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Partea 1: Mielul înjunghiat şi cei patru
cai
Versete călăuzitoare: Apocalipsa 5.9,13; 6.15

Numai o peniţă inspirată putea să descrie scena care ne este
dezvelită în capitolul cinci şi şase al cărţii Apocalipsa. Cât de mari
sunt contrastele! În capitolul 5 o bucurie mare şi răsunetul unei
cântări care se rostogoleşte triumfător până la cele mai îndepărtate
margini ale universului; în capitolul şase tânguirea din cauza fricii
chinuitoare şi a deznădejdii nepotolite a oamenilor cărora le-a
dispărut orice speranţă. Noi trebuie să privim aceste scene; una cu
încântare, cealaltă cu teamă, şi totodată să auzim şi să înţelegem
adevărul, pe care ele ne învaţă, căci ele ne-au fost revelate spre
învăţătura noastră şi spre siguranţa sufletelor noastre înaintea lui
Dumnezeu.

Apocalipsa 5.9: Şi ei cântau o cântare nouă, zicând:
„Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci ai fost
înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele
Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice
popor şi din orice neam. 

Apocalipsa 5.13: 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 stă pe scaunul de
domnie şi a Mielului să fie binecuvântare, cinste, slavă şi
stăpânire în vecii vecilor!

Apocalipsa 6.15: Şi împăraţii pământului, cei mari,
comandanţii, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii
liberi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.
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Bucuria din Apocalipsa 5 este rezultatul lucrării Mielului, care a fost
înjunghiat, şi plângerea din Apocalipsa 6 este rezultatul eforturilor
oamenilor făcute pentru siguranţa şi glorificarea lor proprie. Să
pătrundem în duhul în aceste scene. Apocalipsa 4 începe cu „După
aceste lucruri m-am uitat” şi a văzut această parte a cărţii (vezi
Apocalipsa 1.19). Biserica/Adunarea adevărată, răscumpărată prin
sânge şi pecetluită cu Duhul Sfânt, a fost luată în cer. Ziua mântuirii
s-a terminat pentru creştinătate şi ceasul judecăţii a bătut. Observă
descrierea cântării de laudă adusă în cer de adoratorii care se
prostern înaintea tronului. „Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul
nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, pentru că Tu ai creat
toate şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost create.” (Apocalipsa
4.11) Aceasta este cheia pentru această toată secţiune şi dacă noi
nu pricepem înţelesul ei, atunci nu vom înţelege nici ceea ce
urmează. Puterea şi drepturile lui Dumnezeu sunt recunoscute în
cer, dar nu pe pământ. Şi deoarece oamenii au refuzat să facă
aceasta şi au trăit spre satisfacerea proprie şi nu spre plăcerea lui
Dumnezeu, judecăţile Sale se revarsă de la sine asupra lor.

Au trecut aproape două mii de ani de când o rugăciune s-a înălţat
spre cer: „Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ”. Această
rugăciune va fi ascultată (împlinită) şi timpul împlinirii s-a apropiat.
Însă mai întâi trebuie ca vrăjmăşia oamenilor faţă de voia lui
Dumnezeu să se vadă pe deplin; ea trebuie să atingă punctul ei
culminant. Şi aceasta va avea loc repede, aşa cum vedem aici. Voia
lui Dumnezeu poate fi respectată pe pământ numai prin judecăţi.
Dragostea nesfârşită, pe care Isus a revelat-o, nu a putut să
topească inimile împietrite ale oamenilor. Ura lor a crescut şi ei L-au
omorât din cauza bunătăţii Sale. Harul nespus de mare venit din cer
nu a schimbat lumea, cu toate că harul nu a încetat, începând din
ziua în care Isus a fost înălţat, şi va dura până când Biserica Îl va
urma. Anul îndurării s-a încheiat în acest capitol, şi zorile întunecate
ale zilei judecăţii înroşesc marginile cerului. Însă oamenii sunt
neschimbaţi în vrăjmăşia lor împotriva lui Dumnezeu. Ce vis nebun
este, la care în modul cel mai general se lasă pradă ideii, că lumea
va fi convertită prin Evanghelie. Sfârşitul capitolului şase dovedeşte
clar caracterul fals al acestui vis. S-ar mânia Mielul pe o lume
convertită? Şi s-ar ghemui o lume convertită cuprinsă de groază în
peşterile şi stâncile munţilor, fugind dinaintea feţei Sale?
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Însă noi trebuie să studiem Apocalipsa 6. El ne face cunoscut prima
serie de judecăţi, când deschiderea peceţilor poate fi numită
judecăţi. Mie mi se pare că în aceste peceţi vedem cum oamenii fac
fără Dumnezeu ceea ce după imaginaţia lor este cel mai bine pentru
ei, precum şi rezultatul din aceasta. Biserica nu mai este pe
pământul acesta, influenţa care înfrâna a fost luată şi Dumnezeu a
aruncat hăţurile pe grumazul cailor iuţi ai dorinţelor omeneşti. El lasă
pentru un timp pe oameni să-şi urmărească propriile planuri, pentru
ca lumea să vadă şi să recunoască că judecăţile Sale asupra
pământului sunt drepte.

„Autoconservarea este prima lege a naturii” este un proverb vechi,
şi „Siguranţa mai întâi” este deviza modernă. Însă oamenii nu se pot
aduce pe ei înşişi în siguranţă, nu se pot salva singuri. Dumnezeu
este singurul Salvator. El este Dumnezeu Mântuitorul. Cine Îl
respinge, este pierdut. Despărţiţi de El oamenii pot face numai un
singur lucru: să se distrugă singuri; ei sunt prada răutăţii diavolului.
Cei patru cai din capitolul 6 ne dau această învăţătură mare, dacă
noi nu am cunoscut-o încă.

Un cal alb şi călăreţul lui apar atunci când prima pecete este
deschisă. El înseamnă un sistem arogant de pace şi reuşită, ceva
care promite mult. Ce va fi acest sistem, desigur nu putem spune cu
certitudine. Poate fi o autoritate rezultată dintr-o uniune de popoare,
care ţine lumea în ordine. Dar orice ar fi, el va reprezenta eforturile
omului de a se îngriji pe sine, excluzând pe Dumnezeu. Speranţele
vor fi mari. Omenii îşi vor închipui că în sfârşit au obţinut imposibilul.
„Pace şi siguranţă”, vor spune ei, şi gălăgia sărbătorii lor de bucurie
le va asurzi urechile pentru distrugerea care va veni deodată, care
bate zgomotos la uşa lor. Cât de repede va trece calul alb şi va face
loc calului roşu şi călăreţului lui. Atunci pacea de pe pământ va fi
luată. În mâna acestui călăreţ este o sabie mare. Oamenii care vor
trăi în zilele acelea nu vor mai fi sfinţi. Se vor măcelări unii pe alţii.
Setea de sânge se va aprinde asemenea unui cuptor în flăcări. – O
revoluţie franceză groaznică a distrus toate speranţele de pace
mondială cu privire la Europa, şi intenţiile bune s-au transformat în
fiere şi amărăciune, căci cum pot să se iubească oamenii între ei, în
timp ce urăsc pe Dumnezeu?
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Începutul acelor timpuri în care din brăzdarele plugului au făcut
săbii, a venit, şi lucrul câmpului a făcut loc războiului. Câmpurile
neglijate dau spini şi pălămidă în loc de grâu, şi calul negru cu
călăreţul lui urmează imediat calul roşu al războiului. Vai de oamenii
săraci de pe pământ din timpul acela! Dacă au scăpat de sabie, vor
muri de foamete. Cele necesare pentru a trăi, grâul şi orzul, vor fi
strict raţionalizate, în timp ce lucrurile vieţii de plăceri nu vor fi
afectate. Şi oricât de minunat ar părea aceasta, este totuşi drumul
omului. O, dacă oamenii orbiţi ai zilelor noastre ar auzi şi ar înţelege
şi s-ar întoarce de la conducătorii lor aleşi la Dumnezeu. El este
Prietenul săracilor, Dumnezeul celor fără tată şi al văduvelor, aşa
cum învăţăm aceasta din viaţa lui Isus pe pământ. Oamenii sunt
egoişti şi lacomi, şi despărţiţi de influenţa Evangheliei sunt
indiferenţi de suferinţele semenilor lor; cât timp pot, strâng bunuri
pentru ei înşişi. În acele zile îngrozitoare Evanghelia nu va mai
exercita nici o influenţă, şi calul negru al foametei va fi o strâmtorare
mult mai rea decât calul roşu al războiului. Atunci va veni în goană
calul gălbui. Numele călăreţului lui este moartea, şi Hadesul
(Locuinţa morţilor) îl urmează. Sabia şi foametea şi moartea şi
animalele sălbatice ale pământului îşi fac lucrarea lor cruntă în
trupurile oamenilor, şi Hadesul le cere sufletele. Ce coborâre de la
calul alb şi călăreţul lui în adâncimile osândei!

Să nu gândească nimeni că eu prezint evenimentele cu risipă de
culoare. Cuvintele omeneşti sunt prea slabe şi lipsite de putere să
descrie aceste scene. Să nu gândească nimeni că situaţiile descrise
în acest capitol sunt descoperiri făcute de curând, sau sunt o stare
la care oamenii vor ajunge deodată şi numai în timpul în care aceste
evenimente vor avea loc. Ar fi fost aşa de la început, dacă îndurarea
lui Dumnezeu nu le-ar fi împiedicat. Gândeşte-te la Adam în grădina
Eden. El a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi a
fost aşezat ca stăpân peste această creaţie de jos: s-o păzească şi
s-o lucreze. Nici o altă creatură mai nobilă nu a venit din mâna
Creatorului. În Adam vedem calul alb şi călăreţul lui, plin de
făgăduinţa păcii şi desăvârşirii. Dar el nu a călărit mult timp cu
succes. Curând prin ambiţia sa şi neîncrederea sa în Dumnezeu a
fost înşelat sub influenţa acelui şarpe vechi, care este diavolul.
Făgăduinţa minunată s-a pierdut şi a cedat locul unei frici
bolnăvicioase. Calul alb a făcut loc calului roşu, căci nu au trecut
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mulţi ani când pământul îngrozit a băut pentru prima dată sângele
unui om. Şi omul acela n-a fost omorât de o fiară sălbatică sau de un
demon din infern, ci de fiul mamei lui, fratele lui mai mare, care ar fi
trebuit să fie un ocrotitor şi apărător pentru el.

Începând de la acea primă crimă deseori neamul de oameni s-ar fi
autodistrus, însă Dumnezeu în îndurarea Sa a reţinut pe oameni de
la aşa ceva. Dar ei au rămas neschimbaţi în caracterul lor,
înclinarea lor este permanent să se îndepărteze de Dumnezeu, şi de
aceea drept urmare drumul lor coboară mereu. Gândul că neamul
de oameni face progrese şi înaintează pe un drum al dreptăţii spre
dreptatea finală este o înşelăciune. Cuvântul lui Dumnezeu şi istoria
lumii contrazic pe deplin gândul progresului şi al evoluţiei spre mai
bine şi alungă această înşelăciune la toţi aceia care au ochi să vadă
şi urechi să audă.

Însă în zilele celor patru cai este ceva îngrozitor, care dă pe faţă
rădăcinile, cauza caracterului inuman al omului faţă de semenul lui,
bunăvoinţa sa faţă de diavolul şi autodistrugerea sa oarbă. „Şi când
a rupt pecetea a cincea”, spune Ioan, „am văzut sub altar sufletele
celor ce fuseseră înjunghiaţi din cauza Cuvântului lui Dumnezeu”. În
planurile lor de a alcătui lumea aşa cum o vor ei, oamenii distrug tot
ce are importanţă pentru Dumnezeu. Când un om intervine pentru
interesele lui Dumnezeu, viaţa lui este preţul pentru curajul său.
Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este tolerat, şi cei care Îl iubesc
trebuie să moară. Rezultatul din aceasta este groaza şi desperarea,
aşa cum le descriu versetele din finalul acestui capitol.

Dar de ce ne sunt dezvăluite aceste lucruri în Cuvântul lui
Dumnezeu? Sunt atenţionări ale dragostei adresate lumii. Însă în
principal ele au fost scrise pentru slujitorii Domnului, pentru ca
aceştia – ştiind ce înseamnă realizarea planurilor omului – să fie
atenţionaţi să nu se lase înşelaţi de ceea ce pare a fi aşa de
arogant, de demn de încredere şi foarte promiţător. Blestemat este
cel care se încrede în om şi se sprijină pe braţul cărnii (firii). Prin
aceste atenţionări suntem învăţaţi că eforturile oamenilor de a
îmbunătăţii lumea trebuie să eşueze, căci Dumnezeu şi Hristos nu
au nici un loc în ele. Dacă am învăţat aceasta, atunci vom sta
despărţiţi de aceste planuri şi eforturi şi ne dedicăm timpul şi
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puterea de lucru celor ce vor birui. Marele contrast ne este prezentat
în capitolul 5.

Voia lui Dumnezeu trebuie să se facă pe pământ aşa cum se face în
cer. Creaţia trebuie să fie spre glorificarea şi buna plăcere a lui
Dumnezeu. Dar dacă ea nu împlineşte acest scop al ei, diavolul va
triumfa şi Dumnezeu ar fi învins. Ea nu poate ajunge la odihnă atâta
timp cât Dumnezeu nu are locul care I se cuvine în ea ca
Dumnezeu.

Dar cine poate realiza această lucrare mare? Cine este în stare şi
demn să deschidă cartea voii lui Dumnezeu şi să realizeze intenţiile
lui Dumnezeu pe pământul acesta? Un înger puternic face cunoscut
cu glas tare chemarea şi hrisovul este prezentat. Începând din zilele
lui Adam au existat bărbaţi mari şi puternici. Ei au trăit şi realizat
faptele lor uimitoare şi au dominat pe adepţii lor cu o voinţă
imperioasă, nepăsători de drepturile lui Dumnezeu. Dar ei au pierit
şi nu au lăsat în urma lor decât nume goale şi monumente distruse.
Moartea domneşte peste ei. Ei nu au fost capabili, nu au fost demni.
Şi cerul este zadarnic cercetat amănunţit. Enoh, Iosif, Moise, David,
Daniel sunt acolo – dar nici între ei nu este unul capabil şi demn. Ei
nu sunt în cer din cauza demnităţii lor, ci pe baza meritelor bogate
ale sângelui ispăşitor. Ei toţi au greşit în zilele mărturiei. Cel care
vrea să instaureze voia lui Dumnezeu pe pământ trebuie să fie fără
cusur. El trebuie să fi trăit în deplină ascultare de această voie.

Ioan a plâns, da, el a plâns mult, şi nu este de mirare. Să citeşti
istoria este o chestiune tristă, dacă ea este citită corect. Relatarea
despre eşecul neamului lui Adam în eforturile de a se elibera de
păcat şi de moarte şi să glorifice pe Dumnezeu nu ne oferă prilej de
bucurie, dar ne oferă ocazie mare de suspine. Şi noi am putea
amesteca lacrimile noastre cu ale lui Ioan, dacă nu am şti ce i se va
descoperi lui aici. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că noi ştim, şi
de aceea nu plângem. „Nu plânge!”, îi spune unul din bătrâni, „Iată,
Leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă
cartea şi cele şapte peceţi ale ei.”

„Leul din seminţia lui Iuda” este un titlu de glorie. El înseamnă
maiestate omenească nepătată şi o Împărăţie care este cu adevărat
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împărătească. În El este înţelepciunea, care s-a coborât să biruie, şi
puterea care biruie pe toţi vrăjmaşii şi pe toţi cei care iubesc
dreptatea îi înalţă din starea de asuprire şi umilinţă. Scrierile
Vechiului Testament sunt pline de glorii care sunt incluse în titlul
acesta, şi creaţia aşteaptă cu suspine venirea Aceluia care poartă
acest titlu. Însă Acela, căruia I se cuvine acest titlu, este rădăcina lui
David. Nici un om nestatornic nu ar putea duce pe umerii lui
greutatea gloriei pe care o are în sine acest titlu, căci sceptrul
acestei Împărăţii trebuie să fie un sceptru al dreptăţii, purtat de o
mână de o puritate constantă. „Cel ce stăpâneşte peste oameni cu
dreptate, Cel ce stăpâneşte în frică de Dumnezeu este ca lumina
dimineţii, ca răsăritul soarelui în dimineaţa fără nori.” Numai
Rădăcina lui David poate face aceste lucruri mari. Acela, de la care
au venit toate făgăduinţele date lui David, este singurul care poate
alunga noaptea fricii şi lipsurilor, poate împrăştia norii neîncrederii şi
îndoielii şi poate aduce ziua fără nori, în care pe pământ se va face
voia lui Dumnezeu. El este marele „Eu sunt”.

Inimile noastre se cutremură la menţionarea acestui titlu, aşa cum s-
a cutremurat şi inima lui Ioan, şi ochii noştri privesc cu râvnă, aşa
cum probabil au privit şi ai lui Ioan, ca să vadă pe Acela care îl
poartă şi care este suficient de puternic să deschidă această carte
mare şi să împlinească ce stă scris în ea. Şi iată, în mijlocul tronului
şi în mijlocul acelor fiinţe minunate, care îl înconjoară, stătea un
Miel, care părea înjunghiat. „El a venit şi a luat cartea din mâna
dreaptă a Celui ce stătea pe scaunul de domnie.” El este Isus … Şi
aici scriitorul trebuie să pună la o parte peniţa şi cititorul să nu mai
privească la paginile scrise şi să se prosterne înaintea Lui şi să-L
adore în armonie cu oştirile cereşti. Gloriile Sale nu pot fi descrise,
însă ceea ce noi cunoaştem din ele dorim să le preamărim şi ceea
ce noi cântăm este imn ceresc, care a început pe pământ. Este o
cântare nouă, deoarece ea nu se va învechi şi cântăreţii nu vor
obosi s-o cânte. „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile,
căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu
sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice
popor şi din orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru
Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe pământ.”

Vrem acum să lăsăm să ne înrâurească contrastul între Mielul care
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a fost înjunghiat şi ceea ce am studiat în capitolul 6. Vedem acolo
oameni, care orbiţi în eforturile lor nebuneşti ale glorificării de sine
aleargă în galop înfocat spre pierzare şi decădere. Aici dimpotrivă
vedem pe Unul, care nu S-a înălţat pe Sine, înălţat pe locul cel mai
înalt. Cât de binecuvântat este să te îndrepţi de la aceia la Acesta,
să renunţi la oameni şi să contempli pe Acela care a fost ascultător
până la moarte, da, moarte de cruce. El este Mielul – Mielul mic,
micuţ. Cu toate că El era bucuria cerului şi desfătarea Tatălui, El nu
a avut nici o valoare în ochii oamenilor şi a fost batjocorit, urât şi
detestat de ei. „Cei ce stau la poartă vorbesc de Mine şi beţivii Mă
pun în cântece” (Psalmul 69.12). Clasele sociale cele mai înalte şi
până la lepădătura societăţii L-au osândit, L-au dispreţuit şi L-au
lepădat. Ce putea face El pentru alţii, când nu putea nici măcar pe
Sine să se salveze? Aşa L-au batjocorit ei şi aparenta Lui slăbiciune
a devenit ţinta batjocurii locuitorilor Ierusalimului. „Nu Se poate
mântui pe Sine!” Însă Omul acela smerit, singuratic, răstignit în
slăbiciune, Mielul înjunghiat, este braţul Domnului (ebraică: Iehova),
care a adus scăparea din robie, a instaurat dreptatea pe pământ şi
a glorificat Numele lui Dumnezeu.

Tradus de la: Große Gegensätze in der Offenbarung  (1)

Titlul original: „Great Contrasts in the Revelation. No. 1: The Lamb Slain and the four
Horses of Chapter 6“

din Scripture Truth, vol. 24, pag. 25–29

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 2-a: Copilul de parte
bărbătească şi balaurul cel mare roşu
ca focul
Versete călăuzitoare: Apocalipsa 12

Sceptrul asupra pământului întreg trebuie în cele din urmă să fie ori
în mâna balaurului cel mare roşu ca focul ori în mâna Copilului de
parte bărbătească. Cine este în realitate balaurul cel mare se
constată clar din Apocalipsa 12.9 al capitolului nostru.

Apocalipsa 12.9: Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi,
numit diavolul şi satan, acela care înşală întreaga lume, a fost
aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi
îngerii lui.

Prin aceasta este prezentat totodată caracterul său deplin, împătrit,
precum şi activitatea sa. El este:

Balaurul cel mare = distrugătorul
Şarpele cel vechi = înşelătorul
Diavolul = acuzatorul
Satan = împotrivitorul

Copilul de parte bărbătească este Isus Hristos şi El stă în total
contrast cu balaurul. Harul lui Dumnezeu ne-a învăţat că el este:

Mântuitorul: Matei 1.21
Adevărul: Ioan 14.6
Mijlocitorul: 1 Ioan 2.1
Prietenul: Luca 7.34

Diavolul nu a fost totdeauna rău, însă acum nu mai este nici o fibră a
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binelui în el. Noi credem pe drept că putem să împărtăşim părerea,
că în Ezechiel 28 şi Isaia 14 este dată într-o vorbire captivantă
descrierea mărimii şi frumuseţii sale, pe care le avea la început,
atunci când Dumnezeu l-a creat. În timp ce profetul mustră pe
împăratul Tirului, el trece la descrierea unei fiinţe, care nu poate fi
alta decât diavolul:

Ezechiel 28.12b-17a: Tu aveai pecetea (sau: chipul)
perfecţiunii, plin de înţelepciune şi perfect în frumuseţe … Erai
ca un heruvim ocrotitor, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui
Dumnezeu … Ai fost desăvârşit în căile tale, din ziua când ai
fost creat, până în ziua când s-a găsit nedreptate în tine … şi
ai păcătuit; de aceea, te-am aruncat de pe muntele lui
Dumnezeu ca pe un înjosit şi te-am năruit, heruvim ocrotitor,
din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ţi s-a îngâmfat inima din
cauza frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea din pricina
splendorii tale.

Isaia 14.12-15: Cum ai căzut din cer, stea strălucitoare, fiu al
zorilor! Cum ai fost doborât la pământ … Tu ziceai în inima ta:
»Mă voi sui până la ceruri, îmi voi ridica scaunul de domnie
mai presus de scaunul lui Dumnezeu; şi voi şedea pe muntele
adunării, în străfundurile miazănoaptei; mă voi ridica mai sus
de vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.« Dar ai fost aruncat
în Locuinţa Morţilor (Şeol), în groapa cea mai adâncă.

Originea păcatului său era mândria, şi din aceasta a rezultat
hotărârea să fie independent de Dumnezeu şi să fie ca Dumnezeu,
să domnească într-o împărăţie proprie, o împărăţie a întunericului,
din care cunoaşterea lui Dumnezeu să fie definitiv exclusă. Această
împărăţie poartă caracteristicile întemeietorului ei şi în toate lucrurile
prin natura ei trebuie să fie opusul lui Dumnezeu şi al Împărăţiei
Sale. Nu există nici o legătură între lumină şi întuneric, nici o unire
între bine şi rău, cu toate că satan cu o cutezanţă de necrezut a
făcut lui Isus în pustie o astfel de propunere, atunci când I-a oferit
toate împărăţiile lumii şi slava lor. Gândea el că va putea înşela
Sămânţa femeii în pustie aşa cum a înşelat femeia în Eden? Dacă
aceasta a fost cu adevărat aşa, atunci ce surpriză, ce groază a fost
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pentru el! Minciunii i s-a stat împotrivă şi mincinosul a fost învins. Nu
este nici o părtăşie între Hristos şi Belial. Lupta trebuie dusă până la
sfârşit; ea trebuie să se termine cu înfrângerea definitivă a unuia sau
altuia.

La căderea de pe locul măreţ, înţelepciunea acestei fiinţe minunate
a fost transformată în viclenie diabolică, şi în Sfânta Scriptură ea
este prezentată la prima sa apariţie ca şarpe, înşelătorul (Geneza
3). Prin viclenia lui, satan a înşelat-o pe Eva şi a făcut pe om şi soţia
sa păcătoşi împotriva lui Dumnezeu. În acelaşi fel orbeşte astăzi
bărbaţi şi femei şi îi face să tăgăduiască adevărul acestui capitol
neapărat necesar, în care el este dat pe faţă ca înşelător şi
împotrivitor şi este prezisă înfrângerea lui. Nu îi convine că
drumurile sale sunt date pe faţă. Este mult mai de dorit pentru el,
dacă poate să-i facă pe oameni să creadă că el nicidecum nu
există. Însă un lucru este sigur, că un om care nu crede în existenţa
unui diavol ca persoană, acela niciodată nu a fost încă de vreun
folos pentru Dumnezeu şi nu a fost un biruitor.

Dacă citim Geneza 3, ni se impune simţământul că Dumnezeu a
avut o mare milă pentru omul decăzut şi soţia lui decăzută, căci El a
vorbit cu ei şi i-a determinat să spună istoria vinei lor. Însă El nu
pune nici o întrebare diavolului. Lupta lui a fost scurtă şi a urmat
repede sentinţa cu privire la crima lui: „Vrăjmăşie voi pune între tine
şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul
şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Începând din timpul acela, cu privire la
sămânţa femeii, şarpele cel veci a devenit balaurul. După aceea
şarpele cel veci a avut privirea îndreptată spre sămânţă şi era
hotărât să distrugă sămânţa, acolo unde putea. Cain a omorât pe
Abel, deoarece el era de la cel rău (1 Ioan 3.12). Aceasta a fost
prima străduinţă a diavolului, să nimicească sămânţa femeii. După
aceea stătea înapoia dispoziţiei împăratului egiptean, să omoare pe
toţi copiii de parte bărbătească care s-au născut izraeliţilor. Dar ce
lovitură a primit el prin braţul Domnului, când Israel a trecut ca pe
uscat prin Marea Roşie (Isaia 51.10). El a pus în inima lui Atalia cea
rea să ucidă toată sămânţa împărătească a casei lui Iuda, însă
planul ei a fost zădărnicit prin mâna lui Dumnezeu. Printr-o
principesă miloasă copilul Ioas a fost salvat şi nu a murit în acea
crimă mişelească.
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Diavolul nu are cunoştinţă anticipată, aceasta este o însuşire a lui
Dumnezeu. Însă noi putem fi siguri, că el este foarte perspicace în
ceea ce priveşte timpurile. Agitaţia, care a luat naştere în regiunea
muntoasă a lui Iuda prin naşterea minunată a lui Ioan şi aşteptarea,
precum şi discuţiile despre venirea Domnului lor ale acelora care ca
Simion şi Ana şi toţi ceilalţi care în Israel aşteptau eliberarea, îl
umple cu bănuieli şi l-a pregătit să întâmpine evenimentul mult
aşteptat, evenimentul cel mai mare al tuturor timpurilor (Luca 1; 2).

Atunci se împlinise timpul; femeia trebuia să nască Fiul, şi marele
balaur roşu ca focul stătea înaintea ei să înghită copilul, de îndată
ce va fi născut. Femeia este Israel, „din care a ieşit, după trup,
Hristosul, care este mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat în
veci”. Semnul mare din cer nu descrie cum a fost când a fost născut
Copilul, ci ceea ce este în gândurile şi planurile lui Dumnezeu, care
se împlinesc cu siguranţă. Femeia este văzută îmbrăcată cu
soarele; Hristos trebuia să fie slava ei. Ea L-a respins, atunci când
El S-a arătat în smerenie şi har; atunci ai Lui nu L-au primit, însă ei Îl
vor primi, când El Se va arăta ca Soare al dreptăţii cu mântuire sub
aripile Lui. Şi atunci femeia va sta pe lună: slava ei, pe care a avut-o
dintotdeauna şi care se aseamănă cu luna, care luminează înainte
să se reverse zorile, însă ea îşi primeşte lumina de la soare, va păli
(şezând la picioarele Lui), în timp ce Soarele se va înălţa şi îi va
face cunoscut toată strălucirea Sa. Cununa din douăsprezece stele
de pe capul Lui vorbeşte despre cele douăsprezece seminţii,
asemenea planetelor cu soarele în mijlocul lor. Însă timpul potrivit
era timpul durerilor naşterii, pe care le avea femeia. Israel era într-o
robie grea sub jug străin, sub puterea Imperiului Roman, care era şi
va fi vasul deosebit şi unealta puterii diavolului. La aceasta se referă
cele şapte capete şi zece coarne. Chiar şi numai faptul că Iosif a
fost constrâns prin ordinul împăratului roman să ia pe Maria,
logodnica lui, cu sine la Betleem, era o dovadă a robiei lui Israel.
Însă şi aceasta a contribuit la împlinirea evenimentului prorocit prin
Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu rămâne niciodată în urma timpului Său; diavolul
dimpotrivă, totdeauna rămâne în urma timpului său când este vorba
să zădărnicească planurile lui Dumnezeu. Aşa citim, că Maria a
născut pe întâiul ei Fiu, care a fost numit Isus. Şi când au venit
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soldaţii lui Irod, ca să îndeplinească misiunea dată de balaur şi să
omoare în Betleem pe toţi copiii sub doi ani, Isus nu mai era acolo.
Apoi „un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: »Scoală-
te, ia Copilaşul şi pe mama Lui, fugi în Egipt …, căci Irod va căuta
Copilaşul, ca să-L omoare.« Iosif s-a sculat, a luat Copilaşul şi pe
mama Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la
moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese spus de Domnul
prin prorocul care zice: »Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.«” În felul
acesta a fost zădărnicit efortul balaurului mare pentru a omorî
Copilul de parte bărbătească, nu mai puţin decât ceilalţi. Căci chiar
dacă i-a reuşit să aţâţe pe oameni la ură împotriva lui Hristos, aşa
că ei L-au răstignit, totuşi Dumnezeu L-a înviat dintre morţi şi L-a
luat în cer. Evenimentele mari începând de la naştere şi până la
înălţarea la cer, care sunt rezumate în capitolul nostru într-un verset
scurt, sunt descrise prin cuvintele:

Apocalipsa 12.5: Ea a născut un fiu, un copil de parte
bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un toiag de
fier, şi copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Său de
domnie.

Capitolul nostru conţine atât istorie cât şi prorocie; dar el conţine şi
lecţii morale importante, cum de fapt conţine întreaga carte
Apocalipsa. De ce se vorbeşte aici despre Isus ca despre copilul de
parte bărbătească? Noi credem că pentru a caracteriza caracterul
Său total diferit de cel al balaurului mare roşu ca focul. Expresia
„copilul de parte bărbătească” pare să vorbească de dependenţa lui
totală de Dumnezeu. Vorbirea Lui este: „Tu eşti Cel ce M-a scos din
pântecele mamei; M-ai făcut să Mă încred de la sânul mamei Mele;
de când eram în pântece am fost sub paza Ta; din pântecele
mamei, Tu eşti Dumnezeul Meu.” (Psalmul 22) Ca şi Copil de parte
bărbătească El nu a părăsit niciodată locul de dependenţă de
Dumnezeu. Niciodată El nu a făcut voia Sa proprie. Viaţa Sa a fost o
ascultare unică, neîntreruptă.

În pustie S-a împotrivit ispititorului nu printr-o acţiune oarecare sau
printr-un cuvânt oarecare cu autoritate divină, ci simplu prin citarea
Cuvântului lui Dumnezeu, căci El a trăit prin acest Cuvânt. Ca şi
Copil de parte bărbătească El a spus:
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Isaia 50.4,5: Domnul Dumnezeu mi-a dat limba unui ucenic,
ca să ştiu cum să ajut cu un cuvânt pe cel obosit. El îmi
trezeşte dimineaţă după dimineaţă, îmi trezeşte urechea, ca
să ascult ca un ucenic. Domnul Dumnezeu mi-a deschis
urechea şi nu m-am împotrivit, nu m-am dat înapoi.

Care putea fi răspunsul la o astfel de viaţă de ascultare de copil faţă
de Dumnezeu şi dependenţă de El? Acesta putea fi numai unul
singur: Copilul de parte bărbătească a fost răpit la Dumnezeu şi la
scaunul Lui de domnie. Locul cel mai înalt din univers va fi dat Lui;
El, care nu a făcut nimic de la Sine Însuşi, care a trăit în ascultare
desăvârşită, trebuie să exercite o domnie neîngrădită. Şi Dumnezeu
Îşi revendică drepturile asupra Lui, Cel care nu a putut fi nici
îndepărtat şi nici alungat de pe calea încrederii depline, de neclintit.
De partea cealaltă, balaurul este biruit şi va fi supus în chip
desăvârşit. Când inima lui s-a înălţat prin mândrie şi a dovedit voia
sa de neascultare şi independenţă, el a fost alungat de pe muntele
sfinţeniei lui Dumnezeu, şi din capitolul nostru aflăm că el a fost
alungat şi din cer, unde este reşedinţa puterii sale; căci el este
căpetenia puterii văzduhului, care de acolo stăpâneşte peste copiii
neascultării. Din Apocalipsa 20 învăţăm, că el va fi păzit în adânc
timp de o mie de ani, şi în acelaşi loc ne este descrisă şi sentinţa
definitivă, irevocabilă dată lui. „Şi diavolul … a fost aruncat în iazul
de foc şi de pucioasă … şi va fi chinuiţi zi şi noapte, în vecii vecilor.”
În felul acesta se va sfârşi pentru totdeauna împărăţia sa de
întuneric şi autoritate asupra oamenilor şi demonilor. Cine se
smereşte pe sine însuşi va fi înălţat, şi cine se înalţă pe sine însuşi
va fi smerit.

Acum s-ar putea pune întrebarea, de ce Dumnezeu prin
atotputernicia Lui nu l-a făcut inofensiv pe diavolul imediat de la
începutul căderii lui? Răspunsul este, că Dumnezeu nu foloseşte
samavolnic puterea Sa. Prin atotputernicia Sa El va arunca pe
diavol în iazul de foc, atunci când acesta îşi va fi făcut toate lucrările
lui. Însă aceasta trebuie încă să aibă loc, pentru ca nimeni să nu
poată acuza pe Judecătorul tuturor de nedreptate, atunci când El
judecă. Biruinţele, pe care El le are asupra răului, sunt de natură
morală. El va umple cerurile şi pământul cu frumuseţea morală care
a venit de la El. Însă frumuseţea şi desăvârşirea acestora pot fi
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arătate numai prin triumful lor. „Fiul Omului S-a arătat ca să
nimicească lucrările diavolului.” Şi dacă vrem să înţelegem cum
face El aceasta, atunci trebuie să citim evangheliile. El era blând şi
smerit cu inima, „El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit
viclenie. Când era insultat, nu răspundea cu insulte; şi când suferea,
nu ameninţa, ci Se încredinţa în mâinile Celui care judecă drept. El a
purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2.22-24).
Căpetenia lumii acesteia a venit, însă ea nu a găsit nimic în El; El
era Biruitorul şi El, Cel care a biruit în aparentă slăbiciune şi prin
suferinţe incomparabile, va păşuna naţiunile cu toiagul de fier.
Sceptrul asupra pământului întreg va fi în mâna Lui, căci El a iubit
dreptatea şi a urât nelegiuirea, şi El este Domnul domnilor şi
Împăratul împăraţilor.

Şi acum ajungem la ceva uimitor. Copilul de parte bărbătească,
care a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Său de domnie, are fraţi,
care de asemenea sunt biruitori (versetul 10). Ei sunt numiţi „fraţii
noştri” prin glasul puternic, care răsună în cer. Însă din alte locuri
din Scriptură ştim că „El nu Se ruşinează să-i numească fraţi”. Ei
sunt născuţi din Dumnezeu, şi „tot ce este născut din Dumnezeu
învinge lumea”, şi „acela care a fost născut din Dumnezeu se
păzeşte el însuşi, şi cel rău nu-l atinge.” (1 Ioan 5) Şi Ioan mai scrie
tinerilor familiei lui Dumnezeu: „Voi aţi biruit pe cel rău.” În capitolul
nostru învăţăm cum a avut loc aceasta:

Apocalipsa 12.10,11,17: Şi am auzit în cer un glas puternic,
care zicea: »Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia
Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, pentru că
acuzatorul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi acuza 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.

Fraţii din timpul de necaz – „rămăşiţa seminţei femeii” – au trebuit
să vadă furia balaurului (versetul 17: „Şi balaurul, mâniat pe femeie,
s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus”), însă lupta acelora,
pentru care răsuna acest strigăt de triumf, trecuse. Ei toţi sunt aceia
care au mers pe urmele Copilului de parte bărbătească, care le-a
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lăsat un exemplu; ei sunt frăţietatea suferindă şi preaiubită, care au
intrat în Împărăţia cerurilor prin multe necazuri; ei sunt familia lui
Dumnezeu. Satan i-a acuzat permanent şi cu înverşunare înaintea
lui Dumnezeu, în speranţa zadarnică de a face pe Dumnezeu să fie
împotriva lor, sau ca să dovedească că ei nici cât o para nu erau
vrednici de favoarea Sa, în care ei stăteau, sau ca să satisfacă ura
lui împotriva lor, după ce el prin puterea lui nu mai putea să vină
înaintea lui Dumnezeu să-i acuze şi nici să-i despartă de Dumnezeu
prin şiretlicurile lui. Însă dacă pe de o parte îi acuza înaintea lui
Dumnezeu, pe de altă parte el încearcă prin suspectarea lui
Dumnezeu să-i ducă la cădere. Prima armă a armurii lui este să
semene permanent îndoiala faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi să
pună la îndoială dragostea lui Dumnezeu; însă ei l-au învins.

„Prin sângele Mielului”

Acesta este un argument şi o armă cărora satan nu se poate
împotrivi. Dacă el zice că unul din preaiubiţii Domnului ar fi un
păcătos prea mare, ca să fie mântuit, atunci răspunsul este sângele
Mielului: El curăţă de toate păcatele. Dacă el îşi revendică dreptul să
ţină în robie pe aceştia, căci ei sunt captivii lui de drept, răspunsul
este sângele Mielului, căci prin acest sânge ei au fost eliberaţi. Dacă
el zice că Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul şi este
imposibil să iubească pe păcătos, răspunsul este sângele Mielului;
căci el vorbeşte despre jertfa mare care pentru totdeauna a
glorificat dreptatea de neclintit a lui Dumnezeu şi el este dovada şi
arvuna dragostei Lui mari. Când satan a făcut un atac greu asupra
lui Martin Luther în timp ce acesta era domiciliat în Wartburg, prin
aceea că i-a pus înainte păcatele lui multe, el a fost alungat de
reformatorul curajos cu cuvintele: „Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, mă curăţă de toate păcatele.”

„Prin cuvântul mărturisirii lor”

Ceea ce ei au crezut a devenit mărturia lor, şi ceea ce ei au crezut şi
au mărturisit este adevărul în contrast cu minciuna. Apostolul
exclamă: „Noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să
fie Mântuitorul lumii,” – „Şi noi credem, şi de aceea mărturisim.”
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Minciuna în Eden, care a îndepărtat pe Adam şi Eva de Dumnezeu,
era, că El nu i-ar iubi precum pretinde, deoarece El le reţine ceva
care ar fi bun pentru ei. Dacă ei ar asculta de satan, l-ar urma şi ar
vrea să se îndepărteze de Dumnezeu, aceasta ar fi spre binele lor
cel mai mare. Şi ei au crezut minciuna şi otrava periculoasă s-a
transmis din generaţie în generaţie. Căderea în păcat a schimbat
natura primei perechi de oameni şi toţi urmaşii lor sunt în lumea
aceasta plini de neîncredere faţă de Dumnezeu şi frica de El a
intervenit. Însă Dumnezeu a iubit lumea aşa de mult, că El a dat pe
Singurul lui Fiu şi viaţa celui care crede nu mai este întunecată prin
minciuna lui satan. Credinciosul este în lumină, ea a luminat în inima
lui „ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui
Dumnezeu pe faţa lui Hristos”. El cunoaşte adevărul şi adevărul l-a
eliberat şi el luminează în lume ca o lumină, prezentând cuvântul
vieţii. Omul cu lumina în inimă şi cu adevărul pe buze este un
biruitor; diavolul este fără putere înaintea lui.

„Nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte”

Cartea Iov ne dezvăluie unele lucruri minunate. Aflăm din ea, că
satan ironizează pe Dumnezeu cu faptul că creatura Sa, omul, se
iubeşte pe sine însuşi mai mult decât Dumnezeu. „Piele pentru
piele”, strigă el, „omul dă tot ce are pentru viaţa lui. Dar ia întinde-Ţi
mâna şi atinge-Te de oasele lui şi de carnea lui, şi sunt încredinţat
că te va blestema în faţă.” Însă aceia care-l biruie pe satan nu-şi
iubesc viaţa chiar dacă merg la moarte. Din pricina lui Dumnezeu
sunt omorâţi toată ziua. Ei vor merge mai de grabă la stâlpul
infamiei, şi anume cu bucurie în inimile lor şi cântări de laudă pe
buzele lor, decât să renunţe la Dumnezeul lor şi la credinţa în
Dumnezeul lor. Aşa au fost ei efectiv blestemaţi, şi lui satan i s-a
permis să facă aceasta cu ei, pentru ca minciuna lui să fie dată pe
faţă, şi el să fie bătut prin urmaşii blânzi ai lui Isus, pe care el i-a
dispreţuit. El şi-a schimbat tactica în zilele noastre. Acum el
acţionează prin vicleniile lui, ostenindu-se să facă pe copiii lui
Dumnezeu să trăiască pentru ei înşişi şi nu pentru Dumnezeu. Însă
lupta nu este mai puţin reală şi finalul nu este mai puţin minunat, şi
acela care îşi poartă crucea şi spune: „nu pentru mine”, şi urmează
pe Isus, este un învingător. El arată şi mărturiseşte faptul că
Dumnezeu şi Hristos sunt pentru el mai mult decât viaţa proprie.
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„Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi
voi da stăpânire peste neamuri. Le va păstori cu un toiag de fier şi le
va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu de la Tatăl
Meu.” Aceasta este făgăduinţa Domnului şi înţelesul acesteia este,
că aceia care înving, au parte de gloria şi puterea Aceluia care este
marele Învingător.

Aşa se va îndeplini public sentinţa rostită în Eden, cu toate eforturile
mari ale lui satan de a nimici planul lui Dumnezeu, şi universul întreg
va fi martor că sămânţa femeii a zdrobit capul şarpelui şi puterea lui,
şi aceasta a avut loc în acelaşi timp şi în aceeaşi luptă când el spera
să nimicească pe Hristos. Şi când Hristos Se va arăta ca Biruitor
sublim asupra tuturor, El nu va fi singur, căci „Dumnezeul păcii va
zdrobi în curând pe satan sub picioarele voastre” (Romani 16.20).
Această făgăduinţă este pentru întreaga familie a lui Dumnezeu.
Vedem astfel drumul victoriei şi cum noi putem fi mai mult decât
biruitori prin El, Cel care a biruit şi ne-a iubit.

Tradus de la: Große Gegensätze in der Offenbarung (2)

Titlul original: „Great Contrasts in the Revelation. No. 2: the Man Child and the great
red Dragon“

tradus din Scripture Truth, vol. 24, pag. 80–85

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 3-a: O triunitate a răului şi a
Împăratului împăraţilor
Versete călăuzitoare: Cartea Apocalipsa

Sunt multe dovezi în Scriptură care arată că una din armele
principale, pe care satan le foloseşte în lupta lui împotriva lui
Dumnezeu, este imitaţia. Iane şi Iambre, care erau slujitorii lui în
Egipt, s-au împotrivit lui Moise, prin aceea că ei au imitat minunile
făcute de Moise, până în momentul când Moise a făcut ţânţari din
ţărâna pământului – viaţă din moarte. Prin aceasta ei şi stăpânul lor
au fost făcuţi de ruşine, şi ei au trebuit să recunoască că era degetul
lui Dumnezeu (Exodul 8; 2 Timotei 3). Acum satan se transformă într-
un înger de lumină şi slujitorii lui apar ca slujitori ai dreptăţii (2
Corinteni 11) şi pe această cale el se pare că câştigă cele mai mari
victorii. De aceea zilele noastre sunt deosebit de periculoase pentru
toţi care vor să trăiască potrivit voii lui Dumnezeu, căci se păstrează
forma evlaviei, şi slujitorii lui se laudă cu ea, în timp ce este
tăgăduită puterea ei (2 Timotei 3). Nimic nu ar putea să acţioneze
mai mortal asupra conştiinţei decât aceasta.

Însă obrăznicia lui satan în privinţa aceasta nu a atins încă punctul
culminant şi în eforturile lui hotărâte de a reţine pe nedrept pământul
Împăratului de drept, el întâmpină pe oameni în contrast cu
Triunitatea divină cu o triunitate a răului. Şi el va avea un succes
aşa de mare prin aceasta, că va atrage de partea lui creştinătate
decăzută şi pe împăraţii întregului pământ, ca să facă război
împotriva Mielului (Apocalipsa 17). Aceasta ar putea părea ceva
deosebit, însă noi nu trebuie să fim surprinşi prin aceasta, căci el a
unit deja odată cu succes căpeteniile lumii acesteia ca să
răstignească pe Domnul slavei, atunci când Domnul slavei a venit
plin de har în lumea aceasta spre binecuvântarea oamenilor. Dacă
satan a fost în stare să facă aceasta, pentru el nu va fi nici o
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greutate să-i unească împotriva Domnului, când El va veni să
judece cu dreptate. Deoarece ulterior venirii Domnului oamenii „n-au
primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiţi, Dumnezeu le trimite
o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei
care nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie
judecaţi” (2 Tesaloniceni 2). Dumnezeu este păzitorul tuturor
oamenilor, dar dacă ei nu-L vor pe El şi îndurarea Sa, ci luptă
împotriva Lui, atunci pentru ei nu există altceva decât înşelăciunile
diavolului şi condamnarea, ca judecată dreaptă a lui Dumnezeu.

În capitolul anterior al acestei serii de articole am aflat că satan a
fost aruncat din cer (Apocalipsa 12). Acest eveniment îi arată că
timpul lui s-a scurtat şi el va face eforturi deosebit de mari să
unească pe locuitorii pământului ca să fie împotriva Seminţei femeii
– Împăratul de drept al pământului, pe care el Îl urăşte. El va găsi
doi oameni, destul de ambiţioşi şi îndrăzneţi, ca să asculte de
propunerile lui şi să îndeplinească planurile lui. Aceştia sunt
denumiţi fiare în Apocalipsa 13, deoarece ei au caracter animalic,
aşa cum este în cazul oamenilor care se îndepărtează conştienţi
total de Dumnezeu. Spaţiul care ne stă la dispoziţie nu ne permite
să încercăm să prezentăm toate detaliile care îi unesc pe aceşti doi
oameni cu fiarele, însă este clar că primul din cei doi – denumit fiara
– va fi un comandant şi politician excelent, prin a cărui putere se va
restaura vechiul Imperiu Roman, în timpul căruia Isus a fost
răstignit. Pentru scurt timp aceasta va fi o putere mondială care va
uimi, care pe de o parte va uni în sine toate acele însuşiri care au
fost remarcabile la cele trei imperii mondiale anterioare, iar pe de
altă parte se va deosebi totuşi de ele (Daniel 7). Dar puterea sa sau
a fiarei va fi mai mult decât omenească, ea va fi satanică, căci noi
citim:

Apocalipsa 13.2: Balaurul i-a dat (fiarei) puterea lui, scaunul
de domnie şi o mare autoritate.

Ea va exercita această putere peste orice seminţie şi limbă şi popor
(Apocalipsa 13.7), şi ei toţi vor crede ce îşi revendică ea. Omul va fi
provocat să hulească pe Dumnezeu şi ea îşi va revendica un loc în
gândurile şi sufletele oamenilor, loc care aparţine lui Dumnezeu, şi
ei vor adora fiara.
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Fiara a doua (Apocalipsa 13.11-18) va fi mai vicleană decât prima.
Prima orbeşte pe oameni prin puterea şi autoritatea ei, cea de-a
doua îi înşală prin viclenia ei (Apocalipsa 13.14). Ea se va înfăţişa
ca un miel – o imitare a lui Hristos -, dar când îşi va deschide gura
se va vedea adevăratul ei caracter, căci va vorbi ca un balaur; ea va
fi portavoce a lui satan. Ce contrast faţă de tot ce era Hristos, care a
vorbit cuvintele Tatălui şi în toate era ceea ce El Însuşi spunea. Ca
antihrist fiara se va adresa mai întâi iudeilor şi aceştia îl vor primi.
Deoarece ei au lepădat pe Hristos, care a venit în Numele Tatălui,
vor aclama pe acest înşelător, care vine în numele lui propriu (Ioan
5.43). El este numit şi prorocul mincinos, aceasta este denumirea lui
deosebită în cartea Apocalipsa (Apocalipsa 16.13; 19.20; 20.10), şi
ca atare va înşela creştinătatea decăzută precum şi lumea întreagă
prin semne mari. El însuşi se va prezenta ca un proroc al Vechiului
Testament, prin aceea că va face să cadă foc din cer, şi ca mai
mare decât vreunul din apostolii nou-testamentali, prin aceea că el
va da viaţă şi voce chipului fiarei şi va constrânge pe toţi oamenii să
se închine chipului fiarei – dacă nu vor să moară. Reşedinţa lui va fi
în Ierusalim, în timp ce scaunul de domnie al fiarei va fi în Roma şi
stăpânitorii poporului iudeu vor încheia un legământ cu prorocul
mincinos (Isaia 28.14,15).

Însă un om, care a respins orice teamă de Dumnezeu, nu va
respecta legământul cu oamenii, şi în înţelegere cu fiara va rupe
legământul şi va asupri îngrozitor poporul (Daniel 9.26,27). Se pare
că acesta va fi un iudeu, căci iudeii nu ar fi înclinaţi să-l primească,
dacă nu ar fi iudeu, şi faptul că despre el se spune: „Nu va ţine
seama nici de Dumnezeul părinţilor săi”, confirmă aceasta. El se va
înălţa mai presus de toţi dumnezeii, aceasta înseamnă, el nu va
tolera nici o religie în ţară, al cărei punct central nu este el. De
asemenea el va înlătura toate rânduielile rânduite de Dumnezeu,
căci el nu va ţine seama de „dorinţa femeilor”, ceea ce desigur este
căsnicia şi viaţa de familie. Următoarele două lucruri, care fac viaţa
suportabilă şi care sunt binecuvântările spirituale şi naturale cele
mai mari, vor fi subiectul urii lui deosebite: recunoaşterea lui
Dumnezeu şi a vieţii de familie.

Aceşti doi oameni echipaţi de diavolul sunt aduşi împreună în 2
Tesaloniceni 2, şi ei sunt permanent împreună în cartea Apocalipsa,
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cu excepţia capitolului 17, unde fiara este căpetenia lumii romane.
Fiara este „omul păcatului”, „fiul pierzării”, şi prorocul mincinos este
„omul fărădelegii”. Împreună cu satan, care îi umple cu putere
pentru a acţiona, ei vor fi triunitatea răutăţii.

Conflictul îngrozitor între această alianţă rea şi puterea Mielului va
avea loc la Armaghedon. Împăraţii pământului şi împreună cu ei
lumea întreagă se vor strânge prin minciunile care vor ieşi din gura
lor (Apocalipsa 16.13). Aceste minciuni sunt comparate cu broaştele
– fiinţe ale noroiului, care orăcăie în întuneric. Sunt duhurile
diavolului, care strâng pe împăraţii pământului la bătălia din marea
zi a lui Dumnezeu, a Celui Atotputernic. Ştim foarte bine, care va fi
minciuna care va ieşi din gura diavolului. Ea va exercita aceeaşi
putere ca şi aceea care a ieşit la început din gura lui: „Veţi muri? …
Veţi fi ca Dumnezeu! … Nu vă temeţi de judecata lui Dumnezeu,
urmaţi-mă, şi eu vă voi înălţa!”

Aceasta era vechea lui minciună. Adam a crezut-o, şi oamenii, orbiţi
de diavolul, o mai cred şi astăzi; dar în această zi, care va veni, ei o
vor crede cu mare entuziasm şi îl vor urma în lupta sa împotriva lui
Dumnezeu. Fiara şi prorocul mincinos vor completa această
minciună. Din gura lor vor ieşi minciuni lăudăroase şi hulitoare
despre mărimea omului şi independenţa lui de Dumnezeu, aşa că
tot ce el are nevoie va fi numai „voinţa după putere”. Nu numai să
înlăture pe Dumnezeu de pe pământ, ci şi din cerul Său; şi dacă
omul trebuie să se închine, atunci el se va închina omului, căci omul,
aşa cum el a văzut în fiară, este mai mare decât Dumnezeu. El va fi
atunci rezultatul concret al neamului lui în răzvrătirea împotriva lui
Dumnezeu. „Împăraţii pământului se răscoală şi domnitorii lor se
sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său:
»Să rupem legăturile lor şi să aruncăm departe de noi funiile lor!«
Cel care locuieşte în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.”
(Psalmul 2)

Apocalipsa 17.13-14: Toţi (împăraţii) au acelaşi gând şi dau
fiarei atât puterea, cât şi autoritatea lor. Ei se vor război cu
Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domn al
domnilor şi Împărat al împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi
credincioşi, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui.
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Lupta este descrisă în Apocalipsa 19, însă înainte este prezentat
Acela care va veni din cer ca să judece cu dreptate şi să facă război
cu această mulţime batjocoritoare de Dumnezeu şi conştient
înşelată. Ce contrast este El faţă de aceste căpetenii rele ale
oamenilor şi faţă de satan, sub conducerea căruia ei stau. Ne este
dată o descrie împătrită a Lui:

El este numit „credincios şi adevărat”.
„El poartă un Nume scris, pe care nu-L cunoaşte nimeni,
decât numai El Însuşi.”
„Numele Lui este „Cuvântul lui Dumnezeu”.
El este „Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor”.

Toate aceste titluri mari şi glorioase Îi aparţin Lui după planul lui
Dumnezeu, şi nici o putere nu I le poate contesta. Ele Îi aparţineau
cu mult timp înainte ca El să vină în lume, cu toate că ele nu au fost
recunoscute de oameni.

El era Cel adevărat şi Cel credincios tot timpul vieţii Sale pe pământ,
din veşnicie în veşnicie. El avea un Nume, pe care nici un om nu-L
cunoştea, ci numai El. Nici ucenicii Lui nu L-au înţeles. Ei L-au văzut
în aparenta Lui slăbiciune omenească, atunci când dormea în
partea dinapoi a corabiei cu capul pe o pernă, în timp ce furtuna îi
clătina, şi când ei L-au văzut sculându-Se în urma strigătului lor de
deznădejde şi El în maiestatea puterii Sale divine a schimbat furtuna
în linişte, au fost plini de frică şi au zis: „Cine este Acesta de Îl
ascultă chiar şi vântul şi marea?” Ei nu L-au cunoscut în fiinţa Lui
divină şi veşnică de nepătruns, ca Fiu al Triunităţii divine şi totuşi un
Om care locuia între ei plin de har. Numai Tatăl putea cunoaşte
Numele binecuvântat al Fiului.

El este Cuvântul lui Dumnezeu, deplina revelare a ceea ce este
Dumnezeu. El a venit în lumea aceasta acum aproape două mii de
ani, ca să dezvăluie oamenilor dragostea lui Dumnezeu şi să arate
compasiunea nesfârşită a inimii Sale faţă de suferinţele lor şi
păcatele lor. El a făcut aceasta pe deplin şi cu binecuvântare
desăvârşită, şi El va reveni ca să arate de asemenea pe deplin ce
sunt judecăţile drepte ale lui Dumnezeu şi care este înverşunarea
mâniei Sale împotriva păcatului.
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El este şi Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor. Magii din
răsărit au recunoscut aceasta, când au venit din depărtare şi au
întrebat de Împăratul iudeilor. Ei au recunoscut şi alte drepturi ale
Sale, ceea ce în cele din urmă toate naţiunile constrânse vor face la
fel; şi aşa cum El Însuşi ca prizonier înaintea lui Caiafa a zis: „De
acum încolo veţi vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii şi
venind pe norii cerului.” (Matei 26.64)

Apocalipsa 19.17-21: Apoi am văzut un înger care stătea în
soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor care
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 celor
care stau pe ei şi carnea a tot felul de oameni, liberi şi robi,
mici şi mari!” Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi
armatele lor adunate ca să facă război cu Cel ce şedea
călare pe cal şi cu armata Lui. Şi fiara a fost prinsă; şi
împreună cu ea era prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei
semne cu care 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.

Aşa va fi prezentat într-o vorbire solemnă şi clară rezultatul deplin
maturizat al minciunii şarpelui vechi din Eden. Vedem că oamenii
care cred această minciună, sunt îngâmfaţi de mândrie şi urmează
pe diavol în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu ca înşelaţi ai lui
de bună voie. Această fărădelege este deja la lucru, şi numai
adevărul îi va păzi pe oameni de ea. Adevărul nu îngâmfă pe
oameni, el smereşte pe acela care îl primeşte, îl conduce la
mărturisirea că el este un păcătos, şi îi prezintă îndurarea lui
Dumnezeu ca sprijin. Hristos va fi dreptatea tuturor celor care fac
aceasta, şi ei vor fi oştirea cerului, care urmează pe Domnul lor
când El înaintează spre victorie, pe cai albi, îmbrăcaţi în haine albe
de in curat. Aceştia sunt aceia care cred în Miel, Îl iubesc şi Îl adoră,
căci El este: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.

Tradus de la: Große Gegensätze in der Offenbarung (3)
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Titlul original: „Great Contrasts in the Revelation. No. 3: A Trinity of Evil, and the King
of Kings“

tradus din Scripture Truth, vol. 24, pag. 121–124

Traducere: Ion Simionescu
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