-a născut în 
1703, şi a fost educat la Oxford, devenind un tutor excelent în 
Colegiul Lincoln. Cu fratele său şi alţi câţiva, a format o societate 
pentru edificare reciprocă în exerciţii teologice, şi se ocupau în 
mod rigid de datorii religioase în post şi rugăciune, şi vizitarea 
închisorilor şi alinarea celor bolnavi. La solicitarea generalului 
Oglethorpe, Wesley l-a însoţit în Georgia, cu scopul de a-i converti 
pe indieni. El s-a întors în cele din urmă în Anglia pentru a se 
angaja în lucrare misionară, însă planul său nu era de a se retrage 
din biserica consacrată a Angliei, ci de a crea o reînviorare între 
clasele neglijate, predicându-le salvarea prin credinţa simplă în 
Hristos. Cu toate acestea, închizându-i-se bisericile, a ţinut servicii 
divine în aer liber, obţinând atât de mulţi convertiţi, încât au 
devenit necesară organizarea, şi s-au construit biserici spaţioase. 
Până la moartea sa în anul 1791, el a fost neobosit în lucrarea 
auto-impusă, pe care a îndeplinit-o în Anglia, Scoţia, şi Irlanda, 
călătorind aproape 300.000 mile, şi predicând peste 40.000 de 
predici, pe lângă faptul că a fost un scriitor prolific.

George Whitefield, un cleric englez născut în anul 1714, a 
fost educat la Oxford, unde şi-a obţinut licenţa, l-a cunoscut pe 
Charles Wesley, şi a fost un membru entuziast al clubului care a 
dat naştere metodismului. El a fost curând hirotonit, şi şi-a început 
remarcabila carieră misionară. La invitaţia urgentă a lui John 
Wesley, care era în Georgia, el s-a îmbarcat pentru America, însă 
în curând s-a întors pentru a solicita fonduri pentru un orfelinat 
intenţionat. A făcut cinci vizite ulterioare în America, predicând 
în toate oraşele mari, precum şi în acelea din Anglia, Scoţia, şi 
Irlanda, şi a făcut o călătorie în Olanda. A întâmpinat împotrivire 
mare din partea clericilor şi, fiind exclus din biserici, a fost primul 
care a introdus serviciile divine în aer liber. Întrucât diferea de 
fraţii Wesley în unele crezuri, ei s-au separat în cele din urmă, 
ceea ce a dat naştere la cele două clase de metodişti, calvinişti şi 
wesleyeni. El şi-a continuat mai departe eforturile sale laborioase, 
unori vorbind de trei sau patru ori pe zi timp de săptămâni, până 
la moartea sa în 1770, în Newburyport, Massachusets, în timp ce 
se pregătea pentru a şaptea călătorie misionară în America.
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John Fletcher, s-a născut în Elveţia în 1729. Era de origine 
nobilă, şi a fost educat la universitatea din Geneva. Neconformându-
se, din motive de conştiinţă, tuturor doctrinelor Calviniste, el şi-a 
părăsit cariera de cleric, şi a intrat în serviciul militar. Întrucât s-a 
proclamat pace, a mers în Anglia ca tutor. S-a alăturat societăţii 
metodiste, şi a primit ordine de la Biserica Angliei. Deşi i s-a 
prezentat o viaţă bună, el a refuzat, spunând, că aceasta „îi oferea prea 
mulţi bani pentru prea puţină muncă.” Săracii şi cei suferinzi erau 
grija sa, şi într-o regiune de mine şi munţi, în mijlocul împotrivirii 
şi persecuţiei, el a muncit cu dragoste şi devotament. El a vizitat 
Franţa, Elveţia şi Italia şi, la întoarcerea sa, a fost preşedinte al unei 
şcoli teologice, însă datorită pledoariei sale în favoarea învăţăturilor 
Wesleyanismului a fost îndepărtat. După aceea, el şi-a devotat viaţa 
datoriilor sale parohiale, făcând călătorii misionare lungi împreună 
cu Wesley şi Whitefield, şi pregătirii în scris a doctrinelor sale 
deosebite. Moartea sa a survenit în anul 1785.

William Miller, cel mai mare reformator al timpurilor 
moderne, s-a născut în Massachusetts în 1782, ca fiu al unor părinţi 
săraci, dar onorabili. Întrucât avea o sete de cunoaştere, el şi-a 
dobândit o educaţie considerabilă prin propriile sale eforturi. A 
slujit în războiul din 1812, şi a fost promovat la rangul de căpitan. 
Până în 1816 a favorizat necredinţa; însă un studiu atent al Bibliei, 
cu scopul de a respinge creştinismul, l-a convins de eroarea sa, 
şi a deschis lumii câmpurile pe atunci aproape neexplorate ale 
profeţiei. După multe solicitări, şi-a început lucrarea vieţii sale 
- răspândirea interpretărilor sale profetice, în special referitor 
la cea de-a doua venire, legându-l astfel în mod inseparabil de 
marea mişcare religioasă a anului 1844. Solia a devenit în curând 
atât de larg răspândită, încât inviaţiile veneau din toate oraşele 
principale ale Statelor Unite, el onorând atât de multe pe cât îi 
stătea în putinţă; şi o reînviorare ca niciodată până atunci a avut 
loc în fiecare denominaţiune, extinzându-se până în Europa. Deşi 
dezamăgit în ce priveşte timpul celei de a doua veniri, printr-o 
aplicare greşită a profeţiei, majoritatea vederilor sale s-au dovedit 
corecte, şi au introdus o nouă eră în lucrarea niciodată încheiată 
a reformaţiunii. El s-a devotat lucrării pe care o începuse, atât 
ţinând prelegeri, cât şi scriind, până la moartea sa liniştită în anul 
1849.
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INDEX 
al autorilor şi autorităţilor la care se face referire 

sau care sunt citaţi în această lucrare

Adams, Dr. 
Advent Herald
Advent Shield
Alford (Noul Testament)
Alison
American Tract Society
Andrews, J.N.
Andrews, S.J.
Arnold, Edwin

Bagster
Barnes, Albert
Baronius
Beecher, Charles
Bellarmine, Cardinal
Benson
Bingham, Hon.J.A.
Blackwood’s Magazine
Blanchard, Professor
Bliss
Bloomfield
Blant, H.
Bolce, Harold
Bonaparte, Napoleon
Boothroyd
Bower
Brock, Mourant
Buck
Burr, E.F., D.D.
Bush, Professor George

Campbell, Alexander
Catehism, Religia creştină
Catehism, doctrinal

Cassiodorius, Aurelius
Creştinul catolic instruit
Chamber, Enciclopedia
Champlain, Journal
Chaumette
Christian Advocate
Christian Palladium
Christian Statesman
Christian Union
Chronicle, San Francisco
Clarke, Adam
Comprehensivă, Biblia
Comprehensiv, Comentariu
Congregationalist, The
Cottage, Biblia
Cowles, H., D.D.
Croly, Geo
Current Literature
Cyprian

D’Aubigne
Davidson
De Toqueville
Devens, R.M.
Doddridge
Domestic, Biblia
Dowling
Dublin Nation
Du Pin
Du Pui, James
Dwight, Preşedintele

Eclesiastice, Comentarii
Edmonds, Judge
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Elizabeth, Charlotte
Elliott
Enciclopedia Americană
Evagrius
Everett, Edward
Experienţe şi Viziuni
Expunerea celor şapte trâmbiţe 
din Apocalipsa 8, 9

Faber
Finney, Profesor
Fox

Gage, istoria lui Rowley, Mass.
Gavin, Anthony
Geddes
Gesenius
Gibbon
Gill
Greenfield
Griesbach

Hales, Dr. ......
(Harmony) Armonia cronolo-giei 
profetice
Hengstenberg
Henry, Matthew
Here and Hereafter (carte)
Herschel
Historic echoes of the Voice of God
History of the Waldenses (carte: 
Istoria Valdenzilor)
Horne
Hugo, Victor

Independent, N.Y.
Janesville (Wis.) Gazette
Jenks

Johnson’s Universal Cyclopedia 
Josephus

Keenan, Stephen
Keith
Kenedy, J.P.
Kossuth, Louis
Kurtz

Life od Edward Lee (carte: Viaţa 
lui Edward Lee)
Limbroch
Litch, Josiah
Lloyd
Lockhart
Lockhart, W., B.A.
Lyell, Sir Charles

Machiavelli
Macmilan & Co.
Madden, R.R.
Martyn
McMillan, W.H.
Mede
Mercerus
Methodists (Wesleyan)
Miller, William
Mine Explored
Missionary Review
Montanus
Mosheim

Nelson, David
Nevins
Newton, Episcop
Newton, Sir Isaac
Newton, William
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Olshausen
Oswald

Paragraph, Biblia
Philadelphia Public Ledger
Philadelphia Sun
Pollok
Porfirie
Porter, Commodore
Portsmouth Journal
Pownal, Governor
Prideaux

Ranke
Rapin
Religioasă, Enciclopedie
Religious Telescope
Rice, Dr.
Rollin

Sabine, Ecclesiastical History
Sawyer, New Testament
Scholefield
Scientific American
Scott
Scott, Istoria Bisericii
Scott, Napoleon
Sears, Guide to Knowledge (carte)
Sears, Wonders of the World
Signs of the Times
Smart, Rev, J.S.
Smith, Key to Revelation
Smith, Philipp
Spiritismul, un Subiect al Profeţiei
Stanley
Statesman’s Year Book, 1867
Stevenson, Dr.
Stockius

Stonard, Dr.
Storrs, George
Stuart, Professor
Siriac, Noul Testament 

Taylor, D.T.
Tenney
Thiers
Thompson
Townsend, G.A.
Treatise of Thirty Controversies 
(Tratat despre treizeci de 
controverse)
True Wesleyan
Tuttle, Hudson
United States Magazine

Vulgata

Wakefield, Noul Testament
Watchman and Reflector
Watson
Webster, Noah
Weekly Alta Californian
Wesley
White, D-na E.G.
Whiting, Prof., Noul Testament
Whittier
Who Changed the Sabbath? (Cine 
a schimbat Sabatul?)
Wicks
Wieseler
Wintle
Wolff, Dr.Joseph
Woodhouse
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INDEX Al TEXTELOR
În alte cărţi ale Bibliei, care suţin expunerea cărţilor Daniel şi 

Apocalipsa prezentate în această lucrare

Estera 1:1; 3:12

Iov 9:8; 23:3; 38:7; 38:22, 23

Psalmii 2:7-9; 2:8, 9; 36:8; 
37:11; 37:20; 69:4;  78:53, 54, 69; 
78:68;  91:9,10; 96:5; 110:1;
112:8; 114:1-8;  115:4-7, 15; 
96:5; 121:2; 124:8; 134:3; 146:6; 
119:126; 126:1, 2; 146:4; 149:9

Proverbele 11:8; 11:31

Eclesiastul 9:5, 6, 10

Isaia 3:10, 11; 8:7; 8:16;
9:6; 11:1,10; 11:4; 13:19-22; 21:2; 
23:1; 24:1; 24:19, 20; 25:8;
28:17; 30:30;  30:33; 30:26; 66:23
32:18, 19; 33:14; 33:14, 15; 66:24
33:16; 34:8; 37:16; 42:5; 44:24; 
45:12; 51:13; 39:1; 51:7; 54:1-17;
55:1; 56:1, 2; 60:13; 63:1-4; 63:18; 
64:11; 64:6; 65:17-25; 66:22, 23; 
66:24

Ieremia 2:3: 31:32; 4:23-27;
4:19-26;  10:10-12; 32:17; 51:15
10:11; 15:16-18; 17:24-27; 25:8-11;
25:12; 29:10; 25:30; 25:30-33;
30:4-7; 39:29; 50:25; 51:9; 51:25

Geneza 1:2; 2:1, 2; 2:1-3; 2:7;
3:24; 4:9, 10; 10:10, 8-10, 11
17:11; 48:5; 49:9, 10

Exodul 5:2; 7:17-21; 9:8-11;
9:23; 10:21-23; 15:17; 19:4; 20:8-
11; 25:8,9; 26:30; 27:8
25:9, 40;  25:31, 32, 37; 26:35; 
27:20; 25:16; 31:18; 28:41,43
30:22-30; 31:13; 40:9, 10

Levitic 1:1-4, 4:3-6; 
16:5-10, 15, 16, 20-22
8:10-15 16:17, 20, 21, 30, 33
16:8; 16:33; 17:11, 14

Numeri 13:11; 14:34; 22:25; 
31:13-16; 19:13

Deuteronom 10:2, 5; 12:5, 11, 21; 
14:23, 24; 16:6; 12:5, 14, 18, 21; 
14:23; 16:2, 6;  28:49, 50; 29:29

I Regi 1:5-9, 19, 25;  18; 19, 21

II Regi 19:15; 20:14-18

II Cronici 2:12; 20:7, 8

Ezra 1:1; 1:1-4; 6:1-12; 7; 6:14; 7:9

Neemia 2:2, 16; 6:15; 9:6
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Ioan 1:1-3; 5:26; 2:13; 5:1; 6:4; 
13:1; 5:28; 5:28, 29; 5:44; 14:2, 3; 
14:3; 14:26; 16:13;19:39

Fapte 1:6; 14:22; 1:9, 11;
3:15; 5:31; 3:19; 4:24; 14:15; 17:23, 
24; 6:5; 7:26; 7:44; 7:56;
9:1-7; 10:38; 14:22; 15:1-35; 15:14; 
16:26; 27:24; 17:29; 17:31; 24:25; 
20:7; 20:17-38; 26:23

Romani 2:4; 2:6-10; 2:16;
2:28, 29; 9:6-8; 11:17-24; 3:31; 
4:11; 4:13, 14; 4:17; 6:16; 8:24, 25;
8:29; 9:6, 7; 10:7

I Corinteni 6:2; 6:2, 3; 8:5; 9:27;
10:33; 13:13; 15:20; 15:20, 23; 
15:24; 15:24-28; 15:50; 15:51-54; 
15:52; 16:2

II Corinteni 3:14; 5:10; 8:13, 14;
11:2; 11:13; 12:2

Galateni 1:8; 1:11, 12; 3:28, 29;
4:21-31; 4:26; 5:4; 5:6

Efeseni 1:9, 10; 1:20, 21; 1:20-22; 
1:23; 2:8; 2:12, 13; 2:15; 3:3, 6;
4:8; 5:23; 6:19

Filipeni 2:9; 3:11
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