
Şapte Epoci Ale Bisericii
O Expunere a celor

Capitolul Doi
Viziunea Din Patmos

Apocalipsa 1:9-20

Ioan În Patmos
Apoc. 1:9,
“Eu, Ioan, care sunt şi fratele vostru şi părtaş în necaz şi în împărăţie şi răbdarea lui

Isus Cristos, am fost în insula care se cheamă Patmos, pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi
pentru mărturia lui Isus Cristos.”

Aceste serii de viziuni despre Descoperirea Persoanei lui Isus Cristos i-au fost date lui
Ioan în timp ce el era exilat la Insula Patmos. Această insulă mică este la treizeci de mile
de coasta din Asia Mică în Marea Egee. Fiind stâncoasă şi infestată cu şerpi, şopârle şi
scorpioni, ea avea valoare comercială mică, aşa că ea a fost folosită de către Imperiul
Roman ca o colonie penală unde erau cazaţi criminalii mai disperaţi, prizonieri politici,
etc.

Voi veţi observa că Ioan s-a adresat Creştinilor ca un frate în necaz. Aceasta era la
această vreme când biserica timpurie trecea prin mari persecuţii.  Religia lor nu era
numai “vorbită împotriva ei pretutindeni” ci oamenii însăşi erau întemniţaţi şi omorâţi.
Ioan, ca mulţi alţii, suferea acum închisoare pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia
lui Isus Cristos. Când a fost arestat, ei au încercat în zadar să-l omoare prin a-l fierbe în
ulei pentru douăzeci şi patru de ore. Înfuriaţii şi neputincioşii oficiali l-au condamnat
atunci la Patmos ca un vrăjitor. Dar Dumnezeu era cu el şi el a fost cruţat să părăsească
insula şi să se întoarcă la Efes unde el a continuat din nou ca pastor până la timpul
morţii lui.

Viziunile  pe  care  Ioan le-a  primit  au  acoperit  o  perioadă de  doi  ani,  A.D.  95-96.
Acestea sunt cele mai remarcabile dintre toate viziunile din Cuvânt. Întreaga carte este
aşezată în simboluri şi de aceea este ţinta multor critici şi controverse. Oricum, ea are
pecetea lui Dumnezeu peste ea. Aceasta o face autentică şi de o valoare imensă pentru
toţi care citesc sau ascultă la paginile ei sacre.

ÎN DUHUL ÎN ZIUA DOMNULUI
Apoc. 1:10,
“Eu eram în Duhul în Ziua Domnului şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca al

unei trâmbiţe.”
“Eu eram în Duhul.” Nu este aceasta aşa de frumos? Doamne, mie îmi place asta. Voi

aţi putea numi acele cuvinte, “Întreaga viaţă Creştină.” Dacă noi urmează să trăim ca
Creştini, noi trebuie să fim în Duhul LUI. Ioan nu vorbea ca fiind în propriul lui duh.
Acela nu ar fi adus aceste viziuni. Acesta trebuia să fie Duhul lui Dumnezeu. Acesta
trebuie să fie Duhul lui Dumnezeu cu noi, deasemeni, sau toate eforturile noastre sunt în
zadar. Pavel a zis, “Eu mă voi ruga în Duhul, eu voi cânta în Duhul, eu voi trăi în Duhul.”
Dacă există ceva bun care va veni la mine aceasta trebuie să fie descoperit de către
Duhul, confirmat prin Cuvânt şi făcut manifest prin rezultatele care le poartă. Aşa de
sigur cum Ioan avea nevoie să fie în Duhul ca să primească aceste descoperiri imense
proaspete de la Isus, noi avem nevoie să fim în Duhul ca să înţelegem descoperirile pe
care Dumnezeu ni le-a dat prin care să trăim în Cuvântul Lui, căci acesta este acelaşi
Duh.

Uitaţi-vă la asta aşa. Mult prea mulţi citesc Biblia unde zice în Fapte 2:38,
“Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea

păcatelor şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt,”
şi doar trec drept înainte. Ei nu văd aceasta. Dacă ei au văzut aceasta, prin a intra în
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Duhul, ei ar şti că dacă ei vor să primească Duhul Sfânt, ei au nevoie să se pocăiască şi
să fie botezaţi în Numele Domnului Isus şi atunci Dumnezeu va fi dator să împlinească
Cuvântul Lui prin a-i umple cu Duhul Sfânt. Ei niciodată nu ajung în Duhul Lui sau li se
va întâmpla exact cum zice Cuvântul. Rugaţi-vă la Dumnezeu pentru o descoperire prin
Duhul Lui. Acela este primul pas. Intraţi în Duhul.

Lăsaţi-mă doar să folosesc o altă ilustrare. Să presupunem că voi aveţi nevoie de
vindecare. Ce zice Cuvântul? Păi, noi toţi am citit aceasta de nenumărate ori, dar nu am
ajuns în Duhul când am citit aceasta. Am cerut noi lui Dumnezeu Duhul Lui să ne înveţe
adevărul  real  despre  acesta?  Dacă  da,  noi  am chema prezbiterii,  ne-am mărturisi
păcatele, să fim unşi şi să se facă rugăciune şi aceasta ar fi aceea. Aceasta s-ar putea să
nu vină imediat, dar în Duhul Lui, totul s-a terminat. Nu există nici o altă curte de apel.
Dumnezeu va împlini Cuvântul Lui. Oh, noi avem nevoie să ajungem în Duhul şi atunci
lucrurile vor fi făcute. NU VĂ DUCEŢI PRIN FAPTE MAI ÎNTÂI. INTRAŢI ÎN DUHUL ŞI
APOI MERGEŢI PRIN FAPTE ŞI PRIVIŢI CE VA FACE DUMNEZEU.

Aţi observat voi vreodată cum lumea intră în duhul lucrurilor care sunt în lume? Ei
merg la jocurile lor cu mingea, evenimentele lor sportive şi dansurile lor. Ei intră în
duhul acestuia. Ei nu şed acolo ca florile de pe perete, beţe uscate vechi. Ei intră direct
în simţul lucrurilor şi devine o parte din lucruri. Dar, oh, cum urăsc ei Creştinii pentru că
intră în Duhul Cuvântului lui Dumnezeu. Ei ne numesc fanatici şi holy-rollers. Nu există
nimic ceea ce ei nu ar face ca să arate ura şi dezaprobarea lor. Dar ignoraţi aceea. Voi
vă puteţi aştepta la aceasta, ştiind de unde vine ea. Doar mergeţi înainte şi intraţi în
Duhul de închinăciune.

Duhul nostru este curat. El este proaspăt. El este real. El este cumpătat şi serios dar
nu mai puţin, plin de bucuria Domnului. Creştinul s-ar cuveni să fie tot aşa de vioi şi plin
de plăcerea lui  în  Domnul  aşa  cum este  lumea când ea savurează şi  se  încântă  în
plăcerile ei. Amândoi Creştinii şi lumea sunt umani; amândoi au emoţii. Diferenţa este că
inimile Creştinilor şi emoţiile sunt numai asupra Domnului Slavei şi dragostei Lui, în timp
ce lumea satisface trupul.

Acum acesta spune că Ioan era în Duhul în Ziua Domnului.
Oh, Doamne, aici este un verset care într-adevăr cauzează ceva discordanţă. Nu că

aceasta are nevoie, sau s-ar cuveni, dar unii doar nu văd ce spune într-adevăr Cuvântul.
Înainte  de toate  noi  aflăm câţiva  oameni  buni  care  numesc Ziua Domnului,  Ziua

Sabatului,  care  pentru  ei  este  Sâmbăta.  Apoi  acolo  sunt  ceilalţi  care  numesc  Ziua
Domnului, Duminică, prima zi a săptămânii. Dar cum ar putea fi oricare din aceste zile,
sau chiar amândouă puse împreună, căci Ioan era în Duhul primind acele vedenii pentru
o perioadă de doi ani. De fapt ceea ce s-a întâmplat era că Ioan era apucat sus în Duhul
şi transportat în Ziua Domnului, care încă urmează să vină. Biblia vorbeşte despre Ziua
Domnului  care  urmează  să  fie  în  viitor  şi  Ioan  vede acum lucrurile  din  ziua  aceea
viitoare. Dar între timp, doar să ne împăcăm minţile, haideţi să aflăm exact ce este
Sabatul astăzi.

Sabatul, aşa cum noi îl ştim din Noul Testament, NU ţinerea unei anumite zile. Noi nu
avem nicidecum poruncă să ţinem Sâmbăta ca un Sabat, nici nu avem noi vreo poruncă
să ţinem prima zi din săptămână, care este Duminica. Aici este adevărul despre Sabat,
care înseamnă “odihnă.” Evr. 4:8, “Căci dacă Isus le-a dat lor odihnă (sau zi de odihnă),
atunci nu ar fi vorbit El după aceea de o altă zi. Acolo rămâne de aceea o odihnă (ţinerea
Sabatului)  pentru  poporul  lui  Dumnezeu.  Căci  cel  care  este  intrat  în  odihna lui,  el
deasemeni s-a oprit de la propriile lui lucrări, aşa cum Dumnezeu s-a oprit de la ale Lui.”
Aţi auzit voi acea frază cheie în ultima parte a versetului? “Dumnezeu s-a oprit de la
propriile  Lui  lucrări.”  Dumnezeu  a  dat  lui  Israel  ziua  a  şaptea  ca  Sabatul  lor,  în
comemorarea propriei Lui lucrări în care El a creat lumea şi tot ce era în ea şi apoi a
oprit crearea. El s-a oprit de la lucrările Lui. El s-a odihnit. Acum aceasta era bine să dea
o odihnă de Sabat unui popor care erau toţi într-un loc deodată, astfel că ei puteau toţi
să ţină o anumită zi. Astăzi jumătate de lume este în lumină în timp ce cealaltă jumătate
este în întuneric, aşa că aceasta nu ar merge deloc. Dar acela este doar un argument din
natural.

Să vedem ce ne învaţă Biblia despre această odihnă de Sabat. “Căci cel care este
intrat  în  odihna  lui.”  Această  intrare  înăuntru  nu  este  numai  intrarea  înăuntru,  ci
rămânerea înăuntru, odihna. Aceasta este o 'odihnă eternă' a căreia ziua a şaptea este
doar un model. 'Şapte' este complectare. 'Opt' este 'întâia' zi iarăşi. Învierea lui Isus era
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în prima zi a săptămânii, dându-ne viaţă eternă şi odihnă de Sabat eternă. Astfel noi
vedem de ce Dumnezeu nu a putut să ne dea vreo zi anume din săptămână ca un Sabat
(odihnă). Noi am 'intrat înăuntru' şi 'rămânem în' odihna noastră, care Israel nu a putut
să facă, având doar o umbră a substanţei adevărate de care noi ne bucurăm. De ce să
mergem înapoi la o umbră când noi avem realitatea acum?

Cum primim noi această odihnă, sau Sabat continuu, este la invitaţia lui Isus. El a
spus în Mat. 11:28, 29,

“Veniţi la Mine, toţi acei care trudiţi şi sunteţi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi
jugul Meu peste voi şi învăţaţi de la Mine;

…şi  veţi  găsi  odihnă  (sau  ţinând  Sabatul,  nu  o  zi,  ci  viaţă  eternă,  Sabat)  pentru
sufletele voastre.“

Nu contează cât de mult voi aţi trudit sub încărcătura păcatului vostru, dacă aceasta
este zece ani, treizeci de ani sau cincizeci de ani, sau mai mult, veniţi cu viaţa voastră
obosită epuizată şi voi veţi găsi odihna Lui (adevăratul Sabat). Isus vă va da odihnă.

Acum ce este exact acea odihnă pe care Isus o va da? Isa. 28:8-12,
Toate mesele sunt pline de vărsături murdare şi nu mai este niciun loc curat.
Ei zic: „Pe cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui vrea să dea învăţături? Unor copii

înţărcaţi de curând, luaţi de la ţâţă?
Căci  dă  învăţătură  peste  învăţătură,  învăţătură  peste  învăţătură,  poruncă  peste

poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.“ -
Ei bine! Prin nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină va vorbi poporului

acestuia, Domnul.
El îi zicea: „Iată odihna; lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!”

Dar ei n-au vrut să asculte,
Aici este aceasta profeţit chiar aici în Isaia. Şi aceasta s-a împlinit cam cu 700 de ani

mai târziu la Cincizecime când ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt exact aşa cum a
fost spus că ei vor fi. Acesta este adevăratul Sabat care a fost promis. Astfel când ei au
fost umpluţi cu Duhul Sfânt ei s-au oprit de la lucrările lor lumeşti, faptele lor lumeşti,
căile lor rele. Duhul Sfânt a luat controlul vieţilor lor. Ei au intrat în odihnă. Iată odihna
voastră. Acela este Sabatul vostru. Acesta nu este o zi, nici un an, ci eternitatea de a fi
umplut şi binecuvântat în Duhul Sfânt. Aceasta este că voi încetaţi şi Dumnezeu face.
Acesta este Dumnezeu în voi vrând şi făcând după buna Lui plăcere.

Lăsaţi-mă să fac încă un comentariu despre Sâmbătarii care pretind că noi ne întâlnim
în ziua greşită a săptămânii când ne întâlnim Duminica, prima zi. Iată ce a spus Justin în
secolul al doilea. “Duminica o adunare este ţinută de toţi care locuiesc în cetăţi şi sate şi
o secţiune este citită din memoriile  apostolilor  şi  scrierile  atât  de mult  cât  permite
timpul.  Când  citirea  este  terminată,  preşedintele  într-un  discurs  dă  mustrarea  şi
îndemnul să imite acele lucruri nobile. După aceasta ne ridicăm toţi să oferim rugăciune
comună. La încheierea rugăciunii, aşa cum am descris, pâine şi vin se pune înaintea
noastră şi  se fac mulţumiri  iar  adunarea răspunde, ”Amin.“  Atunci  elementele sunt
distribuite la fiecare şi sunt împărţite şi duse de diaconi la casa celor absenţi. Bogaţii şi
cei  ce  vor  atunci  dau contribuţii  conform cu libera  lor  voie  şi  această  colectă  este
depozitată la preşedintele care aprovizionează cu aceasta orfanii, văduvele, deţinuţii,
străinii în lipsă.” Astfel noi vedem că acei care pretind că biserica timpurie a dus înainte
tradiţia Iudaică de a se aduna în ultima zi a săptămânii sunt vădit neştiutori despre ceea
ce istoria aşează înainte de fapt şi de aceea nu sunt vrednici de încredere.

Oh, acel popor ar putea veni la El şi ar găsi acea odihnă. Există un strigăt în toate
inimile pentru acea odihnă dar majoritatea nu cunosc răspunsul. Astfel ei încearcă să
liniştească strigătul printr-un proces religios de a ţine anumite zile sau acceptând crezuri
şi învăţături denominaţionale. Dar eşuînd în aceasta, mulţi încearcă băutura, chefuind şi
fiecare exces fizic, crezând că prin plăcerile lumeşti acolo poate fi vreo satisfacţie. Dar în
aşa ceva nu există odihnă. Ei fumează şi iau pilule să-şi liniştească nervii. Dar nu există
odihnă în dozele pământeşti. Ei au nevoie de Isus. Ei au nevoie de remediul ceresc,
odihna Duhului.

Atunci cei mai mulţi dintre ei se duc la biserică Duminica. Aceea este bine dar chiar şi
acolo ei nu au nici o idee cum să se apropie de Dumnezeu şi cum să i se închine Lui.
Isus a spus că închinarea adevărată era în Duh şi în adevăr, Ioan 4:24. Dar ce fel de
închinare puteţi voi obţine într-o biserică care cunoaşte aşa puţin despre Dumnezeu care
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pune sus un Moş Crăciun la Crăciun şi iepuraşi la Paşti? De unde au luat ei asta? Ei au
luat aceasta de la păgâni şi a făcut-o o parte din doctrina bisericii. Dar când unul se
întoarce la Domnul şi este umplut cu Duhul Sfânt el încetează de la toate lucrurile ca
acestea. El are o odihnă în sufletul lui. El într-adevăr începe să trăiască şi să iubească pe
Dumnezeu şi să se închine Lui.

Acum să ne întoarcem la Scriptura noastră. Noi ştim ce nu este Ziua Domnului. Dacă
aceasta nu este Sâmbătă sau Duminică, care este aceasta? Păi, să o punem în felul
acesta. Astăzi desigur că nu este Ziua Domnului. Aceasta este ziua omului. Aceasta este
înfăptuirea omului, lucrul omului, biserica omului, ideea omului de închinare, totul al
omului, căci aceasta este lumea omului (cosmos). DAR ZIUA DOMNULUI VINE. Da, ea
vine. Aceasta este doar că la acest timp din Descoperirea lui Isus Cristos, Ioan a fost
luat sus de către Duhul şi transportat de către Duhul la acea Zi Măreaţă care vine. Ziua
Domnului este când zilele omului s-au terminat. Împărăţiile acestei lumi vor deveni
atunci împărăţiile Dumnezeului nostru. Ziua Domnului este când cad judecăţile şi după
aceea vine mileniul. Chiar acum lumea face ceea ce ea vrea să facă cu Creştinul. Ei îl
numesc tot felul de nume rele, bătându-şi joc de el. Dar acolo vine acea măreaţă şi
însemnată zi când ei vor boci şi urla, căci Mielul vine în mânie să judece lumea. Atunci
este când neprihăniţii vor avea ziua lor cu Domnul, căci cei răi vor arde şi cei neprihăniţi
vor umbla peste cenuşa lor în mileniul. Maleahi 4:3,

“Şi voi veţi călca peste cei răi căci ei vor fi cenuşă sub talpa picioarelor voastre în ziua
în care Eu voi face asta, zice Domnul oştirilor.”

GLASUL CA O TRÂMBIŢĂ
Apoc. 1:10,
“…Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca al unei trâmbiţe.”
Ioan era în Duhul şi când el era, el a văzut măreaţa şi minunata zi a Domnului Isus şi

toată puterea Lui sfântă. Viitorul era gata să se desfăşoare căci Dumnezeu era gata să-l
înveţe. Ioan nu a spus că aceasta era o trâmbiţă. Acesta era ca o trâmbiţă. Acum când
se suflă o trâmbiţă ea are o urgenţă despre aceasta. Ea este ca vestitorul, mesagerul
regelui, venind la popor. El suflă dintr-o trâmbiţă. Aceasta este o chemare urgentă.
Poporul  se  adună  să  asculte.  (Israel  a  fost  întotdeauna  adunat  prin  sunetul  unei
trâmbiţe.) Ceva important este aproape. “Ascultaţi la aceasta.” Astfel acest glas avea
aceeaşi urgenţă de apel cum avea trâmbiţa. Aceasta era clară şi puternică, uimitoare şi
de deşteptare. Oh, ca noi  să putem să auzim glasul  lui  Dumnezeu ca o trâmbiţă în
această zi, căci aceasta este 'Trâmbiţa Evangheliei' sunând înainte 'Cuvântul Profeţiei' să
ne facă preocupaţi şi pregătiţi, pentru ceea ce vine pe pământ.

PORUNCA DE A SCRIE
Apoc. 1:11,
care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o

carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia
şi Laodiceea.”

Iat-o  aici.  Întâiul  şi  Ultimul,  Alfa  şi  Omega:  aceasta  este  TOT din  acesta.  Unicul
Dumnezeu adevărat.  Glasul  şi  Cuvântul  lui  Dumnezeu.  Realitatea  şi  adevărul  este
aproape. Ce lucru este acesta să fii în Duhul. Doamne, să fii în prezenţa lui Dumnezeu şi
să auzi de la El…“Ceea ce tu vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici.”
Glasul care a sunat înainte Cuvântul Lui în Grădina Edenului şi pe Mt. Sinai, glas care de
asemenea a fost auzit în excelenta slavă de pe Muntele Transfigurării, a fost încă odată
sunat  înainte  şi  de  data  aceasta  către  cele  şapte  biserici  cu  o  complectă  şi  finală
descoperire a lui Isus Cristos.

“Scrie vedeniile, Ioan. Fă o mărturie despre ele pentru epocile care au să urmeze, căci
ele sunt adevăratele profeţii care TREBUIE să se împlinească. Scrie-le şi trimite-le afară,
făcându-le cunoscut.”

Ioan a recunoscut glasul acela. Oh, tu vei recunoaşte acel glas când El cheamă dacă tu
eşti unul dintr-ai Lui.

SFEŞNICELE DE AUR
Apoc. 1:12,
M-am întors să văd glasul  care-mi vorbea. Şi,  când m-am întors,  am văzut şapte
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sfeşnice de aur.
Ioan nu spune că el s-a întors să vadă pe acela a cărui glas el a auzit, ci el s-a întors

să vadă glasul. Oh, mie îmi place asta. El s-a întors să vadă glasul. Glasul şi persoana
sunt unul şi acelaşi. Isus este CUVÂNTUL. Ioan 1:1-3,

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
El era la început cu Dumnezeu.
Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
Dacă voi puteţi vreodată să ajungeţi ca într-adevăr să vedeţi Cuvântul voi îl veţi vedea

pe Isus.
Când Ioan s-a întors el a văzut şapte sfeşnice de aur. De fapt ele erau suporturi de

lămpi. Şi conform cu versetul 20, ele sunt cele şapte biserici: “cele şapte sfeşnice pe
care tu le vezi sunt cele şapte biserici.” Să reprezinte bisericile ele cu greu ar putea fi
lumânări. O lumânare arde doar pentru o vreme şi apoi este arsă de tot. Ea moare. Nu
ar mai fi nimic din ea. Dar suporturile de lampă posedă o calitate de durată care nu se
găseşte în lumânări.

Dacă voi vreţi să obţineţi un tablou frumos despre lampă, citiţi despre ea în Zaharia 4:
1-6,

Îngerul care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit ca pe un om pe care-l trezeşti din
somnul lui.

El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat, şi iată că este un sfeşnic cu
totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi
pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului.

Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul, la stânga lui.“
Şi, luând iarăşi cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile

acestea, domnul meu?”
Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am

zis: „Nu, domnul meu.”
Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către

Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci
prin Duhul Meu - zice Domnul oştirilor!

Aici este o altă lampă de aur pur. Aceasta arde strălucitor deoarece ea are ulei din
belşug pe care îl  obţine din cei doi măslini, care stau pe fiecare parte. Cei doi pomi
reprezintă Vechiul şi Noul Testament şi desigur uleiul simbolizează Duhul Sfânt, Care
singur poate să dea lumina lui Dumnezeu la oameni. Îngerul care a vorbit cu Zaharia era
aşa de mult ca să zică “ceea ce tu vezi înseamnă că biserica nu poate realiza nimic prin
propria ei tărie sau putere, ci prin Duhul Sfânt.”

Acum examinaţi acest suport de lampă. Voi veţi observa că acesta are un vas larg, sau
rezervor, care este central la şapte braţe care ies din acesta. Acest vas este umplut cu
ulei de măsline care curge prin şapte fitile care sunt puse în cele şapte braţe. Acesta
este acelaşi ulei care arde şi face o lumină la capătul celor şapte ţevi. Această lumină
niciodată nu s-a stins. Preoţii au continuat doar să toarne ulei în vas.

Lampa a fost aprinsă într-un fel special. Întâi, preotul a luat foc din altarul sacru care a
fost original aprins de către focul lui Dumnezeu. El a aprins, mai întâi de toate, lampa
care şedea pe vârful vasului. El a aprins apoi a doua lampă de la flacăra primei lămpi. A
treia lampă şi-a primit focul ei de la a doua lampă, aşa cum a patra a primit pe al ei de
la a treia şi aşa mai departe, până când ardeau toate cele şapte lămpi. Acest foc sfânt de
la altar, fiind transmis de la lampă la lampă, este un model minunat al Duhului Sfânt în
cele şapte Epoci ale Bisericii. Revărsarea originală a Cincizecimii (care revărsare a venit
direct de la Isus pe Scaunul Milei) îmbracă Biserica Lui prin toate cele şapte epoci şi
scoate în evidenţă perfect că Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci, Dumnezeul
care nu se schimbă niciodată în esenţa Lui şi căile Lui.

În Ioan 15, Isus a zis, “Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.” El este Viţa principală,
aceea care iese din rădăcina originală din sămânţa originală care are viaţa în ea. Acum
viţa nu aduce roade; acestea sunt mlădiţele care fac asta. Acum priviţi asta: Voi puteţi
lua un pom citric aşa ca un pom de portocal şi altoiţi în el o ramură de grapefruit, o
ramură de lămâi, o ramură de tangelo şi alte feluri din varietatea aceea şi toate acele
ramuri  vor  creşte.  Dar  acele  ramuri  altoite  nu vor  produce portocale.  Nu domnule.



Viziunea Din Patmos 6

Ramura de lămâi va produce lămâi, iar ramura de grapefruit va produce grapefruit şi aşa
mai departe. Totuşi acele ramuri vor propăşi din viaţa din pom. Dar dacă acel pom
produce o altă ramură de a lui însuşi aceasta va fi o ramură de portocal şi va produce
portocale. De ce? Deoarece viaţa în ramură şi viaţa în trunchi sunt identice după cum
aceasta nu era aşa cu ramurile de grapefruit. Acele mlădiţe altoite aveau sursele lor în
alte feluri de viaţă din alţi pomi, din alte rădăcini, din alte seminţe. Oh, ele vor produce
fructe în regulă, dar ele nu vor produce portocale. Ele nu pot deoarece ele nu sunt
originalul.

Acela-i felul cum este biserica. Viţa a fost despicată şi ramurile au fost altoite înăuntru.
Ei au altoit înăuntru ramuri Baptiste, ramuri Metodiste, ramuri Prezbiteriene şi ramuri
Penticostale.  Şi  acele  ramuri  produc  roade  Baptiste,  Metodiste,  Penticostale  şi
Prezbiteriene. (Seminţe denominaţionale din care ele produc roadele lor.) Dar dacă viţa
produce vreodată o altă mlădiţă de a ei însăşi, acea mlădiţă va fi exact ca viţa însăşi. Ea
va fi acelaşi fel de mlădiţă care a fost produsă la Cincizecime. Ea va vorbi în limbi, va
profeţi şi va avea puterea şi semnele lui Isus Cristos cel înviat în ea. De ce? Deoarece ea
prosperă din resursele naturale ale viţei însăşi. Voi vedeţi, ea nu a fost altoită în viţă; ea
a fost NĂSCUTĂ în viţă. Când acele alte mlădiţe au fost altoite înăuntru, tot ce puteau
face ele era să producă propriile lor roade căci ele nu erau născute din acea viţă. Ele nu
ştiu despre acea viaţă originală şi rodul original. Ei nu pot şti căci ei nu au fost născuţi
din ea. Dar dacă ei ar fi fost născuţi din ea, aceeaşi viaţă care a fost în trunchiul original
(Isus) ar fi venit prin ei şi s-ar fi manifestat prin ei. Ioan 14:12,

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac
Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;

Denominaţiunile care sunt dirijate de om nu pot fi născute din Dumnezeu; căci acesta
este Duhul, NU OMUL, care dă viaţă.

Ce emoţionant este să te gândeşti la cele şapte lămpi care trag viaţă şi lumină din
resursele vasului principal deoarece ele au fitilele lor înmuiate acolo. Fiecare mesager al
bisericii este descris aici. Viaţa lui este înflăcărată cu Duhul Sfânt. Fitilul lui (viaţa) a fost
scufundat în Cristos. Prin acel fitil el trage chiar viaţa din Cristos şi prin el dă lumină la
biserică. Cel fel de lumină dă el? Tocmai aceeaşi lumină care era în prima lampă care a
fost aprinsă. Şi chiar de-a lungul epocilor până în timpul prezent al mesagerului din
ultimele zile aceeaşi viaţă şi aceeaşi lumină este manifestată printr-o viaţă care este
ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.

Nu numai că noi putem vorbi astfel despre mesageri, ci fiecare credincios adevărat
este dramatic zugrăvit aici.  Ei  toţi  trag din aceeaşi sursă. Ei au fost toţi  înmuiaţi  în
acelaşi  vas.  Ei  sunt  morţi  faţă  de  ei  înşişi  şi  vieţile  lor  sunt  ascunse  cu  Cristos  în
Dumnezeu. Ei sunt sigilaţi înăuntru de către Duhul Sfânt. Ef. 4:30,

Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua
răscumpărării.

Nici un om nu-i poate smulge din mâna Lui. Vieţile lor nu pot fi atinse. Viaţa vizibilă
arde  şi  străluceşte,  dând lumină şi  manifestări  ale  Duhului  Sfânt.  Viaţa  interioară,
invizibilă este ascunsă în Dumnezeu şi hrănită de Cuvântul lui Dumnezeu. Satan nu-i
poate atinge. Nici chiar moartea nu-i poate atinge, căci moartea şi-a pierdut ţepuşul;
mormântul şi-a pierdut biruinţa. Mulţumiri fie către Dumnezeu, că ei au această biruinţă
în şi prin Domnul Isus Cristos. Amin şi amin.

NU MAI ESTE PREOTUL
Apoc. 1:13,
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.
Acolo stă El, Unul care seamănă cu Fiul Omului. Aşa cum juvaerul este înfrumuseţat

prin  montarea  inelului,  aşa  este  El  slăvit  în  mijlocul  bisericilor.  Aceasta  este  Ziua
Domnului; căci Ioan Îl vede stând, nu ca un preot, ci ca Judecătorul care vine. Brâul de
aur nu mai este încins în jurul mijlocului unde preotul trebuie să-l poarte aşa cum el
slujeşte lui Dumnezeu în Locul Preasfânt, ci acesta este acum în jurul umerilor Lui, căci
El nu este acum preotul ci JUDECĂTORUL. Acum Ioan 5:22 s-a împlinit,

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,
Slujba Lui a fost predată. Preoţia s-a sfârşit. Zilele profeţiei sunt terminate. El stă

încins ca JUDECĂTORUL.
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SLAVA DE ŞAPTE ORI A PERSOANEI LUI
Apoc. 1:14-16,
Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;
picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul

unor ape mari.
În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri,

şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui.
Cât de adânc mişcătoare şi de inspiraţie era apariţia lui Isus la Ioan, care era în exil

pentru  cauza  Cuvântului  şi  iată,  CUVÂNTUL  Viu  stă  acum înaintea  lui.  Ce  vedenie
luminătoare, căci fiecare atribut descriptiv are o semnificaţie. Ce revelaţie a Fiinţei Lui
glorioase.

1. Părul Lui aşa Alb ca Zăpada
Ioan întâi observă şi menţionează albeaţa părului Lui. Acesta era alb şi aşa strălucitor

ca zăpada. Aceasta nu era din cauza vârstei Lui. Oh, nu. Părul alb briliant nu semnifică
vârsta ci  experienţă, maturitate şi  înţelepciune. Cel Etern nu îmbătrâneşte. Ce este
timpul  la  Dumnezeu?  Timpul  însemnează  puţin  la  Dumnezeu,  dar  înţelepciunea
însemnează mult.  Aceasta este ca şi  când Solomon a chemat pe Dumnezeu pentru
înţelepciune să judece poporul lui Israel. Acum El vine, Judecătorul la tot pământul. El va
fi încoronat cu înţelepciune. Aceea este ceea ce semnifică părul alb şi sclipitor. Vedeţi
aceasta în Dan. 7:9-14,

Mă uitam la aceste lucruri,  până când s-au aşezat nişte scaune de domnie.  Şi  un
Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca
nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc
aprins.

Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece
mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.

Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul
acela: m-am uitat până când fiara a fost ucisă, şi trupul ei a fost nimicit şi aruncat în foc
ca să fie ars.

Şi celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieţii
până la o vreme şi un ceas anumit.

M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul
ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.

I  s-a  dat  stăpânire,  slavă  şi  putere  împărătească,  pentru  ca  să-I  slujească  toate
popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică
şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.

Acolo este aceasta. Daniel L-a văzut cu acel păr alb. El era Judecătorul care deschidea
cărţile şi judecând din ele. Daniel L-a văzut venind în nori. Aceea este exact ce a văzut
Ioan. Ei amândoi L-au văzut exact la fel. Ei au văzut Judecătorul cu brâul Lui de judecată
peste umerii Lui, stând pur şi sfânt, plin de înţelepciune, pe deplin calificat să judece
lumea în neprihănire. Aleluia.

Chiar şi  lumea înţelege această simbologie, căci în timpurile străvechi judecătorul
apărea şi convoca curtea, îmbrăcat cu o perucă albă şi  o robă lungă care semnifica
complecta lui autoritate (robă de la cap la picioare) să împartă justiţia.

2. Ochii Lui ca Focul
Gândiţi-vă la asta. Acei ochi care erau odată întunecaţi cu lacrimi de tristeţe şi milă.

Acei ochi care au plâns cu compasiune la mormântul lui Lazăr. Acei ochi care nu au
văzut răul ucigaşilor care L-au atârnat pe o cruce ci în tristeţe a strigat, “Tată iartă-i.”
Acum acei ochi sunt o flacără de foc, ochii Judecătorului Care îi va răsplăti pe acei care
L-au respins.

Dintre toate emoţiile umane pe care El le-a manifestat mai mult când El a apărut ca
Fiul Omului a fost aceasta, că El a plâns adesea. Totuşi în spatele acelui plâns şi acelei
tristeţi acolo încă era Dumnezeu.

Aceiaşi ochi au văzut vedenii. Ei au privit adânc în inimile oamenilor şi au citit chiar
gândurile lor şi  ştiau toate căile lor felurite.  Înflăcărând afară din ochi  muritori  era
Dumnezeu, Care a strigat către cei care nu L-au cunoscut pentru ceea ce El era,
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“…Dacă voi nu credeţi că Eu sunt Acela, voi veţi muri în păcatele voastre.” Ioan 8:24.
“Dacă eu nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. Dar dacă Eu le fac (lucrările

Tatălui Meu), chiar dacă nu Mă credeţi, credeţi lucrările…” Ioan 10:37, 38.
Ca Ieremia din vechime, El era profetul plângăreţ, căci oamenii nu au primit Cuvântul

lui Dumnezeu şi au împins la o parte revelaţia.
Acei ochi ca flăcări de foc ai Judecătorului chiar şi acum înregistrează vieţile la tot ce

trăieşte. Alergând încoace şi încolo peste tot pământul, nu există nimic ca El să nu ştie.
El cunoaşte dorinţele inimii şi ce intenţionează să facă fiecare. Nu există nimic ascuns
care să nu fie descoperit, căci toate lucrurile sunt goale înaintea Lui cu Care noi avem de
a face. Gândiţi-vă la asta, El ştie chiar acum la ce vă gândiţi voi.

Da, acolo stă El ca Judecător cu ochi înflăcăraţi să împartă judecată. Ziua de milă s-a
sfârşit. Oh, ca oamenii să se poată pocăi şi să caute faţa Lui în neprihănire în timp ce
încă există timp. Ca ei să-şi poată face din sânul Lui perna lor înainte ca lumea să se
mistuie în foc.

3. Picioarele de Alamă
“Şi picioarele Lui semănau ca alama fină, de parcă ele au ars într-un cuptor.” Alama

este cunoscută pentru tăria ei remarcabilă. Nu există nimic care este cunoscut pe care
voi puteţi să puneţi cu ea ca să o căliţi. Dar această alamă care descrie picioarele Lui
este încă şi mai remarcabilă în aceea că ea a suportat examenul cuptorului aprins, un
examen prin  care nimeni  altul  nu a  trecut.  Şi  aceea este  exact  corect.  Căci  alama
semnifică Judecata Divină: o judecată pe care Dumnezeu a decretat-o şi  a adus la
îndeplinire. Ioan 3:14-19,

Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul
omului,

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca

oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea

să fie mântuită prin El.
Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a

crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai

mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Num. 21:8, 9,
Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este

muşcat şi va privi spre el va trăi.”
Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat de un

şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia.
Israel a păcătuit. Păcatul trebuia să fie judecat. Astfel Dumnezeu i-a poruncit lui Moise

să pună un şarpe de alamă pe un stâlp şi cel care se uita era salvat de la pedeapsa
păcatului său.

Şarpele de alamă pe stâlp simbolizează păcatul din Grădina Edenului, unde şarpele a
amăgit pe Eva, făcând ca ea să păcătuiască. Alama vorbeşte de judecată, aşa cum este
văzut în altarul de alamă unde pedeapsa păcatului a fost împlinită în jertfa de pe altar.
Când Dumnezeu a judecat pe Israel pentru păcatele lui în zilele lui Ilie, El a reţinut ploaia
şi cerurile înfocate au devenit ca alama. Acum în această ilustrare noi vedem că şarpele
de pe stâlp reprezintă păcatul deja judecat, deoarece el este făcut din alamă, arătând că
judecata Divină a căzut deja peste păcat. Atunci oricine s-a uitat la şarpele de pe stâlp,
acceptând semnificaţia despre acesta, a fost făcut bine, căci aceasta era lucrarea sau
salvarea Domnului.

Şarpele pe stâlp este un model despre ceea ce Isus a venit pe pământ să realizeze. El
a  fost  făcut  trup pentru  ca  să  ia  asupra Lui  judecăţile  lui  Dumnezeu pentru  păcat.
Fundaţia  altarului  de  jertfă  era  alamă  solidă,  simbolizând  Mielul  ucis  dinainte  de
întemeierea lumii. Judecata deja a trecut asupra Lui când încă nici nu existau păcătoşi.
Mântuirea fiind în întregime de la Domnul, El a călcat teascul de vin al furiei de mânie a
lui Dumnezeu singur. Îmbrăcămintea Lui a fost vopsită în roşu cu propriul Lui sânge.
Cuptorul încins al dreptei judecăţi şi a mâniei lui Dumnezeu era partea Lui. El a suferit,
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cel drept pentru cel nedrept.
“Tu eşti vrednic, O Miel al lui Dumnezeu, căci Tu ne-ai răscumpărat prin propriul Tău

sânge.”
El a fost rănit pentru greşelile noastre, El a fost învineţit pentru fărădelegile noastre,

pedeapsa păcii noastre era peste El şi prin rănile Lui noi suntem vindecaţi. Domnul a
aşezat peste El fărădelegile noastre ale tuturor. El a suferit cum nu a suferit nici un om
vreodată. Chiar înainte de cruce El a vărsat mari picături de sudoare ca sângele din
trupul Lui ca în intensa agonie a încercării grele dinainte chiar sângele s-a separat în
venele Lui. Luca 22:44,

“Şi fiind într-o agonie El s-a rugat mai cu ardoare şi sudoarea Lui era aşa de parcă
erau picături de sânge căzând jos pe pământ.”

Dar într-o zi  acele picioare de alamă vor sta pe pământ. Şi Judecătorul întregului
pământ El va fi şi cu dreptate şi desăvârşire va judeca El omenirea. Şi acolo nu va fi nici
o scăpare de la acea judecată. Nici o întoarcere a acelei judecăţi. Acolo nu va fi nici un
amestec cu aceasta. Cel care va fi nedrept încă va fi nedrept; cel care este murdar încă
va fi murdar. Cel Neschimbător nu se va schimba atunci, căci El nu a făcut-o şi nu o va
face. Acele picioare de alamă vor zdrobi pe vrăjmaş. Ele vor nimici anticristul, fiara şi
chipul şi tot ceea ce este mârşav înaintea Lui. El va distruge sistemele bisericii care au
luat Numele Lui numai să-i corupă strălucirea şi le va zdrobi împreună cu anticristul. Toţi
păcătoşii, ateiştii, agnosticii, moderniştii, liberalii, toţi vor fi  acolo. Moartea, iadul şi
mormântul vor fi acolo. Da ei vor fi. Căci când El vine, cărţile vor fi deschise. Atunci este
când chiar biserica căldicică şi cele cinci fecioare neînţelepte vor apărea. El va separa
oile de capre. Când El vine El va prelua împărăţia, căci aceasta este a Lui şi cu El vor fi
de mii de ori zece mii, Mireasa Lui, care vine să-i slujească Lui. Glorie! Oh, aceasta este
acum sau niciodată. Pocăiţi-vă înainte să fie prea târziu. Treziţi-vă dintre cei morţi şi
căutaţi pe Dumnezeu ca să fiţi umpluţi cu Duhul Lui sau voi veţi pierde viaţa eternă.
Faceţi aceasta acum în timp ce mai este timp.

4. Glasul Lui Era ca Sunetul de Ape Multe
Acum ce reprezintă apele? Ascultaţi aceasta în Apoc. 17:15,
“…apele pe care tu le vezi,…sunt popoare şi gloate şi naţiuni şi limbi.”
Glasul Lui ca sunetul de gloate care vorbeau. Ce este aceasta? Aceasta este judecata.

Căci acestea sunt glasurile gloatelor de martori, care prin Duhul Sfânt prin toate epocile
au mărturisit pentru Cristos şi au propovăduit Evanghelia Lui. Acesta va fi glasul fiecărui
om  ridicându-se  în  judecată  împotriva  păcătosului  care  nu  vrea  să  ia  averizarea.
Glasurile celor şapte mesageri vor fi auzite tare şi clar. Acei predicatori credincioşi care
au predicat puterea de salvare a lui Isus, care au predicat botezul în apă în Numele lui
Isus,  care au predicat  umplerea înăuntru şi  puterea Duhului  Sfânt,  care au stat  cu
Cuvântul mai mult decât cum au stat cu propriile lor vieţi; toţi dintre ei erau glasul lui
Isus Cristos prin Duhul Sfânt de-a lungul epocilor. Ioan 17:20,

“Eu nu mă rog numai pentru aceştia, ci  şi  pentru acei care vor crede în Mine prin
cuvântul lor.”

V-aţi  gândit  voi  vreodată  cât  de  înspăimântător  este  pentru  un  om  să  fie  dus
neputincios înspre o cascadă? Gândiţi-vă acum la acel urlet aşa cum el se apropie de
pieirea lui sigură şi certă. Şi tot aşa de exact ca aceea vine ziua judecăţii când urletul
mulţimii de glasuri vă condamnă căci nu aţi dat ascultare înainte să fie prea târziu. Daţi
ascultare  chiar  în  ceasul  acesta.  Căci  în  acest  moment  gândurile  voastre  sunt
înregistrate în ceruri. Acolo gândurile voastre vorbesc mai tare decât cuvintele voastre.
Ca şi Fariseul care a pretins aşa de mult cu gura lui, dar nu a ascultat de Domnul, inima
lui a devenit coruptă şi rea până când a fost prea târziu, chiar şi acum aceasta ar putea
să fie ultima ta chemare să auzi Cuvântul şi să-l primeşti înspre viaţă eternă. Va fi prea
târziu când tu te apropii de urletul de multe glasuri al judecăţii şi pieirii.

Dar aţi observat voi vreodată cât de dulce şi relaxant poate fi sunetul de apă? Mie îmi
place să pescuiesc şi îmi place să găsesc un loc unde apa şuşoteşte în freamăt. Eu pot
doar să mă întind înapoi şi să o aud vorbind pace şi bucurie şi satisfacţie către inima
mea. Cât de bucuros sunt eu să fiu ancorat în cerul de odihnă unde glasul Domnului
vorbeşte pace, aşa cum Cuvântul apelor de separare au declarat. Cât de mulţumiţi ar
trebui să fim noi să auzim glasul Lui de iubire şi grijă şi călăuzire şi ocrotire. Şi într-o zi
noi vom auzi acelaşi glas dulce vorbind, nu în judecată, ci în bun venit către noi a căror
păcate au fost iertate prin sângele Lui, a căror vieţi au fost umplute de Duhul şi a căror
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umblare era în Cuvânt. Ce ar putea să fie mai preţios decât să auzi mulţimea glasurilor
de bun venit şi să fii înconjurat de acele mulţimi care au crezut în viaţa eternă? Oh, nu
există nimic ca aceasta. Eu mă rog ca voi să auziţi glasul Lui şi să nu vă împietriţi inima,
ci primiţi-L ca Împărat al vostru.

Oh, dacă măcar aţi vedea aceasta. Acestea erau apele care au distrus lumea, dar
acestea erau aceleaşi  ape care  l-au salvat  pe  Noe şi  deasemeni  au salvat  întregul
pământ  pentru  Noe.  Ascultaţi  de  glasul  Lui,  glasul  slujitorilor  Lui,  aşa  cum acesta
cheamă la pocăinţă şi viaţă.

5. În Mâna Lui Dreaptă Erau Şapte Stele
“Şi El avea în mâna Lui dreaptă şapte stele.” Acum desigur noi ştim deja din versetul

douăzeci  ce  sunt  de  fapt  cele  şapte  stele.  “Şi  taina  celor  şapte  stele  sunt  îngerii
(mesagerii) celor şapte biserici.” Acum noi nu puteam să facem o greşeală aici în vreo
privinţă, aşa cum El interpretează aceasta pentru noi. Aceste şapte stele sunt mesagerii
la cele şapte epoci succesive ale bisericii. Ei nu sunt chemaţi pe nume. Ei sunt doar
aşezaţi înainte ca şapte, unul la fiecare epocă. De la Epoca Efesiană înainte în jos la
această Epocă Laodiceană fiecare mesager a adus mesajul adevărului la popor, niciodată
nu a dat greş să-l ţină Cuvântul lui Dumnezeu la acea anumită epocă a bisericii. Fiecare
a ţinut la aceasta. Ei erau statornici în loialitatea lor faţă de lumina originală. Aşa cum
fiecare epocă s-a tras la o parte de la Dumnezeu, mesagerul Lui credincios a întors
epoca aceea înapoi la Cuvânt. Tăria lor era de la Domnul sau ei nu puteau opri valul. Ei
erau în siguranţă în grija Lui, căci nimic nu-i puteau smulge din mâna Lui şi nimic nu
putea să-i  separe de dragostea lui  Dumnezeu,  fie  că  era  aceasta  boală,  primejdie,
goliciune, foamete, sabie, viaţă sau moarte. Ei erau într-adevăr predaţi Lui şi ţinuţi prin
omnipotenţa Lui. Ei nu erau îngrijoraţi de persecuţia care venea în calea lor. Durerea şi
batjocura erau doar prilej să dea slavă lui Dumnezeu căci ei erau socotiţi vrednici să
sufere pentru El. Şi în mulţumire pentru mântuirea Lui ei au ars lumina vieţii Lui şi au
reflectat dragostea Lui, răbdarea, smerenia, cumpătarea, blândeţea, credincioşia. Şi
Dumnezeu i-a susţinut cu minuni, semne şi miracole. Ei au fost acuzaţi de a fi fanatici şi
holy-rollers. Ei au fost denunţaţi de către organizaţii şi ţinuţi în batjocură, dar ei s-au
ţinut devotaţi faţă de Cuvânt.

Acum aceasta nu este greu să te ridici şi să te ţii devotat faţă de un crez. Aceasta este
uşor, pentru că diavolul este chiar în spate la asta tot. Însă aceasta este altceva să fii
devotat  la  Cuvântul  lui  Dumnezeu şi  să mergi  înapoi  la  ceea ce Cuvântul  a  produs
original după Cincizecime.

Nu cu mult  în  urmă un om mi-a  spus că  biserica  Romano Catolică  trebuia  să  fie
biserica adevărată aşa cum ea a fost adevărată faţă de ceea ce ea a crezut de-a lungul
tuturor  anilor  şi  a  continuat  să  crească  şi  să  nu  se  schimbe.  Aceea  nu  este  aşa
nicidecum. Orice biserică cu guvernul în spatele ei şi cu propriul ei crez care nu este
nicidecum Cuvântul şi fără slujbă manifestată să-l facă pe diavol să se ridice, putea
desigur să se ducă înainte. Acela nu era un criteriu. Dar când vă gândiţi la acel grup mic
a căror membri erau tăiaţi cu fierăstrăul, dat hrană leilor, persecutaţi şi duşi din post în
post  şi  totuşi  au  stat  adevăraţi  la  Cuvânt_acum  acela  hotărât  că  trebuia  să  fie
Dumnezeu.  Cum au  supravieţuit  ei  lupta  lor  de  credinţă  şi  încă  au  dus-o  înainte
neîntrerupt: ACELA este un miracol.

Şi această mângâiere nu este numai pentru mesagerii celor şapte epoci ale bisericii.
Fiecare credincios adevărat este în mâna lui Dumnezeu şi poate să tragă din dragostea
şi puterea Lui şi să primească beneficiul deplin din tot ceea ce este Dumnezeu pentru
credincios.  Ce-i  dă  Dumnezeu  mesagerului  şi  cum  El  binecuvintează  şi  foloseşte
mesagerul, este un exemplu pentru toţi credincioşii de bunătate a Lui şi grijă faţă de
TOŢI membri trupului Său. Amin.

6. Sabia Cu Două Tăişuri
“Şi din gura Lui a ieşit o sabie ascuţită cu două tăişuri.” În Evrei 4:12,
Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două

tăişuri:  pătrunde până acolo  că  desparte  sufletul  şi  duhul,  încheieturile  şi  măduva,
judecă simţirile şi gândurile inimii.

Din gura Lui a ieşit sabia ascuţită cu două tăişuri care este CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.
Apoc. 19:11-16,

Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se
cheamă „Cel credincios - şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.
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Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi
purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.

Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.”
Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat.
Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va

cârmui cu un toiag de fier. 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.”

Ioan 1:48,
“Natanael îi spune Lui, De unde mă cunoşti Tu? Isus a răspuns şi i-a zis, Înainte ca

Filip să te cheme, când tu erai sub smochin, Eu te-am văzut.”
Acolo este asta. Când El vine, acel Cuvânt va veni împotriva tuturor naţiunilor şi a

tuturor oamenilor. Şi nimeni nu va fi în stare să stea împotriva acestuia. El va descoperi
ce era în fiecare inimă aşa cum El a făcut cu Natanael. Cuvântul lui Dumnezeu va arăta
cine a făcut voia lui Dumnezeu şi cine nu. Acesta va face cunoscut lucrările secrete ale
fiecărui om şi de ce le-a făcut el. Acesta va împărţi în două. Asta-i ceea ce se spune în
Rom. 2:3,

“Şi crezi tu asta, O omule, care judeci pe cei ce fac astfel de lucruri şi care faci la fel,
că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?”

Apoi continuă să spună cum are Dumnezeu să judece oamenii. Aici este aceasta în
versetele 5 la 17. Inima împietrită nepocăită va fi judecată. Lucrările vor fi judecate.
Motivele vor fi judecate. Acolo nu va fi nici un respect înaintea lui Dumnezeu; ci toţi vor
fi judecaţi de către Cuvânt, nimeni nu va scăpa de asta. Acei care au auzit şi nu au vrut
să asculte vor fi judecaţi de ceea ce ei au auzit. Acei care s-au bazat în acesta zicând că
ei îl cred, dar nu l-au trăit, vor fi judecaţi. Fiecare secret va ieşi afară la lumină şi va fi
strigat de pe acoperişul caselor. Oh, noi într-adevăr vom înţelege istoria atunci. Nu va
exista nici o taină rămasă din toate epocile.

Dar ştiţi voi că El descoperă secretele inimii bărbaţilor şi femeilor în această epocă în
care trăim noi? Cine altul ar putea descoperi tainele inimii decât Cuvântul, Însuşi? Evr.
4:12,

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două
tăişuri:  pătrunde până acolo  că  desparte  sufletul  şi  duhul,  încheieturile  şi  măduva,
judecă simţirile şi gândurile inimii.

Acesta este Cuvântul. Acesta lucrează oriunde este El trimis, căci El (Cuvântul) este
plin de putere. Acesta este acelaşi Duh care era în Isus (Cuvântul) care este prezent
iarăşi în biserică în această ultimă epocă ca un ultim semn să conducă poporul departe
de la judecată, căci  acei care Îl  resping (Cuvântul) au venit deja acum în judecată,
răstignindu-L din nou. Evr. 6:6,

şi care totuşi au căzut, să fie făcuţi încă o dată să-şi schimbe atitudinea, întrucât Îl
crucifică din nou pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu şi-L expun ruşinii publice.

Acum Pavel  a  spus  căci  Cuvântul  a  venit  atât  în  putere  ca  şi  în  glas.  Cuvântul
propovăduit de fapt s-a demonstrat pe sine. Ca o sabie înflăcărată, tăind ea a mers la
conştiinţele oamenilor şi ca bisturiul unui chirurg acesta a tăiat afară bolile şi a lăsat
captivii  liberi.  Pretutindeni  unde  acei  credincioşi  timpurii  au  mers,  “ei  au  mers  să
propovăduiască Evanghelia (Cuvântul) şi Dumnezeu a confirmat acel Cuvânt cu semnele
care au urmat.” Bolnavii au fost vindecaţi, diavolii au fost scoşi şi ei au vorbit în limbi
noi.  Acela  era  Cuvântul  în  acţiune.  Acel  Cuvânt  niciodată  nu  a  dat  greş  în  gurile
Creştinilor credincioşi. Şi în această ultimă epocă acesta este aici mai tare şi mai măreţ
decât oricând în adevărata mireasă Cuvânt. Oh, turmă mică, voi minoritate mică, ţineţi-
vă  de  Cuvânt,  umpleţi-vă  gura  şi  inima cu  acesta  şi  într-o  zi  Dumnezeu  vă  va  da
împărăţia.

7. Faţa Lui Ca Soarele
“Şi înfăţişarea Lui era ca soarele când străluceşte în tăria lui.”
Matei 17:1-13,
După şase zile, Isus i-a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o

parte pe un munte înalt.
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El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele şi hainele I s-au
făcut albe ca lumina.

Şi iată că li s-a arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El.
Petru a luat cuvântul şi I-a zis lui Isus: Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, voi

clădi aici trei locuinţe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.
Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a

auzit o voce care zicea: Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea: de
El să ascultaţi!

Când au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare.
Dar Isus S-a apropiat, S-a atins de ei şi le-a zis: Ridicaţi-vă, nu vă temeţi!
Ei şi-au ridicat ochii şi n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur.
Pe când se coborau din munte, Isus le-a dat porunca următoare: Să nu vorbiţi nimănui

despre vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morţi.
Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic experţii Legii că întâi trebuie să

vină Ilie?
Drept răspuns, Isus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din

nou toate lucrurile.
Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot

aşa va suferi şi Fiul omului din partea lor.
Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.
Acum în Matei 16:28, în prefaţă la Matei 17:1-13, Isus a zis,
“…Acolo vor fi unii care stau aici, care nu vor gusta din moarte, până când ei vor vedea

pe Fiul Omului venind în împărăţia Lui.”
Iar cei trei apostoli au văzut tocmai aceea - - ordinea celei de a doua Lui veniri. Ei L-

au văzut transfigurat acolo pe vârful muntelui. Îmbrăcămintea Lui era alb luminoasă iar
faţa Lui strălucea ca soarele la zenitul lui. Şi acolo aşa cum El a apărut, stătea Moise şi
Ilie pe fiecare parte. Aceea este exact cum El va veni din nou. Într-adevăr Ilie va veni
mai  întâi  şi  va  întoarce  inimile  copiilor  (mireasă)  înapoi  la  Învăţătura  Cuvântului
Apostolic a părinţilor. Maleahi 4:5,6,

Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi
înfricoşată.

El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva,
la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!“

Israel este deja o naţiune. Ea este stabilită acum cu armatele ei, marina, sistemul
poştal,  steag şi  tot ceea ce aparţine la naţiune. Dar acolo este încă să fie împlinită
Scriptura care zice, “…sau se va naşte o naţiune dintr-o dată?…” Isa. 66:8. Ziua aceea
vine curând. Smochinul a dat în muguri. Israeliţii aşteaptă după Mesia. Ei Îl aşteaptă şi
aşteptările  lor  sunt  pe cale să se împlinească.  Israel  va fi  renăscută Spiritual,  căci
Lumina ei şi Viaţa ei sunt pe cale să-i fie descoperite.

În Apoc. 21:23,
“Şi cetatea nu avea nevoie de soare, nici de lună, să strălucească în ea: căci slava lui

Dumnezeu a luminat-o şi Mielul este lumina de acolo.”
Acesta este Noul Ierusalim. Mielul va fi în cetatea aceea şi din cauza prezenţei Lui,

acolo nu va fi  nevoie de lumină.  Soarele nu va răsări  şi  străluci  acolo,  căci  El  este
Soarele şi Lumina de acolo, El însuşi. Naţiunile care vor veni în ea vor umbla în lumina
Lui. Nu sunteţi voi fericiţi că ziua aceea este asupra noastră? Ioan a văzut ziua aceea
venind. Chiar aşa, Doamne Isuse, vino repede!

Maleahi 4:1-3,
Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca

miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină,
nici ramură.

Dar  pentru  voi,  care  vă  temeţi  de  Numele  Meu,  va  răsări  Soarele  neprihănirii,  şi
tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.

Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre,
în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor.

Iată-o acolo iarăşi. SOARELE străluceşte în toată strălucirea lui. Oh, tăria Fiului lui
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Dumnezeu strălucind în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. Acolo stă El, Judecătorul,
Acela care a suferit şi a murit pentru noi. El a luat mânia judecăţii Divine asupra Lui
însuşi. El a călcat teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu singur. Aşa cum noi am
declarat deja, pentru păcătos glasul Lui este ca sunetul cascadei sau valul lovind în
undele  morţii  pe  malurile  stâncoase.  Dar  pentru  sfânt,  glasul  Lui  este  ca  sunetul
cântecului dulce al izvorului aşa cum te întinzi la odihnă, satisfăcut în Cristos. Strălucind
asupra noastră cu razele Lui încălzitoare de iubire El zice, “Nu te teme, Eu sunt Cel Care
Eram, Care Este, Care Urmează Să Vină; Eu sunt cel Atotputernic. În afară de Mine nu
există altul. Eu sunt Alfa şi Omega, TOTUL din acesta.” El este Crinul din Vale, Luceafărul
Strălucitor al Dimineţii. El este cel mai frumos din zece mii pentru sufletul meu. Da, acea
zi măreaţă este gata să se rupă şi Soarele Neprihănirii va răsări cu tămăduire în aripile
Lui.

CHRISTOS CEL BIRUITOR
Apoc. 1:17,18,
Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste

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 morţii şi ale

Locuinţei morţilor.
Nici o fiinţă umană nu putea suporta efectul deplin al acelei viziuni. Tăria Lui dusă

complect, Ioan a căzut la picioarele Lui de parcă era mort. Dar mâna Domnului l-a atins
în dragoste şi glasul binecuvântării a zis, “Nu te teme. Nu-ţi fie teamă. Eu sunt Cel dintâi
şi Cel din urmă. Eu sunt Cel Care trăieşte şi eram mort; şi, iată că Eu sunt viu în vecii
vecilor.” Ce este acolo de temut? Judecata care a căzut peste El la cruce, la mormânt şi
când El a coborât, era pentru noi. El a absorbit greul deplin al rănii păcatului şi de aceea
nu există nici  o  condamnare pentru acei  care sunt  în  Cristos Isus.  Vedeţi  pentru o
siguranţă “Avocatul”  nostru este “Judecătorul”  nostru.  El  este amândoi  “Avocat”  şi
“Judecător.” Ca Judecător “cazul este rezolvat” _ aceasta s-a sfârşit. De aceea acolo nu
mai  este nici  o  condamnare.  De ce să se teamă biserica? Ce promisiune a omis El
vreodată să o manifesteze înaintea noastră? De ce să se teamă ea de pedeapsă sau
moarte? Acestea toate au fost biruite. Aici este puternicul învingător. Aici este Acela
Care a învins amândouă lumile a celor văzute şi nevăzute. Nu ca Alexandru, care a
cucerit lumea la vârsta de treizeci şi trei şi nu cunoştea nici o altă cale să se întoarcă mai
departe după cuceriri, astfel el a murit o victimă a păcatului şi trăire tumultoasă. Nu ca
Napoleon, care a cucerit toată Europa dar în final a fost învins la Waterloo şi exilat la
Elba, numai ca să se găsească pe sine biruit. Dar nimic nu putea să-l biruie pe Cristos.
Cel care a coborât s-a înălţat acum deasupra tuturor şi Lui i-a fost dat un Nume care
este deasupra fiecărui nume. Da, El a biruit moartea, iadul şi mormântul şi are cheile de
acolo. Ceea ce El dezleagă este dezlegat şi ceea ce El leagă este legat. Nu există nici o
schimbare din aceasta. Acolo nu era nici un biruitor înaintea Lui şi nu există nici unul în
afară de El. El singur este Mântuitorul, Răscumpărătorul. El este SINGURUL Dumnezeu:
şi “Domnul Isus Cristos” este Numele Lui.

“Nu te  teme,  Ioan.  Nu te  teme,  turmă mică.  La  tot  ceea ce  Eu sunt,  voi  sunteţi
moştenitori. Toată puterea mea este a voastră. Omnipotenţa Mea este a voastră aşa
cum Eu stau în mijlocul vostru. Eu nu am venit să aduc frică şi slăbiciune, ci dragoste şi
curaj şi abilitate. Toată puterea îmi este dată Mie şi este a voastră să o folosiţi. Voi
vorbiţi Cuvântul şi Eu voi face aceasta. Acesta este legământul Meu şi acesta nu poate
da greş niciodată.”

CELE ŞAPTE STELE ŞI SFEŞNICELE
Apoc. 1:20,
“Taina celor  şapte stele pe care tu le-ai  văzut în mâna Mea dreaptă şi  cele şapte

sfeşnice de aur. Cele şapte stele sunt îngerii  (mesagerii) celor şapte biserici: şi cele
şapte sfeşnice pe care tu le vezi sunt cele şapte biserici.”

Noi deja am descoperit adevărul despre aceste două taine. Oh, noi nu am descoperit
cine erau aceşti şapte mesageri, dar cu ajutorul lui Dumnezeu noi o vom face şi acea
taină va fi obţinută. Cele şapte epoci noi le cunoaştem. Ele sunt înscrise în Cuvânt şi noi
ne vom ocupa de fiecare astfel cum ajungem sus la această ultimă epocă în care trăim
noi.

Dar într-o ultimă privire de încheiere a acestui capitol, îl vedem pe El cum stă El acolo
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în mijlocul sfeşnicelor de aur cu cele şapte stele în mâna Lui dreaptă. Oh, îţi ia răsuflarea
să-L vezi stând acolo în Suprema Lui Dumnezeire. El este Judecătorul, Preotul, Regele,
Vulturul, Mielul, Leul, Alfa, Omega, Începutul şi Sfârşitul, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Cel
Care Era, Care Este, Care Este Să Vină, Atotputernicul, TOTUL ÎN TOATE. Acolo este El,
Autorul şi Desăvârşitorul. Vrednic este acel Miel! El şi-a dovedit vrednicia Lui aşa cum El
a adus mântuirea noastră prin El însuşi. Acum El stă în toată puterea Lui şi în toată slava
Lui cu toate lucrurile predate Lui ca Judecător.

Da, acolo stă El în mijlocul sfeşnicelor, cu stelele în mâna Lui. Este noapte, căci atunci
este  când  noi  folosim lămpi  pentru  lumină  şi  atunci  este  când  stelele  sunt  văzute
strălucind şi reflectând lumina soarelui. Şi este întuneric. Biserica umblă prin credinţă în
întuneric. Domnul ei s-a depărtat de acest pământ dar Duhul Sfânt încă străluceşte prin
biserică, dând lumină acestei lumi vechi blestemate de păcat. Şi acele stele reflectează
lumina Lui deasemeni. Singura lumină pe care ei o au este lumina Lui. Cât de întuneric
este - cât de reci spiritual. Totuşi când El vine în mijloc este lumină şi căldură şi biserica
este împuternicită şi prin El face lucrările pe care le-a făcut El.

Oh, ca noi să putem obţine o privire a Lui ca şi Ioan. Ce fel de oameni s-ar cuveni să
fim noi, să stăm înaintea Lui în ziua aceea!

Dacă  tu  încă  nu  ţi-ai  dat  deja  viaţa  ta  Lui,  fie  ca  tu  să-ţi  întorci  inima  ta  către
Dumnezeu în  acest  moment  şi  îngenunchiază  chiar  unde eşti  şi  cere-i  Lui  iertarea
păcatelor tale şi predă-ţi Lui viaţa. Atunci noi vom încerca să ne apropiem de cele Şapte
Epoci ale Bisericii împreună; şi cum o facem eu mă rog ca Dumnezeu să ajute pe acest
slujitor nevrednic să vă descopere vouă Cuvântul Lui.

www.messagehub.info

Predici De
William Marrion Branham

“…ci în zilele când al şaptelea înger va suna din
trâmbiţă …” Ap. 10:7


