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PREFATÂ 

Cartea APOCALIPSA a fost 'scrisă de Sfintul Ioan evanghe
list'uZ în Insula Patmos şi ni se spune şi ziua scrierii ei: "Am fost 
in duh în zi de duminică şi am auzit, în urma mea, glas mare de 
t1'îmbiţă", (Apoc. 1, 10), deci este o revelaţie .făcută în 'Ziua de 
odihnă a Duminecii, în anul 96 'după Hristos, ,în caTe prăznuim 
trei mari Sărbători creşti.ne; 1. Invierea Domnului nostru Iisus 
Hristos, 2. Pogorîrea Duhului Sfînt, Rusaliile şi 3. Dumineca va 
avea loc Judecata din urmă, deci tot Duminica se va împlini Apo
calipsa. 

Cind auzim cuvîntul Apocalipsa, parcă ceva îngrozitor ar plana 
deasupra noastră, deşi ar .trebui să ne bucurăm, căci cuvîntul 
acesta arată că Domnul nostru Iisus Hristos vine să ne ducă cu El 
la ceruri la fericire. 

Apocalipsa are o întindere veşnică priveşte trecutul, prezentul 
şi viitorul şi mai ales starea de după sfîrşitul lumii, adică veşnicia. 
Mulţi cred că se poaţe interpreta, dar tîlcuirea ei cu adevărat în 
dt/,h real n-au făcut-o decît sfinţii Bisericii Ortodoxe. Tendinţa de 
a profita de pe urma Apocalipsei o au toate sec tele, te ameninţă 
" Vine Domnul" şi apoi să vezi ce o să se întîmple, idee greşită, 
pentru că Hristos nu mai este un Dumnezeu al terorii, ci este un 
D-umnezeu al iubirii. De am număra de cîte ori au fixat timpul 
venirii lui Hristos aceste secte ar trebui să mai scriem o carte. 
Amintesc doar momentul cînd în America, lumea şi-a vîndut ave
rile s-a îmbrăcat în haine albe şi cu lumînări în mînă erau gata 
că vine Domnul, sectarul ce i-a amăgit a spus că Domnul mai 
întîrzie cîteva luni, lumea plîngea de necaz, cu ce să mai trăiască 
fU'nd înşelaţi de ace.~ti oameni ai rătăcirii. Nu s-a găsit în întreaga 
istorie a Bisericii ortodoxe vreun sfînt să spună anul venirii 
D01nnului, aceasta numai Dumnezeu o ştie. Oare nu cumva a spus 
1\!lîntuitorul că Ziua aceasta nimeni n-o ştie, nici Fiul, fără numai, 
Tatăl? Fi1Ll o ştia ca Dumnezeu, dar nu avea misiunea divină s-o 
descopere ca Om, Dumnezeu toate le ştie. Noi creştinii ortodocşi 
trebuie să schimbăm sensul cuvîntului de groază al Apocalipsei, 
sens format de sectele pentru care este firesc să fie groază Stil
pinul, ca7'e-i va judeca, ei fiind pe calea pierzării. A interpreta şi 
a tîlcui Apocalipsa nu se poate face de omul simplu, numai sfinţii 
trăitori în pustie şi mari 1'ugători au primit acest dar al tîlcuirii 
Apocalipsei, este darul lui Dumnezeu. 

Primul tîlcui tor al Apocalipsei este îns-uşi Ioan evanghelistul 
care in timpul vieţii explica creştinilol' ceea ce însemna Apocalip-



sa. După el au fost sfinţii Policarp al Smirneişi mulţi alţi sfinţi Şi; 
nwrtiri ai ortodoxiei. O interpretare realistă a Apocalipsei o găsim. 
in cartea "Sfîrşitul omului", scrisă de Zosima Pascal, călugăr ele 
la Mănăstirea Neamţ, cartea apare în anul 1905 la Iaşi, este o s~n
teză a tuturor profeţi-ilor p?'ivitoare la Apocalipsă. Sfîntul Metodic 
Episcopul Patarelor, care a trăit în anul 278 este un alt tîlcuitcn' 
foarte real al Apocalipsei. Sfîntul Ciprian al Cartaginei din seco
lul III a inte1'pretat şi el cartea Apocalipsei. Sfîntul Ipolit pD.i)(J 

Romei are o interpretare foarte adîncă a Apocalipsei. Sfintul 
Efrem Sirul din anul 370 a comentat mistic cartea Apocalip:>ci. 
Fericitul Augustin episcopul din Hipo, are un Comentar con/plet 
la Apocalipsă. După aceştia amintim pe Sfîntul Andrei episcopl11 
Cezareei Capadochiei din secolul IV, acest Comentar îl redâm 1n 
intregime este cel mai complet Comentar ce ne-a rămas. In acen8-
tă Tîlcuire a Apocalipsei am pus textele biblice din Biblia el i li 
anul 1975 pentru a se putea intelege mai bine aceastd ti/cuire. 
Sfîntul Ambrozie episcopul Milanului a scris şi el un Comenicll 
la Apocalipsă, din acesta am luC/t nurnai un Extras, fiind elest'!! i 
ele clar cel al Sfîntului Andrei. Sfîntul Ambrozie a scris Comcn
tana în secolul IV. Alte Comentarii la Apocalipsă au fost Jdcutc 
de Sfintii Ioan Gură de Aur în Omiliile sale, de Sfîntul Vasile ecl 
Mare şi de către majoritatea scriitorilor bisericeşti. Mai amintim 
pe Sfintul Ioan Damaschin, pe Sfintul Andrei cel:Nebun pentTli 
Hristos, acest Andrei a trăit în anul 882 în Constantinopol. Sfin
tul Nil al Athosului a interpretat şifel cartea Apocalipsa. Un alt 
sfînt este Agatanghel, care a avut o descoperire din Apocalip:-;ă la 
anul 1327, descoperire prin care se sp-u,ne despre.viitorul lumii. CI 
(;edenie importantâ, care p7'ive.,?te Apocalipsa a avut C{dUgtll'ul 
Daniil în anii 1763, care a trăit în insula Cherchira unde sînt Moas-
tele (trupul) intregi ale sfîTz,tului Spiridon. Majoritatea sJinţZ!ur 
au fugit de comentarul Apocalipsei crezîndu-l acesta ca fiind po
sibil să se facă numai de către Dumnezeu. Sfinţii Antonie, Efti
mie, Sava şi ceilalţi mari sfinţi, cînd .era vorba ;de a interpreta 
ceva din Scriptură se fereau pentru că se poate greşi foarte lL.Yl),. 

Vedem din autoriitîlcuirii Apocalipsei că toţi au trăit în '[JLl"

tie, în rugăciune, în asceză totală şi făceau parte din Biserica orto
doxă, cea una a lui Hristos şi trăiau această credinţă şi Dumnezeu 
nmnai lor le-a descoperit cele privitoare la lume şi la veşnicie. 

Există o curiozitate firească a firii umane de a afla cele vii
toare, dar aceasta trebuie înfTînată, pentru că numai Dumnezeu 
ştie totul în univers şi în veşnicie. Mintea umană .trebuie să sp 
întindă numai pînă unde îi sînt hotarele, dacă vom deveni sfinţi ca 
cei din pustie şi mari trăitori, atunci Dumnezeu ne va descoperi 
şi nouă cele de folos. Să nu uit, unul din cei ce au trăit în ultima 
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vreme, Sfîntul Ioan Iacob Românul, care a :murit în anul 1960 la 
Ierusalim şi al cărui trup este întreg neputrezit a avut cîteva scli
piri ale descoperirii dumnezeieşti în pustia Iordanului. Acestea le 
putem vedea în cartea "Hrană duhovnicească" scrisă de ucenicul 
său Ioanichie Pîrîială. 

Puteti obse?'va după ce veti citi aceste două Tîlcuiri că Dum-, , , 
nezeul nostru Iisus Hristos, nu este un tiran ce stă cu sabia, gata 
gata să ne ucidă, după ideile sectaTilor de azi, Vine Domnul, mare 
tragedie, şi dacă vi.ne, 01 decînd îl aşteptâm şi dorim să v'lnă, 
locul nostru al ortodocşilor este acolo lîngă el în ceruri, iar al 
sectelor este cu Iuda ce s-a lepâdat de Hristos. de fapt, noi nu 
sîntem judecători. Toate sectele sînt reprezentate aici în Apoca
lipsă prin turn, nor de insecte, care vor năvăli peste oameni şi, le 
V01' mînca sufletele. Facă Mintuito1'ul să ne găsească pe drum'uZ 
drept al Sfinţilor Andrei al Cezareii episcopul şi al Sfintului ilm
brozie episcopul Milanului şi apoi să ne ia in ceruri cu El. Amin. 

Notă! - Acest text a fost transcris după manuscrisul n1'. 258.2 al 
Academiei Române pînă la f. 82 v, cînd obse1'vîndu-se că prescrii
torui introdusese în ,text însemnările marginale ale traducătorului 
in limba slavă sau română, s-a adaptat manuscrisul n1'. 4286, 
făcîndu-se corecturile necesare şi punîndu-se adaosurile în paran
teze pătrate. De aici înainte, adausurile !posterioare sînt trecute 
cu menţiuni "marginal". 

Manuscrisul nI'. 4286 e scris de popa Stanciul din Bucureşti, 
de la biserica "Toţi Sfinţii" în anii 1722-1723 şi îi lipsc:~tc ince
putul. 

Titlul e transcris după manuscrisul nr. 2469. 
Aceste manuscrise româneşti au în plus faţă de textul grecesc 

tipărit altîlcuirii Apocalipsului, prefeţele traducerii slave şi româ
neşti. 

Explicaţii: Textul al cărui început e e s pas a t şi are pe 
margini o cifră sau indicaţie "TOJ", este textul din Apocalipsul 
Sfîntului Ioan. 

TOJ = acelaşi, idem. 
1 PROCI = şi celelalte 
SH.=VERSET 
Luca 15, 8=LUCA, Capitolu115, versetu18. 
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Cititor cel dreptcredincios şi iubitor de osteneală 
la citirea scripturilor, Întru Domnul 
să se bucure şi să se Înfeleptească 

Tot lucrul cel de folos, dreptcredinciosule cititor, ca să fie bine
primit, sau obişnuit de a fi lăudat, de vreme ce firea omenească 
deşi pofteşte cele de folos, dar fiindcă se tîrăşte pe jos şi este le
gată de cele pămînteşti prin drago3tea faţă de ele, pentru aceia nu 
le poate vedea şi privi cele ce-Î sînt de folos şi de multe ori şi lu
crul cel de laudă, nu voieşte su-l primească pentru răutatea pusă în 
OIn de către sarpele cel de demult. , -

Căci dacă cele bune sînt cu anevoie, Întru care trebuie să se 
supuie omul, precum o adeveresc filozofii crt;şt1ni, cu mult mai 
mult împ:\răţia cerului, care prin nevoinţă seciştigă şi la care se 
aju:ngeprin necazuri şi prin calea cea strîmtă (Mt. 11, 12) se ia 
această împărăţie prin greutăţi. Oare cum se va mîntui atund 
cmeva? Oare. va dobîndi Impărăţia cerului nefiind botezat în nu
mele 'ratălui şi al Fiului şi al Sfintului Duh, după cuvîntul Dom
nului? 

Şi cum se va boteza fiind necredincios şi cum va crede nefiind 
învăţat şi cum se va învăţa neavînd dumnezeiasca Scriptură şi 
,~um se va lipi de citirea dumnezeieştilor cuvinte neştiind lauda 
acestor cuvinte? Că pentru aceasta se dau in tipografii cărţi de 
învăţătură şi îndemnătoare spre fapte bune. Pentru aceasta în 
prefeţele dh'ţilor se laudă şi se pune înainte marele folos pentru 
a-i îndemna pe oameni la citit. 

Dintre care şi această carte plină de darul lui Dumnezeu, pe 
care mai curînd s-o primeşti şi ma.i cu dragoste 5-0 citeşti, de aceia 
o cititorule sînt puse aceste laude in ea. Şi cine ar fi alcătuitorul 
cărţii acesteia, că unii zic că este Dionisie Alexandl·inul (Ierarhia, 
cap. 7 partea 3) alţii zic că alcătuitorul ApocaHpsului ar fi Sfîn
tul Dionisie Areopagitul, Gxigode Chirul, Epifanie, Justin Filozo
ful, mucenIcul Irineu şi Ipolit, Atanasie şi Sf. Damaschin, învăţă
~odi bisericii celei mari. Insă cei mai mulţi adeveresc că Apoca
lipsa a sc:ris-o Sfintul Ioan Bogoslovul (Teologul) Evanghelistul 
precum mărturiseşte Areta şi Evsevie (Cuvîntul la Cartea 7, cap. 
24). Mai intii Evanghelia lui Ioan apoi şi Epistolele sale au o un.ire 
ŞI podoaba dialecticii greceşti. In Apocalips îşi pune numele său. 
ca şi cum ar fi sc:ris-o un zugrav, adică scrisoare de mînă, iar nu 
carte. In Evanghelie îşi zicea ucenicul pe care-l iubea Hristos, dar 
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nu-şi arată numele, la fel şi SI. Pavel vorbind de vedeniile sale 
vorbeşte ca despre altul. Iar aici în Apocalips, Ioan TeologuI
evanghelistul, însemnînd numai vorbe de taină în atîtea locuri, 
zice clar: eu Ioan. Sfîntul Ioan evanghelistul de aceia n-a scris Ia 
fel în Evanghelie ca şi în Apocalips, pentru că in Evanghelie cînd 
scria el, Duhul Sfînt lucra în mintea lui şi cîtc îl lumina Duhul 
atîtea scria, dar nu erau lucruri văzute şi arătate, iar aici în Apo
calips cele ce vede şi se arată şi se spun lui, acestea le primeşte şi 
le scrie, În Evanghelie spune uneori cele ce s-au făcut, iar aici in 
ApocaHpsă vorbeşte de cele viitoare, graiuri dictate de îngerul cu 
care vorbea. 

Apoi mai zic că alta este istoria, alta proroda, într-un chip se 
scrie istoria şi în alt chip proroeia. Pentru că adevărul istoriei se 
aduce din altă parte iar nu de la autor, în pro:rocie insă, căci se 
spun cele viitoare, pentru aceia numai acelui ce descopere şi spune 
i se pot socoti acestea, ca 53 înţelegem şi să ştim de unde s-au spus 
acelea cine le-a descoperit, ce a spus şi cine a scris. Pentru aceia 
vedem că nu numai în începutul prorocilor, ci la fiecare vedenie 
este pus mai întii numele lui Dumnezeu celui te spune şi al proro
eului ce scrie (Ieremia; 11, 16, 18, 21, 25, 26, 29 etc.). 

Pildă ne este în aceasta Ieremia şi alţi proroci, care in prorocia 
sa de multe ori îşi pomeneşte numele său, pentru a se putea vedea 
că nu altcineva a scris. Că şi prorocii cei mincinoşi îşi vor pune 
numele lor in cărţile lor. Şi Danm in cap. 7, îşi pune puţin numele: 
Eu Daniil. Şi Isaia de cite ori: Isaia feciorul lui Amos se numeşte. 
În Evanghelie Ioan nu şi-a pus numele său, pentru că istoria scria 
de cele ce a făcut şi a învăţat Iisus Hristos. însă În Apocalips Ioan 
se numeşte de dnci ori: Chiar in capitolul îni1i verset 1, apoi pune 
de trei ori pentru a înlătura orice indră.zneală şi presupunere de 

f · lt "t • ~ " 21 t C) •• 2<) t 8 a ~.\ a_ scrn Ol", Insa ŞI In cap. ,verse~, ŞI Hl cap. '::', verse , 
În care loc pomeneşte drept numai cele ce a văzut, ca să nu fie 
vedenia cu bănuială de necredinţă. 

Iar unii ziceau după Istoricul Eusebie (cartea 2, cap. 25) că 
Apoealipsul a fost scris de Cerint ereticul, cu numele apostolului. 
Părerea aceasta este vicIeană a ereticHor numiţi hiliaşti şi este de 
tot urîtă de Dumnezeu, pentru că potrivnicii bisericii, văzînd în 
vreo carie lucru împotriva ereziei lor şi care distruge şi înlătură 
erezÎa lor o decJar~ cartea ca fiind· a vreunui, eretic. Deosebirea 
între lucrarea lui Cerint şi Apocalipsul lui Ioan este mare, în car
tea ereticului sînt basme şi fapte de rîs, iar în Apocalipsullui Ioan 
sint vedenii minunate ale tainelor lui Dumnezeu şi scrise cu înfri
coşare. Cerint bîrfeşte că Dumnezeu nu este făcătorul lumii şi cum 
că Hristos din Maria şi din Iosif după obiceiul tuturor oamenilor 
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s-a născut şi alte răE\ci.ri urite lui Dumnezeu, iar în Apocalipsa 
lui Ioan sînt multe dogn-;e drepte despre divinitatea lui Hristos. 

La fel unde scrie de mia de ani, nu spune Ioan de bîrfelile lui 
Cerint, pentru aceia părerea cea mincinoasă a lui Cerint nu este 
primită de biseridt. Iar Sfîntul Andrei al Cezareii scrie: "Despre 
această de Dumnezeu insuflată şi credincioasă carte au mărturisit 
despre ea fericitul Grigore Teologul şi Chiril, şi chiar Papia, lri
neu, Metodie, Ipolit, inSrl lauda cea dintîi a cărţii acesteia est8 
vrednicia făcătoruiui ei, căci de Sfîntul Apostol al lui Hristo'l 
e\':mghelistul, ucenicul cel iubit şi soţ al lui Hristos, Ioan Teolo
gul evanghelistul e:;tc dată Întîi. Şi a văzut fiind exilat şi nouă 
zile în post şi rugîndu-se, precum mărturiseşte Prohor ucenicul 
lui, care singur l-a văzut şi a scris, acestea ce i-au spus Sfintul, 
adicil tainele ce i le-a arătat Sfîntul Inger". 

A doua se laudă pentru tîlcuitorul ei. Căci de vreme ce cartea 
aceasta Apocalipsul este grea de taine şi multe întunerece are care 
nu se pot inţelege, pentru aceasta mulţi dascăli care au urmat 
ortodocşilor celor de mult credincioşi, s-au nevoit să aduc:! vreo 
lumină act~stui întuneric şi acestor taine mari. Locul cel dintii 
dintre aceştia il urmează Sfîntul Andrei arhiepiscopul Cezareii 
Capadociei, pentru că măcar deşi mai înainte de dînsul lustin Mu
cenicul şi Filozoful şi Irineu episcopul Liomtlui şi alţii au tîlcuit 
Apocalipsul, dar nici unul TI-a tîlcuit mai desfătat şi mai înţelep
ţeşte decit Sfintul Andrei al Cezareii. De aceia prea cuviosul arhi
mandrit Zaharia Copistenski din Lavra Pecerska a tradus din 
greacă în slavonă Apocalipsul acesta. Iar în anul 7213 de la face
rea lumii şi 1704 de la Hristos, în zilele lui Constantin Brinco
veanu, Teodosie Mitropolitul Ungrovlahiei văzînd că ar fi de folos 
pe româneşte, a poruncit părintelui Damaschin, episcopul Buzău
lui s-o traducă această Apocalipsă a lui Andrei al Cezareii pe 
limh a românească. 

!ară acuma la anii 1747 cel mai mic în cinul călugăresc Ilarion / 
leromonah, proigumenul sfintei şi dumnezeieştii mînăstiri BistrÎ
tii, văzînd că ar fi de trebuinţă să se afle această carte şi la Sfinta 
Mînăstire Bistriţa, de cetanie Părinţilor, m-am indemnat de am 
Ijuis această carte sfîntă, încă si cu alte invătături ale altor Sfinti , , . 
P5rinţi, şi am inchinat-o celui ce se numeşte pe sine şi este Alfa şi 
Omega, lui Hristos Dumnezeul nostru, după dialectul românesc 
aşezat de părintele Damaschin. 

De care mă rog Celui ce este singur cu adevărat fără de gre
şală Durrmezeu, să ierte alunecările întunecatei mele minţi şi în
drăzneala că m-am tins la un lucru ca acesta, ce este mai presus 
de mine. Din aceste cărţi mare învăţătură a dobîndit Biserica Uă-
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sărituIui şi pază împotriva eretL~iJor. Făcătorul acestei tiIcuiri era 
nu numai ales arhiepiscop şi pi1',ior credincios, ci era şi foarte sfînl 
şi cu mare învăţătură în cele omeneşti şi În cele dumnezeieşti 
Scripturi şi era fierbinte gonj tor şi pierzător al ereziilor. In cartea 
aceasta se află multe lucruri de laudă, aici este numărul şapte ce 
închipuieşte şepte veacuri (Cap. 1, vers. 4). Aici vorbeşte de şapte 
monarhii şi de împărăţia lor (Cap. 17, 10) şi de cele 12 pietre 
scumpe. Aici vorbeşte de Antihri'3t de unde va veni, ce va face şi 
cum va pieri. Aici de necazurile cefe cumplite de la Sfîrşitul vea
cului, pe care trebuie să le ştie cei re vor să se mîntuiască. Despre 
această Apocalipsă vorbeşte şi Sfîntul Atanasie al Alexandriei zi
zÎnd: Apocalipsis, aşa se numeşte cartea, de vreme ce şi Apocalip
sul acesta singur Ioan Evanghelistul ce se chiamă Patmos, în ziua 
Duminecii, şi poruncindu-i-se a scris aceasta ca să se trimitil la 
aceste şapte biserici: la Efes, Smirna, PCl"G"am, Tiatira, Sardes 
Filadelfia şi Laodiceea. Iar cele ce a văzut multe s:nt si de multe 
feluri (Cap. 19, 20). Şi mai pe urmă pierzarea lui Antihri::::t. îm
preună cu diavolul a văzut-o. Şi a poruncit inm să i se scrie fie
cărui înger al bisericilor, ce s-a zis după faptele fiecăruia. Multe 
cu adevărat vedenii şi preaslăvite a văzut. Văzut-a şapte sfeşnice 
de aur şi în mijlocul lor asemenea cu Fiul omenesc. Şi i-a mcuit 
lui că sfeşnicele sînt cele şapte Biserici (1, 20) şi în mijlocul lor 
Domnul. Văzut-a şi uşă deschisă în cer şi pe Domnul şezînd pe 
scaun (4, 4) 24 de bătrîni şezînd pe scaune îmbrăcaţi în haine albe 
şi închinÎndu-se Domnului (5, 1). Văzut-a şi carte deschisă, pe
cetluită cu şapte peceţi (cap. 6, 1-9) şi dezlegarea peceţilor şi 
după dezlegarea peceţilor ce vedenie a fost. După aceia a văzut 
şapte îngeri şi li s-a dat lor şepte trîmbiţe şi semnele ce s-au făcut 
după ce s-a trîmbiţat. Şi după ce a trîmbiţat îngerul al şeptefea, 
cum că s-au auzit glasuri mari în ceruri zicînd că împărăţia lumii 
acesteia s-a făcut Domnului. Văzut-a şi chivotul Legii Domnului în 
ceruri. După aceia a văzut femeia ce avea în pîntece şi se muncea 
să nască şi pe şarpele ce o alunga pe ea. Şi femeia a fugit în pustie 
şi balaurul s-a surpat. După aceia a văzut o fiară cu şepte capete 
şi cu zece coarne şi stemeIe de pe capul ei, pline de hulă şi numele 
ei nu I-a arătat, ci numărul numelui ei, 666. 

Auzit-a şi pe cei cu feciorie curată cîntînd şi urmînd Mielu
lui. Văzut-a şi pe un înger zburînd prin mijlocul cerului şi pe altui 
mergînd pe urma lui şi pe al treilea şi nor alb şi pe cel ce şedba 
pe nor asemenea cu Fiul omenesc şi avea pe capul Său cunună 
de aur şi în mîna Sa secere ascuţită. După aceia a văzut şepte in
geri ce aveau şapte bătăi «:te aripi, apoi şi pahare pline de minia 
lui Dumnezeu. După aceia s-a luat Ioan Întru Duhul în pustie şi 
a văzut o femeie şezind pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, 



care avea şepte capete şi prin aceia a însemnat pe Antihrist. Apoi 
a văzut cerul deschis şi un cal .alb şi Cela ce şedea pe dînsul se 
chema numele lui Cuvîntul lui Dumnezeu. După aceia a văzut pe 
fiară şi pe împăraţii pămîntului şi oştile lor adunate ca să facă 
război cu cela ce şedea pe cal alb şi cu oastea lui s-a prins fiara şi 
împreună cu ea pe prorocul cel mincinos şi de vii s-au aruncat 
aceia amîndoi în iezerul cel de foc. Apoi a văzut pe un înger pogo
rindu-se din cer avînd cheia adîncului şi un lanţ mare şi au legat 
pe Sahma şi pe aceia ce aveau chipul lui şi l-au aruncat în adînc 
şi au pecetluit deastrpra lui, ca să nu mai amăgească noroadele 
pină se vor plini o mie de ani. Apoi au văzut pe mucenicii împăraţi 
intru mărire cu Hrjstos. După aceia a V2.zut că după o mie de ani 
s-a dezlegat Satana apoi s-a ars cu foc din cer de la Dumnezeu şi 
s-a aruncat în iezerul cel de foc, unde era Antihrist şi pro:rocul 
cel mincinos. După aceia a văzut ceTul nou şi pămîntul nou şi Ieru
salimul cel ceresc şi nou. Şi a văzut riul cel curat al apei vieţii şi 
pc robii lui Dumnezeu văzind faţa Lui şi avînd în frunţile lor nu
mele Lui. Acestea văzîndu-le Ioan a căzut, vrînd să se închine în
gerului celui ce-i arăta lui acestea toate, nu l-a lăsat însă îngerul 
zicind: "Nu.te închina mie, ci lui Dumnezeu, că eu împreună slu
jitor sint". Şi acestea văzîndu-le, a auzit de la Domnul nostru 
Iisus Hristos că El este Cel ce este şi va să fie şi acela este Cuvîn
tul iu! Dumnezeu, care mai pe urmă s-a intrupat pentru noi şi s-a 
făcut om desăvîrşit şi s-a numit Fiul omenesc. Pină aici vorbeşte 
Sfintul Atanasie. 

Cuvîntul înainte al Sfîntului Ieronim la Apocalipsă. 
Ioan Apostolul şi Evanghelistul fiind duhul ales şi iubit, în 

atîta fierbinţeală de dragoste, a fost luat, încît la Cina cea de 
Taină s-a răzimat pe pieptul Lui. Căruia şi sub cruce stînd, pe 
l\faica Sa i-a încredinţat-o şi ca celui ce ştia că este iubitor de 
feciorie pe Fecioara i-a dat-o. Acesta adică pentru cuvîntul lui 

/ 

Dumnezeu şi mărturisirea lui Iisus Hristos, fiind izgonit in ostro-
vul Patmos, acolo a scris descoperirea făcută lui de acelaşi Hris
tos. Că precum la începutul canonului, adică al cărţii Facerii, în
ceputul nestl"icăcios însemnează, aşa şi sfîrşitul nestricăcios prin 
cel iubitor de fecilorie, În Apocalipsă să i se arate celui ce a zis: 
"Eu. sint Alfa şi Omega" adică inceputul şi sfîrşituL 

Acest Ioan ştiind că i El-a apropiat ziua despărţirii sale de trup, 
aducindu-şl în Efes ucenicii, a intrat în peşteră, unde era să se în
groape şi plinindu-şi ruga şi-a dat sufletul, aşa fiind păzit de du
rerea morţii, cum se vede şi din nestricăchmea trlJrmlui lui. Insii 
să se ştie că Apocalipsul Sfîntului Ioan atîta taină are şi adincuri, 
cit şi în cuvinte multe înţelegeri aflăm tăinuite. Pînă aici a vorbit 
Ieronim. 
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Iată ce scrie Sfîntul Andrei al Cezareii către Sfintul Macarie cu 
privire la Apocalipsa sa: De multe ori fiind rugat de mulţi, care din 
dragoste mai multă părere avea despre mine, decît îmi este pu
terea ,minţii mele, ca să tîIcuiesc ApocaIipsul Sfîntului Ioan Bo
goslovul (teologul) Evanghelistul şi să aşez cele prorocite şi să toc
mesc cu anii cei după vedenia lui. Care fiind mai presus de mine 
a le începe, m-am lepădat, ştiind că de mare minte şi de Duhul 
cel dumnezeiesc luminată este vrînd să fac lucrul acesta, să tiIcu
Îese cele ce le-a văzut sfinţia sa în taină, care se vor Împlini în 
vremea cea viitoare, că de vreme ce în cărţile prorocilor multe 
sint încă întunecate şi neştiute, pînă acum şi de mulţi tîlcuite, 
încă au adincul tainelor ce sint în ele, că sînt neştiute pînă în ziua 
de atunci cind se va strica cunoştinţa cea din parte şi ni se va 
arăta ceea ce este desăvîrşit. Şi prorociiIe legii celei vechi sint 
mai mult pline de vorbirea cu privire la venirea în trup a lui 
Dumnezeu au arătat şi de venirea marelui Dumnezeu şi Mîntui
torului nostru. desi multe din ele vorbesc de a doua venire a Lui. . , 
Deci s-ar arăta cineva îndrăzneţ neavînd duhul prorociei şi înce
pînd să le spună acele care n-au sfîrşit (Eccles. 4, 17). Fiindc[. 
zice EcclesiastuI că ascultarea este mai hună decît jertfa şi nădej
dea nu ruşinează şi dragostea nu cade (Rom. 5,2) dup.ă zisa Apos
tolului, în aceasta fiind plecat, cu sufletul cel plăcut lui Dumne
zeu, o, Macarie, şi avînd nădejdea prin aceasta şi de plinirea celm 
ce lipsesc şi de plata ascultării, care ştim că este roada dragostei, 
reia ce mi s-a poruncit peste puţin o voi plini cu Dumnezeu, Cel 
ce dă inţelepciune. 

lnsă precum tu insuţi ştii că toată Scriptura cea însufleţită de 
Dumnezeu trei înţelegeri are precum şi omul trei părţi are: tru
pul, sufletul şi duhul. Unde ca un trup oarecare al Scripturii este 
uescrierea, care după sirnţirea cea dinafară este istoria, iar ca un 
suflet este tropologia adică schimbarea vorbei ce aduce pricinu.i
torul de Ia cele trupeşti Ia cele înţelegătoare, iar ca un duh ana
gogic' adică înţelegerea cea înaltă, care este tîlcuirea cea duhov
nicească ce arată înălţimea şi vederea celor viitoare şi înalte. Cea 
d.intîi înţelegere istorică se cuvine celor ce ca nişte prunci sînt 
povăţuiţi de legea veche. Iar a doua schimbarea vorbei, celor ce 
vieţuiesc în legea darului. Iar a treia cea duhovnicească, sfîrşitul 
celui fericit, în care duhul va împărăţi, după ce se vor supune lui 
toate gindurile şi mişcările cele trupeşti. Iar mai întii a trecut 
Ioan evanghelistul istOl"ii1e lucrurilor ce s-au făcut, deşi cu chipu
rile merg inaintea adevărului, nu puţin s-au împodobit şi acelea 
în multe locuri. Iar a doua, şi cu învăţături ascunse şi cu alte nă
ravuri de acestea dăscăleşii, cum ai zice: "Spinii cresc în mîna 
beţivului" şi "ruşinează-te, zice Sidoane Zis-a Marea" şi altele 
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de acestea. Iar a treia, înţelegerea cea duhovnicească sporeşte cu 
lnţelegerea prin schimbarea vorbei sau aducerea de la cele tru
peşti la cele înţelegătoare şi sporeşte şi cu înţelegerea istorică 
văzută şi la alţi proroci. Pentru cel desăvîrşit în ştiinţă Dumne
zeu a poruncit să i se spună vorbă. 

Pentru aceia, nu doar că am fi ajuns adîncurile Duhului celui 
ascuns într-însul, facem tîlcuirea celor văzute de dumnezeiescul 
Ioan. Nu înţelegem nici în mod istoric toate, ci ca şi cum am da 
minţii învăţătură spre subţierea cunoştinţei şi ca să nu bag~ 
seamă cele de acum, ca de nişte trecătoare şi pe cele viitoare ca 
pe nişte lucruri stăU,toare să le dorească. Că ştiinţa cea adevăratc.'i 
ce scrie în Apocalips, singur Dumnezeu o are, ce acestea le lăsăm 
la înţelepciunea lui Dumnezeu, care ştie şi anii în care se vor Îm
l)lini cele prorocite, care nu ne-a îngăduit nouă dumnezeieştii 
Apostoli să le iscodim. Numai pentru ascultare am făcut aceasta, 
împărţind această carte în 24 de cuvinte şi în 72 de paragrafe, 
pentru numărul 24 al bătrînilor înmulţit cu trei, ipostase adică 
ale trupului şi sufletului şi ale duhului, prin care de la început 
pînă la sfirsitul veacului, plinirea celor ce am făcut, după plăce
rea lui Du~nezeu o însemnăm precum vom arăta in cele ce ur
mează. însă pentru această carte de Dumnezeu in suflată nu lun
gim cuvîntul, de vreme ce a mărturisit despre ea fericitul Grigo
l'ie Teologul, şi Chiril şi Papia, lrineu, Metodie şi Ipolit de la care 
am Învăţat mult şi am ajuns aici. 

Iară tu, omul lui Dumnezeu, cu rugăciune răsplăteşte oste
neala, care nu puţin mi se pare mie, îndeamnă la umilinţă (sme
renie), prin aducerile aminte de răsplătirile ce se vor împărţi drep
ţilor şi păcătoşilor. 

A SFÎNTULUI PĂRINTELUI NOSTRU ANDREI, ARHI
EPISCOPUL CEZAREII CAPADOCHIEI, TÎLCUIREA LA APO
CALIPSIS: ADICĂ DESCOPERIRE A SFINTULUI APOSTOLU
LUI ŞI EV ANGHELISTULUI IOAN (BOGOSLOVUL-TEOLO
GUL). 



Capitolul I 

"Descoperirea lui Iisus Hristos pe care I-a dat-o Dumnezeu 
(adică lui Hristos i-a dat-o Dumnezeu Tatăl), ca să arate robilor 
Sili cele ce trebuie să se petreacă în curînd-" (Apoc. 1, 1). 

Tîlcuire: 

Apocalipsis - adică este descoperirea tainelor celor acoperite 
(cu desroperirea lui Dumnezeu este de două feluri) cind se lumi
nează înţelegerea Stăpînului, sau din visele cele ce sînt de la 
Dumnezeu, sau întru privegherea dintru luminarea lui Dumnezeu 
(în adeverire na prin somn). 

Iar dnd zice că aceasta i s-a dat lui Iisus Hristos de la Dum
nezeu adică Tatăl i-a dat lui Hristos descoperirea, după omenire, 
cii după Dumnezeire ţoate le ştie, face cuvintul despre Dinsul, 
pentru omenire, de vreme ce Întru omenire Hristos la Evanghelia 
sa s-a făcut înfrumuseţat întru cele înalte şi lui Dumnezeu cuvioa
:se, mai presus de toţi. Şi aici prin îngerul ce a slujit şi prin numele 
slugilor ce trebuie să le înveţe, pune înaintea oamenilor mărirea 
Dumnezeirii lui Hristos, că Dumnezeirea are slujitoare pe toate. 
Dumnezeirea lui Hristos le-a fost arătată slugilor sale, iar prin 
cele ce vor să fie însemnează aceasta: că unele din acestea ce s-au 
descoperit sînt prorocii despre cele de acum şi celor ce vor fi lîngă 
sfîrşitul veacului Ii se vor arăta şi nu vor zăbovi (Psalm 89) pentru 
că o mie de ani Ia Dumnezeu se socoteste ca ziua cea de ieri ce , 
a trecut. 

Şi ce a însemnat-adică prin somn,a arătat Tatăl, trimiţînd pe 
ingerul Său-îngerul era chipul lui Hristos, slugii sale Ioan, care 
a mărturisit cuvîntul lui Dumnezeu. Si mărturisirea lui Iisus , 
Hristos, cîte a văzut şi cele ce sînt şi cele ce vor fi după aceasta. 

Hristos mie-mi grăieşte, ca un stăpîn slugii sale, prin îngerul 
Său acestea mi le-a arătat mie, celui ce am mărturisit, mărturi
sirea lui Hristos, ca să mărturisesc despre aceasta prin cele ce am 
văzut şi să propovăduiesc pentru întoarcerea celor ce aud şi cele 
ce sînt şi de Ia oameni sînt ascunse şi cele ce vor să fie. Ca un pro
roc le-a văzut amîndouă şi i s-au arătat dia cele ce i s-au zis, cele 
ce sînt şi cele ce vor să fie. Şi acestea sînt stătătoare de vremea 
cea de acum şi de cea viitoare. 
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"Fericit este cel ce citeşte şi cei care ascultă cuvîntul acestei 
prorocii şi păstrează cele scrise în aceasta! Căci vremea este 
aproape!" 

Verset: 3 
Tîlcuire: 

Cum trebuie să fie .cititorii şi ascultătorii. Fericeşte pe cei ce 
citesc şi pe cei ce ascultă prin faptele bune, că aproape este vre
mea de acum, care stă pusă înaintea celor ce li se cuvine să dobîn
dească fericirea şi tuturor spre lucrare, adică să facă fapte bune în 
vremea de acum. Precum zice Domnul: "Lucraţi pînă este zillă~ 
că va veni noaptea cînd nimeni nu va mai putea să lucreze" (Ioan, 
9, 34). Şi în alt chip vremea este aproape, care este răsplătirea 
oştirilor pentru puţină muncă a vieţii de acum cu asemănarea 
celei viitoare. 

"Ioan, celor şapte Biserici, care sînt în Asia: Har vouă şi pace 
de la Cel Care este şi Cel Care era şi Cel Care vine şi de la cele 
şapte duhuri, care sînt înaintea scaunului Lui," (Verset, 4). 

Tîlcuire: 
. Multe biserici fiind în lume, căci numai şapte Biserici se nu
mesc în Apocalips şi ce închipuiesc, numai la şapte a trimis. tnsă 
prin numirile de şapte duhovniceşti, adică după altă înţelegere, 
însemnează toate bisericile ce sînt pretutindeni şi unirea vieţii de 
acum, în care şi inconjurarea de şepte zile este. Pentru aceia şi 
şepte ingeri şi şapte biserici a pomenit, cărora le zice: "Har vouă 
şi pace de la Dumnezeirea cea în trei staturi. Că prin aceasta Cel 
ce este se arată Tatăl, cel ce a spus lui Moisi: "Eu sînt Cel ce 
sînt", Iar prin aceasta: "Cel ce a fost" se arată Cuvîntul, care era 
întru început la Dumnezeu". Iar prin aceasta "Cel ce vine" se 
arată Mîngîietorul, care pururea vine la fii bisericii, prin Sfîntul 
botez şi mai desăvîrşit şi pe larg in veacul cel viitor" (adică va 
veni). Prin şapte duhuri se pot înţelege şapte îngeri, care au do
bîndit isprăvnicia bisericilor, adică li s-a încredinţat conducerea 
la şapte îngeri, care nu se socotesc în cea prea stăpînitoare şi îm
părătească Troiţă (Treime) a Dumnezeirii, ci ca nişte slugi se po
menesc de ea." Ingerii sînt slujitorii Sfintei Treimi (1 Tim. 5). 
Precum şi dumnezeiescul Apostol a zis: "Mărturisesc înaintea lui 
Dumnezeu şi a Domnului Iisus· Hristos şi a aleşilor Lui îngeri". 
Despre altă înţelegere. Mi se pare că Cel ce este şi Cel ce era şi Cel 
ce vine, Tatăl se însemnează, care cuprinde în sine începerea tu
turor celor ce sînt, mijlocul şi sfîrşitul. Iar prin cele şapte duhuri 
se arată cele şapte daruri şi lucrările Duhului celui de viaţă 
făcător. 
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Verset: 5 

"Şi de la Iisus Hristos, Martorul cel credincios, Cel întîi năs
cut din morţi, şi Domnul împăraţilor pămîntului. Lui, care ne 
iubeşte şi ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre prin sîngele 
S,lu,". 

Tîlcuire: 

Iar prin cele ce urmează, Hristos Dumnezeu, care pentru noi 
s-a făcut om, aceasta arată cînd zice şi de la Iisus Hristos. Pentru 
că în multe locuri şi la Apostol fără deosebire fiecare faţă, adică 
Ipostas al Dumnezeirii se pune înainte şi pe urmă pentru aceia 
zice aici şi de Ia Iisus Hristos. Pentru că Acela este, care a mărtu
risit pe vremea lui Pilat din Pont şi este credincios întru toate 
cuvintele sale. Pîrg intii înviat din morţi că este viaţa şi invierea, 
că el peste acelea stăpîneşte şi nu vor vedea ca cei mai dinainte 
ce au murit şi au înviat, moartea, ci în veci vor fi vii. Iar stăpîn 
împăraţilor, ca un împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor şi 
intocmai de o fiinţă şi puternic cu Tatăl. Şi altfel stăpîn l1mpăra
ţHor pămîntului, adică ai poftelor pămînteşti se zice. :Măcar că 
fericitul Grigorie de ~azianz obişnuinţa aceasta Cel ce este Cel ce 
era şi Cel ce vine, atotstăpînitor pe Hristos l-a luat, Însă nu sîntem 
impotrivă cînd i se aduce aceste cuvinte lui Hristos însuşi stăpî
nia în feţe, puterea a toate mărirea şi celelalte. Şi deosebit şi de 
obicei se zice, iar deosebirea feţelor se zice deobicei care sînt: 
Tatăl naşte pe Fiul şi slobozeşte pe Duhul Sfint. Fiul se naşte din 
Tatăl. Duhul iese din Tatăl. Iar aducerile sînt naşterea, căci se 
aduce şi spre Tatăl şi spre Fiul, căci Tatăl naşte, Fiul se naşte; 
ieşirea, căci Duhul iese din Tatăl, iar Tatăl slobozeşte. însă deose
birea Tatălui este nenaşterea, neieşirea, căci nu se naşte Tatăl nici 
iese, ci însuşi este izvor naşterii şi ieşirii, prin care şi atotstăpini
torul se ia şi aducerea şi de afară luarea, a doua faţă nu se adauge. 
Pentru că aici aducerea acestui cuvînt si de la Hristos Iisus arată , 
că mintea din noi cea alcătuită o întăreşte, că făcînd vorbă de 
singur cuvîntul lui Dumnezeu şi de statul fiese, cu cuviinţă era 
să aducă îndată şi de la Iisus Hristos, ca să-I arate pe acesta dintru 
acela altul. De vreme ce glasurile cele cuvioase lui Dumnezeu 
dimpreună urmează, fieştecăreia feţe dumnezeieşti, şi de obşte 
celor trei, afară de deosebirile lor şi de aducerile unuia spre altul 
şi afară de întruparea Cuvîntului; precum spune tot Sf. Grigorie 
de Nazianz şi se arată că, cîntarea cea întreit sfîntă a serafimilor 
în Evanghelie spre Fiul se zice iar în Faptele Apostolilor, spre 
Duhul Sfînt, iar în aducerea infricoşateIor taine, spre Tatăl, către 
care o rugăciune ca aceasta ne-am deprins a face, precum ne-a 
spus şi Sfîntul Epifanie la Cazania lui, spre Duhul Sfînt şi aceasta 
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să înţelegem că nu se potriveşte înţelegerea noastră glasurilor 
părinteşti, iar noi să ne ţinem de urmarea lui Dumnezeu. 

V crset: 6 

"Şi ne-a făcut pe noi împărăţie - preoţi lui Dumnezeu ŞI 
Tatăl Său - Lui fie slava şi puterea, în vecii vecilor. Amin!" 

Tîlcuire: 

Aceluia zice, mărire se cuvine, adică Aceluia ce ne-a dezlegat 
pe noi pentru dragoste, din legăturile morţii şi ne-a spălat de 
spurcăciunile păcatelor, prin vărsarea sîngelui Său, celui de viaţă 
făcător şi al apei, şi ne-a făcut preoţie împărătească, în mijlocul 
jertfelor celor necuvîntătoare, jertfă vie, care aducem jertfă cu
vîntătoare Tatălui. 

Verset: 7 

"Iată, El vine cu norii şi orice ochi li va vedea şi-L vor vedea 
şi cei care L-au împuns şi se vor jeli, din pricina Lui, toate semin
ţiile pămîntului. Aşa. Amin!" 

Tîlcuire: 

Aici grăieşte de Cel ce este ca un miel junghiat, iată întru mă
rirea Părintelui, Judecătorul va veni pe nori. lnsă aici arată ce 
fel de nori vor veni cu Hristos la judecată, cu sfinţii ucenici. Prin 
nori se înţeleg puterile cele fără de trup sau şi norii aceia, care 
l-au acoperit pe Iisus în Muntele Taborului cu sfinţii săi ucenicL 
Şi cînd va veni El cu mărire, vedea-va tot ochiul şi cei ce l-au îm
puns, care sînt aici jidovii şi ostaşii lui Pilat şi toate seminţiile 
pămîntului, care au rămas întru necredinţă, vor plînge, aşa amin! 
In loc cu adevărat amin, prin care este aceiaşi înţelegere şi în 
limba greacă şi în cea evreiască, aici arată adevărul: pentru că 
amin se tîlcuieşte: aşa să fie 

Verset: 8 

"Eu sînt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel Care 
este, Cel care era şi Cel Care vine, Atotţiitorul". 

Tîlcuire: 

Aceasta ce zice: Eu sînt Alfa şi Omega, Hristos este însemnat 
ca un Dumnezeu ce stăpîneşte toate, împreună fără de început şi 
fără de sfîrşit. Prin început pe Hristos arată, că după Dumnezeire 
făcător este a toate, iar prin sfîrşit arată că Hristos va da plată 
fiecăruia după faptele lui, cînd va veni ca un om să judece. Cel ce 
este şi mai înainte fiind şi sfîrşit neavînd ca cel ce pururea este 
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de o fiinţă cu Tatăl şi pentru aceasta are să dea fiecăruia plata 
după fapte. 

Verset: 9 

"Eu Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa 
şi la împărăţia şi la răbdarea, care sînt Întru Iisus, fost-am în 
insula ce se chiamă Patmos, pentru cuvîntul lui Dumnezeu şi pen-· 
tru mărturia lui Iisus". 

Tîlcuire: 

Iar eu ca un frate al vostru, zice, fiind părtaş şi Întru necazuri 
pentru Hristos şi cu cale am dobîndit la voi cele de crezut că pen
tru mărturisirea lui Iisus în ostrovul Patmos a locui, fiind rînduit. 
să/vă vestesc vouă tainele, cc le-am văzut Într-Însul. 

VEDENIA IN CARE AM VĂZUT PE DOMNUL INTRE ŞAPTE 
SFEŞNICE DE AUR, IMBRĂCAT IN HAINĂ LUNGĂ, 

ADICĂ IN HAINĂ ARHIEREASCĂ 

Versete le: 10, 11 

"Am fost în Duh În zi de Duminică şi am auzit, în urma mea,. 
glas mare de trîmbiţă, Care zicea: Ceea ce vezi scrie în carte şi 
trimite celor şapte biserici: la Efes şi la Smirna, şi la Pergam şi la· 
Tiatira şi la Sardes şi la Filadelfia şi Ia Laodiceea". 

Tîlcuire: 

De Duhul Sfînt fiind cuprins, am agonisit ureche duhovni
cească, într-o zi de Duminică, ca ceia ce estc mai cinstită decit 
altele, pentru înviere, am auzit glas asemenea trîmbiţii, pentru 
mărimea glasului, că în tot pămîntul a ieşit vestirea lor (Psalm 18), 
care glas arată neîncetarea Dumnezeirii şi nesfîrşirea, care este 
însemnat prin Alfa şi Omega, un glas i-a dat poruncă să se trimită 
cele văzute la şapte biserici. 

Insă numărul de şapte ce s-a spus mai sus se atingea de Sim
bătă, Sîmbăta însemnează a veacului viitor. Insă marele Irineu 
a scris că Dumnezeu a făcut şi şepte ceruri şi şapte îngeri, care.' 
sînt peste ceilalţi. 

Versetele: 12, 13 

"Şi m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine 
şi, întorcîndu-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur. Şi în mijlocul 
sfeşnicelor pe Cineva asemenea cu Fiul Omului, îmbrăcat în veş
mint lung pînă la picioare şi încins pe sub sîn, cu un brîu de aur". 
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Tîlcuire: 

Iată că nu era un glas firesc pe care l-a auzit, şi arată aceasta 
cînd zice: si m-am întors nu ca să aud ci ca să văd glasul, că , 
aceasta este auzirea cea duhovnicească şi vedenia. Şi întorCÎn
du-mă, zice, am văzut şapte sfeşnice de aur, care pogorîndu-se 
jos în biserică le-a cunoscut şi în mijlocul lor pe Hristos asemenea 
cu Fiul omenesc. De vreme ce este şi Dumnezeu acela, iar nu om 
simplu şi îmbrăcat în haină lungă ca arhiereul cel prea înalt, după 
rînduiala lui Melchisedec şi încins cu brîu de aur, nu peste şale ca 
alţi oameni spre înfrînarea poftei lor, că trupul Lui cel îndumne
zeit nu era cuprins de pofte, ci peste piept, pe lîngă ţîţe, ca şi cea 
mai de pe urmă zi a dreptei şi dumnezeieştii măriri, cu iubirea de 
oameni fiind cuprinsă, că încingerea pe Hngă ţîţe închipuieşte 
mila din ziua judecăţii şi ca să arate că cele două ţîţe închipuiesc 
legea nouă şi legea veche şi ca să arate cele două legi, adică ţîţele 
Stăpînului că sînt adevărate şi cu ele se hrănesc credincioşii. Brîul 
de aur închipuieşte cinstea Lui, curăţia şi nespurcăciunea. 

Verset: 14 

"Capul lJui. şi părul Lui erau albe ca lîna albă şi ca zăpada, şi 
ochii Lui, ca para focului". 

Tîlcuire: 

Părul alb închipuieşte că este de curînd pentru noi şi mai de 
demult şi mai înainte de veci este. Iar ochii Lui ca văpaia focului 
arată, că pe cei sfinţi îi luminează, iar pe cei spurcaţi îi arde. 

Verset: 15 

"Picioarele Lui erau asemenea aramei arse, iar glasul Lui era 
ca vuietul apelor mari:" 

Tîlcuire: 

Picioarele închipuiesc întruparea lui Hristos şi dumenezeiescul 
Grigorie de Nazianz în rînduiala intrupării a înţeles-o aceasta, că 
picioarele Lui trupul lui este, în care intrînd Dumnezeirea, a lucrat 

. mîntuirea noastră. însă prin picioare se arată şi apostolii ca nişte 
temem ale bisericii. Iar arama arsă este arama din muntele Liba
nului, care zic doctorii să fi~ tămîia cu bun miros, că la ei se nu
meşte liban bărbătesc sau altfel, că prin aramă arată firea ome
nească, iar prin Liban sau arsă pe cea dumnezeiească, prin care 
se arată şi buna mireasmă a credinţei şi neamestecarea impreu
nării cu arama, adică închipuieşte şi mireasma propovăduirii. Iar 
Libanul întoarcerea păgînilor de unde s-a poruncit prin Solomon 
să vie mireasa (adică biserica cea dintre păgîni). Picioarele lui 
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Hristos închipuie şi pe Apostolii arşI In cuptorul ispitelor prin 
urmarea învăţătorului lor. Şi .glasul Lui ca un glas de ape mari, 
arată că tot glasul lui este şi al Duhului, ale cărui izvoare de apă 
vie din pîntecele credincioşilor au curs şi în tot pămîntul au sunat 
foarte tare. 

Verset: 16 

"In mîna Lui cea dreaptă avea şapte stele: şi din gura Lui 
ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, iar faţa Lui era ca soarele, 
cînd străluceşte în puterea lui". 

Tîlc'Uire: 

Prin stele se Înţeleg îngerii bisericii. Iar prin sabia cea de 
amîndouă părţile ascuţită, este îndreptată împotriva păgînilm.·, se 
mai înţelege apoi şi sabia cea duhovnicească, care-l taie pe omul 
nostru cel lăuntric. Iar faţa Lui strălucea ca soarele, arată strălu
cirea cea mai presus de fire, că Soarele Dreptăţii este care stră
luceşte în tăria şi puterea sa, nu ca soarele cel firesc, ca şi cum ar 
fi făptură, ci întru puterea cea dată de Dumnezeu şi cu porunca 
cea dumnezeiască luminează. 

Versetele: 17, 18 

"Şi cînd L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca un mort. 
Şi El a pus mîna dreaptă peste mine, zicînd: Nu te teme! Eu sint 
Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Şi Cel care sînt viu. Am fost mort, şi, 
iată, sînt viu, în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului". 

Tîlcuire: 

Tot aceiaşi a pătimit şi Apostolul Ioan ca şi Isus al lui N avi şi ca 
şi Daum, pentru neputinţa firii omeneşti, dar l-a întărit pe el 
Hristos, zicîndu-i: "Nu te teme că n-am venit să te omor. Că Eu 
fiind fără de început şi fără de sfîrşit, pentru voi am fost mort şi 
am cheile morţii şi ale iadului, adică ale morţii sufleteşti şi tru
peşti". 

Versetele: 19, 20 

"Scrie, deci cele ce ai văzut şi cele ce sînt şi cele ce au să fie 
după acestea; Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în 
dreapta Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur; cele şapte stele sînt 
îngerii celor şapte Biserici (Isaia 9), iar sfeşnicele cele şapte sînt 
şapte Biserici (Ioan 1)". . 

Tîlc'Uire: 

De vreme ce Hristos este lumina cea adevărată, pentru aceia 
făcliile acestea se îmbogăţesc cu strălucirea Lui şi ele luminează 
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noaptea vieţii de acum. Sfeşnicele sînt numite Bisericile, ca cele 
ce au lumini (După Apostol) ce ţin în sine Cuvîntul vieţii. "Făcliile 
şi sfeşnicele erau de aur pentru scumpa şi nespurcata credinţă din 
ele. Şi fiecărei Biserici i s-au pus îngeri păzitori. Şi Grigorie de N 3-

zianz aşa a înţeles, conducătorii de acum, care sînt închipuiţi prin 
ingeri, cu închipuire i-a arătat prin stele, pentru firea lor cea lu
minată şi curată. 

Capitolul 2 
CELE CE S-AU SCRIS CATRE ÎNGERUL 

BISERICII EFESULUI 

Verset: 1 

"Scrie îngerului Bisericii din Efes; Acestea zice Cel Care ţine 
;::ele şapte stele în dreapta Sa, Cel Care umblă în mijlocul celor 
şapte sfeşnice de aur". 

Tîlcuire: 

Prin şapte îngeri-şapte stele (Isaia 9) conducerea a toată lu
mea o înţelege şi (Ioan 1) Patriarhii şi Episcopii a toate bisel"icile. 
Unii îl înţeleg pe ucenicul lui Pavel care era episcop în Efes. 

Prin îngerul bisericii vorbeşte ca şi cum ar vorbi cineva prin 
dascăI către ucenici, pentru că se obişnuieşte să-şi atribuiască sieşi 
ori greşelile ori faptele bune ale ucenicului şi-l face asemenea cu 
sine pe ucenic. 

Prin şapte stele şi prin şapte îngeri, pe care fericitul Irineu şi 
Epifanie, cu numele a şapte duhuri cereşti îi închipuieşte, se înţe
lege în alt loc conducerea a toată lumea, care este pusă în dragos
tea lui Hristos, pînă la marginile pămîntului, de vreme ce Acela 
este Cel Care umblă după făgăduinţa Sa prin mijlocul Bisericilor 
şi face pace prin îngerii Săi. 

Versetele: 2, 3, 4 

"Ştiu faptele tale şi osteneala ta şi răbdarea ta şi cum că nu 
poţi suferi pe cei răi şi ai cercat pe cei care se zic pe sine apostoli 
şi nu sînt şi i-ai aflat mincinoşi; Stăruieşti în răbdare şi ai tras ne
cazuri pentru numele Meu şi nu te-ai lăsat prins de oboseală: Dar 
am impotriva ta faptul că de dragostea cea dintîi te-ai lepădat". 

Tîlcuire: 

Aici prin doi sau trei înţeleg biserica şi lăudînd-o o învinu
ieşte şi o defaimă. In mijloc a pus-o şi îndreptările de amîndouă 
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părţile. Insă osteneala şi răbdarea pentru credinţă şi separarea 
bisericii de cei răi o laudă, căci Biserica necrezind orice duh, i-a 
ispitit pe Apostolii cei mincinoşi şi cunoscîndu-Î că sînt l'nincinoşi 
nu i-a suferit. Căci a urît faptele cele rele ale Nicolaiţilor. Insă o 
învinuieşte pe Biserică că şi-a răcit şi şi-a lăsat dragostea către 
cel de aproape şi facerea de bine dintîi, Ia care o chiamă iar pe 
Biserică prin glasurile ce urmează. 

17 crsetcle: 5, 6 

"Drept aceia adu-ţi aminte de unde ai căzut şi te pocăieşte şi 
EI faptele de mai înainte; iar de nu, vin la tine curînd şi voi mişca 
sfeşnicul tău din locul lui, dacă nu te vei pocăi. Ai Însă partea bu
nă că urăşti faptele nicolaiţilor, pe care le urăsc şi Eu". 

TilcuiTe: 

O chiamă pe Biserică la faptele cele dintîi. Sf. Ioan Damaschin 
zice "Nicolaiţii sînt numiţi de la Nicolae, unul din cei şapte diaconi 
pe care i-au pus apostolii. Acesta învaţă că este lucru plăcut, să-şi 
dea oamenii femeile unii altora, ca şi alte lucruri în loc de miloste
nie. Acesta şi-a adus femeia sa cea frumoasă şi o punea să 
curvească cu cine voia aceasta". 

Mutarea sfeşnicului sau a bisericii, înseamnă dezgolirea de da
rul cel dumnezeiesc, care se face prin dezgolire şi tulburare de 
către duhurile vicleşugului şi de către oamenii cei răi. Alţii au 
inteles prin mutarea sfeşnicului, scaunul arhieresc al Efesului, că 
a fost mutat la Ţarigrad (C-pol). Iar faptele Nicolaiţilor cît sînt de 
urite de Dumnezeu, de va citi cineva şi va cerceta va vedea prin 
multe cît de mare este erezia acelora. 

Verset: 7 

"Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui 
care va birui îi voi da să mănînce din pomul vieţii, care este în 
raiul lui Dumnezeu". 

TîZcuire: 

Cel ce are ureche să audă. Tot omul are ureche trupească, dar 
duhovnicească numai singur cel duhovnicesc şi-a cîştigat. Ureche 
ca aceasta şi lui Isaia i s-a dat (Isaia 8). Iar celui ce biruieşte cu 
război asupra dracilor, acestuia îi făgăduieşte că-i va da să mă
nînce din pomul vieţii. Adică se va împărtăşi de bunătăţile veacu
lui viitor, pentru că după înţelegere mai largă, prin lemn se închi
puieşte viaţa veşnică, Hristos fiind aceasta. Precum zice Solomon 
şi Apostolul în alt loc. Acela dă înţelepciune, lemnul vieţii, iar 
acesta Hristos este adevărat Dumnezeu şi viaţă veşnică. De dorim 



să dobîndim aceasta, să isprăvim biruinţa peste patimă cu darul 
si cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Ca-, 
rele, împreună Tatălui şi Duhului îi este mărirea acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin! 

CELE CE S-AU SCRIS CATRE INGERUL 
BISERICII DIN SMIRNA 

Verset: 8 

"Iar îngerului Bisericii din Smirna, scrie-i: Acestea zice Cel 
dintîi şi Cel de pe unnă, Cel Care a murit şi a inviat". 

Tîlcuire: 

In Smirna jidovii îi întărîtaseră pe păgîni împotriva creştini10r 
şi pe mulţi i-au muncit şi pe Sfîntul Policarp l-au aruncat in foc. 
Mai întîi este Hristos ca un Dumnezeu, iar apoi este ca un om, ce 
s-a făcut în vremurile de apoi om şi cu moartea cea de peste trei 
zile, ne-a deschis nouă viaţa veşnică. 

Verset: 9 

"Ştiu necazul şi sărăcia ta (tu însă eşti bogat) şi hula din par
tea celor ce se zic pe sine Iudei şi nu sînt, ci sinagogă a satanei". 

Tîlcuire: 

Necazul şi sădcia in cele trupeşti o spune, care rabzi IJentru 
mine, fiind rănit de către cei necredincioşi şi lipsit de averi, dar 
eşti bogat în cele duhovniceşti, că ai comoară ascunsă în ţarina 
inimii tale. Cei ce ştiu şi adunarea şi hulirea Satanei, ştiu .că ji
dovi sint cei din taină nu cei de la arătare. Pentru. că Iuda se tîl
cuieşte mărturisire şi pocăinţă. 

Verset: 10 

"N u te teme de cele ce ai să păţeşti. Că iată diavolul va să 
arunce dintre voi în temniţă, ca să fiţi ispitiţi, şi veţi avea necaz: 
zece zile. Fii credincios pînă la moarte şi îţi voi da cununa vieţii". 

Tîlcuire: 

Zice să nu se teamă de necazul ce le va veni din partea luptă
torilor impotriva lui Dumnezeu, prin răni şi dureri, că zece zile 
simbolizează viaţa aceasta, dar nu pe cea veşnică. De aceia moar
tea nu este de lipsă, pentru că în scurtă vreme prin aceste răni se 
dă cununa vieţii veşnice. 
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Verset: 11 

"Cine arc urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Cel 
care biruieşte nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua". 

Tîlcuire: 

Aici vorbeşte duhovniceşte: Cel ce aurle şi biruieşte semănă
tudle diavol eşti, deşi va fi luat prin moarte din trup, dar de moar
tea a doua de Gheena, nu va fi supărat. 

CELE CE S-AU SCRIS INGERULUI BISERICII 
DIN PERGAM 

Verset: 12 

"Şi îngerului Bisericii din Pergam, scrie: Acestea zice Cel Care 
are sabia ascuţită de amîndou[i părţile". 

TîlcuiTe: 

Pergam se tilcuieşte: despărţirea coarne lor . Corn hun, adică 
credincioşi erau puţini în acea cetate, iar corn potrivnic erau cei 
,necredincioşi. Această cetate era slujitoare idolilor, însă cei cre
dincioşi prin răbdarea ispitelor sînt lăudaţi. Iar sabie cu două tăi
şuri este numit cuvîntul Evangheliei, care taie inima în două şi-i 
desparte pe cei credincioşi de cei necredincioşi, sau este numit 
şi ră.spunsul Judecătorului cel neîmblînzit împotriva păgînilor. 

Verset: 13 

"Ştiu unde săIăşluieşti, unde este scaunul satanei, şi ţii numele 
Meu şi n-ai tăgăduit credinţa Mea, în zilele lui Antipa, martorul 
Meu cel credincios, care a fost ucis la voi, unde locuieşte satana". 

TîZcuire: 

Adică şi atunci ai ţinut numele meu cînd am omorît pe Anti
pa. Antipa a fost un ucenic din Pergam, foarte viteaz, de care 
face acum evanghelistul pomenire, spre a ne arăta patimile lui 
şi tirania celor amăgiţi. 

Verset: 14 

"Dar am împotriva ta citeva lucruri, că ai acolo pe unii care 
ţin învăţătura lui Balaam, cel care învăţa pe Balac să pună piatră 
de poticneală înaintea fiilor lui Israel, ca să mănînce carne jert
fită idolilor şi să se dea desfrînării". 
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Tîlcuire: 

Valaam văzînd că nu-i poate blestema pe fiii lui Israil, că Dum~ 
nezeu îl învăţa să-i binecuvinteze, a învăţat pe Balac să puie fete 
frumoase în preajma jidovilor şi aşa iubindu-le evreii le-au. luat 
de femei şi prin aceste femei s-au închinat idolilor. 

Verset: 15 

"Astfel ai şi tu de cei care asemenea ţin învăţătura nicolaiţi
lor" . 

Tîlcuire: 

Două păcate şi-au agonisit se vede aICI: unul că erau mulţi 
greci acolo, altul că şi din cei singuri numiţi credincioşi, erau care 
făceau faptele cele de ruşine ale nicolaiţilor, semănînd neghina 
prin grîu. 

Pentru aceia şi de Valaam am făcut pomenire, zicînd că aşa 
l-a învăţat Balaam pe Balac. Aici îl arată pe Valaam cel nevăzut~ 
adică pe diavolul, căci in cel văzut l-a învăţat pe Balac să pună 
sminteală israilitenilor: curvia şi slujirea la idoli. Căci cu dulcea
ţa aceasta jertfind lui Beelfegor, idolul moabitenilor, la care s-au 
închinat şi israiIitenii, care au luat fetele moabitenilor şi cu; 
aceasta s-au prăpădit. 

Verset: 16 

"Pocăieşte-te, deci, iar de nu, vin la tine curînd şi voi face 
cu ei război, cu sabia gurii Mele". 

Tîlcuire: 

Aici isi arată iubirea fată de om Dumnezeu. Că nu cu tine , , 
zice, ci cu aceia voi face război, care sînt bolnavi fără de leac. 

Verset: 17 

"Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Birui
torului îi voi da din mana cea ascunsă şi-i voi da lui o pietricică 
albă şi pe pietricică scris un nume nou, pe care nimeni nu-l ştie~. 
decît primitorul". 

Tîlcuire: 

Mana cea ascunsă este pîinea vieţii cea cerească (1 Cor. 15), 
care s-a pogorît din cer pentru noi şi s-a făcut de mîncare. După 
altă înţelegere mană se zic bunătăţile cele viitoare, care se vor 
pogorî din cer, de unde vine Ierusalimul cel ceresc şi cei ce vor 
birui pe diavolul vor lua o piatră albă (biruitoare Întru curăţenie) 
şi se vor îl1vredniei părţii celei de-a dreapta. Li se dă un nume 
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nou care nu se ştie în viaţa cea de acum, pentru că omul n-a văzut 
şi urechea n-a auzit şi mintea n-a cunoscut bunătăţile cele viitoare 
_şi nici acel nume pe care-l vor moşteni sfinţii. 

CELE CE LE-A SCRIS INGER ULUI BISERICII 
DIN TIATIRA 

Verset: 18 

"Iar îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i; Acestea zice Fiul lui 
Dumnezeu, ai Cărui ochi sînt ca para focului şi picioarele aseme
nea aramei strălucitoare". 

Tîlcuire: 

I-a zis de învăpăierea ochilor, arătînd lumina drepţilor şi ar
derea păcătoşilor. Iar picioarele şi arama închipuiesc mireasma 
lui Hristos întru care se mîntuiesc oamenii. Mireasma Mirelui ce
lui înţelegător şi unirea cea nedespărţită a Dumnezeirii şi a ome
nirii, pentru că aceasta ca ceea ce este învăpăiată cu Duhul cel 
dumnezeiesc, de cunoştinţele omeneşti nu poate fi ajunsă. 

V crsetele: 19, 20 

,.Ştiu faptele tale şi dragostea şi credinţa şi slujirea şi răbda
rea ta şi ştiu că faptele tale cele de pe urmă sînt mai multe decit 
cele dintîi. Dar am împotriva ta faptul că laşi pe femeia Izabela, 
care se zice pe sine prorociţă, de învaţă şi amăgeşte pe robii Mei, 
ea sil facă desfrînări şi să mănînce cele jertfite idolilor". 

Tîlcuirc: 

Femeia Izabela este numit eresul Nicolaiţilor. Aici îi arată şi 
pe crc~tinii care mulţi s-au dădut după acea erezie şi curveau cu 
femeIle slujitorilor de idoli şi prin dragostea lor mîncau şi jertfe 
îd(;jf'~ 1_i. 

Ştiu fa!)tele tale, pentru că şi primesc cucernicia voastră şi 
fi"iJH1cuea în loc de credinţă şi de slujbă înţeleaptă, Însă pe drept 
V~l învinuiesc şi vă hulesc, că lăsaţi eresul nicolaiţilor (numit aici 
Izabda, pentru faptele lor cele rele şi pentru credinţa cea rea) 
de indrăzneşte atîta, incît le dă robilor mei sminteală din cauza 
sirnplitiîţii minţii şi-i trage pe aceştia la jertfele ce le aduc idolilor 
fIe care nu de mult s-au lepădat. Pe aceasta trebuie s-o biruiţi cu 
inţelepciune, că ea prin făţărnicie se zice pe sine prorociţă îndem
n~~n fiind de diavolul. 
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Versetelc: 21, 22 

"Şi i-am dat timp să se pocăiască şi nu voieşte să se pocăiască 
de desfrînarea ei. Iată, o arunc pe ea bolnavă în pat şi pe cei care 
se desfrmează cu ea, în mare strîmtorare, dacă nu se vor pocăi de 
faptele lor". 

TîZcuire: 

Şi i-am dat vreme, ere zia lor zice cea vicleană a luat vreme de 
pocăinţă, dar nu s-au purtat bine in aceasta. Iată o voi arunca 
pe ea in pat, adică în munca iad ului. O îngrozeşte pe ea pentru 
curvie şi vicleşugul eretic şi-i spune că o va pedepsi cu neputinţă. 

Versetele: 23, 24, 25 

"Şi pe fiii ei cu moarte îi voi ucide şi vor cunoaşte toate BIse
ricile că Eu sînt Cel Care cercetez rărunchii şi inimile şi voi d"î 
vouă fiecăruia, după faptele voastre; Iar vouă şi celorlalţi din Tia
tira cîti nu au învătătura aceasta, ca unii care n-au cunoscut adin
curile ' satanei, după cum spun ei, vă zic: Nu pun peste voi altă 
greutate; Insă ceea ce aveţi, ţineţi pînă voi veni". 

TîIcuire: 

Şi pe fiii ei îi va omorî pe cei ce s-au stricat cu ea şi au rătăcit 
de la Dumnezeu, de nu se vor pocăi şi să vină la Dumnezeu. Ciţi 
il-au învăţătura aceasta, acestea le vorbeşte către ereticii cei în
şelaţi şi către cei ce îi înşală pe alţii şi către cei simpli. De vreme 
ce nu puteţi sta împotriva unor vicleni ca aceştia şi scornitori de 
vOl'bc stricarea moravurilor, ca şi cum nu aţi şti adîncul salaniL 

Vcrsetele: 26, 27 

"Şi celui ce biruieşte şi celui care păzeşte pînă la capăt fap~elf: 
Mele, îi voi da lui stăpînire peste neamuri; Şi le va păstori pc ele 
cu toiag de fier şi ca pe vasele olarului le va sfărîma, precum ~i 
Eu am luat putere de la Tatăl Meu". 

TîLcuire: 

Nu caut de la voi război, ci să păziţi învăţătura care aţi luat-o 
pină cînd vă voi lua pe voi de aici. li voi da putere celui ce face 
lucrurile Mele, îi voi da putere peste ei (Mt. 25), sau peste 10 ce
tăţi, precum s-a zis în Evanghelie (Lc. 19). Prin aceasta arată şi 
judecata celor necredincioşi, în care cei înşelaţi fiind păsctlţi ca ŞI 
cu un toiag vor fi zdrobiţi şi cei credincioşi îi vor judeca, precum 
a zis Domnul: Bărbaţii Niniviteni se vor scula (Mt. 12) şi vor ju
deca neamul acesta. Cînd zice, Şi Eu am luat de la Tatăl Meu, se 
înţelege pentru luarea trupului după umanitate. 
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Versetele: 28, 29 

"Şi-i voi da lui steaua cea de dimineaţă. Cine are urechi să 
audă ceea ce Duhul zice Bisericilor". 

Tilcuire: 

Steaua cea de dimineaţă o numeşte pe cea a lui Isaia (14, 12) 
cum a căzut luceafărul cel ce răsărea dimineaţa, făgăduind că se 
va zdrobi sub picioarele credincioşilor. Sau luceafărul cu adevărat 
in inhna credincioşilor lumina lui Hristos. Şi Botezătorul Ioan şi 
Ilie Tesvitcanul, tot luceferi se numesc, unul al răsăritului celui 
dintii, al Soarelui Dreptăţii, prin răsăritufceI dintii inţelege legea 
vecbe, iar prin cel de-al doilea Legea Nouă. Iar Ilie al răsăritului 
relui de al doilea, se înţelege ca MergătoruI Inainte cu care cre
deau că vor avea parte cei ce-l biruiesc pe diavolul. Pentru că şi 
pe Hristos Ieu din Iuda din Scriptură il înţelegem şi pe Anti
hrist leu din Vasan. Se :inţelege şi răsăritul zilei celei viitoare în 
'Care se va acoperi întunericul vieţii celei de acum. Şi îngerul cel 
ce a vestit aceasta se înţelege ca răsărit pentru că va merge înain
tea Soarelui Dreptăţii, Care li se va arăta sfinţilor şi se va risipi 
negura vieţii de acum, cu ale cărui raze să ne luminâm cu bună
voi rea Tat:llui si a Duhului Sfînt, căruia se cuvine mărirea, în , 
veci. Amin. 

Capitolui 3 

CELE CE S-AU SCRIS CĂTRE îNGERUL 
BISERICII DIN SARDES 

Verset: 1 

"Iar Îngerului Bisericii din Sardes scne-l: Acestea zice CeI 
Care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: 
Ştiu faptele tale, că ai nume, că trăieşti, d31' eşti mort". 

Tîlcu.irc: 

Şapte stele, şapte ingeri dumnezeieşti am zis că sînt sau cele 
şepte duhuri sint lucrurile Duhului de viaţă făcător, care amîn
două sînt în mîinile lui Iisus Hristos. Şi mai arată, că un stăpîn 
li ţine şi dă şi Duhul ca cel ce este de o fiinţă şi ceartă biserica, 
căci are un nume gol fără de credinţă vie şi este moartă de fapte 
!June. 
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Verset: 2 

"Priveghiază şi întăreşte ce a mai rămas şi era să moară. Căci 
n-am găsit faptele tale depline Înaintea Dumnezeului Meu". 

Tîlcuire: 

Priveghiază, leapădă somnul lenii şi mădulările tale ce vor să 
piară prin necredinţă le întăreşte. Pentru dl nu începerea faptelor 
bune încununează pe lucrător, ci plinirea lor. Deci adu-ţi aminte 
cum ai luat şi auzit, şi învăţăturile cele de la Apostoli luate le pă
zeşte şi te pocăieşte de lenea ta. 

Verset: 3 

"Drept aceea adu-ţi aminte cum ai primit şi ai auzit şi P~\S
trează şi te pocăieşte. Iar de nu vei priveghia, voi veni ca un fut 
şi nu vei şti în care ceas voi veni asupra ta". 

Tîlcuire: 

Voi veni ca un fur, adevărat este de vreme ce nu ştim niCi

unul cînd va veni moartea fiecăruia sau sfîrşitul veacului cel de 
obşte al tuturor. Pentru cei pregătiţi venirea le este odihnă de os
teneală, Iar pentru cei negata este fur, arătînd aici moartea su
fletului. 

Verset: 4 

"Dar ai cîţiva oamenI m Sardes, care nu şi-au mînjit hainele 
lor, ci ei vor umbla cu Mine îmbrăcaţi în veşminte albe, căci vrcel·· 
nici sînt". 

Tîlcuire: 

Puţini sint care nu şi-au intinat hainele lor, zice că mare bine 
este că nu şi-au întinat hainele cele sufleteşti cu fapte spurc:3te, 
acesti a ce nu si-au întinat hainele se vor îmbrăca în hainele lu-, , 
mina te in viaţa ce va să fie fiindcă şi-au păzit cul"ăţia neintinat;l. 

Versetcle: 5, 6 

"Cel ce biruieşte va fi îmbrăcat astfel în veşminte albe şi nu 
voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi voi mărturisi nu
mele lui inaintea Părintelui NIeu şi înaintea îngerilor Lui. Cine 
are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor". 

Tilcuire: 

Cel ce biruieşte se va îmbrăca în hainele bunătăţii Sale şi va 
străluci ca soarele. (Mt. 13). Şi numele lui în cartea viilor va G 
neşters (DaniiI, 12) şi va fi mărturisit de Mine înaintea Părintc-
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lui Meu şi a puterilor îngereşti ca şi biruitorii mucemCI precum 
spune Evanghelia: "Drepţii vor străluci ca soarele". 

Cele ce s-au scris îngerului Bisericii din Filadelfia. 

Verset: 7 

Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel 
Sfint, Cel Adevărat, Cel Care are cheia lui David, Cel Care des
chide, şi nimeni nu va închide, şi închide şi nimeni nu va des
chide". 

Tilcuire: 

Cheia lui David, împărăţia lui s-a numit, a-l stăpîni este sem
nul acesta, cheia iarăşi a cărţii psalmilor este şi a toată prorocia 
să descuie, pe cea dintîi o ia după omenire, iar pe a doua după 
Dumnezeire pe cea fără de început. În alte scrieri vechi zice, în loc 
de cheia lui David, cheia iadului, s-a arătat puterea lui Hristos 
peste viaţă şi peste moarte. Prin cheia iadului s-a arătat puterea 
lui Iisus Hristos peste viaţă şi peste moarte. Iar sfint şi adevărat, 
numai Dumnezeu este Adevărul şi Sfinţenia în fiinţă. 

Vcrset: 8 

"Ştiu faptele tale: iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe 
care nimeni nu poate s-o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu 
ai păzit cuvîntul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu". 

Tilcuire: 

Uşă deschisă numeşte propovăduirea învăţăturilor. Din cele 
scrise aflăm că a fost mică cetatea aceasta, dar mare în credinţă, 
pentru care îi zice ei, ştiu faptele tale, adică, le primesc, precum 
i-a zis şi lui Moise: Stiu-te pe tine mai bine decit pe toţi şi uşa 
înaintea ta a propov,lduirii învăţăturilor o am deschisă, pe care 
nu pot 5-0 închidă ispitele, pentru că şi cu ceea ce am înaintea 
mea, adică faptele bune şi credinţa mă îndestulează spre înfrîna
rea videanului şi nu caut cele ce sînt peste putinţă. 

Verset: 9 

"Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine 
că sînt Iudei şi nu sînt, ci mint: iată, îi voi face să vină să se în
chine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit". 

Tîlcuire: 

Iată-ţi dau ţie din adunarea satanei, zice, vei avea plata măr
turisirii numelui Meu, întoarcerea jidoviIor şi pocăinţa, care vor 
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cădea Ia picioarele tale. Intoarcerea la Mine şi luminare de la Mine 
cerind şi fiind jidovi întru ascunsul inimii iar nu la arătare. 

Versetele: 10, 11 

"Pentru că ai păzit cuvîntul răbdării Mele, şi Eu te voi păzi 
pe tine de ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea, ca să în
cerce pe cei ce locuiesc pe pămînt. Vin curînd; ţine ce ai, ca ni
meni să nu ia cununa ta". 

Tilcuire: 

Ceasul ispitei sau goana ce are să fie foarte mare asupra creş
tinilor, fără întîrziere de la păgîni va veni, adică de la Romani, 
de care făgăduieşte că-l va izbăvi. Sau pornirea lui Antihrist, 
care va fi în toată lumea la sfîrşitul veacului asupra credincioşi
lor o arată aici. Din care se făgăduieşte să-i scape pe cei ce-i vor 
urma lui Hristos şi pe cei ce vor suporta ispita îi va dezlega ca 
să nu fie ispitiţi peste puterile lor. 

Şi bine zice, voi veni curînd, că după necazul din zilele ace
lea, imediat (Mt. 24) Dumnezeu va veni (Mc. 13). Pentru aceia 
îndeamnă la păstrarea comorii credinţei pentru ca să nu-şi piardă 
cineva cununa' răbdării. 

Verset: 12 

"Pe cel ce biruieşte îl voi face stilp în templul Dumnezeului 
Meu şi afară nu va mai ieşi şi voi scrie pe el numele Dumnezeului 
Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu - al noului Ierusalim, 
care se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu - şi numele Meu 
cel nou". 

Tîlcuire: 

Cu adevărat zice că pe cel biruitor îl va face stîlp bisericii lui 
Dumnezeu, că biruitorul puterilor celor potrivnice, stîlp şi întă
rire (1 Cor.) bisericii se pune, căci îl are de temelie neclintită pe 
Hristos. 

Hristos cu nume nou se va proslăvi în sfinţi, însă numele nou 
al lui Hristos, este numele de creştin, pe care nume nu-l au ne
credincioşii, nici nu-l vor avea neavind credinţa în Hristos. Că 
nici credincioşii cei dintîi nu se chemau creştini, ci numai ucenici, 
iar înmulţindu-se s-au ;numit creştini de Hristos 'Întîi în .Antiohia 
(Fapte, 11), şi aşa numai creştinii cunosc numele lui Hristos pen~ 
tru credinţa lor. 

Şi voi scrie pe Dînsul numele Dumnezeului Meu şi în inimă, 
zice, a Stăpînului acestuia, voi scrie cunoaşterea numelui lui Dum
nezeu şi al Ierusalimului celui de sus, ca să vadă frumuseţile cele 
din el, cu ochi sufleteşti. Şi numele Meu nou îl vor cunoaşte sfin-



ţii în veacul cel viitor. Iar cînd spune: numele Dumnezeului Meu, 
după omenire vorbeşte Iisus Hristos despre Tatăl, căci cu trup fără 
de schimbare pentru noi s-a făcut. Iar Ierusalimul cel ceresc se va 
pogorî, înţelege că de Ia îngeri s-a pornit cunoaşterea lui Dumne
zeu şi pînă Ia noi a ajuns şi aşa ne unim cu alţii, îngerii cu oame
nii Întru cunoaşterea lui Dumnezeu, prin Hristos capul nostru. 

Verset: 13 

"Cine are urechi să audă, ceea ce Duhul zice Bisericilor". 

Tîlcuire: 

Ca să dobîndim şi noi această ureche, să ne rugăm. 

CELE CE S-AU SCRIS INGERULUI 
BISERICII DIN LAODICEEA 

Ven;ct: 14 

"Iar îngerului Bisericii din Laodiccea scrie-Î: Acestea zice Cel 
Care este Amin, martorul cel credincios şi adevărat, începutul 
zidirii fui Dumnezeu", 

Tîlcuire: 

Ce înseamnă amin? Credincios şi adevărat aşa se tiIcuieşte. Şi 
prin credincios, adeverirea lui Hristos şi arată mai ales că acela 
este adevărul cel din fiinţă, începătura făpturii, ca Cel ce stăpî
neşte făpturile, că începutul făpturii este cauza cea începătoarc şi 
nefă{~ută. 

Verset: 15, 16 

"Ştiu faptele tale, că nu eşti nici rece, nici fierbinte. 0, de ai 
fi rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel, nici fierbinte 
nici :rece - am să te vărs din gura Mea". 

Tîlcuire: 

Şi atunci dnd faptele bune nu sînt desăvîrşite nu trebuie să 
deznădăjduiască omul, numai de are credinţă dreaptă, că prin cre
dinţa cea dreaptă primeşte Dumnezeu şi nedesăvîrşirea faptelor, 
precum de curveşte cineva cu o fată şi apoi o ia de soţie, se soco
teşte căsătorie, iar cel de-abia cald în credinţă şi cu credinţă mij
locie, tot lepădat este căci şi crede şi nu crede. 

Şi Sfîntul Grigorie de N azianz zice: trebuie să fii desăvîrşit 
ori rece ori cald şi adevărat este pentru cel rece şi care n-a gustat 
credinţa cea caldă, de multe ori va fi întru nădejde s-o dobîn-
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'dească pe ea (credinţa). Iar cel cald, care s-a încălzit prin Sfintul 
Botez, cu Duhul şi a rătăcit din lene, mai pe urmă şi-a tăiat nă
dejdea de mîntuire, nesocotind credinţa cea primită mai dinainte, 
pentru că mijlocirea faptelor nu este să fii intru deznădăjduire ca 
şi nunta cea după lege, mijlocitoare fiind curviei şi fecioriei nu 
este lepădată. Iar în credinţă starea mijlocie nici cald mCI rece, 
ci căldicel, nu este de nici un folos ci este de lepădat. 

V crset: 17 

"Fiindcă tu ZICI: Sînt bogat şi m-am îmbogăţit şi de nimic 
n-am nevoie! Şi nu ştii că tu eşti ticălos şi vrednic de plîns, şi să
rac şi orb şi gol!" 

Tîlcuzrc: 

Pentru că în ce chip zice apa încropită (stricată) aduce moarte 
celor ce-o beau, aşa şi eu pe tine ca pe o mîncare urîtă vreau să 
te vărs, cu cuvîntul gurii Mele la munca cea de veci. 

De vreme ce spinii bogăţiei tale acoperind sămînţa dumneze
iescului cuvint, sărăcia ta în cele duhovniceşti tu n-o cunoşti şi 
orbirea ochilor minţii tale n-o pricepi şi nu vezi nici lipsa faptelor 
bune. 

Verset: 18 

"Te sf{ttuiesc să cumperi de la Mine aur lămurit în foc, ca să 
te îmbogăţeşti, şi veşminte albe ca să te îmbraci şi să nu se dea 
pe faţă ruşinea goliciunii tale, şi alifie de ochi, ca să-ţi ungi ochii 
şi să vezi". 

Tîlcuire: 

Alifia este o unsoare care se pune la durerea de ochi. Dacă 
vrei să te îmbogăţeşti îţi dau sfat, zice, să cîştigi de la Mine cel ce 
îmbogăţesc cu gîndul arzător şi cu inimă voioasă, cu aur în foc lă
murit, adică cuvîntul învăţăturii, pentru care vei avea în inimă 
comoară nefurată, cu care-ţi vei acoperi goliciunea care vine din 
păcat. 

Aur lămurit este cuvîntul învăţăturii şi al înţelepciunii de sus. 
Cu alifie s~l-ţi ungi ochii tăi, adică cu neagoniseală multă, că de 
vreme ce darurile orbesc ochii celor ce văd, iar aceasta este vedere 
neprimitoare de daruri, alifia şi darul Duhului Sfînt o arată cu 
care ungîndu-se omul îşi luminează ochii minţii şi vede cele veş
nice şi nu cele vremelnice. 

Verset: 19 

"Eu pe ciţi îi iubesc ii mustru şi îi pedepsesc; sîrguieşte dar şi 
t ~. t" e pocateş e . 
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Tîlcuire: 

Eu pe cîţi îi iubesc îi mustru şi-i cert. 0, Milostivirea lui Dum
nezeu, cu cîtă bunătate a amestecat-o certarea. 

Verset: 20 

"Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va 
deschide uşa, voi intra Ia el şi voi cina cu el şi el cu Mine". 

Tîlcuire: 

Iată, am venit la uşă şi bat, întîlnirea cu Mine nu este forţată, 
în uşa inimii bat şi cu care îmi va deschide Mă voi veseli cu el 
împreună pentru mîntuirea lui. Mintuirea este ospăţul şi cina cea 
aleasă. Mă voi ospăta cu cele ce se ospătează ei şi va fugi foamea 
de a auzi cuvintul lui Dumnezeu şi va dispare întunericul inşe
lării. 

Versete le : 21, 22 

"Celui care biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, 
precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui. 
Cine are urechi de auzit să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor". 

Tîlcuire: 

Prin scaun, numeşte, împărăţia şi odihna vea eului viitor. Cei 
ce au biruit pe vrăjmaşul se vor proslăvi şi vor împărăţi cu Mine. 
Precum şi Eu am biruit, Hristos spune că a biruit, că a luat îm
părăţia ca om, nu după Dumnezeire, că după Dumnezeire este 
de o fiinţă cu Cel ce este veşnic, după omenire s-a zis, după lua
rea trupului că Dumnezeu Cuvîntul n-a cîştigat împărăţia, că 
aceasta este de o fiinţă cu El, ci după biurinţă este dar de vitejie 
prin trup. Că spune Hristos că de n-ar fi fost aceasta n-ar fi pu
tut-o împărtăşi şi aItara şi după Ioan Evanghelistul şi fiul tune
tului, a dăruit-o aceasta din plinătatea Sa tuturor sfinţilor, de aici 
le-a făgăduit şi Sfinţilor Apostoli că vor şedea pe două~prezece 
scaune pentru a judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Is
rael. Dumnezeirea după fiinţă este neîmpărtăşitoare, iar după 
trup este împărtăşitoare, prin care spune că se va sui Ia cer şi ia
răşi va veni, prin trup se va sui iar nu prin Dnmnezeire că după 
aceasta nu s-a despărţit de Tronul de sus. De vreme ce pentru noi 
s-a făcut om, Dumnezeu fiind şi Impărat mai înainte de veci şi 
s-au făcut părtaş tuturor celor ale noastre, afară de păcat şi i-a 
făcut pe toţi ai săi biruitori asupra diavolului, pe cît puteau să 
înţeleagă oamenii. De unde norul l-a făcut căruţă, ridicării Sale 
la cer cînd s-a Inălţat. Spune prin Apostoli că şi sfinţii vor fi ră-
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piţi de nori, în întîmpinarea Lui, cînd are să vie ca Judecătorul 
şi Făcătorul, Stăpîn al făpturii şi le va da sfinţilor să-i judece pe 
cei ce i-au defăimat pe ei şi pe cei ce au călcat slujba cea dumne
zeiască, adevărată şi fericită. Că spune Ap. Pavel: "Nu ştiţi că noi 
îi vom judeca pe îngeri", adică pe domnii întunericului. Avînd un 
Judecător iubitor de oameni să ne nevoim să-I dobîndim pe El ca 
un milostiv şi făcător de bine, pururea împlinind cuvîntul lui 
Solomon cel insuflat de Dumnezeu" in toată vremea ~ă fie hainele 
tale albe, neîntinate cu faptele rele" ca aşa ca nişte mirese fiind 
împodobite sufletele noastre, să ne punem pe noi ca pe nişte iubiţi 
înaintea Mielului celui fără de moarte şi a împăratului Lui, spre 
cîştigarea împreună a bunătăţilor cereşti (unindu-ne cu dînşii 
prin bunătăţi), pe care le vom dobîndi în singur Hristos Dumne
zeul nostru, dătătorul acestor bunătăţi, cu Carele împreună cu 
Tatăl lui mărire, cinste şi închinăciune şi Duhului ,celui întru tot 
sfînt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.! 

Capitolul 4 

Verset: 1 

"După acestea, m-am uitat şi iată o uşă era deschisă în cer şi 
gla!liul cel dintîi- glasul ca de trîmbiţă, pe care l-am auzit vorbind 
cu mine, mi-a zis: Suie-te aici şi îţi voi arăta cele ce trebuie să fie 
după acestea". 

TîIcuire: 

Deschiderea uşii, însemnează descoperirea tuturor tainelor 
Duhului cele acoperite. Iar trîmbiţa, glasul cel mare al celui ce a 
descoperit. Iar spus-a: "Suie-te aici", este ca să-I depărteze de cele 
pămînteşti cu totul şi gindul celui ce aude să fie in cer. 

VeTsetele: 2, 3 

"Indată am fost în duh; şi iată, un tron era în cer şi pe tron 
sedea Cineva. Si Cel Care sedea semăna la vedere ca piatra de 
iaspis şi ,de sardiu, iar de ju; împrejurul tronului era un curcubeu, 
cu înfăţişarea smaraldului". 

Tîlcuire: 

Am fost întru Duhul, glas a zis şi cu Duhul fiind scris, in 
minte-mi am văzut scaun prin care se închipuie odihna lui Dum
nezeu întru sfinţi, că în ei se odihneşte Dumnezeu ca pe un scaun. 
De vreme ce aici îl arată pe Tatăl văzut, nu-L arată pe El cu chip 
trt1pesc ca pe Fiul în vederea cea dintîi, ci-L închipuieşte pe El 
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şi-L aseamănă cu pietrele cele scumpe. Iar piatra iaspis, însem
nează firea lui Dumnezeu (ca ceea ce este verde) împreună cu în
florirea cea de-a pururea şi purtarea de viaţă şi darea de hrană 
a firii lui Dumnezeu, pentru că verde este toată seminţia, iar prin 
aceasta şi înfricoşătoare celor potrivnici, că se spune că sardiul 
este înfricoşat fiarelor şi nălucirilor (Pliniu, Cartea 39, cap. 19). 
SurdiuI este şi de leac, lecuind pe cei ce iau doctorie sufletească, 
că zice marele Epifanie că această piatră vindecă umflăturile şi 
r~ni!e făcute de sabie, dacă se face unsoare şi se unge cu ea. 
Curcubeu! cel asemenea cu smaralduI ne arată înflorirea cea felu
rită in bunătăti pe care o au cetele ceresti. , , 

"Şi douăzeci şi patru de scaune înconjurau tronul şi pe scaune 
dO'Jă zeci şi patru de bătrîni, şezind îmbrăcaţi în haine albe şi pur
tind re capetele lor cununi de aur". 

Tîlcuire: 
Prin cei douăzeci şi patru de bătrîni, cineva mai înainte de noi 

a spus să fi fost Abel şi alţi douăzeci de părinţi din legea veche şi 
3 din legea Nouă. Poate fi aceasta, sau mai ales trebuie să înţele
gem pe cei înfrumuseţaţi cu fapte şi cu cuvîntul, care sînt arătaţi 
prin 24 de litere greceşti. Cei temători de Dumnezeu sînt desem
naţi prin 24 de litere grecCIŞti, care sînt datori să le citească şi să 
facă cele scrise şi aşa 'vor şedea pe scaune. Mie mi se pare mai lu
minat că prin 12 bătrîni sînt arătaţi cei ce au strălucit în Legea 
Veche, iar prin ceilalţi 12, cei aleşi din Legea Nouă, că la evrei 
sint 12 Patriarhi mai mari peste 12 neamuri şi sînt ca nişte că
petenii (Mt. 19). Iar în Legea cea Nouă 12 Apostoli au luat cîrma, 
in locul celor 12 patriarhi ai legii vechi, cărora (Apostolilor) pen
iru puterea şi înţelepciunea lor cea mare le-a făgăduit Iisus Hris
tos că vor şedea pe 12 scaune să judece pe evrei. Hainele lor albe 
sint chipul vieţii lor luminate şi al prăznuirii celei neîncetate şi 
a veseliei pe care o vor dobîndi sfinţii. Cununile cele de aur, în
chipuiesc biruinţa pe care au făcut-o prin luptă împotriva vicle
nilor draci. 

Verset: 5 

"Şi din tron ieşeau fulgere şi glasuri şi tunete; şi şapte făclii 
de foc ardeau înaintea tronului, care sînt cele şapte duhuri ale lui 
Dmunezeu". 

Tîlcuire: 
Si. Amhrozie prin tunete şi fulgere înţelege minunile ce le-a 

lucrat Dumnezeu prin Sfinţii Apostoli şi Ploin alţi învăţători. Şi 
muncile le înţelege ce le vor lua cei neascultători. 
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Şi de aici prin groază şi prin înfricoşarea lui Dumnezeu, Dum
nezeu arată multă răbdare şi milostivire spre cei vrednici. Că atit 
tunetul cît şi fulgerul, nu groază, ci dulceaţă şi luminare pun aici~ 
pentru că lumiaează ochii minţii, iar aici cuprind urechile cele 
duhovniceşti şi le îndulcesc auzul. Prin şapte duhuri ale lui Dtun
nezeu, cum a spus Irineu, putem să înţelegem şapte îngeri care 
sînt mai aleşi decit ceilalţi, sau lucrurile Duhului celui de viaţă 
făcător, de care vorbeşte Isaia, acestea amîndouă sînt adevărate. 

Verset: 6 

"Şi înaintea tronului, ca o mare de sticlă, asemenea cu crista
lul" 

Tîlcuire: 
Prin marea cea de sticlă, 'arată mulţimea cea curată şi neînti

nată a sfintelor puteri cereşti, la fel arată şi netulburarea, adică 
liniştea vieţii celei viitoare. Unii au spus că prin aceasta se arată 
dosurile cerului cele acoperite de ape, după psalmist, de care noi 
nu ne putem apropia. Insă de li s-a părut unora marea cea văzută. 
în chipul cristalului a fi firea cerurilor, dar trebuie să socotim că 
şi de se închipuieşte fiinţa pardoselii, este aceia pe care curg ceru
rile, care are strălucire şi lumină. Nu putem şti mai mult, ispiti
rea prea mare este lucru de rîs. 

Verset: 6 
"Iar în mijlocul tronului şi împrejurul tronului patru fiinţe, 

pline de ochi, dinainte şi dinapoi." 
Tîlcuire: 

Şi împrejurul tronului patru fiinţe pline de ochi - prin 
aceasta se arată scaunul cel închipuit al Impărăţiei lui Dumnezeu 
şi al odihnei. 

Verset: 6 

"Şi am văzut şi într-insul şi împrejurul lui Serafimi". 

Tîlcuire: 

Prin mulţimea ochilor înţelegem vederea lor cu care văd stră
lucirea lui Dumnezeu şi dinainte şi dinapoi, pentru că sint lumi
naţi de Dumnezeu cu cunoaşterea celor mai dinainte şi a celor mai 
de pe urmă. 

Verset: 7 

"Şi fiinţa cea dintîi era asemenea leului, a doua fiinţă aseme
nea viţelului, a treia fiinţă avea faţă ca de om, a patra fiinţă era 
asemenea vulturului care zboarăf'. 
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TîIcuire: 

Pe aceste fiinţe socotim că le-a văzut şi Iezechiil, prin acestea 
patru se arată sau patru stihii din care este format omul şi face
rea lor şi paza lui Dumnezeu, aşa li s-a părut unora. Sau stăpînia 
lui Dumnezeu peste cele cereşti, pămînteşti, peste cele din mare 
şi peste cele de desubt, sau patru bucăţi cele mai dintîi, sau patru 
Evanghelii cum au socotit unii. 

tnsă leul arată vitejia şi Evanghelia lui Ioan (leul duhovni
cesc, Ioan, 1), precum zice Irineu, pentru inchipuirea împărăţiei 
lui Hristos celei mai dinainte de veci, că a vestit că Cuvintul a 
fost Ia început. 

Iar viţelul, ca cele ce se îndestulează în ostenelile sale (duhov
Dicescul viţel, Luca) dreptatea şi Evanghelia Lucăi o arată, ca 
cel ce a vorbit despre neamul lui Hristos după lege şi despre 
preoţie. 

Vulturul, curăţia (vultur duhovnicesc, Marcu) că se mărturi
seşte că această pasăre iubeşte curăţia, Evanghelia lui Marcu o 
arată, ca ceea ce este scurtă şi începe cu Duhul prorociei. 

Iar prin om, înţelepciunea şi Evanghelia lui Matei, că ea ves
teşte naşterea lui Hristos, după fire, iar nu după lege, prin aceste 
feţe se arată şi isprăvnicia lui Hristos. 

Prin Ieu îI arată ca pe un împărat; prin viţel ca pe un preot şi 
jertfă; prin om ca pe cel ce s-a făcut om pentru noi: iar prin vul
tur ca pe cel ce dă Duhul cel de viaţă făcător, care de sus zboară 
peste noi. 

Verset: 8 

"Şi cele patru fiinţe, avind fiecare din ele cite şase aripi, sint 
pline de ochi, de jur împrejur şi pe dinăuntru". 

Şi cele patru fiinţe fie~are din ele avea cîte şase aripi, zice 
marele Dionisie, pentm aceasta cu clou') îşi acopăr feţele, cu două 
picioarele şi cu cele din mijloc zboară, ar2tind prin aceasta sfiala 
acestor fiinţe faţă de cele mai presus de s~ne şi de cele mai adînci 
decît inţelegerea lor. Pentru aceasta se ridică cu cumpenele cele 
d . ·1 {- ~ l' t ~ A • •• 1 . "" e mlJ',O~ spre Sira UClrea s apmUH Ul iJiUIDnezeu. 

"Şi odihnă nu au, ziua şi noaptea, zi6nd: Sfint, Sfint, Sfint, 
Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel Care era şi Ce! Care este 
şi Cel Care vine". 

Tîlcuire: 

Adevărat este că sfintele puteri n-au odibnă pentru că ele 
aduc cintarea cea dumnezeiască către DumnQzeirea cea în trei 
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staturi de sfinţenie (inh'eit sfîntă). Iar spunînd, Cel ce Era, Cel 
ce este şi Cel ce vine, Atotţiitorul, o arată pe Sfînta Treime. 

VerseteZe: 9, 10 

"Iar cînd cele patru fiinţe dădeau slavă, cinste şi mulţumită 
Celui Care şade pe tron, Celui Care este viu în vecii vecilor; 
Atunci cei dou.ăzeci şi patru d.e bătrîni cădeau iRaintea Celui Care 
şedea pe scaun şi se închinau Celui Care este viu in vecii veci
lor, şi aruncînd cununile lor înaintea tronului, ziceau." 

Tîlcuire: 

Cădeau cei 24 de bătrîni, prin aceasta se arată că şi bătrînii de 
mai înainte sint părtaşi la cintările puterilor cereşti şi ei mărtu
risesc că de la Dumnezeu au luat putere de biruinţă asupra vrăj
maşilor sufleteşti. 

Verset: 11 

"Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava 
şi cinstea şi 'puterea, căci Tu ai zidit toate lucrurile şi prin voinţa 
Ta ele erau şi s-au făcut". 

TîZcuire: 

Că Tu, zice, eşti Stăpîne cauza şi dătătorul biruinţei veşnice şi 
Ţie de la noi toţi ca de la nişte făpturi îţi datorăm mulţumită. 

PENTRU CARTEA CEA PECETLUITĂ CU ŞAPTE PECEŢI, 
PE CARE NIMENEA DIN FIREA CEA FACUTĂ, 

N-O POATE DESCHIDE 

Capitolul 5 

Verset: 1 

"Am văzut apoi, în mina dreaptă a Celui Care şedea pe tron, 
o carte scrisă înăuntru şi pc dinafară pecetluită cu şapte peceţi". 

TîIcuire: 

Cartea aceasta întru tot înţeleaptă, mintea lui Dumnezeu este, 
in care după înţelegerea Psalmului 100, toţi oameJ.;lii sînt scrişi ~i 
in ea sînt adincurile jud~căţii lui Dumnezeu. Partea dinăuntru, 
este pentru Duhul cel tăinuit din ea, nu se pot lesne înţelege şi 
sint necuprillse de minte. 
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Iar partea dinafară, o spune pentru Scriptură, că lesne se 
cuprind cele scrise în Scripturi. Ce!e şapte peceţi întărirea (cre
dinţa adică) cea adevărată a cărţii şi de nimeni ştiută este aceasta, 
sau socoteala ce întreabă despre adîncurile Duhului lui Dumnezeu, 
pe care nici-o făptură din cele zidite nu poate să le dezlege (înţe
leagă). Iar prin carte se înţelege şi proroda, de~pre care însuşi 
Hristos în Evanghelie zice că s-a împlinit (Lc. 21, 22), iar cele ce 
au mai rămas în ea se vor împlini numai in zilele cele de apoi. 

Versetele: 2, 3 

"Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas mare: Cine 
este vrednic să deschidă cartea şi să desfacă peceţile ei? Dar 
nimeni în cer, nici pe pămînt, nici sub pămînt nu putea să des
chidă cartea, nici să se uite în ea". 

Tîlcuire: 

Spunînd: Nimeni nu putea să deschidă cadea, se înţelege că 
nici ingerii, nici oamenii ce sînt în trup, nici sfinţii ce au ieşit din 
trup, n-au dobîndit ştiinţa deplină a judecăţilor lui Dumnezeu, 
fără numai Mielul lui' Dumnezeu, carc a dezlegat pecetea celor 
prorocite mai demult. A dezlegat pecetea prin sine însuşi prin ve
nirea sa în lume. 

Verset: 4 

"Şi plîngeam cu amar că nimeni n-a fost găsit vrednic să des
chidă cartea, nici să se uite în ea". 

Tîlcuire: 

Şi am plîns şi nu alta, pentru ca să nu cadă în neştiinţă chiar 
şi ceata cea prea curată a firHor cereşti. 

Verset: 5 

"Şi unul dintre bătrîni mi-a zis: Nu plînge. Că iată, a biruit 
Leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David, ca să deschidă 
cartea si cele sapte peceti ale ei". 
rp .. " " , ..:" 

Tîlcuire: 

N 1, . . ~ ~ ".. . , . u p mge, l-a ZIS, ca ae vreme ce mgeri! n-o pot cupnmf.C 
cartea, iar Dumnezeu o cuprinde (inţelege), a.uică Dumnen,-11 C:li'C 

s-a făcut om pentru oameni, care este rihlăcina lui David, dupi'l 
Dumnezeire fiind făcător, iar dup;'i trup rădăcină al lui David. 

Pentru vedenia cea din mijlocul scaunului şi a eelor patru 
fiinţe şi cum că Mielul, care avea şapte coarne a deschis cartea. 
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Verset: 6 

"Atunci am văzut, la mijloc - între tron şi cele patru fiinţe 
şi bătrîni, stînd un Miel, ca junghiat, şi Care avea şapte coarne şi 
şapte ochi, care sînt cele şapte duhuri ale lui Dumaezeu, trimise 
în tot pămîntul". 

Tîlcuire: 

Şapte coarne şi şapte ochi ai Mielului le arată pe cele şapte 
duhuri ale lui Hr.istos, fiind cele şapte dal'uri ce le trimite şi Hris
tos, pomenite de prorocii Isaia, 11 şi de Zaharia (3). Iar spunînd 
că acum ar fi junghiat, arată viaţa Lui de după junghiere, în care 
după înviere a arătat urmele patimii cum că cu adevărat a fost 
junghiat. 

Versetele: 7, 8 

"Şi a venit şi a luat cartea, din dreapta Celui Care şedea pe 
tron. Şi dnd a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru 
de bătrîni au căzut înaintea Mielului, avind fiecare alăută şi cupe 
de aur, pline cu tămîie, care sînt rugăciunile sfinţilor". 

TîIcuire: 

Alăuta arată lauda lui Dumnezeu cea bine întocmită şi aşezată, 
iar tămiierile arată jertfa credincioşilor, cea cu bună mireasmă ce 
se aduce prin viaţa curată, precum spune Sfîntul Apostol al lui 
Dumnezeu. Paharele arată gîndurile din care iese mirosul fapte
lor bune şi rugăciunea cea curată. 

VerseteIe: 9, 10 

"Şi cintau o cintare nouă zicînd: Vrednic eşti să iei cartea şi 
să deschizi peceţile ei, căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat lui 
Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din toată seminţia şi limba şi 
poporul şi neamul; Şi i-ai făcut Dumnezeului nostru împărăţie şi 
preoţi, şi vor împărăţi pe pămînt". 

Tîlc'Uire: 

Bă!rinii sînt cei ce au făcut voia lui Dumnezeu în legea Veche 
şi in cea Nouă şi care-i aduc Mielului lui Dumnezeu, celui jun
g!:i<At care ne-a răscumpărat pe noi, rugăciune şi mulţumită. 

Iar cîntarea nou5, înseamnă că noi schimbindu-ne d~n vechi
mea scrisorii din tot neamul şi limba şi luminaţi fiind, am fost 
învăţaţi să cîntăm cu Duhul Sfînt, cum că vor împărăţi acestea 
pc pămînt. Dar nu pe acest pămînt întunecat ci pe cel care l-a 
făgăduit Dumnezeu celor blînzi. 
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"Şi am văzut şi am auzit glas de îngeri mulţi, de jur împreju
rul tronului şi al fiinţelor şi al bătrînilor, şi era numărul lor zeci 
de mii de zeci de mii şi mii de mii; Zicînd cu glas mare: Vrednic 
este Mielul cel înjunghiat ca să ia puterea şi bogăţia şi înţelepciu
nea şi tăria şi cinstea şi slava şi binecuvintarea. Şi toată făptura 
care este în cer şi pe pămînt şi sub pămint şi în mare şi toate cîte 
sînt în acestea le-am auzit, zicînd: Celui Care şade pe tron şi Mie
lului fie binecuvintarea şi cinstea şi slava şi puterea, În vecii 
vecilor!" 

Versetele: 11, 12, 13 
Tîlcuire: 

Şi am auzit glas de îngeri mulţi şi de fiinţe şi al bătrînilor, 
pentru că toţi cei înţelegători şi de la toate cele simţite, de la cei 
vii şi chiar de la tot ce are glas firesc, Dumnezeu este proslăvit 
de toate acestea. Adică atit de cele înţelegătoare cît şi de cele ne
înţelegăfoare după firea lor. Însă este slăvit mai ales de îngeri şi 
de oamenii aleşi cu sufletele în cer, şi de oamenii ce sînt cu tru
pul pe pămînt. Că Sf.· Amorozie zice, că fiind început tuturor zidi
rilor, Fiul, Fiu este al Tatălui ca cel ce este Unul Născut şi de o 
fiinţă cu Tatăl, că acest Fiu i-a dat omului in oi re şi naşterea cea 
de-a doua ce s-a făcut prin El, deşi este scris că a luat stăpîni:! 
celor cereşti şi a celor pămînteşti ca un om, căci ca Dumnezeu o 
avea aceasta. 

V crset: 14 

"Şi cele patru fiinţe ziceau: Amin! Iar bătrînii căzură si se , 
închinară" . 

Tîlcuire: 

Prin cele patru fiinţe şi prin bătrîni se arată că s-au făcut o 
turmă şi o biserică, a îngerilor şi a oamenilor prin Iisus Hristos 
Dumnezeu. Căci Iisus Hristos le-a unit pe cele risipite şi a stricat 
zidul <;el despărţitor. Am auzit împreună cu cele patru fiinţe care 
sînt din cetele îngereşti şi pe cei 24 de bătrîni (care îi arată pe cei 
ce se vor mîntui) cum că se vor învrednici a-I cînta lui Dumnezeu 
şi a I se închina. Acestor cîntări să ne învrednicim şi noi întru 
Singur Hristos dătătorul de pace şi Dumnezeul nostru, cu care 
împreună Tatălui şi Sfîntului Duh fie-i mărire, putere şi cinste, 
acum şi pururea şi în vecii nesfirşiţi. Amin! 



Capitolul 6 

DEZLEGAREA PECEŢH CELEI DINTII, CE ÎNCHIPUIEŞTE 
ÎNV AŢĂTURA APOSTOLILOR 

Vcrsct: 1 

"Şi am văzut cînd Mielul a deschis pe cea dintîi din cele şapte 
peceţi, şi am auzit pe una din cele patru fiinţe, zicînd cu glas ca 
de tunet: Vino şi vezi!" 

Tîlcuit'c: 

Prin glas ca de tunet se înţelege învăţătura Apostolilor cea 
împărătească. Aici arată o bună întocmire ce pogoară de la cetele 
cele dintii la cele de-a doua, de aceia şi de la o faţă din cele patru 
închipuiri, de la leu a auzit glasul care a fost auzit mai întîi, care 
i-a arătat ce va să fie îngerul arătîndu-Î vedenia într-un chip 
întunecat. 

Insă fiara cea dintîi, leul, aici se arată înţelepciunea împără
tească a Apostolilor asupra dracilor pentru care s-a zis: "Iată îm
părăţia pămîntului s-a adunat" (Psalm, 47, 44). 

Verset: 2 

"Şi m-am uitat şi iată un cal alb şi cel care călarea pe el 3.vea 
un arc; şi i s-a dat lui cunună şi a pornit ca un biruitor, ca să bi
ruiasdi". 

TiZcuire: 

Dezlegarea peceţii cereşti de aici şi a celorlalte peceţi arată 
rinduiala lui Dumnezeu-Cuvintul ce s-a intrupat. 

După înţelegerea noasir?i: însă cei ce au înţeles ;aşa )l-au înţe
les bine, că prin cal alb se înţelege viaţa cea albă a Apostolilor 
pentru sfinţenia lor, şi cel ,ce ;ŞCrlC3 pe dînsul, îi arată pe Apostolii 
care au putere de inţelegere dată de Hristos împotriva dracilor şi 
a împăraţilor pămîntului, precum se inţelege din ceea ce urmează, 
îl aduc mărturie pentru aceasta şi pe Timotei. 

Tot după înţelegerea cea de mai sus este şi această înţelegere: 
Naşterea cea dintîi, este naşterea, a doua de la botez, a treia la 
semnele date de Dumnezeu, a patra cînd a stat în faţa lui Pilat, 
a cincea la Cruce, a şasea la punerea in groapă, a şaptea la pră
darea iadului şi la jeluirea lui. 

Ia::.- după înţelegerea noastră: - Iar noi citind pe Metodic care 
pentru cuvintul acesta a zis că nici··o trehuinţ::i nu este ca să inţe-
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legem că ar vorbi de întruparea lui Hristos, că de mult mai înainte 
s-a împlinit taina întrupării înaintea acestei descoperiri, a lui 
Dumnezeu-Cuvîntul întrupare. Şi Ioan de acestea de acum şi de 
cele viitoare învăţat a fost să cînte. 

De aceia a făcut tîlcuire şarpelui celui roşu, cum s-a zis mai 
jos. Pecetea întîi se înţelege, ceata Apostolilor ce au şezut pe viaţa 
lor cea albă ce au avut-o. Arcul este propovăduirea Evangheliei, 
săgeţile sînt cuvintele de mîntuire. Căci încordînd propoveduirea 
ca un arc, i-au adus lui Hristos pe cei răniţi cu sîngele mîntuirii, 
cunună pentru aceasta luind. Că prin adevăr, pe domnii Înşelă
ciunii i-au biruit în nădejdea biruinţei celei de-a doua. Pentru că 
două biruinţe au avut Apostolii, una pentru mărturisirea nume
lui Stăpînului pînă la meartea silnică, iar a doua prin ceea ce au 
scris ei. Şi a ieşit biruitorul să biruiască, că biruinţa cea dilltii a 
fost întoarcerea păgînilor, iar a doua ieşirea de bunăvoie din trup 
prin munci, pentru a-i întoarce pe păgîni. 

DEZLEGAREA PEeEŢII CELEI DE-A DOUA 
CARE ARATĂ RĂZBOIUL NECREDINCIOŞILOR ASUPRA 

CREDINCIOŞILOR 

Verset: 3 
"Cind a deschis pecetea a doua, am auzit zicînd, pe a doua 

fiintă: Vino si vezi!" • • 
Tîlcuire: 

A doua fiinţă se pare că o numeşte pe viţelul evanghelistului 
Luca, care Însemnează sfintele jertfe ale sfinţilor mucenici. Că 
cea dintîi a arătat puterea Apostolilor, iar după ce s-a arătat pu
terea Apostolilor, aici vorbeşte de munca lor şi a mucenicilor şi a 
tuturor propoveduitoriIol'. Unii zic că aici se înţelege prigoana 
bisericii pe vremea lui Ncro pînă la Tit împărat, cînd şi Petru a 
fost omorît de Nero. 

Vcrset: 4 

"Şi a ieşit alt cal, roşu ca focul; ş1' celui care călărea pe el i s-a 
dat să ia pacea de pe pămînt, ca oamenii să se junghie între ei; şi 
o sabie mare i s-a dat". 

Tîlcuire: 
Pecetea a doua, noi socotim că se înţelege învăţătura Aposto

lilor care s-a împlinit fiind stricată apoi de unii cu minciuni şi de 
către învăţătorii cei răi şi astfel s-a stricat pacea lumii, împăl"ţin
du-se firea după a sa voie, fiindcă nu s-a mai supus la învăţătura 
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cea di'eaptă a lui Hristos. "N-am venit să arunc pace pe pămînt, 
ci sabie" prin care junghierea mucenicilor s-a înălţat ca o jertfă 
la altarul cel de sus. Calul roşu ca focul, sau este chipul vărsării 
de sînge, sau este semnul inimii lui Hristos. Iar cel ce şedea pe el 
este Dumnezeu. Iar cind scrie că i s-a dat celui ce şedea pe el să 
strice pacea de pe pămînt, arată slobozenia lui Dumnezeu, cea cu 
totul înţeleaptă, care a îngăduit să fie prigoană pentru lămurirea 
sfinţilor şi o mai mare pedeapsă a muncitorilor (necredincioşilor). 
Pentru ca să se lămureasd slugile cele credincioase lui Dumne
zeu prin ispite. 

DEZLEGAREA A TREIA, CARE INSEAMNA CADEREA 
DE LA HRISTOS A CELOR CE N-AU CREZUT 

CU ADEVARAT ŞI TARE IN EL 

Verset: 5 

"Şi cînd s-a deschis pecetea a treia, am auzit pe a treia fiinţă 
ziCÎnd: Vino şi vezi! Şi m-am uitat şi iată un c~l negru şi cel care 
călărea pe el avea un cîntar în mîna lui". 

Tîlcuire: 

A treia fiinţă se pare că este omul, evanghelistul Matei, care 
arată ruperea oamenilor de către cei credincioşi şi muncirea pen
tru alunecarea în păcatul lepădării de credinţa cea dreaptă prin 
voia slobodă. 

Prin calul negru, înţelegem că arată tînguirea pentrJ :cei ce 
au căzut de la credinţa în Iisus Hristos din cauza muncilor (chinu
rHor). Iar cîntarul din mîna sa, este ispititorul acestora, care aU. 
căzut din credinţă, sau din cauza alunecării fiind neîntemeiaţi în 
mintea lor sau din cauza măririi deşarte, sau pentru neputinţa 
trupului lor. Ispititorul, unii zic că ar fi fost (marginal), împăratul 
Tit, care a venit de la Roma la Ierusalim şi locuitorii din Ierusa
lim s-au înnegrit de foametea cea mare, precum ne spune Iosif 
Flaviu istoricul războaielor evreieşti, sau din foamete de credinţă. 

Verset: 6 

"Şi am auzit, în mijlocul celor patru fiinţe, ca un glas care 
zicea: Măsura de grîu un· dinar, şi trei măsuri de orz un dinar. Dar 
de untdelemn şi de vin să nu te atingi". 

Tîlcuire: 

Baniţa de grîu cu un dinar, adevărat este să fi fost atunci şi 
foamete duhovnicească arată aici prin dinar şi-i axată aici pe cei 
ce s-au nevoit după lege şi pe cei ce au păzit cu rîvnă chipul lui 
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Dumnezeu cel dat, după care este făcut omul. Iar trei măsuri de 
orz cu un dinar, îi arată pe cei ce s-au supus prigoanelor după 
asemănarea animalelor, pentru lipsa de bărbăţie ce-au arătat-o, 
dar mai pe urmă s-au căit şi şi-au spălat chipul cel spurcat cu 
lacrimile lor. 

Iar vinul şi untul de lemn de care a poruncit să nu se strice, 
zice să fiU se strice doftoria lui Hristos în acea tulburare, sau 
spuna să-i vindece pe cei ce au căzut între tîlhari şi sînt răniţi. 
Să nu-i lase să se risipească de moarte pe cei ce prin bărbăţia lui 
Dumnezeu şi prin multă răbdare, au vrut ei înşişi să-şi biruiască, 
căderea lor în păcat. 

Deci ca şi noi să dobindim pe Dumnezeu ca doftor milostiv 
spre patimile noastre cele sufleteşti, să ne nevoim în aşa fel ca 
fraţilor noştri ce greşesc să le aducem vinul învăţăturii amestecat 
cu untdelemnul pătimirii, ca să nu se rătăcească ei cu piciorul şi 
să se abată din calea dreptăţii, ci mai iute să se vindece după 
dumnezeiescul apostol, ca făcîndu-ne împreună lucrători lui Dum
nezeu să ne îndulcim în veci de bunătăţile Lui cu darul şi cu iubi
rea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia i se cuvine 
mărirea, şi puterea acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin! 

DEZLEGAREA PECEŢII A PATRA CARE ARATA 
BATAILE CE S-AU ADUS ASUPRA pAGINILOR 

Manuscris: 4286 

Verset: 7 

"Şi cînd a deschis pecetea a patra, am auzit glasul fiinţei a 
patra, zicînd: Vino şi vezi!" 

Tîlcuire: 

Fiara cea de-a patra adică vulturul, evanghelistul Marcu este, 
că această pasăre este zburătoare pe sus şi iute către stîrv, poate 
să arate bătăile mîniei ce era să fie, care erau gata să le trimită 
Dumnezeu pentru biruinţa creştinilor şi pentru munca păgînilor. 
Dumnezeu va face biruinţă împotriva celor ce se vor lupta cu 
creştinii. 

Verset: 8 

Şi m-am uitat şi iată un cal galben-vînăt şi numele celui ce 
călărea pe el era moartea. Şi iadul se ţinea după el şi li s-a dat 
lor putere peste a patra parte a pămîntului, ca să ucidă cu sabie 
şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pămînt". 

Tîlcuire: 
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Marginal - Cel ce şedea Maximian a fost, numele lui e moarte, 
că pe mulţi i-a omorît din romani şi dintre creştini. Iadul ce mer
gea după dînsul este munca ce era să ia încă şi armenii ce-i turnau 
lui, care au fost omorîţi de către romani. Puterea lui Dumnezeu 
a slobozit aceasta ca să se lămurească cei aleşi. 

Zice În Cartea a noua în capitolul 8 istoricul Eusebiu: Că pe 
vremea împăratului Maximian, romanii fiind omorîţi de foamete 
şi de ciumă atît de mulţi muriseră încît nu mai era cine să-i în
groape. Căci şi creştinii atunci temîndu-se de Dumnezeu Întîrziau 
cu îngropările lor. Iar iubitorul de oameni pe cei înşelaţi îi adu
cea la cunoştinţa adevărului. Iar armenii ridicîndu-se împotriva 
romanilor, mulţi au fost omorîţi de sabie şi au mîncat ciinii tru
purile celor morţi. Aşa încît cei rămaşi s-au întors să ucidă cîinii, 
temîndu-se că murind şi ei să nu aibă asemenea gropi (pe cîini). 
Şi nu este de necrezut, căci şi cîinii de multe ori se Însoţesc cu 
fiarele sălbatice pentru a mînca stîrvurile rămase. Şi în neamul 
Rostru am văzut cum că s-au întîmplat unele ca acestea. 

DEZLEGAREA PECEŢII A CINCEA, CARE ARATA 
STRIGAREA ·SUFLETELOR SFINŢILOR CATRE DUMNEZEU 

CA SĂ SE FACA SFIRŞITUL LUMII 

Versetele: 9, 10 

"Şi cînd a deschis pecetea a cincea, am văzut, sub jertfelnic, 
sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvîntul lui Dumnezeu şi pentru 
mărturia pe care au dat-o. Şi strigau cu glas mare şi ziceau: Pină 
cind, Stăpîne sfinte şi adevărate, nu vei judeca şi nu vei răzbuna 
sîngele nostru, faţă de cei care locuiesc pe pămînt?". 

Tîlcuire: 

De se va sili cineva să alcătuiască dezlegarea celor patru 
peceţi la isprăvnicia cea trecută a lui Hristos şi aceasta să o adud\ 
Ia prorocii ce s-au sfîrşit mai dinainte şi la alţi sfinţi, care strigă 
către îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, vom vedea că aceşti 
sfinţi au fost batjocoriţi de evrei mai înainte de cruce. De le va 
lua acestea cineva ca o prorocie pentru cele viitoare şi le va pune 
şi la învăţătorii bisericii care au fost junghiaţi pentru Iisus Hris
tos, va vedea că această strigare se îndreaptă împotriva păgînilor, 
pentru ca să întoarcă cu aceasta pe cei vrednici şi să distrugă pă
gînătatea celor mîndri prin sfîrşitul lumii acesteia, ca să nu-şi 
tindă drepţii mîinile lor Întru fărădelegi. (Psalm, 44). 

Marginal - Strigarea sfinţilor este spre întoarcerea celor 
rămasi si pentru ca să ia muncă cei răi. , , 
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Că deşi s-au lămurit atunci cei rău credincioşi prin mînia lui 
Dumnezeu, dar nimic mai puţin decît rămăşiţa celor ce trebuiau 
să se întoarcă şi decît bătăile cele de nimic n-au trebuit ei (stri
gînd) şi celelalte. 

Verset: 11 

"Şi fiecăruia dintre ei i s-a dat cîte un veşmînt alb şi li s-a 
spus ca să stea în tihnă, încă puţină vreme, pînă cînd vor împlini 
numărul şi cei împreună slujitori cu ei şi fraţii lor, cei care aveau 
să fie omorîţi ca şi ei". 

Tîlcuire: 

(Vezi că sfinţii cer sfîrşitul lumii). 
Aceasta ce zice: pînă ce se vor împlini şi slujitorii cei dimpreună 
cu dînşii, arată că sfinţii cer sfîrşitul lumii. Chiar de aceia li se 
porunceştalor să mai rabde pînă se vor împlini fraţii lor (Evrei 11) 
ca să nu ia fără de. ei desăvîrşirea, după Apostol. In haină albă, 
arată lumina faptelor bune care înfloreşte pe dînşii, cu care sînt 
îmbrăcaţi deşi n-au încă făgăduinţele. Că prin nădejdea acestora, 
pe care ca printr-o oglindă înţelegătoare le văd, fiind schimbaţi 
din grosimea materială, cu adevărat se veselesc şi se odihnesc în 
sînul lui Avraam. 

Marginal: Sînul lui Avraam închipuieşte locurile pe care le au 
cei fericiţi, despărţite după măsura faptelor bune. Pentru că În
mulţindu-se sfinţii au zis aceasta, cum că fiecare din lucrători a 
luat loc după vrednicia faptelor bune prin care şi privesc la slava 
cea vie şi prin semne adeverite dovedesc adevărul. 

DEZLEGAREA PECEŢII A ŞASEA, CARE INCHIPUIEŞTE 
BĂTĂILE CE VOR VENI LA SFîRŞITUL LUMII 

Versetele: 12, 13 

"Şi m-am uitat cînd a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut 
cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr şi luna 
întreagă s-a făcut ca sîngele. Şi stelele cerului au căzut pe pămînt, 
precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, cînd este 
zguduit de vijelie". 

Tîlcuire: 

Unii au spus că acestea s-au petrecut pe vremea lui Vespasian 
împăratul. Nouă (Andrei) ni se arată să fie aceasta trecerea de la 
anii cei din prigoane la vremea cea de dinaintea venirii lui Anti
hrist. In care vreme s-a prorocit că vor fi multe bătăi, pentru că 
oamenii nu vor voi să se lepede de rele fiind deprinşi cu ele. Fiind 
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în rele li se va trimite Antihrist, căci vor fi atîtea rele cîte n-au 
mai fost. Prin cutremur arată schimbarea lucrurilor. 

Marginal: Prin schimbarea lucrurilor se înţelege despre cei ce 
se vor întoarce atunci la credinţă. 

In multe locuri ale Scripturii aflăm aceasta: "Incă odată voi 
clăti" care arată schimbarea celor ce se clătesc, precum zise Apos
tolul. Legea veche a fost numită ieşirea evreilor din Egipt 
(Evr. 11). Pămîntul s-a cutremurat pentru că cerurile s-au topit 
(Psalm 67). 

Iar întunecarea soarelui şi neluminarea şi sîngerarea lumii, 
arată luminarea celor rămaşi di. mînia lui Dumnezeu. 

Marginal: Adică precum cei ce.au trecut, aşa şi atunci mulţi 
vor trece de la necredintă la credintă. , , 

Pentru că aşa a tîlcuit şi dumnezeiescul ChiriI (Matei 24). Şi 
smochinul se ia spre arătare ca şi cum ar lepăda roadele cele ne
coapte, prin zăduful ispitelor şi nefiind încă îndulcite cu darul, 
cînd sînt clătite de vîntul diavolului. Că în două feluri se ia 
aceasta şi bun şi rău. 

Marginal: Smochinul bun şi rău înţelege precum zice Iere
mia 24. 

Aceasta se' arată din cele două coşniţe ce i s-au arătat lui Iere
mia una cu smochine bune iar una cu smochine rele. Şi smochi
nul cel uscat (Mt. 21) de Hristos, care este spus şi la Cîntarea Cîn
tărilor (2) însă şi duhovniceşte de se vor plini acestea şi de către 
Hristos Judecătorul care va veni cu mărire, însuşi ca cele ce au ... 

Marginal: Cerul nicidecum nu se va strica, ci numai cu învă
luire se va înnoi. 

Că cerul nu se va supune stricăciunii şi pieirii, ci numai se va 
învălui şi se va schimba la mai bună fire. Precum zice Irineu în 
Cazaniaa icincea a mustrării conştiinţei celei cu nume rău: "Că nu 
se va strica nici nu va pieri statul făpturii (cu adevărat e stătător 
şi Cel ce .a făcut-o pe ea) ce chipul lumii acesteia va trece (Cor. 7) 
în care s-a făcut călcarea poruncii". Irineu a zis: Vistierii ascunse 
ale ştiinţei şi înţelepciunii. 

Verset: 14 

"Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci 
sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor". 

Tîlcuire: 

Zicînd că cerul s-a învăluit ca o carte, pune sub chip ascuns 
neştiinţa venirii celei de a doua a lui Hristos. Căci şi venirea ne
ştiută va fi. Că fără de sunet şi îndată cartea se deschide sau cum 
că şi puterile cerului pentru ceia ce au căzut vor avea durere, că-
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zînd din credinţă ca şi cum ar pătimi împreună, şi s-ar întrista 
prin aceasta. 

Mm'ginal: Iar mi se pare că Apostolul !şi după obiceiul cel de 
demult a umblat pentru că cărţile învăluite (suluri) evreii în loc 
de cărţile ce sînt la noi acum le aveau, a căror dezvăluire nu pier
dea slovele ci le făcea cunoscute. Tot aşa şi dezvăluirea trupului 
ceresc, arată descoperirea bunătăţilor celor ce li se ţin sfinţilor 
(destinate lor). Şi aşa este ca în patru tîlcuiri şi chipuri după cum 
ne-a dat nouă Dumnezeu am tîlcuit acum, dar să urmăm celelalte. 
Şi tot muntele şi insulele din locul lor s-au mutat. 

Versetele: 15, 16, 17 

"Atunci împăraţii pămîntului şi domnii şi căpeteniile şi bo
gaţii şi cei puternici şi toţi robii şi toţi sIobo:zii s-au ascuns în 
peşteri şi in stîncile munţilor. Strigînd munţilor şi stîncilor: Că
deţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi de faţa Celui Care şade pe 
tron şi de mînia Mielului; Că a venit ziua cea mare a mîniei Lor, 
şi cine are putere ca să stea pe loc?" 

Tîlcuire: 

Cînd l-au întrebat pe Iisus Hristos Apostolii despre stricarea 
bisericii din Ierusalim şi despre sfîrşitul veacului (pe cît au putut 
înţelege ei) le-a spus mai înainte cele viitoare. Din care s-au Îm
plinit pe vremea luptei lui Vespasian şi a lui Tit, împotriva uciga
şilor lui Hristos jidovi, precum mărturiseşte Iosif Flaviu-jidovuI. 
Iar la sfîrşitul veacului, cu mai multă silnicie împotriva întregii 
lumi vor veni aceştia (evreii) la venirea lui Antihrist, la a cărui 
venire (Antihrist) conducătorii cei mari, şi cei bisericeşti cu rîn
duiala cea bună, şi conducătorii lumii, care sînt desemnaţi prin 
munţi, unde sînt cuprinse şi bisericile credincioşilor (care se nu
mesc insule şi care se înnoiesc către Dumnezeu după spusa lui 
Isaia), toţi aceştia vor fugi din locurile lor din cauza hristosului 
celui mincinos. Prin care prigoană şi noi înaintea venirii lui, pen
tru păcatele noastre, îngăduind Dumnezeu, a fi ispitiţi. Iar îm
păraţii pămîntului adică cei ce stăpînesc pămîntul numai,şi nimic 
în ceruri nu şi-au cîştigat, împreună .@u 'toţi domnii şi boierii şi cu 
slugile Icele mai de jos şi cu toţi :Ceice sint departe de slujba lui 
Hristos, se vor ruga ca să-i ascundă pietrele şi peşterile şi munţii, 
decît .să ia bătăile ispitei mîniei lui ,Dumnezeu, ce va veni ca un 
vifor asupra lor, care vor fi Jaduse întru venirea lui Antihrist, în 
foamete, din ciume,şi din alte necazuri. Sau ca să se muncească 
după înviere în muncile fără de sfîrşit ce vor fi, cînd va fi foarte 
aprinsă mînia lui Dumnezeu. Şi cu dreptate ca un cuptor care va 
mistui pe cei ce zidesc pe temeiul credinţei, fîn, lemne şi trestie, 
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ca nişte lucruri pentru mîncarea focului sortite. De aceia iubito
rul ele oameni Dumnezeu să ne izbăvească, pe noi şi să ne facă 
părtaşi bunătăţilor veşnice, cele gătite sfinţilor Lui, cel ce aşază 
plinirea celor ce se mîntuiesc cu iubirea de oameni a Unuia Năs
cut, Fiul Său, cu care împreună I se cuvine mărirea şi cu Duhul 
Sfint în vecii vecilor. Amin! 

Capitoiul 7 

PENTRU CEI O SUTA PATRUZECI ŞI l" ATRU DE MII, CARE 
AU FOST pAZITI NEV ATAMATI DE BATAILE 

CELOR PATRU INGERI 

Verset: 1 
"După aceasta am văzut patru îngeri, stînd la cele patru 

unghiuri ale pămîntului şi ţinînd cele patru vînturi ale lui, ca să 
nu sufle vînt pe pămînt, nici peste mare, nici peste vreun copac". 

Tîlcuire: 

Deşi unii au spus că aceasta le-a făcnt de mult romanii evrei
lor, că socoteau că cei patru îngeri ai lui Dumnezeu închipuiau, 
că cei ce vor fi ispitiţi nu vor putea să scape de minia lui Dumne,.
zeu, nici pe pămînt, nici pe mare. Dar cu cît mai greu va fi aceasta 
întru venirea lui Antihrist, nu numai într-o parte a pămîntului 
evreiesc, ci în tot pămîntul, în unghiurile căruia vor sta patru 
ingeri implinind voia lui Dumnezeu, slujbele date lor iar nouă 
neştiute. Ţinerea vînturilor arată şi liniştirea bunei întocmiri a 
făpturii. şi nouă ne arată scăparea celor răi. Pentru că cu vîntu
rile se hl';JneSC pomii ce sînt pe pămînt şi înfloresc şi pe mare 
umblă corăbiile cu vint. 

Verset: 2 

"Am văzut, apoi, alt înger care se ridica de la răsăritul soa
l'elui şi avea pecetea Viului Dumnezeu. Ingerul a strigat cu glas 
puternic către cei patru îngeri, cărora li s-a dat să vatăme pămîn
tul si marca" , 

Tîlcuire: 

"Şi am văzut alt înger de la răsăritul soarelui, care avea 
(Iezechiel 9) pecetea viului Dumnezeu" acest lucru l-a văzut si 
Iezechiil care a văzut un om îmbrăcat în alb, adică in haină luni~l 
albă şi care insemna frunţile (pecetluia) ce suspinau, ca să nu 
piară drepţii cu cei nedrepţi pentru neştiinţă. Pentru că nici în
gerii de multe ori nu ştiu bunătăţile cele ascunse ale sfinţilor. 
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Marginal: Adică s-au pecetluit şi s-au însemnat credincioşii 
lui Hristos care au scăpat de bătăile romanilor cînd s-a stricat 
Ierusalimul. 

Aceasta i s-a arătat fericitului, cînd a văzut puterea cea înaltă 
ce le poruncea acelor sfinţi îngeri muncitori, ca să nu le facă nimic 
celor păcătoşi pînă ce nu vor cunoaşte pe slujitorii adevărului, 
care se vor despărţi prin pecetluire. Iar aceasta s-a făcut prin 
multe părţi prin cei ce crezuseră în Hristos şi care au scăpat de 
dărîmarea Ierusalimului de către romani CÎnd au fost muIte 
milioane, precum spune marele Iacob către dumnezeiescul Pavel. 
Mulţimea cea multă însă va fi pe vremea lui Antihrist cînd vine 
acesta, cînd pecetea Crucii celei de viaţă făcătoare va despărţi ne
credincioşii de cei credincioşi, care fără de sfială şi cu îndrăzneală 
vor purta semnul lui Hristos înaintea păgînilor (se vor însemna cu 
semnul Crucii) pentru aceia zice îngerul: 

Verset: 3 

"Zicînd: Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă 
ce nu vom pecetlui, pe ,frunte, pe robii Dumnezeului nostru". 

Tîlcuire: 

Marginal: Cînd il bate Dumnezeu pe om pentru păcate şi cele
lalte făpturi pătimesc împreună cu omul. 

In ce chip s-a făcut făptura pentru noi tot aşa cînd ne mun
cim noi şi ea se împărtăşeşte de bătăile acestea, precum şi atunci 
cind se slăvesc sfinţii, împreună se veseleşte făptura. Pentru 
aceasta învăţăm că şi celor ce fac bine le trebuieşte ajutorul înge·· 
rilor cu pecetea Duhului cea dată nouă mai înainte de aduecrea 
ispitelor. 

Marginal: 'Ajutorul îngerilor este foarte folositor în .ispite. 
Căci se vede din lucrare cînd le cerem ajutorul îngerilor, iar 

cei ce nu le cer ajutor rămîn neajutoraţi pentru că nu cer ajutor. 
Marginal: De către ,îngeri, căci singuri Inu vor să facă bine, de 

aceia cer ajutor de la îngeri. 

Verset: 4 

"Şi am auzit numărul celor pecetluiţi: 144.000 de pecetluiţi, 
din toate seminţiile fiilor lui Israil". 

Verset: 5 

"Din seminţia lui Iuda 12.000 de pecetluiţi" 

Tîlcuire: 
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Inchipuirea numelor celor 12 patriarhi. Iuda se tîlcuieşte măr* 
turisire, aici sînt arătaţi cei ce se mîntuiesc prin mărturisirea lui 
Hristos cel răsărit din Iuda. 

Verset: 5 

"Din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii" 
Tîlcuire: 

Ruben, fiul vedeniei se tîlcuieşte, prin care se închipuiesc cei 
ce au agonisit vedenia duhovnicească prin curăţia inimii. 

Verset: 5 

"Din seminţia lui Gad, douăsprezece mii" 
Tîlcuire: 

Gad, ispită se tîlcuieşte, prin care se arată cei ce se încunu
nează prin răbdarea ispitelor ca şi Iov. 

Tîlcuire: 
Verset: 6 

"Din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii" 
Aşer, se tîlcuieşte fericire, prin 'care pentru viaţa cea vrednică 

sînt arătaţi cei ce moştenesc fericirea Stăpînului şi cei ce se în
vrednicesc a sta de-a dreapta Stăpînului Hristos şi se numesc fiii 
luminii şi ai zilei. 

Verset: 6 
"Din seminţia lui N eftalim douăsprezece mii" 

Tîlcuire: 

N eftalim, rugăciune se tîlcuieşte, prin care se însemnează cei 
ce se lipesc de Dumnezeu cu rugăciunea neîncetată. 

Verset: 5 

"Din seminţia lui Manase, douăsprezece mii" 
Tîlcuire: 

Manase, se tîlcuieşte uitare, adică cei ce uită cele de pe urmă 
şi casele părinţilor pentru dragostea lui Dumnezeu. 

Verset: 7 

"Din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii" 
TîZcuire: 

Simeon ascultare se tîlcuieşte, adică cei ce se îndreptează prin 
ascultarea dumnezeieştilor porunci. 

Tîlcuire: 
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Verset: 7 

"Din seminţia lui Levi, douăsprezece mii" 
Tîlcuire: 

Levi, primit se tîlcuieşte, prin care se înţeleg cei primiţi de 
Hristos pentru viaţa lor cea sfîntă, însă Levi al optulea s-a pus 
arătînd că preoţia cea adevărată (faţă în faţă cu Hristos) după a 
opta zi a învierii va fi. 

Verset: 7 

"Din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii" 
Tîlcuire: 

Isahar, plată se tîlcuieşte, adică cei ce iau plată de la Dumne
zeu pentru că vieţuiesc în fapte bune. 

Verset: 8 

"Din semiaţia lui Iosif, douăsprezece mii" 
Tîlcuire: 

Iosif, adăugire se tîlcuieşte (înmulţire sau creştere) adică cei 
ce primesc cele ce sînt de trebuinţă lor pentru ca apoi să li se 
adauge împărăţia cerului. 

Verset: 8 

"Din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii" 
Tîlcuire: 

Zabulon, locaşul puterii, sau bună mireasmă se tîlcuieşte, prin 
care se înţeleg cei întăriţi peste puteri prin săIăşluirea lui Hristos 
şi care s-au făcut bună mireasmă Lui, precum zice Pavel (II 
Cor. 2). 

Verset: 8 

"Din seminţia lui Veniamin, douăsprezece mii" 
Tîlcuire: 

Veniamin se tîlcuieşte fiul durerii sau fiul zilei, sau fiul lu
ceafărului de dimineaţă, adică cei ce împlinesc numărul cu dureri 
de inimă, ori credincioşii cei din evrei, ce au scăpat atunci din ,ro
bia romanilor sau care este lucru mai credincios, cei ce se vor 
mîntui prin credinţă dintre evrei, atunci Ia sfîrşitul lumii, de vre
me ce, cum zice Apostolul Ia Rom. 11: După intrarea plinirii nea
murilor tot Israilul se va mîntui. Şi amîndouă sînt primite. (Vezi 
d, după ce se va plini numărul celor mîntuiţi din neamuri, tot Isra
elul se va mîntui, adică toţi care vor crede de atunci inainte în 
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Hristos. Iar cind zice că o rămăşiţă se va mîntui, arată că numai 
cei ce vor crede înainte de venirea a doua a Domnului se vor 
mintui, nu şi cei ce n-au crezut şi au murit. Imiă mi se pare că 
rîvnă a tocmirii arată din fiecare seminţie, înmulţirea seminţiei 
Apostolilor prin cei 12 înmulţindu-se în numărul cel deplin al 
miilor şi aşa plin ind miile ce s-au zis. (prin 12 000 se înţeleg toţi 
cei credincioşi şi care au venit prin propovăduirea Apostolilor şi 
a Prorocilor. 

Marginal: Adică patriarhii Legii Vechi. Fiecare Apostol avînd. 
cite :12000 de pecetluiţi, prill care se înţeleg toţi cei pe care i-au 
adus la credinţă. 

De vreme ce ucenicii au fost ai seminţiei celei căzute pe pămînt 
pentru iubirea de oameni, care a crescut roadă de multe feluri a 
mîntuirii a toată lumea. Şi să se ştie aceasta că neamul lui Dan 
nu s-a pus împreună cu celelalte, pentru aceasta, că din el se va 
naşte Antihrist, ci în locul lui s-a pus seminţia lui Levi, deşi aceia 
este preoţească de demult şi nu vine la număr. 

Iar tîlcuirea numerilor poate asemăna fiecărei seminţii vreo 
înţelegere cuvioasă oarecare, precum se pune întru cei de aproape. 
Pe Iosif l-a pus in locul lui Efrem, feciorul său. 

Marginal: Iar Manase în rînd se pune, căci Levi se pune în 
locul lui Dan, iar Dan se scoate. 

Şi cu cuviinţă şi numărul acestora intocmai s-a pus precum 
s-a spus şi pentru cele 12 căpetenii evreieşti de demult şi pentru 
oamenii ce s-au pus în locul lor, peste tot pămîntul, adică dumne
zeieştii Apostoli precum s-a scris şi p:rin ei evreii cei risipiţi pe 
pămînt În vremurile de apoi se vor munci (evreii fiind de partea 
lui Antihrist). 

PENTRU POPORUL CEL FARA DE NUMĂR DIN NEAMURI 
Il\1BRĂCAT IN HAINE ALBE 

Versetelc: 9. 10 

"După aceea, m-am uitat şi iată mulţime multă, pe .care ni
meni nu putea s-o numere, din tot neamul şi seminţiile şi popoa
rele şi limbile, stînd Înaintea tronului şi Înaintea Mielului, îmbră
cată În veşminte albe şi avînd în mînă ramuri de finic". 

Tîlc1Lire: 
Aceştia sînt cei de care zice David: "Psalm 138 - Şi-i voi nu

măra pe ei şi mai mult decît nisipul se vor înmulţi" sînt cei ce s-au 
luptat muceniceşte pentru Hristos şi care se vor mai lupta încă 
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bărbăteşte în vremile cele de apoi, din tot neamul şi semInţia şi 
care şi-au vărsat sîngele lor pentru Hristos şi şi-au albit astfel 
hainele bunătăţiIor lor şi le vor mai albi. Ţinînd în mîini ramu
rile de finic simbolizează biruinţeIe cele prea drepte şi albe ale 
inimilor care le sînt de mare folos. Inaintea tronului lui Dumne
zeu, adică al odihnei lui Dumnezeu dănţuind ei şi ca nişte slugi 
bine pricepute aducînd mărire dătătorului de biruinţe peste 
draci. 

Marginal: Şi împrejurul scaunului' de heruvimi şi 24 de bătrîni 
şi toţi se înţeleg că sînt. -

Versetele: 11, 12 

"Şi toţi îngerii stăteau imprejurul tronului bătrînilor şi al ce
lor patru fiinţe şi au căzut înaintea tronului, pe feţele lor, şi s-au 
închinat lui Dumnezeu. Zicînd: Amin! Binecuvintarea şi slava 
şi înţelepciunea şi mulţumirea şi cinstea şi puterea şi tăria -
Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin!" 

Tîlcuire: 

Toţi îngerii stăteau împrejurul tronului şi al bătrînilor. Iată o 
biserică a îngerilor şi a oamenilor. 

J'/[arginal: Biserică în ceruri au şi o laudă: lauda lui Dumnezeu. 
Şi cei ce se arată de mult înfricoşaţi oamenilor celor asemenea 

cu îngerii, precum ştim.' din Daniil, atunci împreună cu slujitorii, 
cu oamenii vor fi. Şi după inţelegerea oarecăror sfinţi, se arată 
intru sine in trupurile lor, pentru scrierea împrejur în loc. 

Marginal: îngerii se arată in trupuri nu fireşti, p:reeum oame
nii în trup ci-şi iau trup, precum ştie Dumnezeu, sehimbădos. Însă 
~.scriere împrejur" este a trupului firesc ce are lungime, lilţime, 
adincime, pe care o putem cuprinde noi, pentru aceia vrea Dum
nezeu de se scriu împrejur şi îngerii, ca 5:l-i putem vedea. 

Şi după altă înţelegere, că nu este deosebire in trei jJ21'ţi, in 
lung, in lat şi în adînc (lucru ce este firesc lucrurilor), pentru 
aceia nu se arată. in firea lor, ci precum voieşte Dumnezeu aşa se 
schimbă. îngerii şi se scriu împrejur. Imprejurul oricum al Heru
vimilor şi al bătrînilor stind, arată prin stare mărimea cinstei cu 
care slăvesc ceia ce se închipuiesc prin numărul bătrînilor, de Ia 
care toţi să trimită lui Dumnezeu mulţumită pentru biruinţa cea 
c:l'lliousu ce a făgăduit-o întru noi. 
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Verset: 13 

"Iar unul din bătrîni a deschis gura şi mi-a zis: Aceştia care 
sînt imlwăcaţi în veşminte albe, cine sînt şi de unde au venit?" 

TîIcuire: 
"~~1 

Şi a răspuns unul din bătrîni ... Indeamnă cu întrebare pe fe
ricitul cel ce i s-a arătat spre dobindirea celor ce a văzut (Ioan). 
Iar el cu neştiinţa se înţelepţeşte punînd-o înainte, se învaţă de la 
cele ce i s-au arătat. 

Versetele: 14, 15 

"Zis-am către el: Doamne, Tu ştii. El mi-a răspuns: Aceştia 
sînt cei care vin din strîmtorarea cea mare şi şi-au spălat veş
mintele lor şi le-au făcut albe în sîngele Mielului. Pentru aceea 
sînt înaintea tronului lui Dumnezeu, slujind ziua şi noaptea în 
templul Lui; şi Cel Care şade pe tron înălţa-va cortul Lui asupra 
lor;" 

Tîlcuire: 

Şi mi-a zis mie ... Fericiţi sînt care vor lua roadă, pentru oste
nelile lor cele trecătoare odihnă veşnică şi care vor împărăţi îm
preună cu Hristos pentru că au pătimit împreună cu Dînsul şi cei 
ce-i vor sluji Lui pururea. Spunînd aici "ziua şi noaptea" arată 
neîncetal'C, că acolo noapte nu va fi, ci o zi continuă care în locul 
soarelui celui firesc va fi luminată cu soarele cel mai presus de 
fire cu Soarele Dreptăţii. Prin aceiaşi noapte se înţeleg şi tainele 
cele ascunse şi cunoştinţele cele adinci, iar ziua le arată pe cele 
arătate şi lesne de înţeles. Iar Biserica Acestuia (templul) este 
toată făptura cea înnoită cu Duhul şi mai ales ceia ce au păzit 
arvuna Duhului întreagă şi neatinsă cum s-au făgăduit, şi cu 
această arvună au trăit şi au petrecut. 

Verset: 16 
"N u vor mai flămînzi, nici nu vor mai înseta, nici nu va mai 

cădea soarele peste ei şi nici o arşiţă". 
Tîlcuire: 

Adevărat este că pîinea cea cerească şi apa vieţii vor avea. Şi 
de la ispitele cele arătate prin "soare" şi prin "arşiţă" nu vor mai 
pătimi durere, nici întristare, că vremea luptelor va trece. 

Verset: 17 

"Căci Mielul, Cel Care stă în mijlocul tronului, îi va paşte pe 
ei şi-i va aduce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge 
orice lacrimă din ochii lor". 



Tîlcuire: 

Zicînd: "Ii va paşte pe ei" arată că cei ce vor fi păscuţi de că
tre Hristos atunci, nu se vor mai teme de năvala lupilor. Pentru 
că atunci lupii se vor trimite în focul cel nestins. Cei păscuţi de 
Hristos vor fi lîngă cele curate şi prea desfătate izvoare ale cu· 
no~tinţei de Dumnezeu celei; mai presus de fire. Prin apă s-a ară
tat turnarea cea de prisosit a Duhului lui Dumnezeu, precum a 
spus Domnul, despre cei ce vor crede in El dup~ dreptate: "Oli 
izvoare de apă vie vor curge din pîntecele lui" cu care sfinţii se 
vor adăpa atunci de prisos ÎNtru bucurie şi intru veselie Hira, de 
sfîrşit. Aceasta va fi după ce se va strica cunoştinţa cea din parte, 
cind vor dobîndi desăvirsirea si se vor dezbrăca de ~triciiciunea , , 

schimbării. 

Capitolul 8 

DEZLEGAREA PECEŢII A ŞAPTEA, CARE ARATĂ ÎN CE CHIP 
PUTERILE CERESTI' ADUC LUI DUMNEZEU RUGĂCIUNILE , 

SFINŢILOR CA NIŞTE MIRESME 

Ve1'sctcZc: 1, 2 

"Şi cind Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în 
cer ca la o jumătate de ceas. Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care 
stau înaintea lui Dumnezeu şi li s-au dat lor şapte trîmbiţe". 

Tîlcuire: 

N umărul de şapte îngeri prin sfintul acesta se ia, ca cel ce se 
uneşte cu veacul acesta şi cu Simbăta şi\ ~u odihna sfinţilor şi drept 
curge. Prin desfacerea peceţii a şaptea dezlegarea vieţii pămîn
teşti se închipuieşte, CÎnd şapte ingeri vor sluji prin munci asupra 
oamenilor care vor fi vrednici de certare şi de munc:::'. Iar "tăce
rea" arată buna rînduială a îngerilor şi temerea de Dumnezeu şi 
neştiinţa celei de a doua veniri. Iar: "jumătate de ceas" arată scur
bl"ea vremii bătăilor şi arătarea împ.irăţiei lui Hrisos pe pămînt. 

Verset: 3 

"Şi a venit alt înger şi a stat Ia altar, avînd cădelnită de aur", , 

Tîlcuire: 

Şi a venit altingel' şi a stat la altar ... Deşi se schimbă În ma
terii şi în inchipuiri, peste fire sînt cele ce se pot vedea de sfinţi 
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atît altarul, cît şi cădelniţa şi o!.'ice se spune. Deci înaintea unui 
astfel de jertfelnic stînd îngerul şi cădelniţa cu tămîie fiind, a 
adus lui Dumnezeu rugăciunile sfinţilor, ca nişte tămiieri. Prin 
acestea cercau să micşoreze Dumnezeu chinurile păgînilor dia 
muncă şi a celor fără de lege din veacul viitor după sfîrşitul a toa
tă lumea. Şi ca să dea prin venirea Sa plată celor ce s-au ostenit 
şi aşa vorheşte de cele viitoare. 

Verset: 3 

"Şi i s-a dat lui tămîie multă, ca s-o ducă împreună cu rugă
ciunile tuturor sfinţilor, pe jertfelnicul de aur dinaintea tronului". 

Tîlcuire: 

Altarul cel de aur este Hristos, în care s-a pus toată puterea 
de slujbă sfîntă şi s-a întărit să aducă jertfele mucenicilor, al că
ror chip a fost altarul lui Moisi ce i s-a arătat în munte prin cod. 
Iar tămîierile sînt rugăciunile sfinţilor, care sînt bună mireasma 
lui Dumnezeu. Zicînd: înaintea tronului, spune că sînt înaintea 
sfintelor puteri cele preaînalte ale lui Hristos, pentru vărsarea în 
ele a dragostei dumnezeieşti celei arzătoare şi a ştiinţei celei cu
rate şi prea alese, aceasta o arată prin tîlcuirea numelor, a pute
rilor celor preaînalte ce sînt aproape de Dumnezeu. 

Versetele: 4, 5 

"Şi fumul tămîiei s-a suit, din mîna îngerului, înaintea lui 
Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. Apoi îngerul a luat 
cădelniţa şi a umplut-o din focul jertfelnicului şi a arURcat-o pe 
pămînt; şi s-au pornit tunete şi glasuri şi fulgere şi pămîntul s-a 
cutremurat" . 

Tîlcuire: 

Fumul tămîiei s-a suit. Rugăciunile sfinţilor ce se aduc prin 
îngeri sint primite şi umpEnd cădelniţele din focul cel de muncă 
l-a făcut să se verse pe pumint, precum i s-a arătat de demult lui 
Iezechiil, cum că a luat unul din Heruvimi din focul acesta şi 5-,3 

dat îngerilor ce au fost trimişi să-i ucidă pe locuitorii din Ierusa
lim. Chipul acestui înger îl poartă fiecare arhiereu (episcop) ca lH1: 

mijloritor btre Dumnezeu şi oameni, care înalţă rugăciunile 
unora şi mHostivirile altora cu rugăciunea, iar pe cei păcătoşi îi 
mustru sau cu cuv1ntul sau cu ce:dăl'Î mai grele. Şi s-au făcut gla
suri şi tunete, prin aceasta araEi toate g1.'oazele cele dinaintea sfîr
şitului. Precum se cunoşteau şi în muntele Sinai semnele venirii 
lui Dumnezeu, care pe toţi îi vor îngrozi şi-i vor aduce la întoar
cere pe cei mai pricepuţi. 
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Verset: 6 

"Iar cei şapte îngeri, care aveau cele şapte trîmbiţe, s-au gătit 
ca să trîmbiţeze". 

TîZcuire: 

Iar pe noi cei pecetluiţi cu cinstit şi scump numele lui Hristos 
si care dorim mărirea sfintilor sÎ-i cerem scăuare ca niste bolnavi 
~ ,}...., 

din patimile viitoare, cele rele, iubitoru! de o3menÎ Dumnezeu, 
~el ce ceartă, să nu ne dea morţii păcatului precum s-a scris, ci să 
facă bune zilele cele rele ale muncii de veci, cînd i se va siiipa 
'groapă scornitorului păcatului, locul cel nelumiHat şi pjl'ca de
desubt al gheenei. Şi să ne facă sălaş împreună cu sfin.ţi} , unde 
va fi Io:::aşul tuturor celor ce se vor veseli împreună cu singur 
Mintuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezetd nostru, căruia S8 cu
vine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună cu TatăJ şi 
cu Prea Sfintul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

;~ 

DESPRE CEI SAPTE îNGERI DINTRE CARE TRÎMBITIND , , 

CEL DINTÎI S-AU COBORÎT PE pAMINT 
GRINDINA, FOC ŞI SINGE 

Verset: 7 

"Şi a trîmhiţat întîiul înger, şi s-a pornit grindină şi foc ameil
tecat cu sînge şi au căzut pe pămînt; şi a ars din pămînt a treia 
parte, şi a ars din copaci a treia parte, iar iarba verde a ars de tot". 

Tilc'Liire: 

Unora li s-a părut că acestea închipuiesc munca păcătoşilor în 
gheenă şi se zice pentru durerile cele ce se vor simţi acolo. Noi 
socotim mai ales aceasta, cum că nu a treia parte din cei ce se vor 
munci, va fi în veacul cel viitor din toată firea omenească, ci mult 
mai mulţi. Pentru că zice (Matei 7) largă este calea care duce la 
pieire, dar mult mai multe bătăile cele dinaintea sfîrşitului ce se 
arată aici. însă grindina închipuieşte că din cer se vor pogori după 
judecata cea dreaptă nişte munci ca acestea. Iar focul amestecat 
cu sînge arată cele ce se fac in toate zilele prin miinile păgînilor, 
sfărîmările cetătilor si arderea lor cu foc si uciderea oamenilor. , , , 
De unsle vedem că mai puţin de a treia parte din făpturile de pe 
părulnt au fost cuprinse ~i omorîte, pentru că războaiele nu nu
mai îi pierd pe oameni ce le distrug şi cele pe pămînt. Şi fericitul 
Ioan cind zice că va veni foc şi sînge şi fumegare de fum mai 
îna:nte de ziua cea mare a doua, întăreşte înţelegerea noastră şi 
tlllguirea de cele ce s-au spus. 
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DESPRE AL DOILEA INGER ŞI PIERDEREA 
CELOR DIN MARE ŞI lNSUFLEŢI'fE (VII) 

Versetele: 8, 9 

"A trîmbiţat, apoi, al doilea inger, şi ca un munte mare În
cins de flăcări s-a prăbuşit în mare şi a treia parte din mare s-a 
prefăcut în sînge. Şi au murit a treia parte din făpturile cu viaţă 
în ele care sînt în mare şi a treia parte din corăbii s-a sfărîmat". 

Tîlcuire: 

Şi marea cu cele ce sînt ea (unii au înţeles) cum că va arde cu 
foc pentru aceasta am socotit că arată vremea de după înviere. 

Marginal: Prin mare, lumea se înţelege, precum mai jos care 
va arde pe (cei păcătoşi adică) în gheenă împreună cu diavolul, 
care ca un munte de foc arzînd şi acum se aruncă în mare, adică 
e aruncat în lume de arde cu focul ispitelor pe cei ce nu pot birui 
vicleniile lui şi atunci cu toţi ai lui va fi aruncat în gheena, care 
este arătată prin mare ... 

tnsă pomenirea numai de a treia parte, nu aşa ni s-a arătat 
nouă ca adevărată, de vreme ce (precum s-a zis) mai mulţi vor fi 
cei ce se vor munci decît cei ce vor scăpa de muncă. 

tnsă după altă înţelegere, nu este rău de se va numi viaţa de 
acum "mare", ca să se întă.rească aceasta şi cum că a treia parte 
din cele ce sint în ea, o spune pentru adincul judecăţilor lui Dum
nezeu, care pe unii cu adevărat curînd îi munceşte, iar pe a'lţii îi 
aşteaptă să se întoarcă şi să se pocăiască. Iar prin "munte mare" îl 
intelegem pe diavolul (precum au înţeles şi alţi dascăli) pe care-l 
arde şi acum cu focul mîniei împotriva noastră şi va fi ars apoi 
În gheenă (diavolul). Acesta, diavolul în vremea puterii lui libere 
a treia parte în mare (adică din lume) din corăbii şi din insule şi 
din cele ce sint însufleţite care înoată le strică şi pierde, precu~ 
i-a făcut de mult şi lui Iov. Că diavolul este vrăjmaş şi pedepsitor 
după judecata cea dreaptă a hd Dumne'lcu. Pentru că aceluia că
ruia i se plead~ cineva şi se supune, aceluia îi este rob, după SPU~;3i 
Apostolu!ui. Apoi mai înţelegem că li se aduce moartea SUf],3-

tească {~e!or ce hulesc în marea lumii cu cuvintele şi cu faptele lor. 

DESPRE AL TREILEA iNGER SI DESPRE , 
AMĂRAcIUNEA APELOR 

Ver~etele: 10, 11 

"Şi a trîmbiţat al treilea înger, şi a căzut din cer o stea Ul';a:;;~, 
arzînd ca o făclie, şi a căzut peste a treia parte din rîuri şi peste 
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izvoarele apelor. Şi numele stelei se chiamă Ahsintos (Pelin). Şi 
a treia parte din ape s-a făcut ca pelinul şi mulţi dintre oameni 
au ll1Ul'it din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare." 

TîZcuire: 

Unii zic că prin Absintos (Pelin) ce are amărăciunea, durerea 
ce va să fie a păcătoşilor ce se vor munci in gheenă o arată aici, 

, care pentru mulţime (ce este lucru adevărat) ape se chiamă. Noi 
socotim că prin aceasta se însemnează şi durerile care sînt în vre
mea aceasta de acum. Şi steaua arată sau că din cer vin acestea 
(adică duhurile) asupra oamenilor, sau că prin acestea se arată 
diavolul, de care zice Isaia (14, 12) cum 8i căzut din cer stea de di
mineaţă? Căci acesta care-i adapă pe oameni prin dulceaţă cu răz
vrătire tulburată şi amară şi se slobozeşte de aduce bătăi 
asupra oamenilor (însă nu asupra tuturor, ci numai peste a treia 
parte, pentru multă răbdarea lui Dumnezeu) şi pentru că nu cred 
că va fi răsplătire în veacul cel viitor punînd ca pricinuitor al 
morţii lor sufleteşti pe diavolul. De vreme ce' amare lucruri vor 
veni asupra acelora ce se vor afla Înaintea sfîntului, din care 
cele ce se văd au curs mai înainte işi mai ale~ la început întîmpi
nînd pe Domnul, aşa cum le-a arătat el. Dacă nu voim să ne osîn
dim pe noi inşine este de nevoie după zisa Apostolului: (1 Cor. 11, 
31-32) "Că de ne-am fi socotit noi pe noi ÎNşine nu ne-am fi osîn
dit. Dar fiind judecaţi de Dumnezeu sîntem certaţi" ca să luăm cu 
mulţumită darurile sale, precum vedem pe cei pricepuţi ce sînt 
bolnavi trupeşte, că ei rabdă cînd îi taie şi îi ard doftorii, şi cu du
rere îi tămăduiesc pe ei. Ci dea Dumnezeu ca şi noi sufleteşte vin
decîndu-ne şi nea ducînd nici o materie pentru hrana cuptorului 
Gheenei ce arde cu foc, să nu ne osîndim cu lumea, ci să împără
ţim in veci cu Hristos, căruia i se cuvine toată slava, cinstea şi 
inchinăciunea şi mărirea împreună cu Părintele Lui cel fără de 
inceput şi cu Prea Sfintul Duh, acum şi pururea şi in vecii vecilor. 
1\ • ! 
t:hmlll. 

DESPRE AL PATRULEA INGE;s GI , 

ÎNTOARCEREA LUMINĂTORILOR 

Verset: 12 

"Şi a trîmbiţat al patrulea inger; atunci a treia parte din soare 
a fost lovită şi a treia parte din lună şi a treia parte din stele, ca 
să fie întunecată a treia parte a lor şi ziua să-şi piardă din lumină 
a treia parte şi noaptea tot aşa". 
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Tîlcuire: 
Acestea socotim că sînt tot Ia fel ca şi cele ce s-au zis de pro· 

rocul loiI despre soare şi lună, ce s-au tîlcuit mai dinainte, după 
răspunsul Stăpînului pentru sfîrşit (loiI 2). 

Marginal: Aceasta a tîlcuit-o Hristos atunci cînd l-au întrebat 
Apostolii despre sfîrşitul veacului. Iar ziceau pentru a treia parte 
a luminătorHor şi a stelelor, că arată a treia parte din cursul zilei 
şi a nopţii, că se cunoaşte, că nici atunci, nu va aduce Dumnezeu 
mînie neamestec8.tă. 

Marginal: Prin curgerea zilei şi a nopţii a treia înţelegere se în
chipuieşte, milostivirea ce se înţelege prin cuvîntul ce zice că nici 
3tund ... şi a ... Paharul neamestecat se înţelege mînia cea de
săvîrşită. 

Şi slohozlnd să simtă durere cei răniţi, a treia parte ce este 
curgere a vremii, pe ascuns ii chiamă pe aceia la pocăinţă, lăsînd 
mai multă parte, că cine va putea suferi paharul cel neamestecat 
al mîniei lui Dumnezeu! 

Verset: 13 
"Şi am văzut şi am auzit un vultur, care zbura spre Înaltul 

cerului şi striga cu glas mare: Vai, vai, vai celor care locuiesc pe 
pămînt, din pricina celorlalte glasuri ale trîmbiţei celor hei in
geri, care sînt gata să trîmbiţeze!" 

TîZcui1'e: 

"Vai, vai, vai celor ce locuiesc pe pămînt" prin aceasta se arată 
împreună pătimirea şi iubirea de oameni a dumnezeieştilor În
geri, cărora după urmarea lui Dumnezeu le pare rQu de păcătoşii 
ee se vor munci. Şi cu mult mai mult de aceia, care nici după bă
tăi nu se întorc, cărora mai ales acest amar le slujeşte că pe pă
mînt locuind şi gîndind numai de cele pămînteşti, miroseau pulbe
rea în locul unsorii ce 5-a vărsat pentru noi. Iar celora ce sînt în 
ceruri pricina cununilor celor neveştejite şi a răsplăţiIor şi a da
rurilor le sint durerea de jos şi greutăţile. 

Capitolul 9 

DESPRE AL CINCILEA ÎNGER ŞI DESPRE LĂCUSTE 
ŞI DE CHIPUL LOR 

VerseteZe: 1, 2, 3, 4, 5 
"Şi a trîmbiţa! al cincilea înger, şi am văzut o stea căzută din 

cer pe pămînt şi i s-a dat cheia fîntînii adîncului". 2. "Şi a deschis 
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fîn tina adîncului şi fum s-a ridicat din fîntînă, ca fumul unui cup
tor mare, şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul .fîntînii". 
3. "Şi din fum au ieşit lăcuste pe pămînt şi Ii s-a dat lor putere 
precum au putere scorpiile pămîntului". 4. "Şi li s-a poruncit să 
nu vatăme iarba pămîntului şi nici o verdeaţă nici un copac, fără 
numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile 
lor." 5. "Şi nu li s-a dat ca să-i omoare, ci ca să fie chinuiţi cinci 
luni; şi chinul lor este la fel cu chinul de scorpie, cînd a înţepat 
pe om". 

Marginal: Acestea ce le înţeleg alţii, nu le socoteşte Sfîntul 
Andrei să fie adevărate, pentru aceia arată adevărul mai jos, că 
acestea nu vor fi dup~ judecată ci ma?ţ înaintea sfîrşitului pe vre
mea lui Antihrist, cînd se vor împuţina zilele. 

Tîlcuire: 

Oarecare zic, că steaua care a căzut din cer pe pămînt sau în 
valea lui Iosafat ce a rămas la judecată, este îngerul lui Dumne
zeu ce se va pune peste mUl'1ci, iar fîntîna adîncului e gheena, din 
care fumul ce va ieşi va lucra de nu vor mai vedea soarele cei 
ce se vor munci acolo, ,nici văzduhul, iar lăcustele, viermii, de care 
zice prorocul: "Viermele lor nu va muri". Iar "Să nu strice iarba 
pămîntului, ci numai pe oameni să-i muncească", o spune pentru 
că se vO'r slobozi făpturile din stricăciunea aceasta la care sînt 
supuse acum. Iar ceia ce zice cinci luni, aceia o vreme hotărîtă 
zice că se vor munci foarte tare şi groaznic, iar după aceia mai 
slab şi în veci. Iar eu mărturisesc că "steaua" este îngerul lui 
Dumnezeu, care după slobozenia lui Dumnezeu îi va scoate pe 
viclenii draci cei judecaţi şi-i vor da adîncului. Pe care Hristos 
după ce s-a întrupat i-a legat, ca mai înainte de sfîrşit lucrînd 
faptele lor să dobîndească după aceia o muncă' fără de sfîrşit. 

Marginal: Dracii acum sînt legaţi ca să nu fie daţi adîncului, 
iar după judecată vor fi aruncaţi in munca cea de veci (adînc). 
Iar "fumul" este intunericul înmulţirii lor ce va m.erge înaintea 
faptelor lor celor videne, cărora după ce se vor arăta, li se va da 
putere să-i mănince pe oameni. 

Iar "iniunecarea soarelui şi a văzduhului" aratj' fn!unecarea 
suHetulEi oamenilor acelora, care se înduleesc dehu"'11n5. ~au arată 
dragoste arz'~toare 'Il dureri şi in necazuri. C"i Întun.~:ricu! celor 
ce sint in dureri lumină se socoteşte. Iar 19lcustele cele înţelegă
toare care vor veni peste oameni după asemănarea sCOl"piilor, ara-
t v v l' v f' 't v f· t "t v v J ' a camga s lrşl, ascunsa va -1 1110a1' ea cea va 81natOm'e oe su-
flete din cauza faptelor rele, care fapte rele vor fi pe fruntea ce
lor neînsemnaţi cu pecetea lui Dumnezeu şi a celor neluminaţi cu 
luminarea crucii, celei de viaţă făcătoare. Căci nu luminează prin 
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Duhul Sfînt lumina lor mintea oamenilor spre slava lui Dumne
zeu. (Mt. 5). 

Iar munca cea de cinci luni, socotim că închipuie sau împuţi
narea vremii (Mc. 13) ("Că de nu s-ar împuţina zilele acelea nu 
s-ar mîntui tot trupul, după cuvîntul lui Iisus") sau o vreme oare
care încincită pentru cinci simţuri prin care intră păcatul în om 
sau o vreme hotărîtă şi numai de Dumnezeu singur ştiută. 

Verset: 7 

"Şi în zilele acelea vor căuta oamenii moartea şi nu o vor afla 
ŞI vor pofti să moară; moartea însă va fugi de ei" Le. 23. 

Tîlcuire: 

"Vor cRuta oamenii moartea" prin aceasta se însemnează mă
rimea necazurilor, pentrucă cei ce sînt în necazuri au obicei a 
chema moartea ... Dar poftind-o ei, ea nu vine deşi sînt în neca
zuri, aceasta este judecata lui Dumnezeu, prin care se judecă lu
crul ce este de folos, ca prin amărăciunea ispitelor celor cu durere, 
să urască oamenii păcatul ca pe unul ce chiamă şi produce 
moartea. 

Versetele: 7, 8, 9 

"Iar inE.ţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pl'egătiţi de 
război. Pe capete aveau cununi ca de aur, şi feţele lor erau ca fe
ţele oamenilor". 8. "Aveau păr ca femeile şi dinţH lor erau ca din
ţîi leilor" 9. "Aveau, apoi, platoşe ca platoşele de fier, iar vuietul 
aripilor lor era la fel cu vuietul unei mulţimi de care şi de cai 
care aleargă la luptă". 

Tîlcuire: 

"Infăţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiţi de răz
boi". Prin toate acestea şi prin cele ce se vor spune după aceste~, 
lăcustele ce s-au numit, unii au tîlcuit să fie îngerii lui Dumne
zeu, ce se vor pune peste munci, fiind puse cu închipuire. Sau 
pentru înfricoşata şi groaznica judecată, sau pentru grabnica şi 
cumplita muncă, ce li se va da celor osimIiti în gheenă. 

Iar mie mi se pare că prin lăcustele acestea mai vîrtos se în-
ţeleg viclenii draci,care sînt gata 'la război împotriva noastră. 

Pe capul lor cununi de aur purtind, purtind ei biruinţele lor cele 
peste noi, socotind ei că biruindu-ne pe noi prin dulceaţă se încu
nunează cu biruinţă, iar zalele de fier, arată împietrirea inimii lor. 
"Glasul (vuietul) aripilor lăcustelor celor înţcleg5toare, se asea-
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mănă cu glasul căruţelor de război, socotim că este amărăciunea 
cea înaltă a lor. Şi iată că se luptă cu noi de sus, după zisa lui Da
vid (psalm, 55). 

T/ersetele: 10, 11, 12 

"Şi aveau cozi şi bolduri asemenea scorpiilor; şi puterea lor 
este în cozile lor, ca să vatăme pe oameni cinci luni". 11. Şi aveau 
ca impărat al lor pe îngerul adîncului, al cărui nume, în evreieş
te, este Abaddon, iar în elineşte Apollion". 12. "Întîiul" vai" a tre
cut: iată vine încă un "vai" şi încă unul, după acestea". 

::\Iarginal: Cînd zice că avea împărat pe îngerul, se înţelege că 
şi dracii au mai mari peste ei şi au şi ei cete, că din toate cetele au 
căzut. Abaddon sau Apollion, închipuieşte pierzător, căci dracul 
pe mulţi din multe neamuri îi pierde. 

Tîlcuire: 

Iar coadele lor asemenea cu ale şerpilor care nasc moartea su
fletului, pentru că păcatul 'plinindu-se, naşte moartea, prin care 
vine munca de cinci luni asupra oamenilor şi aceasta pentru îm
puţinarea vremii care 'are asemănare cu veacul cel viitor. Şi noi 
am spus că cinci arată pentru cele cinci simţuri ale omului. 

Marginal: Prin cinci luni închipuieşte vremea, cîtă vreme este 
omul în păcat şi nespovedit. 

Iar prin împăratul lor pe diavolul trebuie să-I înţelegem, care 
îi pierde pe cei ce i se pleacă cu adevărat lui, asupra căruia ridi
cînd război vom dobîndi pace, căci vor mai urma după acest vai 
incă două amaruri. 

INGERUL AL SASELEA SI DESPRE INGERII , , 

LEGAŢI LA EUFRAT 

Versetele: 13, 14, 15, 16 

"Şi a trîmbiţat al şaselea înger. Atunci am auzit un glas, din 
cele patru cornuri ale jertfelnicului de aur, care este înaintea lui 
Dumnezeu. 14. Zicînd către îngerul al şaselea, cel care avea trîm
biţa: Dezleagă pe cei patru ingeri care sînt legaţi la rîul cel mare, 
Eufratul." 15. "Şi au fost dezlegaţi cei patru îngeri, care erau gă
tiţi spre ceasul şi ziua şi luna şi anul acela, ca să omoare a treia 
parte din oameni". 16. "Şi numărul oştirilor era de douăzeci de 
mii de ori cîte zece mii de călăreţi, căci am auzit numărul lor". 

Tîlcuire: 
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Aceşti patru ingeri zic unii să fie Mihail şi Gavriil şi Uriil şi 
Rafaillegaţi spre veselia vederii lui Dumnezeu, zic că se vor dez
lega la ziua judeţului cu îngeri fără de număr spre pedeapsa pă
gînilor prin care a treia parte se va pierde. Iar mie mi se pare că 
aceştia sînt preaviclenii draci, care au fost legaţi la venirea lui 
Hristos, care după'iporunca lui Dumnezeu au ieşit de la altarul 
ceresc (al cărui chip era eortul cel vechi) şi au căzut şi de dumne
zeiescul înger se vor dezlega ca să tulbure neamurile. Şi pe creş
tini îi va tulbura încît şi aceştia se vor scula unul asupra altuia 
pentru ca să se arate cei lămuriţi şi credincioşi şi ca să se învred
nicească cei vrednici de o şi mai mare răsplătire şi de locaşurile 
cele de sus ca nişte grîu copt şi curat. Iar pleava, necredincioşii 
şi cei prea păcătoşi şi care nu s-au pocăit ca să dobîndească după 
dreptate, aici fiind munciţi prin draci, însă la judecată o pedeapsă 
mai milostivă. 

Zicînd că "sînt legaţi la Eufrat" nu este lucru strein, de vreme 
ce unii în adînc, iar alţi ,draci în porci s-au trimis, iar alţii în alte 
locuri după plăcerea lui Dumnezeu. Aici la Eufrat pînă la o vreme 
au fost pedepsiţi, căci după războiulce-l vor da asupra oameni
lor, dracii în veci se vor munci. Şi de crezut este, că pentru aceasta 
se face pomenire de Eufrat, căci din acele părţi va să iasă Anti
hrist. Iar de mulţimea dracilor nu trebuie să ne îndoim de vreme 
ce toţi sfinţii spun: că plin este văzduhul de draci. Se arată a treia 
parte din cei ucişi am zis mai înainte. 

Versetele: 17, 18, 19. 

"Şi aşa am văzut, în vedenie, caii şi pe cei care şedeau pe ei ~ 
călăreţii aveau platoşe ca faţa focului şi a iachintului şi a pucioa
sei, iar capetele cailor semănau cu capetele leilor şi din gurile lor 
ieşea foc şi fum şi pucioasă. -19. "Pentru că puterea cailor este 
în gura lor şi în cozile lor; căci cozile lor sînt asemenea şerpilor,. 
avînd capete, şi cu acestea vatămă". -

Tîlc'Uire: 

Prin "cai" cu adevărat socotesc să se înţeleg sau oamenii cei 
plecaţi spre femei şi cei dobitoceşti sau dracii cei mai de jos şi cei 
stăpîniţi de alţii. 

Marginal: Adică dracii cei din cinul cel mai mare, îi stăpînesc 
şi pe oamenii cei supuşi lor şi pe dracii cei din cinul mai de jos. 

Iar căIă:reţii, cei ce-i stăpînesc pe ei, au acest obicei nu numai 
prin slujitorii dintre ei (draci), ci şi prin oamenii cei răi ca prin 
organe ale lor (dracilor) le fac amăgituri şi ispite oamenilor celor 
de un fel cu ei. (Oameni stăpîniţi de draci îi stăpînesc pe alţi 
oameni). 
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Iar zalele cele ca focul şi ca iachintul şi ca iarba pucioasă soco
tim că închipuie, că duhurile cele viclene au fire din văzduh şi 
lucrări arzătoare ca şi focul. 

Marginal: Dracii îşi slujesc unul altuia spre amăgirea oame
nilor. 

Iar capetele cailor ca ale leilor, închipuiesc firea lor cea aducă
toare de moarte şi sălbatică, iar focul ca şi fumul şi ca şi pucioasa 
ce iese din gurile lor, cu care spune că au fost omorîţi a treia parte 
din oameni, ori închipuieşte păcatele ce ard roadele inimii prin 
bîntuieliIe dracilor cele aducătoare de moarte şi prin învăţăturile 
şi îmboldiriIe sau arderile cetăţilor şi vărsăriIe de sînge, ce aduc 
prin slobozenia lui Dumnezeu prin năvălirile barbarilor (păgîni
lor) prin care nu mai puţin decît a treia parte din oameni au 
murit. Cozile lor numeşte asemenea şerpilor şi cu capete de şerpi, 
pentru că ascuţişurile drăceşti ale semănăturiIor lor şi ale îndem
nurilor lor, este păcatul cel aducător de otravă şi de moartea 
sufletului. 

Versetele: 20, 21 

,,,Dar ceilalţi oameni, care nu au murit de plăgiIe acestea, nu 
s-au pocăit de loc de faptele mîinilor lor, ca să nu se mai închine 
demonilor şi idolilor de aur şi de argint şi de aramă şi de piatrr. 
şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble'!. 
21 - Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de fermecătoriiIe lor, 
nici de desfrînarea lor, nici de furtişagurile lor". 

Tîlcuire: 

"Dar ceilalţi oameni care nu au murit ... " Aceasta se leagă de 
ceea ce s-a zis că de aceste trei bătăi au murit a treia parte din 
oameni şi pune in mijloc şi aceasta: "Şi ceilalţi cîţi s-au învredni
cit iertării şi n-au suferit moartea, au rămas nepocăiţi şi totuşi 
n-au părăsit slujba idolilor, nici uciderile, nici curviile, nici furti
şagurile nici vrăjitoriile lor nu le-au părăsit ci stau supuşi aces
tora." Se arată de aici că mînia se aduce împotriva a toată lumea, 
pentru că amăgirea se pune şi se poartă nebuneşte şi este ames
tecată cu neamurile care deşi cunosc adevărul totuşi se închină 
idolilor, iar alţii se închină făpturii în locul Făcătorului. Unii măr
turisesc că ştiu pe Dumnezeu, iar prin fapte îl tăgăduiesc şi se 
arată cu chip de creştini, dar tăgăduiesc puterea credinţei şi slu
jesc lui Mamona, prin iubirea de argint, care este o închinare la 
idoli. Iar noi care arătăm prin fapte credinţa întreagă şi adevă
rată în Dumnezeu, să n-auzim acel glas înfricoşat zicînd: (Matei 
25) "Adevăr, adevăr zic vouă, nu vă cunosc pe voi lucrătorilor ai 
fărădelegii duceţi-vă de la Mine". Ci să auzim acel fericit glas şi 
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dorit, Matei 25: "Veniţi binecuvîntaţii Părintelui Meu, de moşte
niţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii" cu 
darul si cu iubirea de oameni si cu îndurările lui Hristos Dumne-, , 
zeul nostru, care a răbdat crucea de bunăvoie pentru noi, cu care 
împreună zic: Tatălui mărire şi Sfîntului şi de viaţă Fă;cătorului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Capitolul 10 

DESPRE INGERUL CEL îNVĂLUIT INTR-UN NOR 
ŞI PE CAPUL LUI CU UN CURCUBEU, CARE A VESTIT 

MAI DINAINTE SFIRSITUL , 

Verset: 1 

"Si am văzut alt înger puternic, pogorîndu-se din cer, Învă
luit într-un nor şi pe capul lui era curcubeul, iar faţa lui strălucea 
ca soarele şi picioarele lui erau ca stîlpii de foc". 

TîIcuire: 

Prin acest sfînt înger, norul şi curcubeul şi soarele arată lu
mina lui cea asemenea cu aceste stihii. Prin aceasta se arată firea 
îngerească cea cerească şi felurită întru bunătăţi şi luminată şi 
ştiinţa ei. Iar "stîlpii de foc" însemnează groaza şi munca asupra 
celor ce lucră rele, adică asupra celor ce tîlhăresc pe pămînt şi a 
celor ce omoară pe mare. Pentru aceasta are peste mare piciorul 
cel drept iar peste pămînt pe cel stîng, arătînd prin aceasta munca 
celor fărădelege. 

Versetele: 2, 3 

"Şi în mînă avea o carte mică, deschisă. Şi a pus piciorul lui 
cel drept pe mare, iar pe cel stîng pe pămînt." - 3. Şi a strigat 
cu glas puternic, precum răcneşte leul. Iar cînd a strigat, cele 
şapte tunete au slobozit glasurile lor". 

Tîlcuire: 

Cartea cea mică şi cu cuvinte puţine, mie mi se pare să cu
prindă numele şi faptele celor ce sînt prea răi, care au tilhărit pe 
pămînt şi care au făcut necurăţii şi au omorît pe mare, a căror 
muncă o arată îngerul întinzîndu-şi picioarele ca nişte aripi de foc 
pe pămînt şi pe mare. Iar glasul îngerului cel asemenea cu răcni
rea leului, arată spaima şi groaza ei de nesuferit, mărturie e 
Danii1, care n-a putut să-I vadă fără de trup pe înger, nici bine 
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şi blînd, nici groaznic. Iar şapte tunete socotim că se inţeleg şapte 
glasuri grăite de un înger sau sînt cele ale celor şapte sfinţi îngeri~ 
care au vorbit cele viitoare, precum se arată de aici, că aceşti 
ingeri se trec după îngerul cel mai înalt, şi de aco!o iau motiv şi 
bun prilej de a proroci, după scrierea bunei rînduieli a îngerilor, 
după dumnezeiescul Dionisie. 

Verset: 4 

"Şi cind au vorbit cele şapte tunete, voiam să scriu, dar am 
auzit o voce care zicea din cer; Pecetluieşte cele ce au spus cele 
şapte tunete şi nu le scrie". 

lvlarginal: Se înţelege şi după ce vei scrie. 

Tîlcuire: 

Prin zicerea să pecetluiască cele ce le-au grăit cele şepte tu
nete şi să nu le scrie, se arată că sînt neştiute. decît numai după 
dovedirea şi plinirea lucrurilor se vor cunoaşte, din care evanghe
listul a învăţat ca numai glasurile tunetelor să se Însemneze, Iar 
săvîrşirea şi tălmăcirea şi ştiinţa cea arătată s-o ascundă pînă la 
vremea plinirii. Pentru că nişte cuvinte de acestea pecetluite şi 
ascunse a învăţat oarecînd şi Danii1 (Daniil12). 

Versetele: 5, 6 

"Iar îngerul pe care l-am văzut stînd pe mare şi pe pămînt, 
şi-a ridicat mîna dreaptă către cer, - 6. Şi s-a jurat pe Cel Care 
este viu în vecii vecilor, Care a făcut cerul şi pămîntul şi cele ce 
sînt pe pămînt şi marea şi cele ce sînt în mare, că timp nu va mai 
f ' " 1, ' 

Tîlcuire: 

Şi îngerul s-a jurat pe Dumnezeul cel viu, pentru că Dmnne
zeu neavind pe nimenea mai mare pe care s-ar putea jura, se 
jură pe sine singur, însă îngerii zic ei din cauza necredinţei noas
tre se jură că nu va mai fi vreme; sau în veacul viitor in care nu 
va mai fi vreme măsurată cu soare, ci viaţa veşnică ce va încheia 
numărul vremii de acum, sau vremea nu va fi prea lungă pină la 
plinirea glasului îngerului de al şaptelea. 

Verset: 7 

"Ci, în zilele cînd va grăi al şaptelea înger - cînd va fi să 
trîmbiţeze - atunci săvîrşită este taina lui Dumnezeu, precum 
bine a vestit robilor Săi, prorociIor". 

Tîlcuire: 
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Mi rs;e ,pare că laici însemnează că după trecerea de şapte 
veacuri în zilele veacului celui Ide al şaptelea, ce se arată prin 
a şaptea trîmbiţă, se vor plini desăvîrşit cele spuse de sfinţii Pro
roci, Însă numeşte implinirea acestor lucruri bunăvestire, pentru 
odihna cea vestită a sfinţilor. 

IN CE CHIP A LUAT EVANGHELISTUL CARTICICA 
DE LA INGER 

Verset: 8 

"Iar glasul din cer, pe care-l au.zisem, iarăşi a vorbit cu mine 
şi a zis: Mergi de ia cartea cea deschisă din mîna îngerului care stă 
pe mare şi pe pămînt". 

Marginal: Puterile îngereşti unele sînt mai mari decît altele. 

Tîlcuire: 

Aici se arată o putere oarecare îngerească mai mare, că i-a 
poruncit evanghelistului să ia prin această cărticică, ştiinţă a celor 
arătate. 

Verset: 9 

HŞi m-am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a 
răspuns ia-o şi mănîncă-o şi va amărî pîntecele tău, dar în gura 
ta va fi dulce ca mierea". 

Tîlcuire: 

"Va fj dulce ca mierea". Dulce va fi ştiinţa celor viitoare, însă 
va amărî pîntecele tău, adică inima ta cea primitoare de hrană 
de cuvinte cu pătimirea cea dimpreună pentru cei ce vor lua 
munci de la Dumnezeu trimise după judecata lui Dumnezeu. Se 
înţelege însă şi în alt chip, că fiind evanghelistul om sfînt, nu gus
tase ispita faptelor rele. tnsă prin înghiţirea cărticelii (care cu
prinde faptele celor necuraţi) s-a învăţat mai întîi că păcatul e 
dulce, iar după săvîrşirea lui e amar, pentru răsplătirea şi primi
rea muncii veşnice. 

Verset: 10 

"Atunci am luat cartea din mîna îngerului şi am mîncat-o; şi 
era în gura mea dulce ca mierea, dar, după ce am mîncat-o, pîn
tecele meu s-a amărît". 

Tîlcui1'e: 
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"După ce am mîncat-o s-a amărît pîntecele meu". Intii a fost 
dulce cărticica, pentru cele de bucurie dar mai pe urmă a fost 
amară, că şi păcatul este dulce la gustare, dar amar la mistuire şi 
prin răsplătire. Pentru că sfinţii fiind împreună pătimitori, se 
veselesc împreună cu cei ce se veselesc şi plîng împreună cu cei 
ce plîng (Rom. 12). 

Verset: 11 

"Şi apoi mi-a zis: Tu trebuie să proroceşti, încă odată, la 
popoare şi la neamuri şi Ia limbi şi Ia mulţi împăraţi". 

Tîlcuire: 

Şi mi-a zis ... Prin aceasta arată că nu îndată după vedenia 
dumnezeieştii descoperiri, vor lua sfîrşit cele văzute, ci i se cade 
fericitului prin propoveduirea sa şi descoperirea sa să le vestească 
cele viitoare celor ce citesc. 

Marginal: Apocalipsul precum zic unii din cuvîntul ce zice: 
"De voi vrea să rămîie acesta pînă voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie" 
(Ioan 21, 23). 

Sau cum să nu fLgustat acesta moarte? Şi la \Sfîrşit va veni ca 
să înfrîneze năvălirea arnăgiturii lui Antihrist. 

Capitolul 11 

Versetele: 1, 2 

"Apoi mi-au dat o trestie, asemenea unui toiag, zicînd: Scoa
lă-te şi măsoară templul lui Dumnezeu şi jertfelnicul şi pe cei care 
se închină în el. - 2. Iar curtea cea dinafară a templului, scoate-o 
din socoteală şi n-o măsura, pentru că a fost dată păgînilor, care 
vor călca în picioare cetatea sfîntă patruzeci şi două de luni". 

Tîlcuire: 

Prin trestia aceasta se înţelege că toate sînt înţelegătoare cele 
ce se arată În cer, iar noi cele însufleţite precum sînt altarul, pres
toIul şi altele le înţelegem. Iar trestia cea dată lui zicînd: "Scoa
lă-te şi măsoară templul (biserica) lui Dumnezeu" arată că prin 
mintea îngerească şi prin limpezimea conştiinţei se măsoară bise
rica lui Dumnezeu. De va zice cineva că tot de la înger i s-a dat 
şi trestia şi a auzit şi glasul "Scoală-te şi măsură biserica lui 
Dunmezeu", noi zicem că trestia aceasta arată că se uneşte (tres
tia) ca ceia ce ia ca tocmire măsura conştiinţei şi a ştiinţei, căreia 
se învrednicesc cei ştiuţi prin fapte bune de către Dumnezeu şi 
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de dumnezeieştii îngeri. Că Dumnezeu i-a cunoscut pe cei ce sînt 
ai lui, zice Dumnezeescul cuvînt. 

Se cade să ştim că alţii "biserica lui Dumnezeu" au înţeles-o 
să fie legea veche, iar "curtea ce este dinafară" este Legea cea 
nouă, pentru mulţimea celor ce se mîntuiesc în ea, fiind fără de 
măsură. Prin 42 de luni zic că se închipuieşte scurtarea vremii, 
care cuprinde tainele legii celei noi pînă la a doua venire a lui 
Hristos. Însă noi socotim că, casa Dumnezeului celui viu bisericii 
se numeşte, în care-i aducem lui Dumnezeu jertfa cea cuvîntă
toar-e. Iar curtea care este dinafară, aducerea neamurilor necre
dincioase şi a evreilor la Hristos, socotim că se înţelege, ca ceea ce 
este nevrednică a se măsura de către înger pentru ne curăţenia lor 
(p[i2;rnii, evreii). Că Domnul i-a cunoscut pe cei ce sînt ai Lui, iar 
-pe fei fărădelege, Cel ce ştie toate zice că nu-i cunoaşte, că nu vrea 
să mai ispitească scornirile lor. Iar că se va călca cetatea sfintă, 
adiel Ierusalimul cel Nou, sau biserica cea sobornicească, 42 de 
hmi de către păgîni, socotesc că închipuieşte, că trei ani şi jumă
tate 3,5 ani, pe vremea lui Antihrist credincioşii şi cei aleşi vor fi 
călcaţi şi vor fi prigoniţi. 

Versete le: 3, 4 

"Şi voi da putere celor doi martori ai mei şi vor prooroci, îm
brăcaţi în sac, o mie şi două sute şaizeci de zile - 1260 -. Aceş
tia sînt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea 
Domnului pămîntului". 

Tîlcuire: 

Prin aceste două mărturii, mulţi dascăli au înţeles pe Ilie şi 
pe Enoh, că ei vor lua vreme de la Dumnezeu să prorocească la 
sfirşitul lumii timp de trei ani şi jumătate, fiecare an socotindu-se 
de 360 zile. 

Prin îmbrăcarea în sac, arată tînguirea şi multa plîngere pen
tru cei călcaţi şi pentru cei ce se vor afla atunci amăgiţi de înşe
lăciunea lui Antihrist. Pe care Zaharia prorocul (Cap. 4) i-a ase
mănat cu doi măslini şi cu două sfeşnice, din cauză că ei aduc 
hrana lumii celei înţelegătoare prin untdelemnul faptelor bune 
plăcute lui Dumnezeu. 

Versetele,' 5, 6 

"Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi 
mistuieşte pe vrăjmaşii lor; deci dacă ar voi cineva să-i vatăme, 
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acela va trebui ucis. - 6. Aceştia au ;putere să încuie cerul, ca 
ploaia să nu plouă în zilele proroci ei lor, şi putere au peste ape 
să le schimbe în sînge şi să bată pămîntul cu orice fel de bătaie, 
OrI de cîte ori vor voi." 

Tîlcuire: 

"Şi de va vrea cineva să le facă rău ... " O minunată bună
tate a lui Dumnezeu şi ţacere de bine! Căci întocmai puternic de 
a aduce anii fiind, de vreme ce intru toate semnele şi minunile 
cele mincinoase, dintre toţi vrăjitorii şi fermecătorii, Hristosul cel 
mincinos (Antihrist) ; va fi mult mai slăvit, pentru că el va lua 
toată puterea diavolului. lnsă pe sfinţii aceştia doi, Dumnezeu îi 
va înarma cu puterea adevăratelor semne şi minuni, care prin 
adăugirea adevărului şi a luminii, ivor vădi minciuna şi întuneri
cul, adică vor întoarce pe cei rătăciţi cu cuvîntul învăţăturii şi cu 
bătăile prin munci, nu vor da ploaie, îi vor bate cu foc şi cu schim
barea stihiilor şi cu alte semne. Iar pe amăgitorul (Antihrist) îl 
vor face cunoscut şi nici acesta nu-i poate vătăma pînă nu-şi vor 
împlini prorocia lor. 

Versetele: 7,8. 
"Iar cînd vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din 

adînc va face război cu ei, şi-i va birui şi-i va omorî. - Şi trupu
rile lor vor zăcea pe uliţele cetăţii celei mari, care se chiamă 
duhovniceşte Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul 
lor" . 

Tîlcuire: 
Despre mărturisire spune că va fi făcută pentru întoarC€,l'ea 

celor înşelaţi de fiară de Antihrist, care va ieşi din locuri întune~ 
coase şi din prăpăstiile pămîntului (acolo unde este diavolul osîn
dit la muncă) îi va omorî pe Ilie şi pe Enoh după slobozenia lui 
Dumnezeu şi le va lăsa trupurile lor neîngropate în Ierusalimul 
cel vechi şi răzvrătit, unde a pătimit şi Iisus Hristos. Pentru că 
acesta aici îşi va pune scaunul de împărăţie scaunul împădtesc 
după asemănarea lui David. Căci David a avut ca fiu după trup 
pe Hristos adevăratul Nostru Dumnezeu, ca prin aceasta să se 
arate că Hristos este care împlineşte cuvintul prorociei, precum 
zice: "Ridica-voi cortul lui David cel căzut şi cele surpate ale lui 
iarăşi le voi zidi", pe care jidovii cei amăgiţi întru venirea lui il 
vor primi şi-l vor tîlcui. Scaunul împărăţiei lui Hristos adevăratul 
fiu al lui David va fi iarăşi în Ierusalim. 

Versetele: 9, 10 

"Şi din popoare, din seminţii, din limbi şi din neamuri vor. 
privi la trupurile lor trei zile şi jumătate şi nu vor îngădui ca ele 



să fie puse În mormînt. - 10. Iar locuitorii de pe pămînt se vor 
bucura de moartea lor şi vor fi în veselie şi îşi vor trimite daruri 
unul altuia, pentru că aceşti doi proroci au chinuit pe locuitorii 
de pe pămînt". 

Tîlcuire: 

"Şi din popoare, din seminţii, din limbi şi din neamuri vor 
privi" ... Cei stăpîniţi odată, zice de minunile mincinoase ale lui 
Antihrist şi cei ce şi-au scris în inimile lor numele lui Antihrist 
cel urît de Dumnezeu, care nu se mai şterge, ori evrei, ori păgîni, 
aceştia nu vor lăsa să se îngroape sfintele trupuri, de bucurie că 
au scăpat de bătăile ce le-au primit de la aceşti doi, se vor veseli 
pentru întoarcere (Psalm 12), neaducîndu-şi aminte aceştia, că 
"Pe care-l iubeşte Dumnezeu îl ceartă şi-l bate pe tot fiul pe 
care-l primeşte" (Psalm, 31). 

Şi cu zăbale şi cu friu îi va înfrîna pe cei ce se apropie de 
Dumnezeu, ca măcar prin silă să se întoarcă la calea cea dreaptă 
de la care s-au amăgit prin lucrarea lui Antihrist. 

Insă nouă ni se cade să ne rugăm Domnului, aşa zicînd: 
(Psalm 140,84)" Bine ne este nouă că ne-ai smerit ca să ne învă
ţăm îndreptările Tale şi întoarce-ne pe noi Dumnezeul mîntuirii 
noastre, întoarce mînia Ta de la noi, să nu intri la judecată cu 
robii Tăi". Că judecaţi fiind de Tine, iubitorule de oameni, 
Stăpîne, sîntem certaţi ca să nu ne osîndim odată cu lumea" 
(psalm. 145; I Cor. 11). Pentru puţine munci să scăpăm de munca 
cea veşnică, că bogat eşti întru îndurări Hristoase Dumnezeul 
nostru şi Ţie ţi se cuvine toată mulţămita, mărirea, cinstea şi în
chinăciunea, Tatălui şi Duhului celui de viaţă făcător, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Versetele: 11, 12 .. 

"lnsă după cele trei zile şi jumătate, duh de viaţă de la Dum
nezeu a intrat în ei şi au stat pe picioarele lor şi frică mare a că
zut peste cei care se uitau la ei. - 12. Şi din cer au auzit glas 
puternic, zicîndu-le: Suiţi-vă aici! Şi s-au suit la cer, în nori, şi 
au privit la ei duşmanii lor." 

Marginal: Aici se )pune vremea trecută in locul 'celei viitoare. 
După trei zile şi jumătate, zile întocmai la număr cu anii pro

rocilor, în care au zăcut morţi, zice că iar se vor scula şi se vor 
sui la cer în căruţa Stăpînului pe nori, frică şi groază făcîndu-ii-se 
celor ce-i vor vedea pe ei. 

Versetele: 13, 14 
"Şi în ceasul acela s-a făcut cutremur mare şi a zecea parte 

din cetate s-a prăbuşit şi au pierit în cutremur şapte mii de 
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oameni, iar ceilalţi s-au înfricoşat şi au dat slavă Dumnezeului 
cerului. - 14. Al doilea "vai" a trecut; al treilea "vai", iată,vine 
degrabă.". 

Tîlcuire: 

Şi în ceasul acela s-a făcut cutremur mare. . . Mi se pare că 
acestea vor fi adevărat văzute atunci, dar socotesc că şi duhovni
ceşte arată schimbarea celor ce se vor clăti spre lucrul cel stiită
tor şi tare. Iar a zecea parte din cetate căzînd, se înţelege căderea 
păgînătăţii, care nu se va învăţa (nici după înălţarea la cer a ace-, 
Iora) nici pentru răpirea acelora, iar ceilalţi sînt cei ce se vor mîn
tui peste ;puţină vreme. Pentru 'că şapte mii/din cei ucişi, se arată 
că se închipuiesc cei ce s-au lipit de şapte veacuri ale vieţii celei 
de acum şi veacul al optulea al \învierii nu-l mai aşteaptă, aceştia 
se vor ,omorî 'cu moarte veşnică. Sau poate că şapte mii vor fi din 
jidovii ce se vor supune şi-l vor 'crede pe Antihrist. 

"Şi au dat mărire Dumnezeului ceresc". După ce se vor munci 
cei necredincioşi şi se vor proslăvi mucenicii lui Hristos, cei vred
nici de mîntuire vor proslăvi pe Dumnezeu. După al doilea "vai" 
al treilea vine, care este vestit de a şaptea trîmbiţă. 

DESPRE A SAPTEA TRIMBITĂ SI DESPRE SFINTII CE-L 
~ ~ , , 

VOR LĂUDA PE DUMNEZEU PENTRU JUDECATA CEA 
VIITOARE 

Versetele: 15, 16, 17, 18. 

"Şi a trîmbiţat al şaptelea înger şi s-au pornit, în cer, glasuri 
puternice care ziceau: Impărăţia lumii a ajuns a Domnului nostru 
şi a Hristosului Său şi va împărăţi în vecii vecilor. - 16. Şi cei 
douăzeci şi patru de bătrîni, care şed 'Înaintea lui Dumnezeu, pe 
scaunele 'lor, au căzut cu feţele la pămînt şi s-au închinat -lui 
Dumnezeu, - 17. Zicînd: Mulţumim Ţie, Doamne Dumnezeule, 
Atotţiitorule, Cel Care eşti şi Cel Care erai şi Cel Cm'e vii, că ai 
luat puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti. - 18. -
Şi păgînii s-au întărîtat, dar a venit mînia Ta si vremea celor , 
morţi, ca să fie judecaţi şi să răsplăteşti pe robii Tăi, pe proroci 
şi pe sfinţi şi pe cei care se tem de numele Tău, pe cei mici şi pe 
cei mari, şi să prăpădeşti pe cei care prăpădesc pămîntul". 

Marginal: Hristos după ,dumnezeire are împărăţie veşnică, iar 
după omenire a luat împărăţia pentru noi, precum s-a mai ZIS. 
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Tîlcuire: 

Şi neamurile păgîne mîniindu-se de aceasta ca şi cum ar fi o 
învăţătură nouă şi străină mult răbdînd, mai pe urmă aducînd 
muncă, pentru aceia zice: "Şi a venit mînia Ta". 

Arată vremea morţilor şi vremea învierii morţilor, cînd fie
căruia după fapte şi după vrednicie i se vor da răsplătiri. Prin 
proroci şi prin sfinţi şi prin cei ce se tem de Dumnezeu, se arată 
trei cete care aduc roade cu sutele, cîte 60 şi cîte 30. Apostolii 
cu adevărat au dobîndit soarta cea dintîi şi şed pe 12 scaune. 
Iar "mici şi mari" socotim că numesc pe sfinţii cei mai mici şi pe 
cei mai mari decit aceştia. Sau mici îi numeşte pe păcătoşii cei 
defăimaţi, iar "mari" pe cei drepţi. 

DESPRE PRIGOANELE CELE DINTîI IMPOTRIVA 
BISERICII SI DESPRE CEI CE VOR FI PE LîNGA ANTIHRIST . 

Verset: 19 

"Şi s-a deschis templul lui Dumnezeu, cel din cer, şi s-a văzut 
în templu chivotul legămîntului Său şi au fost fulgere şi vuÎete şi 
tunete şi cutremur şi grindină mare". 

Tîlcuire: 

Prin deschiderea cerului şi vederea chivotului, descoperirea 
bunătăţi10r celor gătite sfinţilor se arată, care întru Hristos (în 
care locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii) toate sînt ascunse, 
precum zice Apostolul. Atunci se vor descoperi acestea cînd 
asupra celor necredincioşi a celor fără de lege vor veni glasuri 
groaznice, fulgere şi grindină Întru cutremur prin mutarea aces
tor de acuma în munca Gheenii (iadului). 

Capitolul 12 

Verset: 1 

"Si s-a arătat în cer semn mare: O femeie învesmîntată cu , . 
soarele, şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din 
douăsprezece stele". 

Tîlcuire: 

Acea femeie îmbrăcată cu soarele oarecare o arată prin toate 
pe Prea Sfînta Născătoarea de Dumnezeu şi aşa înţeleg, care mai 
înainte pînă n-a fost cunoscut dumnezeiescul ei Fiu, s-a muncit 
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să-L nască să-I facă cunoscut (sau să-I cunoască ea) care toate pe 
rînd aici urmează. 

Marginal: Adică mai inainte pînă ce l-a născut pe Fiul Său 
dorea să-L nască, toate de naştere tîlcuindu-le. 

Iar marele Metodie de sfînta Biserică socotind, că nu se înţe
lege bine despre naşterea Stăpînului, de vreme ce cu mult Înainte 
s-a născut Domnul nostru (Naşterea din Tatăl-eternă). 

Marginal: iIar Metodie .în alt chip tîlcuieşte despre Biserică, 
îmbrăcată fiind in Soarele Hristos şi acestea sint cuvintele lui. 

Este bine să pomenim singure cuvintele lui Metodic: Femeia 
imhrăcată în soare este biserica şi ce este la noi biserica aceasta 
este lumina ei, la fel ce este la noi aurul şi pietrele strălucitoare, 
aceasta îi sînt ei stelele şi stele mai bine şi mai luminate decît 
altele. Şi s-a suit femeia pe lună, luna socotesc că are această în
ţelegere, adică s-a aşezat pe credinţa celor curăţiţi prin spălarea 
botezului şi a celor slobozi de stricăciune, pentru că firea cea 
umedă din lună se trage şi se munceşte să-i nască a doua oară pe 
cei trupeşti spre cele duhovniceşti, şi la faţă şi la chip să-i facă 
după asemănarea lui Hristos. 

Marginal: Luna sub picioarele ei, adică stă sus înălţată bise
rica pe credinţa celor curăţiţi ... 

Şi iarăşi zice, nu se cade a se socoti să fie Hristos acel prunc 
ce s-a născut, că cu mult mai înainte de descoperirea lui Ioan s-a 
împlinit taina Intrupării Cuvîntului lui Dumnezeu şi Ioan de cele 
de acum şi de cele viitoare ne vorbeşte după lege şi proroceşte şi 
mai tîrziu decît alţii, aşa că trebuie să mărturisim că biserica este 
ceia ce se chinuieşte să-i nască, născîndu-i pe cei răscumpăraţi, 
precum zice Isaia (66) întru Duhul, mai inainte de ce a venit du
rerea din naştere, a fugit şi a născut parte bărbătească, dar de la 
cine a fugit? Dinaintea şarpelui, ca să nască Sionul cel înţelegă
tor, oamenii parte bărbătească. 

Pentru aceia in fiecare om, Hristos se naşte duhovniceşte şi 
pentru aceia biserica înfaşă cu scutece şi simte durerea pînă ce 
Hristos cel ce s-a născut ia formă în noi, ca fiecare împărtăşin
du-se cu Hristos, Hristos să fie şi el. Pînă aici Metodie, iar de aici 
Andrei. 

lnsă Biserica s-a îmbrăcat în Hristos Soarele dreptăţii, pentru 
ca lumina lunii ce luminează noaptea, adică a legii şi viaţa lu
mească ce se schimbă, ca pe o lună (lumea) sub picioare o are şi 
pe cap s-a încununat cu cunună, adică cu dogmele Apostolilor 
(învăţăturile lor) şi cu faptele lor cele bune. 

Marginal: Andrei prin luna de sub picioarele bisericii, înţelege 
legea veche şi viaţa aceasta ,de acum, măcar !.că Sfîntul Metodie 
altfel înţelege, cum am văzut. 
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Iar aeelaşi Metodie, zice, .că de la lună tirea cea umedă se trage 
şi cum că prin lună se închipuieşte botezul, care le este de mîn
tuire celor ce nasc a doua oară, iar dracilor le este pierdere. 

Verset: 2 

"Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca 
să nască". 

Tîlcuire: 

Zicem că pătimeşte biserica ;durere laI fiecare din; cei ce se nasc 
cu .apă şi cu Duh, pînă ,ce se :Închipuieşte Hristos într-înşii, după 
zisa Idumnezeiescului :Apostol. Pentru ,că llepădături ~înt cei ce-s 
căzuţi de la adevărata lumină Hristos, care împreună călătoresc 
cu viaţa şi prin necredinţă au de soţie şi pătimesc moartea. 

Verset: 3 

"Şi alt semn s-a arătat în cer: Iată, un balaur mare, roşu, 
avînd şapte capete şi zece coarne, şi pe capete şapte cununi de 
împăraţi." . 

Tîlcuire: 

"Şi.alt semn s-a arătat în 'cer". Cer 'înţelegem că se înţelege 
văzduhul, iar balaurul roşu, acel făcut ca să-I batjocorească În
gerii (Psalm. 103, 28) Ilui (Dumnezeu, precum' este. scris la Iov. 
lnsă "roşu" se zice că este pornit spre ucidere şi bucuros de văr
sare de sînge, sau pentru că are fire de foc îngerească, deşi a că
zut dintre îngeri. 

Marginal: Ingerii şi dracii au~fire de foc. 
Iar prin "şapte capete" se înţeleg şapte puteri viclene ale lui 

şi potrivnice lucrurilor duhovniceşti, sau şapte duhuri ale lui, de 
care a zis Hristos în Evanghelie (Mt. 12, Luca 11) care săIăşluiesc 
în inima omului cea măturată şi goală de gînduri şi de fapte bune, 
sau şapte răutăţi care zice Solomon că sînt inima vrăjmaşului. 
care vrăjmaş cu glas mare, făţărniceşte se roagă celor ce se supun 
lui. 

Marginal: Se roagă, iadică meşteşugeşte ca să ~nşele, precum 
zice Solomon să nu-l ascultăm. 

Iar "zece coarne" arată zece păcate, potrivnice celor zece po
runci {.mu certurile dintre împărăţiile pămînteşti lumeşti, care-i 
aduc veselie lui ca celui ce-i pare bine de războaie şi de 'certuri 
şi de tulburări. 

Iar "şapte steme" pe capetele lui sînt pentru aceasta, că /fei 
ce biruiesc lucrurile diavoleşti, de acolo poartă steme de biruinţă, 
de unde au biruit prin posturi( şi osteneli. De aceştia zice dumne
zeÎescul Metodie: "Balaurul cel mare roşu, cu şapte capete, ce 
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trage a treia parte din stele, eare stă gata să mănînce pe fiul C2 

se va naşte, este diavolul. Dar n-a nimerit nici n-a cîştigat vînatul 
de vreme ce sus la înălţime se răpesc cei ce se nasc a doua oară 
şi alţii după aceştia. Iar a treia parte s-a zis de cei ce au greşit 
unuia în numărul Sfintei Treimi". 

Marginal: Adică \cei 'ce au Icăzut 'împreună )cu Lucifer din nu
mărul Sfintei Treimi (Troiţe). 

Iar "pustia" în care jntrînd Ele hrăneşte, este biserica cea slo
bodă de rele şi care este fără de prihană. 

Iar ce zice 1260, cuprinde numărul înmulţit şi deplin desăvîr
şit al sfinţilor. Şi după aceştia pe rind zice de stemele lui, pentru 
că cei ce s-au luptat mai întîi asupra diavolului şi au omorît şapte 
capete ale lui, şapte steme de bunătăţi stăpîneşte şi moşteneşte. 

Marginal: Adică .260 ţie zile $-0 hrănească în pustie. 

Verset: 4 

"Iar coada lui tîra a treia parte din stelele cerului şi le-a 
aruncat pe pămînt ... ". 

Tîlcuire: 

Şi coada lui ... prin "coadă" socotim că se arată două lucruri: 
sau întîia cădere a lui Lucifer din cer, care prin pizmă a tras de 
istov la pămînt împreună cu sine pe îngerii cei ce s-au dezlipit de 
la Dumnezeu, că mai întîi a fost mîndria lui, sau mişcarea cozii 
după zdruncinarea capului lui. Că aceasta (mîndria) pe oamenii cei 
slabi de inimă, îi surpă jos de Ia unirea şi împreună petrecerea cea 
cerească, care se numesc stele după altă înţelegere, pentru lumina 
de Ia sfîntul botez. Că aşa şi Daniil din Antioh a prorocit despre 
'Cele ce vor fi la venirea lui Antihrist. 

Verset: 4 

"Şi balaurul stătea înaintea femeii, care era să nască, pentru 
ca să înghită copilul, cînd îl va naşte". 

Tîlcuire: 

Pentru că pururea neprietenul (diavolul) se înarmează împotri
va bisericii cu rîvnă nevoÎndu-se să mănînce mîncare pe ce cei ce 
se nasc a doua oară după vreme dintr-însa, !şi mai mult pe biserică 
şi pe singur Hristos îl prigoneşte ca pe un cap al Bisericii, care îi 
adună pe cei credincioşi la sine. Pentru aceia a şi zis: "Saule, 
Saule, pentru ce mă prigoneşti?" (Fap. Ap. 9). 

Verset: 5 

"Şi a născut un copil de parte bărbătească şi el avea să păsto
rească toate neamurile cu toiag de fier". 
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Tîlcuire: 

Şi a născut un copil de iparte bărbătească ..• Pururea biserica 
prin cei ce se botează, naşte pe Hristos ca pe .cel ce ia formă în
tr-înşii (botezaţi), pînă la plinirea vîrstei celei duhovniceşti pupă 
Apostol. 

Iar copilul de parte bărbătească, poporul bisericesc şi cel ne
slăvit prin dezmierdăciuni este, prin care şi cu mîinile cele tari ale 
romanilor încă a păscut Hristos Dumnezeu neamurile şi iar le va 
paşte după învierea cea din morţi, puind judecători tari în cre
dinţă ca fierul asupra vaselor celor stricăcioase şi slabe păgineşti, 
care pentru necredinţă n-au vrut să bea vinul cel de taină şi nou. 

Marginal: Cu mîinile romanilor, adică după ce s-a !botezat ;ma
rele Constantin, i-a adus pe păgîni la credinţă şi i-a stăpînit aşa. 

Verset: 5 

"Şi copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui". 

TîZcuire: 

Şi s-a răpit copilul ei.. Se răpesc drept aceia şi aici sfinţii 
Întru ispite, ca să nu fie biruiţi de cele rele ce sînt peste puterile 
lor. Şi iar se vor răpi pe nori în văzduh întru întîmpinarea Dom
nului şi cu Dumnezeu şi cu scaunul Lui adică cu puterile îngereşti 
de sus vor fi. 

Verset: 6 

"Iar femeia a fugit în pustiu, unde avea loc pregătit de Dum
nezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de 
zile - 1260". ' 

Tîlcuire: 

"Şi femeia a fugit în pustie ... ". Cînd diavolul cel ce va lucra 
in Antihrist va porni război prin Antihrist împotriva bisericii, 
atunci aleşii ei şi capetele cele mai înalte, urînd strigările orăşe
neşti şi tulburările şi descîntăturile lumeşti, la pustiirea cea de 
toată răutatea lipsa de răutate, adică la viaţa aducătoare de roadă 
a toată bunătatea va fugi, după înţelegerea marelui Metodie. Şi 
acolo vor scăpa numai de luptele )diavolilorîmpotriva lor şi de nă
vălirile .. oamenilor celor răi. Şi de crezut este că şi pustia cea în
ţelegătoare va mîntui pe cei ,ce vor, fugi în munţi şi în peşteri şi în 
crăpăturile pămîntului, din cauza războiului neprietenului 'Şi min
cinosului Hristos (Antihrist) ca şi pe mucenici mai înainte . 

. Marginal: Pustia cea înţelegătoare este depărtarea de toată Tău·
tatea şi a gîndi la Dumnezeu, rugăciunea, postul şi altele. 
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'Frei ani şi jumătate care se arată prin 1260 de zile, în care va 
stăpîni Antihrist de care să ne izbăvească pe noi marele voievo
dul voievozilor, Hristos şi să nu ne lase să fim ispitiţi (1 Cor. 10) 
mai mult decît putem răbda şi să ne dăruiască minte tare şi ne
supusă şi nebiruită de năvălirile potrivnice, ca după lege luptîn
du-ne împotriva mai marilor şi căpeteniilor întunericului, să ne 
împodobim cu cununa dreptăţii şi să luăm plată şi daruri pentru 
biruinţă. Că Aceluia care-i întoarce în fugă de la cei slabi pe 
domnii văzduhului cei tari, se cuvine biruinţa şi stăpînirea îm
preună cu Tatăl şi cu Duhul cel de viaţă făcător, acum şi pururea 
şi vecii vecilor. Amin! 

DESPRE RAzBOIUL INGERILOR ŞI AL DRACILOR, 
DESPRE CĂDEREA SATANII 

Verset: 7J 8. 

"Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit răz
boi cu balaurul. Iar balaurul şi îngerii lui au stat în luptă. - Dar 
aceştia n-au izbutit, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer". 

Tîlcuire: 

Acestea se pot spune şi către căderea cea dintîi a diavolului 
din cinul îngeresc pentru mîndria şi invidia lui şi despre omorîrea 
lui cea de-a doua prin Crucea Stăpînului. Cînd stăpînitorul lumii 
acesteia (Ioan 12) a fost pedepsit şi i s-a luat stăpînirea cea de de
mult, a cărui mîndrie şi înălţare nepufind-o suferi dumnezeieştii 
ingeri şi cu ei laolaltă nici Arhanghelul Mihail, cu adevărat l-au 
alungat, întîi de la petrecerea diavolului cea împreună cu îngerii, 
precum spune Iezechiil (28) că dintre Heruvimi a fost lepădat 
acela din mijlocul puterilor celor de foc, dintre cinurile cereşti, 
de vreme ce s-au aflat în el fărădelegi şi nedreptăţi. 

Iar venirea în trup a lui Hristos, îngerii ce i-au slujit Lui după 
ispitire, iar s-au pornit asupra lui cu urîciune, ca asupra unei 
slugi netrehnice. 

însă să se ştie aceasta (precum au înţeles părinţii) că ,după .fa
cerea lumii celei văzute, pentru mîndria şi invidia lui (diavolul) 
fiind lepădat întîi i s-a încredinţat lui stăpînirea văzduhului cum 
zice Ap. (Efes. 5). -- Şi Papia la fel zice, cum că la oarecare din ei, adică îngerilor 
dumnezeieşti, isprăvnicie pe pămînt .'li s-a dat, să stăpînească şi 
să domnească şi bine le-a încredinţat a stăpîni. 
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Verset: 9 

"Şi aruncat a fost balaurul cel mare, şarpele cel de demult, 
cal'e se chiamă diavol ~i satana, cel care înşală toată lumea, arun
cat a fost pe pămînt şi îngerii lui aruncaţi au fost,cu el", 

Tîlcuire: 

Şi aruncat a fost balaurul, , , Cu adevărat n-a răbdat rceruUn
ţelepciunea pămîntească, de vreme ce lumina cu întunericul n-are 
parte deşi se pune şi cu numele, de Satana, daI' unul şi acelaşi este 
şi diavolul şi satana, deşi cu două nume e numit. 

Marginal: Cu altă parte adică arfon (artron) ce este partea nu
mită încheietură, 

tnsă "diavol" se numeşte căci faptele cele bune şi pe iubitorii 
de aceste fapte bune îi ,grăieşte pe du şi-i cleveteşte precum şi 
mai înainte Adam pizmătareţ l-a clevetit. Iar Satana, sau potriv
nic şi stăpînul şi slugile lui. 

Marginal: Pîrîş grăitor de rău \este Satana, potrivnic se nu
meşte. Măcar de se punea Adam înaintea Evei ca un cap ,căci a 
ascultat sfatul femeii. Grăitor de rău pe Dumnezeu lla Fac. 3, cînd 
a zis şarpele către femeie, că ştie Dumnezeu că, in orice zi veţi 
mînca din pom, vi se ,vor deschide ochii voştri şi veţi fi ca nişte 
dumnezei. 

!nsă să se ştie că după răstignirea lui Hristos, căderea diavo
lului n-a. fost cu loc, precum a fost căderea cea dintîi şi precum 
căderea strămoşilor din neputinţă. Se spune că a căzut după răs
tignirea lui Hristos, căci după aceasta i s-a împuţinat puterea lui 
şi i s-a stricat, precum a mărturisit marelui Antonie. Cuvîntul 
Psa'lmului 9 în el s-au împlinit, "Armele vrăjmaşului s-au împu
ţinat întru sfîrşit". Este dreaptă căderea lui, slobozirea scornirilor 
şi a bîntuielilor celor rele,i după lepădarea lui din cer şi din stăpî
llia sa de tot, precum s-a zis. 

Marginal: A doua cădere a diavolului se spune despre împu
ţinarea puterii lui. 

Zis-a şi fericitul Justin Filozoful şi mucenicul, că diavolul 
după venirea lui Hristos şi după răspunsul asupra lui (la judecată) 
că se va duce în gheenă, .însă mai mare hulitor s-a făcut, deşi în
tîi n-a hulit aşa fără de ruşine pe Dumnezeu. 

Marginal: Justin întru tîlcuirea Apocalipsului şi Eusebie isto
ricul bisericesc, cartea 14, Cap. 11: 

Pentru aceia de dînsul cu dreptate s-a zis : Inima lui s-a încre
menit ca piatra, pentru răzvrătirea şi nepărăsirea vicleşugului lui. 
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Şi de ;vreme ce aşteptarea muncii lui l-a făcut pe el mai cumplity 

oare atunci c~nd se va munci el În gheena şi cu cei ce au făcut 
faptele lui, cum să se mai cureţe de spurcăciunea păcatelor lor prin 
lămurirea focului? tnsă aceasta nedobîndind-o, oare în ce chip pot 
să aibă sfîrşit muncile după înţelegerea ereticilor ',celor cu înţelep
ciune deşartă? 

Marginal: Irineu, Cartea 5, cap. 3: Impotriva eresurilor şi a 
celor <:e ziceau că munca va avea 'Sfirsit. Că zic ereticii aceia că , 
diavolul şi păcătoşii în gheenă cîtăva vreme se vor munci iar apoi 
Iămurindu-se prin foc, de păcate, nu 'se vor mai munci. 

Verset: 10 

"Şi am auzit glas mare În cer, zicînd: Acum s-a făcut mîntui
rea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpînirea Hris
tosului Său, căci aruncat a fost pîrîşul fraţilor noştri, cel care-l 
pîra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea". 

Tîlcuire: 

Căci a fost aruncat ... Pîrîş şi clevetitor împotriva oamenilor 
diavolul este numit (II Cor. 6, Sirah 13), însă se veselesc îngerii de 
surparea lui, că n-are nici o parte cel credincios cu cel necre
dincios. 

Versetele: 11, 12 

"Şi ei l-au biruit prin singele Mielului şi prin cuvîntul mărtu
riei lor şi nu şi-au iubit viaţa lor, pînă la moarte. 12. Pentru 
aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei care locuiţi în acestea. Vai, însă, 
pămîntule şi mare, fiindcă diavolul a coborît la voi, avînd mînie 
mare, căci ştie că timpul lui este scurt". 

Tîlcuire: 

Şi aceia l-au biruit pe el ... Şi sfinţii cei pîrîţi de dînsul şi cle
vetiţi ca şi Iov, împreună cu toţi oamenii ce se plecau lui, l-au bi
ruit pe diavol prin patimi după Hristos. Iar cum că se veselesc 
puterile cereşti de căldura lui şi le pare rău de bîntuiala ce face 
asupra celor ce se usucă şi se topesc spre cele pămînteşti, o fac 
aceasta turnind lui Dumnezeu. Iar "amar celor ce locuiesc pe pă
mînt şi mare" adică cei ce n-au petrecerea în ceruri ci pe pămînt, 
pentru că mulţi din cei ce locuiesc pe pămînt îl biruiesc pe diavol 
şi-l vor birui, deşi acum se iuţeşte mai mult asupra celor ce se 
luptă cu el, din cauza că i se apropie munca sa (a diavolului). De 
aici vine că cei ce gîndesc cele pămînteşti şi \se învăluiesc în marea 
lumească este cu neputinţă să nu fie nevoiaşi şi ticăloşi şi umiliţi. 
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îN CE FEL NU INCETEAZA SA PRIGONEASCĂ BISERICA 

Versetele: 13, 14 

"Iar cînd a văzut balaurul că a fost aruncat pe pămînt, a pri
gonit pe femeia care născuse pruncul". 14. Dar femeii i s-au dat 
cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare in pustiu, la locul 
ei, unde este hrănită acolo o vreme şi jumătate de vreme, departe 
de faţa şarpelui." 

Tîlcuire: 
Cînd diavolul după ce a făcut război cu Hristos, după botez a 

fost biruit şi după ce s-a înarmat împotriva Sfinţilor Apostoli, s-a 
intors ruşinat văzîndu-i pe ei că au aflat prin moarte viaţa. Şi 
dacă s-a întors la pă:mînt şi s-a arătat a fost pedepsit să mănînce 
pămînt, adică gîndurile cele pămînteşti, atunci iarăşi a început a 
prigoni biserica care a născut şi naşte fii, parte bărbătească, adică 
pe poporul lui Dumnezeu cel nebiruit de desfătare. 

Iar aripile vulturului închipuiesc două legi ca cu acestea zbu
rînd în pustie Isă se hrănească, cu viaţa cea duhovnicească din bel
şug, să se hrănească pururea, mai ales in vremea venirii lui Anti
hrist, care va stăpîni atunci. în vremea lui Antihrist va fi nepu
tinţă, că cei ce se vor ascunde în pustia cea sufletească, în munţi, 
în prăpăstii şi peşteri vor scăpa de Antihrist. (Face pomenire de 
îndoita pustie-sufletească să n-avem păcate şi cea materială fu
gir ea de oameni). 

Versetele: 15, 16 
"Atunci şarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apă ca un 

rîu ca 8-0 ia rîul. 16. Şi pămîntul i-a venit femeii în ajutor, căci 
pămîntul şi-a deschis gura sa şi a înghiţit rîul pe care-I aruncase 
balaurul din gură". 

Tîlcuire: 
Şi a aruncat din gura lui după femeie apă' ... Zice, că ;fugind 

biserica în locuri neumblate şi fără de apă, de către năvălirile în
şelătorului din gura sa, adică din porunca lui, a slobozit în urma 
ei apă, adică mulţime de oameni fără de Dumnezeu şi viclenii 
draci multe feluri de ispite a poruncit asupra ei ca să o supună. 

Iar pămîntul i-a ajutat ei, sau cu lungimea căii şi cu lipsa de 
apă 'Şi cu uscăciunea înfrîngînd pornirile viclenilor (înfrînare) şi 
acea apă ce vine din ispite pe aceasta sorbind-o cu smerirea min
ţii sfinţilor, celor ce grăiesc drept şi adevărat: "Eu sînt pă.nînt 
şi cenuşă" (Fac. 18), 8tricînd cu acest gind toate cursele diavolu
lui, pentru că nimic precum i s-a arătat de înger lui Antonie nu 
zdroheşte şi taie puterile diavolului aşa ca şi smerenia. (Pămîn-

,tul este smerenia). 
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Versetele: 17, 18 

"Şi balaurul s-a aprins de mînie asupra femeii şi a pornit să 
facă război cu ceilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus. 18. Şi a stat pe nisipul m:lrii". 

Marginal: Prin femeie se înţeleg cei mai mari iŞi mai aleşi ai 
hisericii, pe care nu-i poate şi nici nu-i vor putea birui diavolii 
prIn slugile lor. 

Tîlcuire: 

Şi a pornit şarpele să facă război ... Neputînd diavolul să stri
ce ceva bisericii, mîniindu-se asupra ei (prin care înţeleg pe învă
ţătorii cei mari şi mai aleşi ai bisericii şi pe cei ce dispreţuiesc pă
mîntul şi s-au mutat la necaz în pustie) va ridica război, de nu-i 
va putea cîştiga Antihrist pe aceia, împotriva ostaşilor lui Hris
tos cei din lume. Ca prin pulbere pămîntească, care strică unsoa
rea untdelemn ului, adică prin lucruri lumeşti şi prin forţă, să-i 
poată vîna lesne şi să-i piardă, însă şi dintre aceştia mulţi fiindcă 
l-au iubit pe Hristos din toată inima îl vor birui pe diavol. 

Ca pitol ui 13 

DESPRE FIARA CEA CU ŞAPTE CAPETE ŞI CU 
ZECE COARNE 

Verset: 1 

"Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară, care avea zece 
coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece steme şi pe capetele 
ei nume de hulă". 

Tîlcuire: 

Oarecare prin fiara aceasta înţeleg o putere oarecare mai de 
jos a Satanei, dar mai mare peste ceilalţi draci. Iar prin ceia ce 
va ieşi din pămînt după aceasta, a fost înţeles Antihrist. 

Marginal: Iar lVIetodieşi Ipolit şi alţii au tîlcuit că fiara 
aceasta va fi singur Antihrist, ca cel ce va ieşi din lumea cea cu 
valuri şi tulburată. 

Iar prin "zece coarne" cu atîtea steme împodobite şi prin 
"şapte capete" se înţelege unirea diavolului cu singur Antihrist 
şi cu stăpîniile pămînteşti împărţită în zece împărăţii în vremu
rile de apoi. Şi împărăţia lumii acesteia închipuită cu şapte 
curgeri de vremi şi cu vreme de şapte zile măsurată şi cu şapte 
petreceri este arătată în cele ce urmează. După împărăţia de 
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şapte veacuri a Domnului în veacul acesta, va începe să lucreze 
satana. 

Şi "Numele de hulă" pe capetele ei, adică pe ajutoarele şi is
pravnicii săi îi arată, de vreme ce aceia din început n-au încetat 
a huli pe Hristos pînă la arătarea marelui şi creştinului Constan
tin, după care au fost hulitori lulian şi Valens împotriva lui 
Hristos. 

Marginal: Prin capetele lui. Antihrist se înţeleg toţi tiranii cei 
hulitori de Hristos, cîţi au fost pînă la marele Constantin şi -cel 
ce au \fost după dînsul şi vor mai veni pînă la Antihrist. 

Verset: 2 

"Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioa
rele ei erau ca ale ursului, iar gura ca a leilor. Şi balaurul i-a [dat 
fiarei puterea lui şi scaunul lui şi stăpînire mare". 

Tîlcuire: 

Şi fiara asemenea leopard.ului ... Prin leopard arată împărăţia 
grecească, iar prin urs:pe cea persană, iar prin leu pe cea a Babi
lonenilor, pe care pe toate le va stăpîni Antihrist ca cel ce va veni 
ca un împărat roman, cînd îşi va vedea degetele picioarelor sale 
de lut, prin care arată împărăţia cea slabă şi lesne de stricat a 
împărăţiei în zece părţi. 

Marginal: Antihrist, degetele picioarelor sale le va vedea C:l 

de lut, adică împărăţia romanilor călcată de sine (el). 
_. "I-a dat fiarei puterea sa"că va da Satana, balaurul, cel în
ţelegător lui Antihrist toată 'puterea sa întru semne şi minuni 
mincinoase spre pieirea celor neîntăriţi. 

Verset: 3 

"Şi unul din capetele fiarei era ca junghiat de moarte, dar 
rana ei cea de moarte a fost vindecată şi tot pămîntul, minunat. 
se uita după fiară". 

Tîlcuire: 

Prin capul ca şi junghiat spre moarte, sau pe un voievod îl 
numeşte al lui, că va fi omorît şi chiar de acelaşi Antihrist, prin 
farmece şi prin n§Juciri amăgitoare se va arăta înviat, precum a 
făcut Simon Vrăjitorul a făcut şi marele Apostol Petru care l-a vă
dit; sau împărăţia romanilor care prin împărţirea în zece părţi 
după asemănare oarecare va răbda omorîre (cum a fost porunca 
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lui August Cezarul), apoi iar se va socoti că se va vindeca, adică 
.5e va ~trînge într-o stăpînire. 

Verset: 4 

"Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpînirea; 
apoi s-au închinat fiarei zicînd: Cine este asemenea fiarei şi cine 
poate să se lupte cu ea!". 

Tîlcuire: 

Marginal: Antihrist cu minunile va îngrozi pămîntul tot. 
S-au minunat şi s-au închinat. .. Minunile care le va face 

Antihrist prin amăgirile sale, ale diavolului, cel ce va lucra în el 
trebuie înţelese aici. Prin el balaurului i se va da închinăciune, 
că şi morţii va învia şi va face şi semne, care se vor arăta celor 
orbiti la minte. , 

VerseteZe: 5, 6 

"Şi i s-a( dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat "pu
tere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni - 42.,,-6. Şi 
şi-a deschis gura sa spre hule asupra lui (Dumnezeu, ca să hu
lească .numele Lui şi! cortul Lui şi pe cei care locuiesc în cer". 

Tîlcuire: 

Şi i s-a dat. gură ... Prin 42 de luni, arată că după slobozenia 
lui Dumnezeu, trei ani şi jumătate va avea putere şi va huli pe 
Dumnezeu şi pe sfinţi. Iar prin cortul lui Dumnezeu şi săIăşlui
rea :Iui Dumnezeu Cuvîntul în trup o arată, adică întruparea şi 
odihna lui întru sfinţi, împotriva cărora totul se va întoarce spre 
hulă, apoi şi împotriva sfinţilor ingeri. 

Versetele: 7, 8 

"Şi i s-a. dat să facă ·război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a 
·dat ei stăpînire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi nea
mul." 8. Şi i se vor închina .ei toţi cei care locuiesc pe pămînt, ale 
căror nume nu sînt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vie
ţii Mielului celui înjunghiat". 

Tîlcuire: 

Şi i s-a dat să facă război ... Peste toată seminţia şi limba va 
avea vicleană stăpînire. 

Marginal: Şi pe aceia numai îi va stăpîni, ale căror nume nu 
sînt scrise în cartea vieţii. 

87 



Versetele: 9,10 

"De are cineva urechi - să audă! - 10. Cine ia pe alţii robi 
de robie are parte; cine cu sabia va ucide (Mt.26) dator este de 
sabie să moară. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor" 

Tîlcuire: 

Cine ia pe alţii robi ... Fiecare va lua vrednice răsplătiri după 
faptele sale, care au fost gata mereu a-i necăji pe vecini, aceia 
vor fi robiţi de diavolul şi prin sabia sufletească a Satanii vor fi 
luaţi robi acestuia, căruia i-au slujit prin fapte rele, precum zice 
marele Petru. Iar cei ce au credinţa curată şi neştirbită şi dtb
darea neştirbită în ispite (II Petru 2) aceştia nu se vor şterge din 
cartea vieţii. Cărora şi pe noi vrea Dumnezeu, care le gîndim cele 
necuvioase ale patimii vremii de acum şi nevrednice de mărirea 
ce se va descoperi sfinţilor şi care călătorim vitejeşte pe calea cea 
strîmtă, să ne facă părtaşi şi peste toată mărirea căii veacului ce
lui viitor şi de odihna şi desfătarea aflînd împreună cu Hristos 
să împărăţim, cu care împreună se cuvine Tatălui şi Duhului 
Sfînt, toată mulţumita şi închinăciunea, acum şi pururea şi în ve
cii vecilor. Amin! 

DESPRE PROROCUL CEL MINCINOS 

Verset: 11 

"Am văzut apoi altă fiară, ridicîndu-se din pămînt, şi avea 
două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur". 

Tîlcuire: 

Unii inţeleg fiara aceasta pe Antihrist, altora li se pare ca (l' 

satana şi două coarne ale ei le socotesc să fie ale lui Antihl..'ist şi 
ale unui proroc mincinos. Noi socotim că cu adevărat un pro:wc 
mincinos va veni şi prin balaur pe satana, care prin fiară pc Anti
hrist il inţelegem, iar prin fiara aceasta de acum (după înţelege-
rea lui Irineu) un proroc mincinos va fi, se tîlcuieşte, care din pă
mînt va iesi, adică din viata cea pămîntească si care se tîrăste pe , , , , 
pămînt. 

Se zice că va avea două coarne asemenea cu ale mielului şi 
pentru aceasta se .spune, . căci sub piele de oaie va tăinui sălbăti
cie de lup ascunsă şi mohorîre. Pentrucă din început ea avea un 
chip de creştinătate de care lucru aşa scrie Irineu, pentru sluga 
cea ajutătoare. Satanei (pe care şi proroc mincinos îl numeşte) îi 
grăia, că balaurul acesta va primi putere de semne şi minuni, ca 
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să le facă înaintea lui Antihrist, gătindu-i lui calea cea ducătoare 
ia pieire. 

Marginal: Prorocul cel mincinos va găti calea lui Antihrist. 
Iar vindecarea fiarei a rănii ei, zicem să fie adunarea ce se. so

coteşte că va fi după împărţirea împărăţiei, în scurtă vreme, sau 
indreptarea iarăşi peste puţină vreme prin Crucea Domnului a 
vremii celei stricate de tirania Satanei prin Antihrist sau invierea 
mnăgitoare a vreunuia ce va muri dintre ai lui Antihrist. 

~\!Iarginal: Vindecarea rănii fiarei, cum o. inţelege IrÎneu. 
Zice că va grăi acesta cu balaurul, de' vreme ce cele ce sînt 

ale diavo.lului celui începător de răutate acelea le va face si le va , 
~[j'l" .~i ; 
î~ ... 1,."' 

l/ersetele: 12,13 

"Şi to.ată stăpînirea celei dintîi fiare o. are în mînă, în faţa ei. 
Şi face pămîntul şi pe lo.cuitorii de pe el să se închine fiarei celei 
dintii, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13. Si face semne . , 
mari chiar şi fo.c face să se po.goare din cer, pe pămînt, înaintea 
oamenilor" . 

Tîlcuire: 

Toate le va face prin farmecile, şi nălucirile potrivnicului lui 
Hristos, Antihrist, mergătorul înainte acela, spre amăgirea oame
nilor, ca să li se pară că Antihrist este Dumnezeu, mărturisit fiind 
ca de la un lucrător de nişte minuni ca acelea şi ca şi cum ar lua 
mărirea vrednici ei. 

Marginal: Antihrist va avea un proroc mincinos mergător 
înainte ca şi Hristos pe Ioan Botezătorul. 

Însă Întru toate îl va urma pe Ioan Botezătorul, care i-a adus 
la Mintuitorul pe cei ce au crezut, că se va arăta amăgito.rul acela 
spre înşelăciunile oamenilor <.şi deşi vo.r fi în rătăcire le va spune 
că urmează adevărului. ,·,căci nu este minune, de va face în vede
rile oamenilor, celor ce s-au orbit cu înşelăciunea, ca să vadă po
gorindu-se foc din cer, aşa ca şi în istoria lui Iov, cum că s-a po
gorit foc şi a ars dobitoacele lui după îng"ăduinţa lui Dunezeu 
(Iov, 1, 16) şi după lucrarea Satanei. 

Verset: 14 

"Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pămînt prm semnele ce i 
s-au dat să le facă înaintea fiarei." 

Tîlcuire: 

Şi amăgeşte ... Şi va Înşela pe cei ce au viaţă plăcută pe pă
mînt pururea, că pe cei cu viaţă ce o. au în cer nu-i amăgeşte min
tea, că sînt întăriţi întru mai înainte vestirea venirii lui. 
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Versetele: 14, 15, 16, 17 

"Zicind celor care locuiesc pe pămînt să facă chip fiarei care 
a FOST RANITA cu sabia şi a rămas în viaţă. 15. Şi i s-a dat ei 
să in sufle duh chipului fiarei, aşa încît chipul fiarei să şi grăiască. 
Iar pe ciţi nu se vor închina chipurile fiarei, putere avea ca să-i 
ucidă. - 16. Şi-i sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe 
cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi 
pună semn pe mîna lor cea dreaptă sau pe frunte. - 17. Incit 
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decît numai cel care an 
semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei". 

Tîlcuire: 

"Şi ca să grăiască chipul fiarei", spune Apolonie şi alţii, că de 
multe ori cu puterea farmecilor au grăit dracii prin chipuri şi 
prin idoli săpaţi şi prin lemne şi prin apă şi prin trupuri moarte, 
precum le-a arătat şi Simon Vrăjitorul romanilor înaintea mare
lui Petru, deşi i-a vădit apostolul rătăcirea lui, cum că cu părerea 
mincinoasă l-a înviat arătînd pe cel ce singur Petru 'l-a înviat, 
cum că vor scula morţii. 

Marginal: Apolonie a fost un filozof în Alexandria. 
Simon \a înviat un mort asemenea cu farmecele sale. 
Deci aşa se zice că va face şi ispravnicul şi mergătorul înainte 

al lui Antihrist cu lucrarea diavolului, de va grăi chipul fiar·ei 
Întru arătare mincinoasă şi-i va omorî pe cei ce nu se vor închina. 
fiarei şi se va nevoi să-şi impună numele său cel pierzător al 
potrivnicului şi înşelătorului peste toţi însă pe mîinile drepte le 
va pune ca să taie lucrarea celor drepte şi bune. 

Iar în frunţi, ca să înveţe întru înşelăciune şi întru întuneric 
pe cei amăgiţi să îndrăznească. Nu-l vor primi pe el cei însemnaţi 
în feţele lor cu dumnezeiască lumină. Şi numele fiarei va începe 
a-l vesti peste tot şi celor ce vor cumpăra şi celor ce vor vinde. 
ca . cei ce nu-l vor primi pentru lipsa celor de treabă, să le fie 
moarte cumplită. 

Pentru spurcatul nume al lui Antihrist. 

Verset: 18 

"Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească nu
mărul fiarei: căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute 
şaizeci şi şase - 666. 

Marginal: Omului adică al lui Hristos, care a fost om deplin, 
întru ştiinţe şi întru puteri în faţa Dumnezeirii, căci se va sili să 
urmeze numele Domnului Hristos. 
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Tîlcuire: 

Ştiinţa cea dovedită a numărului precum şi altele ce s-au 
scris de dînsul, vremea le va descoperi şi nevoinţa celor înţelepţi 
şi treji. Că de ar fi fost de vreo treabă (precum au zis alţi dascăli 
să se ştie) 'cu adevărat cum îi va fi numele, cel ce l-a văzut pe el 
ar fi descoperit, dar n-a voit darul/lui Dumnezeu să se scrie în 
dumnezeiasca carte, numele lui cel pierzător. 

Insă în ce chip de învătătură multe nume se pot afla (după 
Ipolit şi alţii) care cuprind numărul acesta şi deobşte şi deosebite. 
Cum ei zice după Ipolit: luminat, soare, latineşte: benedictus, 
care se tălmăceşte binecuvîntat şi nu alta, după urmarea bine
cuvintatului cu adevărat Hristos Dumnezeul nostru. 

Iar de obşte cum sînt 
Rău povăţuitor; 
Vechi pizmătareţ: 
Adevărat pierzător; miel nedrept cu care nume din amagl

tura celor potrivnice se va chema pretutindeni şi mărirea sa îi va 
fi întru ruşine în fărădelegi. 

Capitolul 14 

PENTRU MIEL ŞI CEI 144 DE Mn CARE VOR STA 
CU MIELUL PE MUNTELE SION 

Verset: 1 
HŞi m-am uitat şi iată Mielul stătea pe Muntele Sionului şi 

cu EI o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau numele Lui şi 
numele Tatălui Lui, scris pe frunţile lor". 

Tîlcuire: 

Miel Hristos este cu adevărat şi stă pe Muntele Sion, nu pe cel 
vechi, ci în cetatea Dumnezeului celui viu. 

Iar 144 de mii sau mai mult, roada darului seminţiei Aposto
lilor o arată, din care fiecare Apostol 12 mii a lucrat, adică roada 
credinţei depline sau pe cei curaţi din Legea Nouă şi după omul 
cel dinăuntru şi după omul cel dinafară se închipuiesc, că în cei 
de demult nu s-a aflat fapta curăţiei, ci numai în foarte puţini. 
însă şi celelalte mii din cele ce s-au zis trebuie să se înţeleagă ce 
s-au adunat pe nume din seminţiile lui Israel, întru care fecioria, 
adică curăţenia s-a mărturisit. 

Marginal: Prin celelalte ,mii se înţeleg miile ce s-au zis, iar 
cîte 12 din fiecare seminţie a feciorilor lui Israil, precum la 
Cap. 7. 
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Şi ale acestora a tuturor, frunţile se vor pecetlui cu lumina 
feţii lui Dumnezeu, pentru care îngerilor celor pierzători, groaz
nici si în fricos ati se vor arăta. , , , 

Verset: 2 

"Atunci am auzit sunet din cer, ca vuiet de ape multe şi ca 
bubuitul unui tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit ca gla
sul celor ce cîntă cu alăutele lor". 

Tîlcuire: 

Glasul ca de ape multe şi ca de tunet mare şi ca de lăutari, 
arată răsunarea cea străbătădoasă, precum şi slugilor omeneşti 
li se dă descoperirea tainelor stăpînilor lor după întocmirea bu.
neivoiri şi a dragostei. 

Versetcle: 3, 4, 5 

"Şi cîntau o cîntare nou:1, înaintea tronului şi înaintea celor 
patru fiinţe şi înaintea bătrînilor; şi nimeni nu putea să înveţe: 
cîntarea decît numai cei o sută patru zeci şi patru de mii, care fu
seseră răscumpăraţi de pe pămînt". - 4. Aceştia sînt care nu s-au 
intinat cu femei, care sînt feciorelnici. Aceştia sînt care merg 
după Miel ori unde se va duce, aceştia au fost răscumpăraţi dintre 
oameni, pîrgă lui Dumnezeu şi Mielului. - 5. Iar în gura lor nu 
s-a aflat minciună, fiindcă sînt fără de prihană". 

Tîlcui1'e: 

Dinaintea celor 24 de bătrîni .limpede se aude versul sfinţHor 
şi cîntările cele dulci aşezate şi tocmite cu stihuri, care cîntă îm
prejurul a toată biserica şi a prăznuirii celor întîi născuţi ce sint 
scrişi în ceruri, care într-un glas înconjoară tronul slavei, sint şi 
sfinţii care prin omorîrea poftelor trupeşti au ajuns la desăvîrşire. 
Şi această cintare nimeni nu putea s-o înveţe fără numai aceia, 
de vreme ce cu măsura vieţii se dă ştiinţa. 

Marginal: Că măsura vieţii adică, precum este viaţa de îmbu,.-· 
nătăţită, aşa se dă de la Dumnezeu cunoştinţă fiecăruia. 

Aceştia ce s-au numit sint cei ce i-au întrecut pe alţii, care şi 
pentru feciorie şi pentru nevinovăţie în limbă şi în mîini, după 
venirea lui Hristos şi-au agonisit tinereţe îmbunătăţită prin care 
învaţă cintare nouă, pe care mulţi 11-0 ştiu nu numai în viaţa 
aceasta, dar nici în veacul cel viitor, căci de va şi veni atunci de
săvîrşirea cunoştinţei, după ce se va strica ştiinţa cea din parte 
după spusa Apostolului, in Rai. Căci după asemănarea şi întoc
mirea vieţii sfinţilor celei de acum, va fi şi descoperirea dumne
zeeştilor taine, că multe locaşuri sînt la Tatăl şi stea de stea se 
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deosebeşte întru mărire (1 Cor. 15), precum şi numele şi muncile 
sînt de diferite feluri, de care să ne izbăvească pe noi Domnul 
tuturor şi să ne facă părtaşi celor mîntuiţi, pentru bunătatea Sa, 
neuitîndu-se la mulţimea păcatelor noastre, ci Ia milostivirile 
Sale pentru care a venit pe pămînt şi şi-a vărsat Prea Scump 
Singele său pentru noi şi spălînd păcatele şi stricăciunile noastre 
să ne ducă curaţi la Tatăl cu care împreună Lui, ca povăţuitol'u
lui vieţii şi mintuirii noastre şi Prea Sfîntului Duh, i se cade mă
rirea, stăpînia şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

DESPRE INGERUL CARE VA VESTI APROPIEREA 
JUDECATII CE VA SĂ FIE , 

Versetele: 6, 7 

"Şi am văzut apoi alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, 
avînd să binevestească Evanghelie veşnică celor care locuiesc pe 
pămînt şi la tot neamul şi seminţia şi limba şi poporul. - 7. Şi 
striga cu glas puternic: Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi Lui 
slavă, că a venit ceasul judecăţii Lui, şi vă închinaţi Celui Care 
a făcut cerul şi pămîntul şi marea şi izvoarele apelor." (Psalm, 
145, Sirah, 18; Fapte, 14). 

Tîlcuire: 

Spunînd "Prin mijlocul cerului" arată locul de sus cum că 
ceresc era îngerul ce s-a arătat, de sus fiind trimis ca să-i înalţe 
pe oameni de pe pămînt prin mijlocirea sa şi pentru solirea sa la 
ceruri urmînd pe Dumnezeu, aşa ca să împreune trupul bisericii 
cu Hristos capul nostru. Evanghelia cea veşnică era cea gătită şi 
Însemnată din veac de la Dumnezeu. 

Şi va zice aceasta: De Dumnezeu să se teamă, şi să nu se tea
mă de Antihrist, care nu va putea omorî împreună sufletul şi tru
pul, ci cu mare indrăznealăsă stea împotriva lui, ca celui ce va 
stăpîni puţină vreme, pentru apropierea judecăţii şi a răsplătirii 
pentru fapte. 

DESPRE INGERUL CE VA VESTI CĂDEREA BABILONULUI 

Verset: 8 

"Şi alt inger a venit după cel dintii, zicind: A căzut, a căzut 
Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din 
vinul pătimaş al desfrînării sale". 



Tîlcuire: 

"Babilonul"se tîlcuieşte amestecarea lumii acesteia şi tulbu
rarea vieţii, care spune aici că peste puţin se va termina. Iar prin 
"vinul pătimaş al curviei ei" numeşte nu numai nebunia cea ve
nită din închinarea la idoli şi depărtarea şi înstreinarea minţii de 
la Dumnezeu, ci şi îmbătarea din tot păcatul şi ieşirea din minte 
prin care toţi cei ce curvesc, vor fi pierduţi de către Dumnezeu 
după cuvintele psalmistului. Insă va cădea Babilonul acesta de 
istov, surpîndu-se din rădăcină, cînd după ce-i va trimite pe 
lucrătorii fărădelegii în focul de veci, atunci se va arăta Ierusali
mul cel ceresc cel de sus. Numeşte Babilon, amestecarea şi tulbu
rarea de la amestecarea limbilor, după ce le-a amestecat Dumne
zeu limbile. 

DESPRE INGERUL AL TREILEA CARE-I V A INTARI 
PE CREDINCIOŞI CA sA NU-L PRIMEASCĂ 

PE ANTIHRIST 

Ingerul al 'treilea opreşte să nu se închine lui Antihrist. 

Versetele: 9,10 

"Şi al treilea înger a venit după ei, strigînd cu glas puternic: 
Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe 
fruntea, sau pe mina lui, - 10. Va bea şi el din vinul aprinderii 
lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mîniei Sale, şi se va 
chinui în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea 
Mielului. " 

Tîlcuire: 

Oricine se va supune lui Antihrist care se va face ca o fiară 
şi va petrece viaţă necurată care-l va arăta pe el, şi sau cu cuvîn
tul sau cu 'fapta îl va mărturisi pe el ca fiind Dumnezeu (că aceas
ta poate să arate înfierarea ce se va da la frunte şi la mînă) şi 
acela se va face părtaş băuturii paharului celui de muncă, a mun
cii celei neamestecate cu milostivirile lui Dumnezeu, pentru drep
tatea judecăţii. Amestecată cu felurite munci, pentru răutatea 
cea mult stricăcioasă şi de i multe feluri pe care singuri au ales-o 
şi au voit-o. Şi bine se numeşte prin vinul fărădelegii, care-i va 
îmbăta pe cei, ce beau, de vreme ce cu care fapte greşeşte cineva 
cu aceleaşi fapte se va şi munci. 

Marginal: Va îmbăta în gheena pe cei a ce-l beau aici prin 
păgînătăţL 
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Verset: 11 

"Şi fumul chinurilor, lor se urcă în vecii vecilor". 

Tîlcuire: 

Prin fumul muncii trebuie a înţelege sau aburul ce va ieşi de 
jos cu suspinuri de la cei ce se vor munci, sau fumul cel ce se va 
înălţa din focul ce-i va munci pe cei ce au căzut. Iar se zice că în 
"vecii vecilor" se va înălţa, iea să ştim şi să ne învrednicim a! 
şti, că fără de sfîrşit va fi munca păcătoşilor ca şi desfătarea 
drepţilor. 

Marginal: Munca ,păcătoşilor va fi fără de sfîrşit, împotriva 
eretici1or, care, ziceau că munca va avea sfîrşit. 

Verset: 11 

"Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei care se închină 
fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei". 

"Şi nu au odihnă ziua nici noaptea". Ziua şi noaptea zice, nu 
că doară va fi măsurată cu soare curgerea veacului viitor în care 
nu vor avea odihnă ziua si noaptea cei fărădelege, ci sau după 
obiceiul cum se numără ~eacul de acum cu nopţi şi cu zile, sau 
prin "zi" se înţelege viaţa sfinţilor, iar prin "noapte" munca 
celor spurcaţi, pe care o vor lua cei ce închipuiesc faptele diavo
lului şi hule împotriva lui Hristos fac, adică cei ce zugrăvesc chi
pul fiarei celei neprietene şi cu numele ei cel de ocară ca şi cum 
ar fi fost de cinste crezînd ei. 

Verset: 12 

"Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dum
nezeu şi credinţa lui Iisus". 

Tîlcuire: 

"Aici este răbdarea sfinţilor ... " Cei necredincioşi zice, puru
rea se vor munci în veacul viitor, iar sfinţii arată aici, tăria răb
dării în vremea ce vor păzi poruncile lui Dumnezeu şi credinţa 
în Hristos. 

Verset: 13 

"Şi am auzit glas din cer, zicînd: Scrie: Fericiţi cei morţi, cei 
care de acum mor Întru Domnul! Da, grăieşte Duhul, odih
nească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei". 



Tîlcuire: 

Glasul din cer nu-i fericeşte pe toţi morţii, ci pe cei ce mor 
intru Domnul, adică pe cei ce mor lumii şi poartă moartea lui 
Iisus în trup şi cu Hristos pătimesc pentru că acelora ieşirea din 
trup le este odihnă de ostenelile lor. Iar urmarea faptelor este 
pricina şi ·temeiul cununilor celor neveştejite şi a măririi daruri- 1" 

lor de biruinţă ce li se dă cu multă măsură celor ce biruiesc. 
Plată pentru vitejiile cu care vitejii lui Hristos Dumnezeul nostru I 
s-au luptat împotriva puterilor celor nevăzute, că nevrednice sînt 
patimile veacului acestui de acum, spre mărirea ce li se va desco-
peri celor din Rai ce au făcut voia lui Dumnezeu (Rom. 8, 18). De 
care şi noi dorind ni se cade să ne rugăm lui Dumnezeu neîncetat 
zicînd: "Pleacă inimile noastre, Doamne, spre ştiinţele Tale" 
(Psalm. 110, 36) şi întoarce ochii noştri dinspre toată deşertăciu-
nea. Şi să nu intri la judecată cu robii Tăi, că nu se va îndrepta 
inaintea Ta tot cel ce viază, ci cu îndurările Tale cele multe 
caută spre noi, că a Ta este mila şi stăpinia şi împărăţia, puterea 
şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, acum şi puru-
rea şi în vecii vecilor. Amin! 

DESPRE CELA CE V A SEDEA PE NORI, CUM CĂ SECERA , 

V A SECERA PE CEI CE RĂSAR DIN PĂMÎNT 

Verset: 14 

"Şi am privit şi iată un nor alb şi Cel Care şedea pe nor era 
asemenea Fiului Omului, avind pe cap cunună de aur şi in mînă 
seceră ascuţită". 

Tîlcuire: 

Prin nor înţelegem sau pe cel simţitor ce l-a ridicat pe Do:m
nul nostru Iisus Hristos din ochii Apostolilor, sau o putere oare
care îngerească pentru curăţenia şi asemănarea cea cu norii, pre
cum zice Psalmistul: "Şi s-a suit pe Heruvimi şi a zburat pe ari
pile vîntului" Psalm. 17, 1. Pentru aceia socotim că Hristos este 
cel ce s-a arătat pe nori asemenea cu Fiul Omului, iar cununa 
cea pusă de dînsul însemnează împări'l:ţia Lui peste cele văzute 
şi peste cele nevăzute. Insă de "aur" zice că era, pentru scumpe
tea pe care o are aurul la noi. Iar "secera" arată sfîrşitul lumii 
(Mt. 13, 20; Ioan, 13; Danii1 12) de vreme ce Domnul sfîrşitul 
lumii l-a numit prin seceriş. 
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Versetele: 15, 16 

"Şi alt înger a ieşit din templu şi a strigat cu glas mare Celui 
Care şedea pe nor: Trimite secera şi seceră, că a venit ceasul de 
secerat, fiindcă s-a copt secerişul pămîntului. - 16. Atunci Cel 
Care şedea pe nor a aruncat pe pămînt, secera Lui şi pămîntul 
a fost secerat". 

Tîlcuire: 

Strigarea îngerului acestuia Însemnează rugacIUnea tuturor 
putcI'iIor cereşti, care doresc să vadă cinstea drepţilor şi tăierea 
fkirădeIegii păcătoşilor, CÎnd vor înceta cele ce se clătesc şi trecă
toan:,: şi se vor arăta cele ce nu se vor clăti şi nu vor trece. Iar 
cînd zice că s-a uscat secerişul, s-a copt, arată apropierea vremii 
sfirşitului, cînd sămînţa cea coaptă a bunei cl'eştinătăţi, ca nişte 
griu copt se va face vrednică de jitniţele cereşti, care vor da 
lucrătorului de pămînt roade cîte 100 şi 60 şi cîte 30 (IVIt. 19, 8). 

DESPRE îNGERUL CE VA CULEGE VIA AMĂRĂCIUNII 

17 erset: 17 

,.Apoi alt înger a ieşit din templul cel ceresc, avînd şi el seceră 
ascutită". , 

Tîlcuire: 

Deşi se numeşte Hristos îngerul sfatului celui mare al Tatălui, 
insii aici se arată că una din puterile cereşti va ieşi din cer cu 
seecră ascuţită ca să facă culegerea cea mare a celor fărădelege. 

Verset: 18 

"Şi încă un înger a ieşit din altar, avînd putere asupra focu
lui şi a strigat cu glas mare celui care avea secera ascuţită şi a 
grăit: Trimite secera ta cea ascuţită la cules strugurii viei pămîn
tului căci boabele ei s-au copt". 

Tîlcuire: 

Zicînd că alt înger a ieşit din Altar şi avea putere peste foc, 
ne fnvăţăm că puterile cereşti sînt puse mai mari peste făpturi, 
u?1,k· adică peste ape, altele peste foc, iar altele peste partea 
fiec.:~irei făpturi. Însă spunînd "Că avea putere peste foc" inţele
gem puterea de muncă. Ingerul, care poruncea era din îngerii 
eei mai de sus, pentru aceia spune porunca celui ce avea se
eerZi să culeagă boabele viei pămîntului, prin care arată pe călcă
torii de lege şi necredincioşii, care umplu paharul mîniei Dom-
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nului şi rO'desc în IO'cul lucrătO'rului celui bun de pămînt, în loc 
rle vin bun de veselie, şerpi şi venin de aspidă. 

Verset: 19 

"Atunci ingerul a aruncat secera pe pămînt şi a cules via 
pămîntului şi ciO'rchinii i-a aruncat în teascul cel mare al mîniei 
lui Dumnezeu". 

Tîlcuire: 

Teascul mîniei lui Dumnezeu este locul cel de muncă gătit 
diavO'lului şi îngerilO'r lui. Şi este mare cu adevărat pentru mul
ţimea celor ce se vor munci în el, că largă este calea care duce b 
pieire şi desfătată. 

Versct: 20 

"Şi teascul a fost călcat afară din cetate şi a ieşit sînge din 
teasc pînă la zăbalele cailor, în depărtare de O' mie şase sute de 
stadii". 

Tîlcuire: 

Marginal: VO'r sta pe loc 125 de paşi, precum sO'coteşte lero·· 
nim. 

Şi s-a călcat teascul afară de cetate, afară de cetatea drepţi
lor. Teascul se va călca de vreme ce nicidecum tO'iagul păcătO'şilor 
nu se va aprO'pia de soarta drepţilO'r. După cuvîntul prO'rO'cului 
că nu va fi amestecată petrecerea acestO'ra precum nici obi
ceiul nu le-a fost amestecat. Iar prin sîngele vărsat din cei O'sîn
diţi la muncă ce se va călca, arată judecata cea dreaptă şi nemi
tarnică şi nebiruită a lui Dumnezeu. Prin sînge de struguri, vi
nul, însă vinul cel neamestecat din care se va umple teascul, în 
locul paharului mîniei lui Dumnezeu, prin care arată munca ce 
o vor lua cei vrednici de muncă, ce va ajunge pînă la frîiele cai
lO'r celO'r desfrînaţi, căci Il-au avut înfrînare în desfătare şi în căl
cările cele fărădelege, 1600 de stadii, arată vicleşugul cel desăvîr
şit, care este număr desăvîrşit în anul şase sute al lui Noe, ştim 
că păcatul cu apă a fost înecat, iar prin 6, că a fost strîmbătate 
cu viclene izvodiri şi învăţături ale făpturii celei zidite în şase 
zile. Că semnul lucrului este numărul de şase zile în care s-a alcă
tuit lumea, pentru că în ce chip afară de cetatea Ierusalimului 
ceresc va fi, IO'cul de muncă (Iadul) aşa şi cei vrednici de muncă. 
(Vezi că iadul este afară de lume). Spunînd că sîngele lO'r a curs 
pînă la frîiele cailor ca la 1600 stadii, îi arată pe îngerii ce se vor 
munci. Pe care după altă înţelegere are O'bicei Scriptura a-i numi 
"cai" şi pînă la frîiele lor vor ajunge tînguirile celO'r ce se vor 
bate. tnsă prin "frîie" se înţelege PO'runca lui Dumnezeu, pe care 
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() au· sfintele puteri cu care se indreptează spre cele ce li se po
runceşte precum zice A vacum: - "lncăleca-vei pe caii tăi" şi jn 
dntare "cu că'Iărimea întru căruţele lui Faraon te-ai asemănat", 
(A vacum, 13, 7 : Cîntarea 1, 7). Se poate înţelege şi altfel, de 
vreme ce desfrînaţii cei iubitori de muieri, spre desfătăciuni s-au 
dat la desfrîu (Luca, 16, 20) se vor cuprinde de munci cîţi n-au 
ştiut înfrînare întru dezmierdăciune. (Le. 16, 26; 16, 19). 

Prin 1600 de stadii ne înştiinţăm că mare este prăpastia aceia 
ce-Î va despărţi pe cei drepţi de cei păcătoşi pentru săvîrşirea lor 
intru vicleşug şi pentru faptele lor cele urite. Iar zecile sutelor 
arată mărimea răutăţii, iar numărul de şase lucrarea păcatului, 
pentru obişnuinţa făpturii cea rea obişnuinţă ce s-a zidit în şase 
zile şi cînd în anul al şase sutelea al lui Noe a fost Înei:at tot pă
mîntul cu apă. (Fac. 31, 7, 6). 

Capitolul 15 

ŞAPTE INGERI VOIţ ADUCE BATAI ASUPRA OAMENILOR 
MAI INAINTE DE SFIRŞIT ŞI DESPRE MAREA DE STICLA 

CE A FOST VAZUTA IN DESCOPERIRE 

Verset: 1 

"Am văzut apoI III cer, alt semn, mare şi minunat: Şapte 
ingeri avînd şapte pedepse - cele de pe urmă - căci cu ele s-a 
sfîrşit mînia lui Dumnezeu". 

Tîlcuire: 

Prin numărul şapte înţelegînd nedreptăţile ce se fai: cu în
drăzneală în şapte zile ale veacului acestuia. Se arată că cu şapte 
bătăi şi prin şapte îngeri se vor domoli şi se vor înfrica şi l3e vor 
înfrînge. Iar după aceasta se arată viaţa sfinţilor ce va fi şi mări
:rea lor. 

Verset: 2 

"Am văzut ca o mare de cleştar, amestecată cu foc, şi pe birui· 
torii din ispită cu fiara şi cu chipul fiarei şi cu numărul numelui 
ei, stînd lîngă marea de cleştar şi avînd alăutele lui Dumnezeu". 

Tîlcuire: 

"Marea de sticlă" socotim că închipuieşte şi mulţimea celor 
'te te muncesc şi curăţenia odihnei celei viitoare şi strălucirea 
sfinţilor care vor străluci ca soarele cu bunătăţile cele străluci-
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toare ce-i vor împodobi. Cînd zice că era amestecată cu foc, se 
poate înţelege ceia ce a zis Apostolul (1 Cor. 3, 13): "Fieeare 
faptă se va lămuri cu foc". Iar celor curaţi şi neîntinaţ~ nimic nu 
le va strica, în doua lucruri zice cuvîntul Psalmului că se vor 
despărţi cei păcătoşi pentru a arde, iar pe cei drepţi îi va lumina 
Psalm, 28) precum a înţeles Marele Vasile. Prin foc se mai înţe
lege şi ştiinţa lui Dumnezeu şi darul de viaţă făcătorului Duh, 
pentru că în foc s-a arătat lui Moise Dumnezeu (Ieşire, 3, Fapte. 
2) şi s-a pogorît Duhul Sfînt în chip de limbi de foc peste Apos
toli. Iar prin "alăute" arată omorîrea mădularelor şi viaţa cea 
Iăudătoare care întru unirea glasului bunătăţilor cu arcuşul Du
hului Sfînt se slobozeşte. 

Versete le: 3, 4 

"Şi ei cîntau cîntarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cînta-
rea Mielului, zicînd: Mari şi minunate sint lucrurile Tale, Doam
ne Dumnezeule, Atotţiitorule! Drepte şi adevărate sînt căile Tale, 
Impărate al neamurilor! - 4. Cine nu se va teme de Tine, Doam
ne, şi nu va slăvi numele Tău? Că Tu singur eşti sfînt şi toate 
neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că jude
căţile Tale s-au făcut cunoscute". 

TîIcuire: 

Cîntau cîntarea lui Moise. Din cîntarea lui Moise cunoaştem 
cîntarea de laudă ce i se înălţa lui Dumnezeu de către cei drepţi, 
ce erau în lege, mai înainte de legea darului. Iar din cîntarea 
Mielului, înţelegem cîntarea de laudă cea neîncetată şi mulţumita 
celor ce au vieţuit -cu temere de Dumnezeu, după venirea lui 
Hristos, pentru facerile de bine şi darurile ce au venit de la Din
sul pentru neamul nostru. Că pe toate neamurile i-a chemat 
Dumnezeu prin dumnezeieştii Săi Apostoli la cunoştinţa Sa. 

Versetele: 5, 6 

"Şi după aceasta, ro-am uitat şi s-a deschis templul cortului 
mărturiei din cer. Şi au ieşit din templu cei şapte îngeri cu cele 
şapte pedepse, îmbrăcaţi in veşmînt de in curat, luminos şi în
dnşi pe sub sîni, cu cingători de aur". 

Marginal: Sau piatră curată şi luminoasă. 
Tîlcuire: 

Aici îl numeşte cortul din ceruri (Ieşire 15, Jud. 9, Fapte 3) 
după a cărui asemănare a poruncit Dumnezeu lui Moisi să-I ~ae<'i 
pe cel de jos. Din această biserică vor ieşi îngerii îmbrăcaţi in 
cămăşi de in (sau piatră curată) cum a spus cineva pentru cură
ţenia firii lor şi din cauza apropierii lor de piatra cea din capul 

l()O 



unghiului Hristos şi pentru luminarea bunătăţiIor lor. Incinşi 
peste piepturi cu aur o spune pentru firea lor puternică şi curată 
şi cinstită şi pentru slujba neîncetată. 

Verset: 7 

"Şi una din cele şapte făpturi a dat celor şapte Îngeri şapte 
cupe de aur, pIine de mînia lui Dumnezeu, Celui Care este viu 
In vecii vecilor." 

Tîlcuire: 

De la cele patru fiare au luat cei şapte îngeri cele şapte pahare 
de aur pIine cu mînia lui Dumnezeu precum spune şi Iezeehiel 
(Iez. 5, 13): arată că în ceruri pururea sînt aduse ştiinţa despre cele 
ce se fac de la cei dintîi la cei de-al doilea, după înţelegerea ma
relui Dionisie. 

Verset: 8 

"Iar templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu şi 
din puterea Lui". 

Tîlcuire: 

Prin "fum" frica şi groaza şi munca mîniei lui Dumnezeu În
ţelegem, de care că se va umple biserica ştim şi va veni peste cei 
vrednici de aceasta În vremea judecăţii şi mai înainte de jude
cată asupra celor ce se vor pleca lui Antihrist şi vor face fapte 
potrivnice. 

Verset: 8 

"Şi nimeni nu putea să intre în templu, pînă ce se vor sfirşi 
cele şapte pedepse ale celor şapte îngeri". 

Tîlcuire: 

De aceia socotim că pînă nu va despărţi minia lui Dumnezeu 
pe cei necredincioşi de cei (credincioşi şi drepţi, nu vor dobîndi 
sfinţii în nici un chip soarta Ierusalimului ceresc şi slujirea sfin
telor şi odihna în biserica lui Dumnezeu. (:ă trebuie zice, să se 
sfîrşească bătăile prin care se va da răsplătire pentru păcate ce
lor vrednici de dînsele şi vor lua aceia răspunsul ce li se va da 
lor. Iar după aceia li se va da locaş sfinţilor în Mitropolia cea de 
sus şi aşa Ii se va adăuga bătaie după bătaie celor ce vor fi la 
sfîrşit. Pentru că fiind iubitor de oameni Dumnezeu (ca să mic
şoreze în veacul cel viitor muncile fără de sfîrşit) va slobozi şi 
viaţa aceasta de acum, ca să aducă celor vrednici de munci pe 
Ilie şi pe Enoh, să aducă munci şi bătăi de muncă prin răutăţile 
ce vor fi atunci din războaie ca răsplătire pentru măsura păca
telor. tnsă noi ca să nu ne certe ca un părinte şi să nu ne bată cu 
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muncă Întru mînia Sa (Psalm 37) pe Domnul să-I rugăm:'că nu 
este' vindecare trupului nostru din faţa mîniei Lui, că hainele 
noastre cele întinate cu păcate spălîndu-le cu lacrimi de pocăinţă 
şi împodobindu-Ie ca pe nişte mirese, să intrăm în cămara vese
liei cea nestricată a lui Hristos Dumnezeului nostru, căruia i se 
cuvine toată lauda, cinstea şi închinăciunea împreună cu Tatăl 
şi cu Duhul Sfînt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! 

Capitolul 16 

DupA CE S-A VARSAT PAHARUL CEL DINTII, 
S-A FAcUT BUBA REA PESTE CEI CE S-AU 

LEPADAT DE CREDINTA • 

Versetele,' 1, 2 

"Şi am auzit glas mare, din templu, zicînd celor şapte îngeri: 
Duceţi-vă şi vărsaţi pe pămînt cele şapte cupe ale mîniei lui 
Dumnezeu. - 2. Şi s-a dus cel dintîi şi a vărsat cupa lui pe pă
mînt. Şi bubă rea şi ucigaşă s-a ivit pe oamenii care aveau sem
nul fiarei şi care se închinau chipului fiarei". 

Tîlcuire: 

Paharul în loc de lucrare de muncă se ia, că spune că. după 
vărsarea lui de către îngeri s-a făcut o bubă mare, cumplită, ca 
nişte lapte cOlosit, ce închipuia durerea cea din urmă ce tremură 
din inimă, care se va face în inimile celor ce-şi vor părăsi cre
dinţa, cînd fiind bătuţi de bătăIle ce le va slobozi Dumnezeu, nu 
vor dobîndi vindecare de la Antihrist de acestea că sînt date de 
Dumnezeu. Adevărat este că cu simţire se vor răni trupurile ce
lor ce vor avea sufletele rănite cu săgeţile înşelăciunii amăgirii 
diavoleşti şi ale lui Antihrist cel vrăjmaş. 

CUPA A DOUA ASUPRA SUFLETELOR CE SINT IN MARE 

Verset: 3 

"Şi al doilea înger a vărsat cupa lui în mare, şi marea s-a 
prefăcut în sînge ca de mort şi orice suflare de viaţă a murit, din 
cele ce sînt in mare." 

Tîlcuire: 
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Nu este lucru mare sau eu anevoie în puterea lui Dumnezeu, 
să întoarcă marea prin sfinţii săi proreci Ilie şi Enoh în sînge ca 
de om omorît spre a învedera neputinţa lui Antihrist şi pentru 
a arăta cît de slabi sînt cei amăgiţi. In sînge ca de om junghiat 
pierzîndu-i Dumnezeu pe cei ce sînt într-însa. Precum de demult 
în Egipt (Ieşire 7) prin Moise a făcut, spre mustrarea împietririi 
lui Faraon şi pentru a-şi arăta puterea sa, pentru ca cei adeve
riţi în credinţă să se întărească şi cei neîntăriţi să se teamă dnd 
vor vedea făptura împotriva lor luptîndu-se pentru cinstea pier
zătorului. Pentru că numele lui este pierzător şi în vărsare de 
sînge şi în .războaie se va face venirea lui Antihrist, de vreme ce 
Gog şi Magog împreună se vor îndemna şi se vor lupta în ,cele 
patru părţi ale lumii. 

Marginal: Prin făptură înţelege pe Gog şi pe Magog care se 
vor lupta împotriva celor ce nu vor primi pe Antihrist. 

Către aceasta şi împăraţii cei ce nu se vor supune lui Anti
hrist (Iez. 38, 39) cu toată oastea lor se vor alege (doborî) şi văr
sări de sînge pe alocuri se vor face şi marea pentru războaiele 
cele din corăbii, cu sînge se va spurca şi apele cu sîngele celor 
morţi se va amesteca .. 

PRIN PAHARUL AL TREILEA APELE SE INTORC IN SINGE 

Versetele: 4, 5 

"Iar cel de-al treilea a vărsat cupa lui în rîuri şi în izvoarele 
apelor şi s-au prefăcut în sînge. - 5. Şi am auzit pe îngerul ape
lor, zicînd: Drept eşti Tu, Cel ce eşti şi Cel Ce erai; Sfinte Doam
ne, că ai judecat acestea;". 

Tîlcuire: 
Şi prin aceasta se arată că îngerii sînt puşi peste stihii, pre

cum s-a spus mai sus, dintre care unul este peste ape, căci zice 
că-I laudă pe Dumnezeu pentru pedeapsa ce a adus după vred
nicie peste cei potrivnici, pentru că celor ce şi-au spurcat miinile 
cu sîngele sfinţilor le-a dat să bea sînge. Prin aceasta se arată 
însă ică mulţi prin starea cea tare în credinţă se vor învrednici 
în vremea aceia de darul prorocesc şi vor fi omorîţi de slugile 
diavolului. Mai apoi arată şi aceia că cei ce nu primesc vestirea 
dumnezeieştilor proroci şi cei ce zic că după dreptate a fost omo
rît Hristos de Jidovi, cei împietriţi la inimă împreună cu ucigaşii 
lor vor fi omorîţi, precum a spus Domnul către evrei că: Cei ce 
zidesc mormintele prorociIor, vor voi împreună omorîrea lor. 

Marginal: Cei ce nu primesc propoveduirea prorocilor împre
ună cu ucigaşii lor se vor omorî. Cei ce zidesc sînt evreii, care 
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i-au omorît Jle proroci, şi dimpreună cu moartea vor voi moartea 
celor ce nu primesc pe proroci. 

Verset: 7 

"Şi am auzit din altar, grăind: Aşa, Doamne Dumnezeule, 
A totţiitorule, adevărate şi drepte sînt judecăţile Tale!". 

Tîlcuire: 

Şi am auzit din altar ... Altar, pe Hristos îl numim aici, căci 
Întru Dînsul şi printrînsul se aduc Tatălui jertfele cele cuvîntă
toaTe şi cele vii, pe care să le aducem am învăţat de ~a dumne
zciescul Apostol (Rom. 2, 1). Aici am auzit pe puterile îngereşti, 
ca cele ce înaltă rugăciunile noastre şi jertfele cele duhovniceşti 
care se trimit prin slujbă pentru cei ce vor mîntuirea. 

Marginal: Îngeri li selrimit celor aleşi spre slujbă şi rugăciu
n11e lor le duc la 'Dumnezeu. 

însă din acest altar zice că a ieşit din altarul de slujbă un 
glas care arată că drepte-s judecăţile lui Dumnezeu, care întrec 
orice minte şi cuvînt. lnvăţîndu-ne din Sfintele Evanghelii că pu
terile cereşti îngereşti se veselesc şi prăznuiesc pentru mintuirea 
celor ce se întorc prin pocăinţă (Lc. 15, 8) şi le pare rău de rătă
cirile lor din calea cea dreaptă şi cum că mulţumesc lui Dumne
zeu pentru munca celor ce calcă poruncile lui Dumnezeu ca să-şi 
facă darea de datorie. Pentru aceia ne nevoim ca să mijlocească 
spre mîntuire acea veselie, bucurie, pentru întoarcerea noastră, 
gîndind că fiecăruia din noi îi urmează dumnezeiescul înger cu 
cuvînt negr[lit, îndemnîndu-ne pe noi şi aducîndu-ne la faptele 
bune, ca o minte vorbind oarecum în taină cu mintea noastră şi 
dacă ascultăm de el se bucură (Cuvînt la Fapte 26, 17) iar cînd 
nu-l ascultăm îi pare rău, urmînd pe Dumnezeu. 

Marginal: Fiecare are îngerul său, care se bucură de Întoarce
rea lui şi-i pare rău de nepocăinţa lui. 

Un oarecare înnegrindu-se de multe păcate, intrînd în biserică, 
a văzut pe ,un înger\înnegrit şi îngrijat de departe mergînd în 
urma lui, dar după ce ,s-a smerit spre întoarcere la bine făgăduind 
din suflet Voitorului de milă Ipărere de rău mai întîi pentru viaţa 
cea dintii, cînd a ieşit din biserică l-a întîmpinat pe el îngerul lui 
acum luminat şi vesel, iar vicleanul drac mergea departe după 
acest om ruşinat acum, deşi mai înainte s-a bucurat de rătăci
rea lui. 

Marginal: Veste foarte folositoare de suflete, cum că în· 
geriIor le pare bine de întoarcel'ea oamenilor. 

Fie ca viaţa noastră care este ,întru Dumnezeu, să le fie prici
nă de supărare dracilor şi spre ruşinare, iar îngerilor să le fie 
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spre veselie ca împreună cu dînşii ~n glas de bucurie şi de mă.rtu
risirea sunetului, prăznuind lui Hristos Dumnezeul nostru pen
tru biruinţa vicIenilor puteri să-i mulţumim căruia împreună cu 
Tatăl şi :cu Duhul Sfînt i se cuvine mărirea, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin! 

PRIN BATAIA A PATRA VOR ARDE OAMENII CU ZĂDUH 

Versetelc: 8, 9 

"Apoi al patrulea inger a vărsat cupa lui în soare şii s-a dat 
să dogorească pe oameni cu focul lui. - 9. Şi oamenii au fost 
dogoriţi cu mare arşită şi au hulit numele lui Dumnezeu, Care 
are putere peste pedepsele acestea, şi nu s-au pocăit ca să-I dea 
slavă" . 

Tîlcuire: 

Cu iSimţitoare ardere de 'soare se vor arde atunci oamenii dnd' 
Dumnezeul cel iubitor de oameni cu zăbale (Psalm 31,9) şi cu frîu 
va strînge fălcile lor a celor ce nu se apropie de Dînsul ca să caute 
pocăinţa, măcar că aceia au căzut în adîncul răutătilor, nu se vor 
duce la (Întoarcere ci spre hulă se vor duce şi mai mult prin rău
tatea cunoştinţei şi a voii lor. 

Prin "soare" se mai poate închipui curgerea zilei, prin care 
zice că se vor arde cei ;vrednici de bătăi, cu zăduful ispitelor, ca 
prin sosirea durerilor să urască păcatul cel născător. Dar aceştia 
fără de minte fiind, în loc de a-şi cunoaşte greşelile lor şi căderile 
în păcate îşi Vor ascuţi limba împotriva lui Dumnezeu. Precum 
se pot vedea din cei din jurul nostru şi acum, care ne grăiesc rele 
şi mîniindu-se din pricina barbarilor Învinuiesc bunătatea lui 
Dumnezeu, că atîtea necazuri i-au adus neamului nostru barba
rii aceştia. 

PRIN BATAIA A CINCEA SE VA INTUNECA 
Il\'IP ARA ŢIA FIAREI 

Versetele: 10, 11 

"Atunci al cincelea înger a vărsat cupa lui pe scaunul fiarei 
<şi în limpărăţia ei s-a făcut întuneric şi oamenii îşi muşcau lim
bile de durere. - 11. Şi au hulit pe Dumnezeul cerului din pri
cina durerilor şi a bubelor lor, dar de faptele lor nu s-au pocăit". 

Tîlcuire: 
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Vărsîndpaharul peste scaunul -narei arată că peste împărăţia 
lui Antihrist se va vărsa o mînie ca aceia ce nu va fi luminată de 
Soarele Dreptăţii ci va fi. întunecată. 'Iar "muşcarea limbilor'~ 
arată mărimea durerilor de care vor fi cuprinşi cei amăgiţi de 
Antihrist, fiind bătuţi cu bătăile ce le va slobozi Dumnezeu, ca 
să cunoască ei -că este inşelător cel ce s-a proslăvit în ei ca un 
Dumnezeu şi in acest fel să-şi cunoască înşelăciunea lor. Dar ei 
nici din aceasta nu se vor întoarce la pocăinţă, ci şi mai mult vor 
huli. 

De vreme ,ce vor huli şi mai mult după bătăi, pentru aceia şi 
cei ce-i vor bate pe ei vor fi scoşi din cetatea talantului şi vor pă
timi Iia fel cu cei bătuţi. Fiind la acest loc cu Dumnezeu vă voi 
arăta pe cît oi putea. 

Marginal: Aici cei ce se vor munci după dînşii se înţeleg, dra
cii şi păcătoşii ce se vor munci în gheenă, că nu se vor pocăi de a 
nu huli pe Dumnezeu, însă dracii şi aici hulesc precum urmează 
muncindu-se ori călcătorii de lege ori dracii, nu se vor mai in 
vorba, prin cetatea Talantului se înţelege împărăţia reerului. Adică 
toarce de a nu huli. 

Şi viclenii draci prin trupuri omeneşti vor fi bătuţi (care în 
loc de unelte de lucrat le iau) de sfinţi, însă nu vor înceta să-i hu
lească pe cei ce-i vor bate. Trebuie să socotim pentru cei ce se vor 
munci în gheena în foc ,că în acest chip vor părăsi răutatea lor 
care este înrădăcinată în minte şi în gînd şi numai atunci se vor 
întoarce de la ea. Sau se mai poate inţelege că se vor înfrîna pînă 
atunci cînd îşi vor arăta prin ;lucruri sfaturile cele viclene, pre
cum hoţii în butuci \şi în 'obezi fiind ţinuţi, nu se înfrînează de 
bunăvoie de a-i fura pe alţii ci de nevoie. 

Marginal: Nu se vor depărta de la răutate pînă cînd îşi vor 
scoate sfaturile în mod desăvîrşit întru lucrarea muncii. 

Auzind eu de munca de veci nu ipot să nu cred celui ce va da 
răspuns de istov. Ci ştiind că e gata spre milostivire şi bunătate 
iau cu adevărat ceia ce Ila mine aşez, văd că nici prin aducerea 
îngrozirii şi nici pedeapsa adusă asupra celor vrednici, ei nu s-au 
pocăit nici n-au urît răutatea ci debunăvoia lor au iubit-o. Pen
tru că nu cei ce de nevoie, ci cei de bună voie au greşit, aceia se 
vor munci pentru dînsa. 

Marginal: Aici zice de rătăcirea lui Origen, care zice -că munca 
va avea sfîrşit. 

Precum Faraon prin bătăi se muia, iar după luarea bătăii iar 
'se învîrtoşa, însă cel ce are milostivire ii ilăbea muncile (Ieşire, 
18, 12, 30, 28 33) fiind rugat de Moisi. cu cît mai mult cei ce ar 
trebui să fie ca aurul, prin foc ar trebui să lepede spurcăciullea. 
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In aur ca intr-un neînsufleţit este întina rea din fire, iar la cei 
cuvintători spurcăciunea s-a lipit de bunăvoie de ei şi mai ales 
că s-a născut din ei. Pentru aceasta cei ce prin bunătatea lui 
Dumnezeu şi mai înainte ştiinţa şi puterea ca să fie spre oprirea 
muncii de veci, ei de bunăvoie se unesc cu răutăţile şi nu iau 
seama la dreptatea ceia ce se împarte fiecăruia după vrednicie şi 
prin aceasta vor da răspuns la întoarcerea lui Dumnezeu, răspun
sul cel de pierzare. 

Marginal: Adică JCele trei, cu bunătate, cu mai înainte ştiinţa şi 
cu puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu după dreptate va da plată 
păcătoşilor, care nu se despart de dreptate. 

Sau să-i facă vinovaţi şi pe împăraţii pămîntului, ca să fie 
una cu dînşii, precum ştim că nu toţi nici cei ce se bat cu luptă 
sau cu pumnii sau cu război, sau cu alergarea cailor, sau cu Între
cerea de cai, nu toţi biruiesc ci numai unul singur şi acela se încu
nunează, deşi toţi au cîmp deschis de alergat. 

Marginal: Iar Origen zice că bunătatea lui Dumnezeu va face 
sfîrşit muncilor, despărţindu-se de dreptate. 

Ceia ce este la cei ce se luptă cîmpul, aceasta le este la toţi 
oamenii intrarea în lumea aceasta, însă a se naşte sau a nu se 
naşte nu este în puterea noastră, dar în noi este pus a se război 
şi a-i birui pe viclenii draci şi a dobîndi veşnicele bunătăţi. 

De sînt biruiţi în această luptă, păcătoşii cu anevoie le este a 
se pocăi şi fără de folos se vor tîngui nimicindu-se in veci. Pentru 
că în iad nu va fi cine să se mărturisească după cuvîntul psalmu
lui (Psalm, 6, 5) că nu va mai fi cu .cei osîndiţi ajutorul Duhului 
Sfînt ca şi acum, de vreme ce se vor tăia în două (Mt. 25, 35) 
despărţindu-se de Duhul Făcătorul de viaţă, cel hulit de ei şi în
ţelegerea de mai sus se uneşte cu cuvîntul (Psalm 124) "Că riu va 
lăsa Domnul toiagul păcătoşilor peste soarta drepţilor, ca să nu-şi 
întindă drepţii miinile lor la fărădelegi". Că şi viaţa lor nu a fost 
amestecată şi nu numai pentru neamestecarea vieţii lor şi deose
birea năravurilor, ci şi pentru întărire şi înrădăcinare, că voia lor 
nu s-a unit cu lucrul rău, nici nu s-a supus la păcat, nici nu şi-a 
împuţinat veselia, din cauza slăbiciunii trupului sau din· frica 
schimbării, ci au urmat tăria şi neschimbarea cea întru Dumne
zeu. 

PRIN PAHARUL AL ŞASELEA SE VA DECHIDE CALEA 
SPRE EUFRAT DINSPRE RASARITUL SOARELUI 

Verset: 12 

"Şi al şaselea inger a vărsat cupa lui în rîul cel mare al Eu
fratului şi apele lui au secat, ca să fie gătită calea împăraţilor 
de la răsăritul soarelui". 
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Tîlcuire: 
Mi se pare că Eufratul după slobozenia lui Dumnezeu se

cînd, va da împăraţilor pămînteşti trecere spre omorîrea lor şi 
piec,derea dimpreună şi a altor oameni care socotim că se vor ri
dica la hotarele Sciţilor, precum vom vedea din pomenirea Gog 
şi Magog, arătată mai jos în Apocalipsă. 

Marginal: Gog şi Magog (Cap. 20, 68) din părţile Schitenilor, . . .. 
vor IeşI precum mai JOS. 

Mi se pare că şi Antihrist din părţile răsăritului, din Ţara 
Persiei (unde este seminţia lui Dan) din neamul jidovesc va ieşi 
şi împreună cu alţi împăraţi sau voievozi ce vor avea de moşie 
nume împărătesc, trecînd Eufratul şi trupească şi sufletească 
moarte le va aduce oamenilor, unora adică pentru credinţă şi răb
dare, iar altora pentru lenevie şi slăbiciune. 

Marginal: Eufratul este apă mare în Mesopotamia, ce iese din 
Nifat, muntele Armeniei şi este adîncă şi repede şi dă în Marea 
Roşie. 

Verset: 13 
"Şi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi 

din gura prorocului celui mincinos trei duhuri necurate ca nişte 
broaşte.'" 

Tîlcuire: 
Zicînd că a văzut ieşind din gura lor trei duhuri ne'curate se 

arată că în faţa sa, diavolul ca un balaur şi Antihrist ca o fiară şi 
prorocul mincinos, din aceşti trei zice că vor ieşi trei duhuri necu
rate asemenea cu broaştele. Pentru că inveninarea, întinarea, ne
curăţia şi alunecarea duhurilor celor viclene spre desfătările cele 
umede se trag. Care puteri cu poruncile diavolului şi cu ale lui 
Antihrist şi cu ale prorocului mincinos închipuite prin 'guri, vor 
arăta semne amăgitoare şi minuni oamenilor cum vom vedea. 

Verset: 14 
"Căci sînt duhuri demoniceşti, făcătoare de semne 'Şi care se 

duc la împăraţii lumii întregi, să-i adune la războiul zi'lei celei 
mari a lui Dumnezeu, Atotţiitorul". 

Tîlcuire: 
Semnele cele mincinoase ce se lucrează prin draci, vor scorni 

la război pe cei ce se supun zilei celei mari şi luminate a lui Dum
nezeu, în care zi cu adevărat luptătorii împotriva lui Dumnezeu 
fiind biruiţi, nu vor plînge cu folos pentru înşelăciunea cea 
dintîi. 

Versetele: 15,16. 
"Iată, vin ca un fur. Fericit este cel care priveghiază şi păs

trează veşmintele sale, :ca să nu umble gol şi să se vadă ruşinea 
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lui! - 16. Şi s-au strins la locul ce se chiamă evreieşte Har-Ma
ghedon" . 

Cînd zice de cel ce priveghiază şi-şi păstrează hainele, arată 
ca să privegheze şi fără lenevie să poarte grijă de faptele cele bu
ne, că acestea sînt hainele sfinţilor, de care lipsindu-se omul se va 
ruşina plin de grozăvie. Iar Har-Maghedon, tăierea sau omorîrea 
3e tilcuieşte. Pentru că adunîndu-se acolo neamurile se vor tăia, 
adică aceia ce vor avea pe diavolul de voievod, care se va bucura 
de sîngele oamenilor. Fiind urîtă goliciunea fără hainele bunătă
'ţilor, l-am văzut şi în Evanghelie pe cel lepădat din cămară 
(II Cor. 5, 2, 8) pentru faptele rele. Nestricăciunea sînt faptele 
bune, iar ca să nu ne aflăm goi să-I rugăm pe Dumnezeu să ne 
spele aici hainele sufleteşti, ca să ne albim mai mult decît zăpada 
Ps. 50). "Ca nu cumva auzind, că am intrat aici fără haină de 
nuntă, legindu-mi-se mîinile şi picioarele să fiu aruncat în întu
nericul cel mai dinafară" (Lev. 14, Mt. 22, 13; Eccles. 9, 8). După 
Solomon în toată vremea avînd haine albe şi lumînări luminate 
prin viaţa îmbunătăţită şi împodobită cu răbdarea, dimpreună 
umblînd cu Mirele sfintelor suflete cel curat şi fără prihană cu 
Hristos Domnul nostru, să intrăm în cămară, cu care împreună 
Tatălui şi Duhului Sfînt i se cuvine mărirea, stăpînia, cinstea 
acum şi pururea şi În vecii vecilor. Amin! 

PRIN BĂTAIA A ŞAPTEA SE VA FACE CUTREMUR MARE 
SI TUNETE PESTE OAMENI , 

Versete le : 17, 18 
"Al şaptelea înger a vărsat cupa lui în văzduh şi glas mare a 

ieşit din templul cerului, de la tron, strigînd: S-a făcut! - 18. Şi 
'S-au pornit fulgere şi vuiete şi tunete şi s-a făcut cutremur mare, 
aşa cum nu a fost, de cînd este omul pe pămînt, un cutremur atît 
de puternic". 

Tîlcuire: 
Glas îngeresc din cer spune că s-a făcut, 'adică s-a împlinit po

runca lui Dumnezeu. Insă glasurile şi tunetele şi fulgerele, închi
puiesc groaza şi înfricoşarea ce se vor face la venirea cea de apoi 
a lui Hristos, aşa cum s-a făcut pe Muntele Sinai la pogorîrea lui 
Dumnezeu. Cutremurul închipuieşte, schimbarea lucrurilor fă
cute după Apostol (Evrei, 12, 26) unde zice că încă odată voi clăti 
nu numai pămîntul ci şi cerul. 

Verset: 19 
"Şi cetatea cea mare s-a rupt în trei părţi şi cetăţile păgînilor 

:s-au prăbuşit". 
Tîlcuire: 
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Prin "cetatea cea mare" inţelegem Ierusalimul cel mare şi de 
demult, se zice mare nu pentru mulţimea şi mărimea zidurilor. 
ci pentru cinstea lui Dumnezeu şi buna credinţă care cu adevă
rat s-a tăiat prin patimile lui Hristos şi s-a despărţit şi s-a deose-' 
bit de cetăţile păgînilor. lmpărţirea în trei părţi, socotim că-i arată 
pe cei din el, pe creştini, pe evrei şi pe Samarineni, adică pe cre
dincioşii cei tari şi pe cei ,ce au spurcat botezul cu fapte urite şi pe 
evreii care nicidecum n-au primit propoveduirea. Şi arată împli
nirea cea neînfrÎntă şi obraznică a voii lor şi lepădarea sau scoa
terea amîndurora din soarta locurilor ce li se cuvine. 

Pentru că acum jidovii şi Samarinenii de frica celor ce împăr,ă
ţese în creştinătate, îşi ascund sfaturile lor cele necredincioase şi 
se arată că se lipesc de noi, neîndrăznind să se deosebească cu ere
sul lor. 

Marginal: Jidovii care acum se lipsesc de creştinătate şi îşi as
cund sfaturile necredinţei lor. 

Aşa şi creştinii cei adevăraţi, cu cei ce şi-au agonisit numei de' 
creştin sint amestecaţi. 

Marginal: Creştinii sînt amestecaţi cu cei ce au numai nume 
de creştini. 

Iar cînd va veni ispita îi va scoate la iveală, atunci se va face 
împărţirea în trei părţi, adică a creştinilor, păcătoşilor şi necredin
cioşilor, care se vor uni cu cei de un obicei cu ei şi se vor întoarce 
şi se vor uni cu legea lor. ' 

Marginal: Aprinderea cea din ispită îi va scoate pe evrei şi pe 
păcătoşi la vedere pe vremea lui Antihrist, cînd evreii şi păcătoşii 
se vor separa de creştini şi-l vor primi pe Antihrist. 

"Căderea neamurilor" însemnează sau terminarea lor sau îm
puţinarea şi lipsa vieţii păgîneşti la venirea împărăţiei lui Dum
nezeu, care o vor primi sfinţii (Daniil, 2, 24 şi 7, 27). 

Aşa şi creştinii cei adevăraţi, cu cei ce şi-au agonisit nume de 
ca să-i dea paharul aprinderii mîniei Lui". 

Tîlcuire: 

Babilonul cel mare cel amestecat cu împărecherile sale cele lu
meşti şi cu ispitele tulburăcioase şi care s-a mărit cu bogăţie din 
strîmbătăţi îl arată ~i mulţimea cea multă a oamenilor va bea pa
harul mîniei lui Dumnezeu cînd va veni (ca şi cum ar fi în uitare 
pentru îndelunga răbdare) ca să răsplătească călcarea pe dreptate 
şi cuvintele de hulă şi faptele lor cele rele. 

Verset: 20 

"Şi toate insulele au pierit şi munţii nu s-au mai aflat". 

Tîlcuire: 

n, 



Prin insule se arată sfintele biserici, iar prin munţi pe condu
cătorii lor, aşa înţelegem din dumnezeiasca Scriptură. Şi vor fugi 
aceia pe vremea necazurilor de mai sus, precum am auzit de la 
Domnul: "Atunci cei de la răsărit vor fugi la apus şi cei de la apus 
Ia răsărit căci va fi tulburare mare precum n-a mai fost de la În
ceputul lumii, nici nu va mai fi" (Mt. 24, Lc. 21, Fapte 1). Pentru 
:::ă unii se vor munci pentru păcate iar alţii spre lămurirea fapte
lor bune vor răbda nevoi grele şi iuţi, nu numai în muncile lui 
Antihrist pentru Hristos, ce şi întru fuga aceia în munţi, în peş
terile ţele rele, care le vor suferi afară din cetăţi pentru a-şi păs
tra creştinătatea. 

Marginal: Tulburare mare va fi în toată lumea pe vremea lui 
Antihrist. 

Verset: 21 

"Şi grindină mare, cît talantul, s-a prăvălit din cer peste oa
meni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu, din pricina pedepsei cu 
.grindină, căci urgia ei era mare foarte". 

Tîlcuire: 

"Grindina" ca şi cum ar fi fost din cer căzută, am înţeles să 
fie mînia cea slobozită de Dumnezeu şi care se pogoară de sus. 
Prin mărimea ca talantul, arată plinirea păcatelor peste măsură, 
avînd Închipuire talantul. 

Marginal: Mărimea grindinei ca şi talantul se zice de 110 li
tre, precum socotesc unii că trage talantul. 

Precum a văzut şi Zaharia (5, 7), că nu s-au întors la pocăinţă, 
ci spre hulire cei răniţi de învîrtoşarea şi de împietrirea inimii. Că 
vor fi ca şi Faraon încă mai împietriţi, mai mult decît acela, căci 
acela de cîte ori era bătut de Dumnezeu se muia şi îşi mărturisea 
fărădelegea sa, iar aceia şi cînd se vor munci îl vor huli pe 
Dumnezeu. 

Capitolul 17 

UNUL DIN CEI ŞAPTE INGERI I-A ARATAT FERICITULUI 
IOAN STRICAREA CETAŢII CELEI DESFRINATE ŞI PE 

FIARA CU ŞAPTE CAPETE ŞI CU ZECE COARNE 

Versetele: 1, 2, 3 

"Apoi a venit unul din cei şapte i în.geri, care aveau cele şapte 
cupe, şi a grăit către mine, zicînd: Vino iă-ţi arăt judecata dejfrî-
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natei celei mari, care săIăşluieşte i pe ape multe. - 2. Cu care 
s-au desfrînat împăraţii pămîntului, şi cei care locuiesc pe pămînt 
s-au îmbătat de vinul desfrînării ei. - 3. Si m-a dus, cu duhul. , 
în pustiu, şi am văzut o femeie şezînd pe o fiară roşie, plină eu 
nume. de hulă, avînd şapte capete şi zece coarne." 

Tîlcuire: 

Prin această desfrînată unii au înţeles că este Roma cea veche, 
care e zidită pe şapte munţi. Prin şapte capete ale fiarei înţelegem 
şapte împăraţi mai fărădelege decît toţi, care de la Domiţian pină 
la Diocleţian au prigonit biserica. Iar noi socotim că se înţelege 
prin această desfrînată toată împărăţia de obşte a pămîntului ce 
este ca şi cum ar fi într-un trup. Socotim să fie oarecare cetate 
ce a avut şi avea stăpînire prin venirea lui Antihrist. Pentru: că 
Roma cea veche de multă vreme şi-a pierdut stăpînia împără
. tească, că numai de vom socoti că iar se va întoarce la ea stăpî
nirea cea de demult. Că zice Apostolul: "Şi femeia pe care ai vă
zut-o este cetatea cea mare care are stăpînire peste împăraţii pă
lnîntului (Apoc. 17, vers. 18). 

Dus fiind în pustie cu Duhul, să vedem ce se înţelege. Prin 
cetatea cea mare înţelegem toată cetatea sau mulţimea cea mare 
a oamenilor care hulesc pentru beţia sufletească, pentru desfrî
nare şi pentru alte îndrăznifi. Prin vederea în duh se poate înţe
lege că apostolul Ioan a văzut pustiirea desfrînării ce se vesteşte 
mai dinainte. Pe care ca pe o femeie a văzut-o, pentru nebărbă
ţia cea femeiască şi pentru plecar~a spre păcat. 

Marginal: Curvia ce şade pe fiara roşie. 
Şederea pe fiara roşie arată că se odihneşte pe fapte rele, pe 

diavolul care se bucură de omorîre şi de vărsare de sînge. De 
aceia este împreună lucrătoare spre hule împotriva lui Dumne
zeu, cu vrăjmaşul, de vreme ce fiara şi culoarea ei roşie este chi
pul sălbăticiei şi a gîndului ei de omorîre. Iar pe cele şapte capete 
şi cu zece coarne le vom arăta mai tîrziu, le vom Învăţa de la 
înger de către Dumnezeu. 

Verset: 4 

"Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi îm
podobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, avînd în 
mînă un pahar de aur, plin de urîciune şi de necurăţiile desfrî-· 
nării ei". 

Tîlcuire: 

1mbrăcată în purpură şi în stacojiu arată semne de stăpînire 
peste toţi, de aceia este împodobită cu pietre scumpe şi cu măr-
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gărital'e. Prin "pahar" se arată dulceaţa băuturii faptelor ei cele 
vicIene, iar prin aur, cinstea precum zice cineva de Iov, bînd bat
jocura ca o băutură, spre a arăta că nu spre saţiu, ci spre setea 
pieirii ei o urmează pe răutate. Pentru aceia s-au înmulţit urî
ciunile ei, cu care este adăpată mulţimea cea iubitoare de păcate, 
care soarbe în ea ca o băutură dulce îmbătarea păcatului cea 
urîtă şi spurcăciunea cea de curvie care-l depărtează pe om de 
Dumnezeu. 

Verset: 5 

"Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama 
desfrinate!or şi a urîciunilor pămîntului". 

Tîlcuire: 

Scrisoarea de pe frunte arată plinirea nedreptăţii şi a păca
tului şi tulburarea inimilor, iar mama se numeşte a desfrînatelor, 
că ea este învăţătoarea cea de curvie duhovnicească, care naşte 
cetăţilor supuse ei, multe fărădelegi urîte de Dumnezeu. 

Marginal: Prin plinirea nedreptăţii înţelege taina; iar prin 
tulburarea inimii înţelege Babilonul. Cum că îngerul i-a tîlcuit 
lui taina ce văzuse. 

Versetele: 6, 7 

"Şi am văzut o femeie, beată de sîngele sfinţilor şi de sîngele 
mucenicilor lui Iisus, şi văzînd-o. m-am mirat cu mirare mare. 
- 7. Şi îngerul mi-a zis: De ce te miri? Eu îţi voi spune taina 
femeii şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele 
zece coarne". 

Tîlcuire: 

Din Scriptură se ştie că din fapte şi din împlinirea lor li se 
pun nume cetăţilor. De unde s-a numit şi Babilonul cel vechi şi 
a auzit desfrînata cea veselă, adică cetatea desfrînaţilor ce-i pare 
bine de curvie, doamna fermecătorilor şi a vrăjitorilor şi Ierusa
limul cel vechi faţa ta a fost de curvar. 

Marginal: Babilonul cel vechi s-a numit mamă curvarilor pre
cum urmează (Roma cea veche). 

Şi Roma cea veche în cartea lui Petru, Babilon se numeşte şi 
cetatea ce are stăpînie peste perşi şi Babilon şi curvă se numeşte 
şi oricare cetate ce-i pare bine de omorîri şi de vărsări de sînge,. 
se numeşte curvă. 

Marginal: Roma, Babilon se numeşte, precum Clement şi 
Papia au înţeles şi istoricul bisericesc Eusebie. 

Din acestea pe una văzînd-o evanghelistul, spurcată fiind de' 
singele sfinţilor, s-a mirat tare şi a fost învăţat de înger cîte are 
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să pătimească. Pentru aceste călcări de lege, cetatea se ţine de 
stăpînia a toată lumea de la sfîrşitul veacului, sau ceea ce stăpî
neşte pe Perşi sau Roma cea veche, care socotim că-şi va lua iar 
stăpîniacea dintîi. Că ştim că aceste păcate, vărsări de sîngele 
sfinţilor ea le-a făcut. Sîngele mucenicilor pînă la Diocleţian şi 
muncile lor din Persida cine le-ar putea număra şi cele ce s-au 
făcut pe ascuns cu îndrăzneală în vremea lui Iulian şi cele din 
vremea lui Arie împotriva ortodocşilor în Roma cea Nouă (e-pol), 
istoriile le pun înaintea celor ce socotesc. 

Verset: 8 
"Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se suie din 

adînc şi să meargă spre pieire". 
Tîlcuire: 

"Fiara care era şi nu este" este Satana, care a fost ucis prin 
Crucea lui Hristos şi iar se zice că va învia la sfîrşit şi va face 
semne şi minuni amăgitoare prin Antihrist, lepădare şi tăgăduire 
de cruce. Pentru aceasta era şi putere avea mai înainte de cruce, 
şi nu este, căci după Patima cea mîntuitoare i s-a luat tăria şi a 
fost lepădat din stăpînia sa, pe care o avea peste neamuri. Şi va 
veni la sfîrşit după cum am arătat, ieşind din adînc sau de alt
undeva, unde s-a osîndit, căci nu în altă parte (Mt. 8, 39; Lc. 8, 
3~ Mrc. 5. 11) ci în porci au fost trimişi dracii ce ieşeau din 
oameni, rugîndu"l pe Hristos. Sau din viaţa aceasta ce se numeşte 
după altă înţelegere "adînc" pentru adîncul păcatelor lumeşti ce 
se tulbură şi se învă'luiesc de duhurile patimilor rele. 

Marginal: Viaţa oamenilor adînc se numeşte. 
Că de acolo Antihrist, ce va purta în sine pe Satana spre pier

derea omenească va veni mergînd la pieire în veacul viitor. 

Verset: 8 
"Şi se vor mira cei care locuiesc pe pămînt ale căror nume nu 

sînt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzînd pe fiară 
că era şi nu este, dar se va arăta". 

Tîlcuire: 

Şi se vor mira, zice întru venirea fiarei pentru minunile ei 
cele mincinoase, cei ce nu s-au scris în cartea celor ce viază în 
veci şi cei ce n-au învăţat din această prorocie gîndind cum că 
iarăşi va lua tirania cea de demult. 

Verset: 9 

"Aici trebuie minte care are înţelepciune". 

Tîlcuire: 
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Duhovniceşte fiind cele înţelese, zice că şi înţelegerea trebuie 
să fie duhovnicească, iar nu lumească ca să se înţeleagă cele zise. 

Versetele: 9, 10 

"Cele şapte capete sînt şapte munţi deasupra cărora şade 
femeia. 10. - Dar sînt şi şapte împăraţi". 

Tîlcuire: 

Prin "şapte capete" şi "şapte munţi" socotim că se Înţeleg 
şapte oraşe, care au mărire şi cu puterea cea lumească întrec pe 
alte oraşe, peste care ştim că prin multe vremi s-a întărit pute
rea şi împărăţia lumească. Insă cea dintîi (Fac. 10, 22) este 
împărăţia Asirienilor care s-a început în Ninive (paralip. 1, 16). 
A doua este împărăţia Mezilor în Ecbatana care au stăpînit pe 
Arvac, pe Arieni, ucigînd Arvac pe Sardanapan împăratul lor, 
precum spune istoria. 

Iar după aceia Babilonul a luat împărăţia Ca Ideilor (Ist. Cart. 
9) peste care a stăpînit Nabucodonosor (Ieremia 28). Apoi a luat 
împărăţia perşilor în Susa prin Kir (Paralip. 36, Justin 10, Marcu 
1, 3; Daniil 7, 6) şi aceasta a fost stricată de Alexandru, urmînd 
împărăţia macedonenilor. Iar apoi in Roma cea veche stăpînia 
romanilor a urmat sub August Cezarul, după împăraţii cei mai 
dinainte de el şi voievozii şi judecătorii, care au stăpînit (Numeri 
24, Daniil 11, 13) şi de păgîni condusă pînă la marele Constan
tin. Apoi după ce s-a stins tiranul s-au mutat podoabele (Socrate j 

Istoria Bisericii, Cartea II, 13) împărăteşti prin iubitorii de Hris
tos împăraţi în Roma cea nouă (e-pol) (Nichifor, Cartea 8, Cap. 4). 
Aici socotim şi şapte împăraţi că se înţeleg de vreme ce schimba
rea neamurilor nu va face împiedicare 'la această înţelegere,. 
pentru că şapte capete în neamul (genul) femeiesc (feminin) şi 
şapte munţi în neamul de mijloc închipuiesc şapte împăraţi în 
neamul bărbătesc (genul masculin). Că de multe ori în locul nu
melor femeieşti în Scriptură se pun nume bărbăteşti şi împotrivă 
ca şi Efrem, juninca zglobie şi fugară, Efrem spune porumbiţă ce 
nu are inimă. După Ioan evanghelistul trei mărturisesc (1 Ioan 5) 
lui Hristos, sîngele, apa şi Duhul, şi ace,ti trei una sînt. Şi după 
Solomon, ţapul şi cocoşul şi împăratul, însă prin şapte capete aşa
ză la greci cetate numită cu numele feminin. Prin şapte munţi~ 
şapte anatematisme (înălţimi) arată în neam de mijloc, şapte căpe
teniisau împăraţi mai înalţi decît alte trupuri ce stăpînesc şi au 
stăpînit în vremile cele trecute, nu cu starea locului, ci cu vredni
cia măririi,care au avut fiecare împărăţie deosebit cum au avut 
Nil al Asirienilor, Arvac 81 Midenilor, Nabucodonosor al Babilo-
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nenllor, Kir al perşilor, Alexandru al Macedonenilor, Romul al 
.Romei celei vechi, Constantin al Romei celei noi (C-pol). 

Verset: 10 

"Cinci au căzut, unul mai este, celălalt încă n-a venit, iar cind 
va veni are de stat puţină vreme". 

TîIcuire: 

Prin cei cinci împăraţi ce au căzut din cei şapte împăraţi, 
fericitul Ipolit a socotit să fie veacurile acestea din care cinci au 
trecut şi al şaselea trece cînd a văzut apostolul acestea. Iar al 
şaptelea care încă după şase veacuri nu venise, încă dacă va veni, 
puţină vreme va sta. Fericitul Irineu zice că precum şapte zile 
s-au făcut aşa şi şapte ceruri şi şapte îngeri care sînt mai sus de
cît ceilalţi. 

Aici se mai înţeleg şi şapte împărăţii de la începutul lumii 
pînă acum mai vestite. Din care cinci au căzut, iar a şasea, în tim
pul căreia a avut sfîntul Ioan descoperirea încă stătea în Roma 
cea veche, iar a şaptea încă nu venise, care a fost în Roma cea 
nouă (C-pol).' Şi bună este înţelegerea ca să punem stăpînia Vavi
lonului a toată lumea, pînă la venirea lui Antihrist, să fie o cetate 
împărăţind, iar cea mai de pe nrmă este tirania lui Antihrist, 
care va stăpîni puţină vreme, de vom privi la stăpîniile cele din
tîi. De vreme ce unele din ele au stăpînit cinci sute de ani, iar 
altele o mie. Insă tot numărul anilor puţin este, în asemănare cu 
împărăţia sfinţilor ce va fi fără de sfîrşit. 

Versetele: 11, 12 

"Şi fiara care era şi nu este - este al optulea, deşi este dintre 
cei şapte şi merge spre pieire. - 12. Şi cele zece coarne pe care 
le-ai văzut sînt zece împăraţi, care încă n-au luat împărăţia, dar 
,care vor lua stăpînire de împăraţi, un ceas, împreună cu fiara". 

TîIcuire: 

"Fiara" Antihrist este, iar "al optulea" căci după şapte împă
'laţi spre amăgirea şi pustiirea pămîntului se va arăta, se va scula. 

Marginal: Antihrist al optulea împărat este, unul din cei şapte. 
Iar din cei şapte zice că este, căci ca unul dintr-înşii va răsări. 

Pentru că nu din alt neam, ci ca un împărat roman spre pustiirea 
. şi pierzarea celor ce se vor supune lui va veni. 

Marginal: S-a zis la Cap. 13, verset 2, că va veni un împărat 
ltoman, dar nu din Roma. însă ca un împărat roman, dar nu din 
Roma, ci din părţile răsăritului va veni, din sămînţa lui Dan ... 
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Şi după aceia în pieire în gheena va merge. Cele "zece coarne" 
zece împăraţi sînt care n-au luat împărăţia încă, ci putere ca nişte 
împăraţi un ceas vor lua cu fiara şi zece coarne. 

Şi Daniil a văzut cele ce vor întimpina pe Antihrist, din care 
vedem trei rădăcini, iar celelalte le va supune luişi căzutul. Iar 
un "ceas" scurtarea vremii o înţelegem sau vreme de un an/adică 
înconjurarea soarelui în trei luni, întru carele se vor supune lui 
Antihrist'celui ce va stăpîni. 

Versetele: 13, 14 

"Aceştia au un singur cuget şi puterea şi stăpînirea lor o dau 
fiarei. - 14. Ei vor porni război împotriva Mielului, dar ,Mielul 
îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Impăratul împă
raţ,Hor şi vor birui şi cei împreună cu El - chemaţi şi aleşi şi 
credincioşi" . 

Marginal: Adică vor birui pe fiară (Mielul cu sfinţii). 

Tîlcuire: 

Aceasta o vor avea cu adevărat pentru că nimeni nu poate 
sluji la doi domni. Pentru aceasta cei ce se vor uni şi se vor face 
una cu Antihrist şi se vor supune lui şi i se vor făgădui, nu vor 
putea să-i stea împotrivă adevăratului Hristos, luptîndu-se cu 
El, cÎ-i va birui pe ei, Mieluşelul lui Dumnezeu, Cel junghiat 
pentru noi. Că nu i s-a luat lui împărăţia şi domnia cea peste 
toate după ce s-a făcut om, ca să-i facă părtaşi pe cei aleşi la 
Impărăţia Sa. 

Versetele: 15, 16, 17, 18. 

"Şi mi-a zis: Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade 
desfrînata, sînt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi. - 16. Şi 
cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe desfrînată 
şi o vor face pustie şi goală şi carnea ei vor mînca-o şi pe ea vor 
arde-o cu foc. - 17. - Pentrucă Dumnezeu a pus în inimile 
lor să facă voia Lui şi să se întîlnească într-un gînd şi să dea fia
l'ei împărăţia lor, pînă se vor împlini cuvintele lui Dumne
zeu. - 18. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare 
care are stăpînire peste împăraţii pămîntului". 

Tîlcuire: 

Şi mi-a zis mie "apele pe care le-ai văzut". Tîlcuind îngerul 
acestea luminat şi adevărate pe deplin şi adevărată este tîlcuirea. 
insă mie-mi vine a mă minuna în ce chip diavolul este vrăjmaş 
şi pedepsitor, de vreme ce va ajuta celor zece coarne stăpînite de 
el să se lupte şi să dea război împotriva iubitorului de bine şi iubi-

117 



torului de bunătăţi Hristos şi să pustiiască cetatea cea cu multi 
oameni ce au rătăcit de la poruncile lui Dumnezeu şi au slujit 
desfătărilor lui şi ca o fiară sorbitoare de sînge se va sătura de 
sînge. Socotind arderea ei a fi pricină veseliei şi tăierea trupuri
lor omeneşti a fi hrană lui şi în ce chip cel ce se bucură pururea 
de certuri şi de neuniri, va dărui celor zece coarne potrivnice unire 
între sine. 

Marginal: Cel ce a slujit desfătăciuniIe omeneşti rea plată-şi 
va lua. 

Prin femeia ce s-a văzut se înţelege cetatea cea mare ce arc 
stăpînire peste împăraţii pămîntului, aceasta fără îndoială o face 
pentru că proroceşte de patimile stăpînirii aceleia, de a cărui is
pită izbăvindu-ne pe noi iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne 
facă părtaşi Mitropoliei celei cereşti şi Ierusalimului celui de sus. 
in care toate întru toate vor fi aceiaşi după zisa Apostolului. Cînd 
se va strica stăpînia cea potrivnică, domnia şi puterea şi pe cei 
ce i-au slujit lui cu credinţă aici şi înţelepţeşte îi va pune să şadă 
şi le va sluji lor punîndu-le înainte toată desfătarea bunătăţilor 
veşnice cele întemeiate mai înainte de întemeierea lumii. De care 
desfătări Dumnezeu să ne învrednicească şi pe noi în Hristos 
Mîntuitorul şi răscumpărătorul sufletelor noastre, cu care im-· 
preună Tatălui îi este puterea şi mărirea intru tot Sfintului şi de 
viaţă făcătorului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. AminE 

Capitolul 18 

AL DOILEA INGER A ARATAT CADEREA BABILONULUI 
ŞI DESPRE GLASUL CE ZICEA sA FUGA DIN CETATE 

ŞI DESPRE PIEIREA CELOR FRUMOASE CE 
AU CIŞTIGAT MAI INAINTE 

Verset: 1 
"După acestea, am văzut alt înger, pogorîndu-se din cer, avind 

putere mare, şi pămîntul s-a luminat de slava lui,". 

Tîlcuire: 
De aceia se arată lumina şi strălucirea sfintelor puteri, care 

biruieşte cu multă măsură lumina şi strălucirea stelelor şi frumu
seţea lor. 

Versetele: 2, 3 
"Şi a strigat cu. "las puternic şi a zis: A căzut Babilonul cel 

mare ~ a ajuns loc~ demonilor (Isaia, 27, 19) închisoare tuturor 
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duhurilor necurate, şi colivie tuturor păsărilor spurcate şi urîte 
(Ieremia, 21, 8). Pentru că din vinul aprinderii desfrînării ei au 
băut toate neamurile". 

Marginal: Straja a tot duhul necurat, adică duhul necurat îl 
păzeşte. 

Tîlcuire: 

Despre cetatea caldeilor, de Babilon, ce au luat-o Cirus şi 
Perşii şi Isaia la fel cu aceştia a prorocit, că se va umple de 
duhuri necurate, pentru pustiirea sa cea de istov. Că fiarele şi 
dracii au obicei să umble prin locuri pustii după rînduiala lui 
Dumnezeu, care-i izbăveşte pe oameni de bintuiala lor, ce-o fac 
din pizma lor impotriva oamenilor. In ce chip a adăpat Babilonul 
toate neamurile cu vinul curviei sale a mîniei sale trimitîndu-Ie , 
daruri cetălilor supuse lui, el fiind călcător de lege şi puternicii 
cetăţii vrăjmaşi adevărului şi dreptăţii fiind ca şi el. 

Verset: 3 

"Şi împăraţii pămîntului s-au desfrînat cu ea şi neguţătorii 
3umii din mulţimea desfătărilor ei s-au îmbogăţit". 

Tîlcuire: 

Şi pentru că mulţimea bogăţiei ei este din nedreptate, întin
zindu-şi mîinile mai mult decit la cele de lipsă şi mîndrindu-se şi 
alergînd spre dobînzi nedrepte negustorii au fost pricină cîştigu
lui, negustorii pămîntului. 

Versetele: 4, 5 

"Am auzit, apoi, alt glas din cer, zicînd: Ieşiţi din ea, poporul 
meu,ca să nu vă împărtăşiţi din păcatele ei şi să nu luaţi din 
pedepsele ei. - 5. Fiindcă păcatele ei au ajuns pînă la cer şi 
Dumnezeu şi-a adus aminte de nedreptăţile ei". 

Tîlcuire: 

"Ieşiţi din ea poporul meu" precum i-a zis şi Lui Lot ce era 
in Sodoma: "Mîntuind mîntuieşte-ţi sufletul tău" (Fac. 9; Ie
'Şire, 16, Isaia 50, 11) Şi la Isaia: "Ieşiţi din ea şi vă despărţiţi şi de 
cei necuraţi să nu vă atinget,i". Zice aceasta aici că se cuvine a 
se despărţi de petrecerea şi de viaţa celor ce au fapte spurcate şi 
care în toate zilele întărîtă pe Dumnezeu. 

Versetele: 6, 7 

"Daţi-i înapoi, precum v-a dat şi ea şi, după faptele ei, ca 
măsură indoită, îndoit măsuraţi-ij în paharul în care v-a turnat, 
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turnaţi-i de două ori. - 7. Pe cît s-a mărit pe sine şi a fost in des·
fătări, tot pe atîta daţi-i chin şi plîngere". 

Tîlcuire: 
"Daţi-i îndoit după faptele ei". 
Marginal: Îndoite zice Domnul, să-i dea Babilonului după' 

faptele lui. 
Acestea le zice sau către cei nevinovaţi din ea, din cetatea 

care a pătimit munci cumplite de la cei ce o stăpîneau pe ea şi au 
răbdat dureri şi au suferit cazne, sau arată trecerea de la nişte 
feţe la alte feţe, adică de la cei ce au pătimit strîmbătate, dtre 
nişte sfinte puteri oarecare muncitoare, care pentru dragostea 
lui Dumnezeu, au socotit ca şi cum ar fi ale lor necazurile ce [e-au 
suferit fratii lor. Zice "pahar îndoit" sau pentru că se vor miUnci 
foarte greu păcătoşii şi că1cătorii de lege şi aici şi în veacul vea
cului viitor, sau pentru că şi sufletul şi trupul dimpreună se vor 
munci pentru faptele ce le-au făcut dimpreună. Sau pentru că 
păcatul nu numai prin munca cea dinafară se va răsplăti ci şi 
pentru cea dinlăuntru, care vine de la cunoştinţa păcatelor. 

Însă aici amîndouă pentru noianul iubirii de oameni a lui 
Dumnezeu se vor deosebi de singură dreptatea lui Dumnezeu:ea 
neamestecată. 

Verset: 7 

"Fiindcă in InIma ei zice: Şed ca împărăteasă şi văduvă nu 
sînt şi jale nu voi vedea nicidecum". 

Tîlcuire: 

"Şi jale nu voi vedea". Pentru că au obicei unii care vieţuiesc: 
în voie bună şi în odihnă de n-au frica lui Dumnezeu în ei de 
zic: "Nu mă voi clătina în veac" (Psalm 29, 6). Care cuvint îI 
zice şi desfrînata. 

Verset: 8 

"Pentru aceia într-o singură zi vor veni pedepsele peste ea: 
moarte şi tînguire şi foamete şi focul va arde-o de tot, căci puter
nic este Domnul Dumnezeu, Cel Care o judecă". 

Tîlcuire: 

"lntr-o zi" sau arătînd scurtarea vremii cînd sabia şi pieirea şi 
foametea va veni peste ea şi plingerea şi se va strica cu foc şi va 
arde; sau în cursul zilei aceleia în care proroceşte că va pătimi 
acestea o arată. Căci atunci cînd vor înconjura vrăjmaşii cetatea 
va fi de ajuns şi necazul şi muncile ce se vor aduce peste cei biruiţi 
necazul dintr-o. singură zi, şi vor fi loviţi cu moarte. Că toate le 
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poate Dumnezeu precum a-i mîntui pe cei ce fac voia Lui spre 
plăcETe, tot aşa şi a-i munci pe cei ce greşesc fără de pocăinţă. 

VerseteZe: 9,10 

",Iar împăraţii pămîntului, care s-au desfrînat cu ea şi s-au 
dezmierdat cu ea, se vor jeli şi se vor bate în piept pentru ea, cînd 
vor ·vedea fumul focului în care arde. - 10. Stind departe, de 
frica chinurilor ei şi zicînd: Vai! Vai! cetatea cea mare, Babilo
nul, cetatea cea tare, că într-un ceas a venit judecata ta!". 

Tîlcuire: 

în acest loc prin împăraţii pămîntului socotesc că se înţeleg 
domnii şi ispravnicii pămîntului, precum zice psaimistul pentru 
Ierusalim: "Stătut-au aproape împăraţii pămîntului şi domnii 
s-au adunat Ia un loc" (Psalm, 2, 2) şi în Psalm 47; 4: "Că iată îm
păraţii pămîntului s-au adunat" şi aceia ca cei ce au lucrat în el 
curvia. rătăcind de la poruncile lui Dumnezeu, zice că vor plînge 
văzînd sau auzind arderea şi pustiirea ei a cetăţii acesteia şi în
frienşÎndu-se de grabnica scăpare a ei, că într-o clipeală de ochi 
s-a făcut schimbarea ci. 

Versetele: 11, 12 

!.Şi neguţătorii pămîntului plîng şi se tinguiesc asupra ei, 
căci nimeni nu mai cumpără marfa lor, (Lc. 16, 19). - 12. Marfă 
de aur şi de argint, pietre preţioase şi mărgăritare, vison şi por
firă mătasă şi stofă stacojie, tot felul de lemn bine mirositor şi 
tot felul de lucruri de fildeş, de lemn de mare preţ şi marfă de 
aramă şi de fier şi de marmoră." 

Tîlcuire: 

HNeguţătorii pămîntului vor plînge" cei ce se strică în boierii 
şi in desfătări, negustoria celora ce este pl"isositoare şi agoniseală 
rea. 

'ilersetcZe: 13,14 

"Şi scorţişoară şi balsam, mirodenii şi mir, tămîie şi vin, unt
delemn şi făină de grîu curat, griu şi vite, oi, cai şi căruţe, tru
puri şi suflete de oameni. - 14. Şi roadele cele dorite de sufletul 
său s-au dus de la tine şi toate cele grase şi strălucite au pierit 
de ia tine şi niciodată nu le vor mai găsi". 

TilcUZ7'C .' 

Pe lîngă aceştia se aude că nimeni nu va cumpăra. Se cade să 
socotim noi unele ca acestea de oamenii care fac cîştig din cele de 
pnsos din desfătarea fără de măsură, adică din cai şi căruţe şi 
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din robi, celor ce zic că roada lor este în plus. "Suflete de oameni"'\>, 
cu sufletele oamenilor zice nu vei mai face negustorie, robind pe" 
cei slobozi, nici nu vei mai avea desfătarea celor de demult şi 
luminate şi grase. 

Versetele: 15, 16, 17 

"Iar neguţătorii de aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe 
urma ei, vor sta departe de frica chinurilor ei, plingînd şi tîn
guindu-se, - 16. Şi zicînd: Vai! Vai! Cetatea cea mare, cea în
veşmîntată în vison şi în porfiră şi în stofă stacojie şi împodobită 
cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare! Că într-un ceas s-a. 
pustiit atîta bogăţie. - 17. Şi toţi cîrmacii şi toţi cei care plmesc 
pe mare şi corăbierii şi toţi cîţi lucrează pe mare stăteau departe"., 

Tîlcuire: 

Vai, Vai! cetatea cea mare. - Aici aduce patimile acestur 
Babilon înaintea ochilor şi prin tînguirile pentru el arătăm mă
ririle relelor nevoie şi ale necazurilor care le va pătimi cetatea,că 
s-a mindrit mai înainte în conducerea împărăţiei. 

Versetele: 18, 19 

"Şi strigau, uitîndu-se la fumul focului în care ardea şi ziceau" 
Care cetate era asemenea cu cetatea cea mare! - 19. Şi îşi pu
neau t.ărînă pe capetele lor şi strigau plîngînd şi tînguindu-se şi 
zicînd: Vai! Vai! cetatea cea mare, în care s-au îmbogăţit din co
morile ei toţi cei care ţin corăbii pe mare, că Într-un ceas s-@ 
pustiit". 

Tîlcuire: 

"Care ţin corăbii pe mare", deşi "mare" după alt înţeles s-a 
numit viaţa de acum care este cu multe valuri că are în ea ne
gustorii înotînd ca nişte peşti în mare şi sînt purtaţi de valurile 
lumeşti. Adevărat este că şi cetatea ce va păzi acestea este vecină 
cu marea cea înţelegătoare şi ea va fi pricină de tînguire pentru 
pustiirea ei. Acestea le vor pătimi şi negustorii Babilonului a toat:~ 
lumea, care înseamnă amestecare şi tulburare la sfîrşitul acestof2 
ce se văd şi se vor tîngui fără de mîngîiere, despărţindu-se fără 
de voie de dulceţile vieţii acesteia şi împunşi fiind de fapte dt'] 
cunoştinţa faptelor lor. 

Verset: 20 

"Veseleşte-te de ea, cerule, şi voi sfinţilor, şi voi apostolilor; 
şi voi prorodlor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate, în ju·· 
decata ce aţi avut cu ea". 



Tîlcuire: 

Marginal: Adică pentru 'Babilonul ce a căzut. Despre cetatea 
Babilonului. 

Prin "cer" sau îngeri se înţeleg sau sfinţii ce locuiesc în el, cu 
care se porunceşte apostolilor şi prorocilor să se veselească 
,i '" .... :umpreuna. 

Marginal: Prin "ceruri" cereştii îngeri se înţeleg, Apostolii, 
p.rorocii, mucenicii şi alţi sfinţi. 

Căci aşa au biruit în strîmbătăţi şi defăimări. Sau despre 
ac:easta vorbesc strigînd fără de auzire locuitorii acestei cetăţi 
după slobozirea de la Dumnezeu, pentru călcarea dumnezeieşti
lor porunci, sau pentru că au fost junghiaţi peste tot pămîntul 
pentru Dumnezeu din cauză că au ascultat cuvintele Lui. 

Insă prorocii de evrei au fost omorîţi, iar Apostolii de păgîni, 
:cărora mai vîrtos Ii s-a propoveduit cuvîntul. Iar se bucură, nu 
că le-ar părea bine de venirea necazurilor, ci avînd doml aprins 
pentru tăierea păcatului, ca cei ce sînt robi păcatului, să dobîn
~dească o muncă mai uşoară în veacul viitor, prin aceste munci din 
parte. (Mai uşoare dar veşnice). 

Marginal: Sfinţii se bucură în cer, pentru cei ce iau munci, nu 
pflrîndu-le bine de muncile lor, ci pentru că se vor munci mai 
puţin pentru muncile ce iau din parte, adică nu desăvîrşit. 

Versetele: 21, 22, 23, 24. 

"Iar un înger puternic a ridicat o piatră, mare cît o piatră de 
moară şi a aruncat-o în mare, zicînd: Cu astfel de repeziciune va 
fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu se va mai afla. - 22. 
Şi glasul celor care zic din chitară şi din gură, din flaut şi din 
trîmbiţă nu se va mai auzi de acum înainte şi nici un meşteşugar 
de orice fel de meşteşug nu se va mai afla în tine şi huruit de 
mori nu se va mai auzi în tine niciodată!. - 23. Şi niciodată lu
mina lămpii nu se va mai ivi în tine; şi glasul de mire şi de mi
reasă nu se vor mai auzi în tine niciodată, pentru că negl:1ţătorii 
tăi erau stăpînitorii lumii şi pentru că toate neamurile s-au ră
tăcit cu fermecătoria ta. - 24. Şi s-a găsit în ea sînge de proroci 
şi de sfinţi şi sîngele tuturor celor injunghia ţi pe pămînt". 

Tîlcuire: 

Aşa cu pornire se va arunca Babilonul cetatea cea mare, în ce 
r.hip se afundă piatra de moară în mare, aşa va fi de grăbită că
derea Babilonului încît nici urmă nu se iVa mai vedea din el. Că 
aceasta însemnează lipsa şi stingerea Iăutarilor şi cîntăreţilor, că 
a amăgit toate neamurile cu dulceaţa cîntărilor şi cu otrăvitoarele 
farmece. Că a fost primitoare de sîngele prorocilor şi al tuturor 
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sfinţilor. Prin toate acestea şi necredinciosul Babilon cel de la 
Perşi se închipuieşte, că sîngele multor prinţi prin diferite vremi 
pînă acum au pătimit în el, căci pururea a fost bucuros să amă
gească neamurile cu vrăji şi cu farmece şi eu înşelăciuni. Trebuie 
să ne rugăm ca acesta ce se poartă pe sine şi aceste prorocii să-şi 
ia răsplătirea mîndriei ce o aveau împotriva lui Iisus Hristos. 

Mi se pare că se împotriveşte ceva acestei socoteli, aceia ce 
au zis învăţătorii bisericii cei de demult, de aceste prorocii im
potriva Babilonului, socotind că cele zece coarne ce s-au văzut la 
fiară, al patrulea să fie împărăţia Romei, din care răsărind un 
corn le va dezrădăcina pe cele trei şi pe altele le va supune şi aşa 
va veni ca un împărat roman, prin făţărie şi prin meşteşug ascuns, 
ca iarăşi să aşeze şi să înnoiască şi să prefacă şi să crească împă
răţia lor. 

Marginal: Adică trei împărăţii: grecească ce se închipuieşte 
prin Pardos, persească închipuită prin urs, a Babilonenilor ce se 
închipuie prin leu peste care va stăpîni Antihrist, ce va veni ca un 
împărat roman, precum s-a zis :la Cap. 13, 12. Babilonul cel de 
taină este împărăţia a toată lumea. 

Iar mai degrabă cu adevărat să-i facă împărăţie de istov ace
lei împărăţii. rnsă cum s-a mai zis, nu va greşi cel ce va tîlcui a 
fi împărăţia aceia ce a stăpînit ca şi cum ar fi într-un trup, de la 
începutul· lumii pînă acum, ca ceia ce cu adevărat a vărsat sin
gele mucenicilor, prorocilor şi apostolilor, că precum o ceată şi () 
oaste şi o cetate se numeşte deşi se schimbă cei din care se împli
nesc acestea, aşa şi o împărăţie se poate zice, deşi se împarte şi 
se taie în mai multe locuri. 

Capitolul19 

PENTRU CINTAREA SFINŢILOR ŞI PENTRU lNTREITUL 
ALII .. UIA, PE CARE-L CINTA SFINŢII 

PENTRU PRAPADIREA BABILONULUI 

Versetele: 1,2,3,4 

"După acestea, am auzit, în cer, ca un glas puternic de mul
ţime multă zicînd: Aliluia! Mîntuirea şi slava şi puterea sînt ale 
Dumnezeului nostru. - 2. Pentru că adevărate şi drepte sint 
judecăţile Lui! Pentru că a judecat pe desfrînata cea mare, care 
a stricat pămîntul cu desfrînarea ei, şi a răzbunat sîngele robilor 
Săi, din mîna ei! - 3. Şi a doua oară au zis: Aliluia! Si fumul 
focului în care arde ea se suie în vecii vecilor. 4. - Iar ~ei două·~ 
zeci şi patru de bătrîni şi cele patru fiinţe au căzut şi s-au închi-· 
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nat lui Dumnezeu, Celui Care şade pe tron, şi au zis: Amin! 
Aliluia". 

Tîlcuire: 
"Aliluia" închipuieşte lauda lui Dumnezeu, iar "Amin" A d e

văr a t, sau "fie" închipuieşte. Care cuvinte de către puterile 
cereşti îngereşti şi de către oamenii cei asemenea cu îngerii i se 
aduc lui Dumnezeu cel în Treime (Troiţă), adică Dumnezeirii în 
trei staturi: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Că şi sîngele robi
lor săi din mîinile Babilonului l-a izbăvit şi a cetăţenilor lui, prin 
muncă le-a făcut bine, lucrîndu-le tăierea păcatelor. 

Marginal: Intreitul Aliluia i se aduce lui Dumnezeu în Treime, 
adică laudă întreită, însă de obşte (împreună) de către puterile 
îngereşti, prin care le arată cînd zice versetul 1 că a auzit Ali
luia, iar de către oameni, verset. 4, unde zice şi au căzut cei 24 
de bătrîni şi cele patru fiare. 

Iar prin fumul cetăţii ce se înalţă în vecii vecilor, arată ne
contenirea bătăilor ce au venit asupra ei întru neîncetaţii vecii 
aceştia, sau că adesea au luat munci pe măsură şi veşnice în vea
cul viitor fiind muncită. (Iad veşnic). 

Verset: 5 

"Şi un glas a ieşit din tron, zicînd: Lăudaţi pe Dumnezeul 
nostru t.oţi ',slujitorii Lui, cei care vă t.emeţi de El, mici şi mari". 

Tîlcuire: 

Scaunul lui Dumnezeu sînt Heruvimii şi Serafimii, de la care 
se dă poruncă să laude pe Dumnezeu nu numai cei mici întru 
fapte, ci şi cei mici fiecare după mărimea puterii lui. Insă mi se 
pare că şi ceia ce sînt acum.nici în !vîrstă, adică pruncii ce mor 
şi nu-s desăvîrşiţi, în vîrstă mare înviind, vor lăuda pe Dumne
zeu, făcătorul de lucruri mari. 

Ve'tSetele: 6,7 

"Atunci am auzit ca un glas de mulţime multă şi ca un vuiet 
de valuri fără număr şi ca un bubuit de tunete puternice zicînd: 
Aliluia! Pentru că Domnul Dumnezeul nostru, Atotţiitorul este 
împărat. - 7. Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm slavă, 
căci a venit nunta Mielului şi mireasa Lui s-a pregătit". 

Tîlcuire: 

Glas de mulţime multă şi de popor mult şi de ape multe şi de 
tunete arată străbaterea şi Iăudătorul vers Întru cîntări al tuturor 
puterilor celor fără de număr, îngereşti şi cereşti, pe care unii au 
înţeles să fie apele cele mai presus de ceruri, de care zice proro-
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cuI David: "Şi apele cele mai presus de cer să laude numele Dom
nului, cu care împreună şi toată adunarea drepţilor măreşte pe 
fă~ătorul" (ps. 148). tnsă Iisus Hristos împărăţeşte peste îngeri, 
după fiinţă ca un Făcător. Iar peste cei drepţi, după iubirea de 
oameni împărăţeşte, sau stăpîneşte după fireasca sa putere sau 
după stăpînia ce i se cuvine, ca judecătorului. Iar prin nunta 
Mielului, adunarea bisericii şi )amestecarea cu Hristos se înţelege, 
ai cărei ispravnici Sau logoditori au fost dumnezeieştii apostoli. 
Prin care i s-a dat logodna cea duhovnicească, !căci ei au luat-o 
atunci faţă către faţă, curata amestecare şi adevărata amestecare 
cu Hristos. 

Marginal: {})e nunta cea de taină (şi de cina Mielului. . 

Versetele: 8, 9 

"Şi s-a dat ei să se înveşmînteze cu vison curat, luminos, căci 
visonul sînt faptele cele drepte ale sfinţilor. - 9. Apoi mi-a zis: 
Scrie, Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului! Şi mi-a zis iar: 
Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu". (Mt. 22, 2; 
Le. 14, 16). 

Tîlcui.re: 
Marginal: 1mbrăcămintea femeii in vison curat arată îmbră

cămintea bisericii cea luminată întru fapte bune şi subţire întru 
cunoştinţă şi înaltă întru vederea lui Dumnezeu şi în gîndurile 
Întru Dînsul, căci cu acestea se ţes dreptăţile dumnezeieşti. Iar 
Cina lui Hristos este prăznuirea celor mîntuiţi şi veselia cea al
cătuită cu bună cuviinţă, pe care fericiţi vor fi acei ce o vor do
bîndi şi vor intra cu Mirele cel sfînt al sufletelor curate în cămara 
cea veşnică, că nemincinos este cel ce a făgăduit, însă multe fiin d 
bunătăţile veacului viitor şi întrecînd cugetul (covărşind) întreg 
pentru aceia şi împărtăşirea cu acestea cu multe nume se răs
punde şi slăveşte în Scriptură. Apoi se zice Impărăţia cerului 
pentru slava şi cinstea ei. 

Marginal: Adică împărtăşirea cu bunătăţile veşnice, că împăr
tăşirea cu bunătăţile veşnice cu multe nume se numeşte. Apoi, 
rai, pentru masa cea îndestulată plină de tot felul de bucate şi de 
hrana bunătăţilor, sau pentru ospăţul cel cu totul cinstit. Sau, 
sînul lui Avraam se zice, pentru odihna cea de acolo a celor ră
posaţi. Sau, cămară şi nuntă, nu numai pentru veselia cea fără 
de sfîrşit, ci şi pentru amestecarea cea curată şi adevărată şi ne
grăită a lui Dumnezeu cu robii Săi. Care amestecare atîta va co
vîrşi şi va întrece pe acea împreunare a trupurilor unul cu altul, 
pe cît întrece lumina întunericul şi pe cît se deosebeşte mireasma 
de putoare. 



Verset: 10 

"Şi am căzut înaintea picioarelor lui, ca să mă închin lui. Iar 
el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta! Sînt împreună slujitor cu tine 
şi cu fraţii tăi care au mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închi
nă-te, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei". 

Tîlcuire: 

Să nu faci aceasta, împreună slujitor cu tine sînt. Adică nu 
mi te Închina mie îi zice dumnezeiescul înger, gîndind tu că doar 
de la mine le spun acestea, ci cele le spun eu despre cele viitoare 
le grăiesc. Pentru că mărturisirea, adică mărturia lui Iisus Hris
tos, aceasta este darea duhului prorociei. 

Marginal: Va să zică, cuvintele ce le spun eu mai înainte măr
turisind pe Hristos, acestea sînt ale Duhului de prorocie, care ni 
se împărtăşeşte şi nouă îngerilor şi vouă oamenilor. 

In alt chip aşa se poate înţelege, ca şi cum ar zice îngerul, că 
pentru aceasta este prorocia ca să se vestească mărturia de Hris
tos şi să se mărturisească credinţa prin sfinţi. Pentru aceea pă
zeşte-te nu mi te închina mie, că împreună slujitor sînt, ci te În
chină Aceluia ce are stăpînie peste toate. Ca Făcătorului să i se 
închine lui, şi nuca unei făpturi. De 'aici putem cunoaşte mintea 
cea smerită a sfinţilor îngeri, cum că nici într-un chip nu· voiesc 
să li se dea lor cinstea şi mărirea 'cea dumnezeiască, precum au 
făcut domnii cei răi şi ucigaşi (diavolii) ci aceasta i se aduce sin
gur Stăpînului. Facă Dumnezeu aceasta ca şi noi, cu minte sme
rită, strălucind împreună, să plinim cuvîntul Stăpînului: ce zice: 
"Invăţaţi-vă de la Mine, că ,sînt blînd şi smerit cu inima şi veţi 
afla odihnă sufletelor voastre" şi să dobîndim odihnă în veacul 
viitor, de unde a fugit toată durerea şi grija şi suspinul, unde este 
locaşul tuturor celor ce se veselesc şi să ne luminăm cu lumina 
fetei lui Hristos, căruia 1 se cuvine toată mărirea, cinstea şi închi
năciunea împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt, făcătorul de viaţă, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Versetele: 11,12 

"Şi am văzut cerul deschis şi iată un cal alb, şi Cel Care şe· 
dea pe el se numeşte Credincios şi Adevărat şi judecă şi Se răz
boieşte întru dreptate. - 12. Iar ochii Lui sînt ca para focului şi 
pe capul Lui sînt cununi multe". 

Tîlcuire: 

Deschiderea cerului arată că din cer va fi venirea judecăto
rului şi aceia va fi fără întîrziere, precum şi aici pe pămînt strÎn-
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gera şi inchiderea cărţii şi deschiderea ei închipuieşte judecata 
şi răspunsul de pierzare al judecătorului împotriva celor vinovaţi. 

Marginal: Precum prin lunele locuri cfac judecătorii cînd dau 
pe cineva spre pierzare, pentru vina lor ce au făcut (verset 18). 

Iar "cal alb" închipuieşte lumina sfinţilor şi veselia ce va să 
fie şi Cel Care şedea pe el, arată că va fi întru toate cuvintele sale 
credincios şi întru fapte adevărat. Şi acesta este Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, care întru dreptate va judeca neamurile, cu 
ochii Săi ca para focului fiind, adică cu puterea Sa cea de departe 
văzătoare şi cu amănuntul socotitoare, împărţind para focului, 
care pe cei drepţi îi va lumina şi nu-i va arde, iar pe păcătoşi îi 
va arde şi nu-i va lumina. Iar stemele cele multe sau împărăţia 
lui Hristos peste toate cîte sint în cer şi pe pămînt închipuiesc că 
atîtea sint, cîte sînt între îngeri cete şi pe pămînt sceptruri şi între 
sfinţi oameni, adunări mulţime. Sau închipuiesc biruinţa Lui în 
toate isprăvile ce le va face pentru noi păcătoşii prin îndelungă 
răbdarea Sa, cum zice David" Şi vei birui cînd vei judeca Tu", 

VeTset: 12 

"Şi are nume SCrIS pe care nimeni nu-l înţelege decît numai 
El". 

Tilcuire: 

Neştiinţa numelui Lui închipuieşte necuprinderea fiinţei Lui, 
căci pentru isprăvile şi grijile Lui se numeşte cu alt nume, adică 
bun, păstor, soare, lumină, viaţă, dreptate, sfinţenie, răscumpă
rare, nestricat, fără de moarte, nevăzut, neschimbat (Mt. 7, Isaia 
40, 10), Însă după fiinţă este fără de nume, neapropiat Însuşi prin 
sine împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfint cunoscut. 

Marginal: Hristos după fiinţă nu are nume. 

VeTset: 13 

"Şi este îmbrăcat în veşmînt stropit cu sînge (Ioan, 1, 5; Isaia 
63, 1, 2, 3) şi numele Lui se chiamă Cuvintul lui Dumnezeu". 

TîIcuire: 

Prin haina aceasta a Cuvîntului lui Dumnezeu, prea cinstit şi 
nestricat trupul Lui cu adevărat se închipuieşte, care în patima 
cea de bunăvoie s-a muiat în sîngele Său, iar acum cel fără dz 
nume şi de nimenea văzut se numeşte aici Cuvint. 

Marginal: Hristos se numeşte Cuvînt al lui Dumnezeu. Sau 
spre arătarea fiiască a naşterii din Tatăl cea fără de patimă. Pre
cum şi Cuvîntul nostru iese din mintea noastră; sau că El întru 
Sine ţine cuvîntul tuturor celor ce sînt, sau că este vestitor şi ară
tător de înţ,elepciunea şi de puterea Tatălui. 
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Verset: 14 

~,Şi oştile din cer veneau după EI, călare pe cai albi, purtînd 
veşminte de vison alb, curat". 

Tîlcuire: 

Prin oştile cereşti, care mergeau după Dinsul, se înţeleg cetele 
cereşti care prin subţierea firii şi prin înălţarea minţilor şi prin 
luminarea faptelor bune sînt luminate şi strălucite şi prin urma
rea adică nedepărtarea de Dumnezeu sînt cinstite cu apropierea 
de Dumnezeu lipită şi nedeosebită. 

Verset: 15 

"Iar din gura lui ieşea sabie ascuţită, ca să lovească pe păgîni 
cu ea. Şi EI îi va păstori cu toiag Itfe fier şi va călca teascul vinului 
ap:rinderii mîniei lui Dumnezeu, Atotţiitorul". 

Tîlc1.Lire: 

Sabia arată munca ce se va aduce necredincioşilor şi păcătoşi
lor, după dreptatea judecăţii şi după răspunsul ce va ieşi din gura 
lui Dumnezeu, prin care se vor paşte cu toiag vîrtos de fier de 
munci, ca să nu mai lucreze răutăţi de multe feluri. De care toiag 
sfinţii vor rămîne necertaţi. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcă
toşilor peste soarta dreptăţi1or, după cuvîntul Psalmistului 
(Psalm 124). 

Marginal: Iar drepţii nu se vor bate cu toiagul de fier. 
Şi jghiabul mîniei lui Dumnezeu va călca, că Tatăl nu va ju

;deca pe nimeni, ci taată judecata a dat-o lui Hristos după ome
nire, pe care judecată după Fiinţă ca un fiu o avea mai înainte 
de veci. 

Verset: 16 

"Şi pe haina Lui şi pe coapsa Lui are nume scris: Impăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor". 

Tîlcu'ire: 

Numele "Impăratul împăraţilor" arată nedespărţirea dumne
zeieştii întrupări (mai sus Cap. 7, v. 14) de vreme ce Dumnezeu 
fiind a pătimit cu trupul şi om fiind este împărat împăraţilor ce
lor ce s-au făcut împăraţi peste patimi şi Domn domnilor celor ce 
au dobîndit cu ajutorul [ui 'iHristos domnie şi stăpînie peste pă
cat şi al celor care vor împărăţi cu El în 'veacul viitor. 
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PENTRU ANTIHRIST ŞI PENTRU CEI CE SE VOR ARUNCA 
CU EL IMPREUNA IN GHEENA . 

Verset: 17 

"Apoi am văzut un înger stînd în soare; şi a strigat cu glas pu
ternic, grăind tuturor păsărilor care zboară spre înaltul cerului; 
veniţi şi vă adunaţi la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu". 

Tîlcuire: 

Şi îngerul acesta socotim să fie unul din cei ce au stăpînie 
peste îngerii ceilalţi, care vesteşte veselie pentru munca păcătoşilor 
şi pentru pierderea păcatului. Şi "păsări" pe îngeri i-a numit pen
tru zburarea lor cea de pe sus şi pentru înălţarea în văzduh, spre 
indreptarea noastră şi învăţătura, a căror hrană urmînd pe Hristos 
este plinirea voii lui Dumnezeu. Iar "spre înaltul cerului" zboară 
ca să le facă şi oamenilor celor ce sînt întocmai 'CU îngerii suirea 
la cer împărtăşită şi veselia cea zisă mai sus, a căror solire îi înalţă 
pe cei de jos şi prin care sfinţii se vor răpi întru întîmpinarea 
Domnului. "Veniţi la ospăţul cel mare". 

Verset: 18 

"Ca să mîncaţi trupurile împăraţilor şi trupurile căpeteniilor 
şi trupurile celor viteji, şi trupurile cailor şi ale călăreţilor lor, şi 
trupurile tuturor celor slobozi şi celor robi, şi color mici şi celor 
mari". 

Tîlcuh'e: 

Voia lui Dumnezeu se înţelege în două feluri. Intii voia lui 
Dumnezeu cea întîmpinătoare care şi bunăplăcerea Lui şi cină 
dorită Lui este ca să mîntuiască pe toţi oamenii şi să vie la 
cunoştinţa adevărului şi să se întoarcă 'Şi să fie vii. A doua voie 
este ca să se muncească cei ce şi-au cîştigat muncă. Voia Tatălui, 
Hristos mîncarea sa a numit-o, iar aici aceasta o numeşte cina lui 
Dumnezeu. Că vor lua celece au dorit fiecare prin fapte, sau 
împărăţia, sau munca. Iar prin "mîncarea trupurilor" se închipu
ieşte pierderea tuturor celor trupeşti şi stingerea numelor pe p[l
mînt. Iar de cai a făcut pomenire, nu că doar caii vor Învia sau ju
deca, ci pe cai îi înţeleg sau pe iubitorii de muieri, adică pe ('ei 
spurcaţi sau pe cei amăgitori sau pe acestea amîndouă. Iar pe cei 
ce încalecă pe cai îi înţeleg pe cei puternici în răutăţi, care au fost 
arătaţi şi mai jos zicînd: "Şi cărnurile tuturor celor slobozi şi ale 
robilor şi ale celor mici şi ale celor mari". In să prin cei slobozi şi 
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prin cei mari înţelege mai vîrtos pe cei ce greşesc fiind întru stă
piRire. Iar prin "robi" şi prin cei "mici" înţelege pe cei ce greşesc 
mai puţin, sau diR neştiinţă sau după vîrstă sau din neputinţă. 

Verset: 19 

"Am văzut fiara şi pe împăraţii pămîntului, oştirile lor adu
nate, ca să facă război cu Cel Care şade pe cal cu oştirea Lui". 

Tîlcuire: 
Prin numărul de multe oşti îi numeşte pe cei ce împreună cu 

diavolul se luptă împotriva lui Hristos şi a sfinţilor Lui, pentru 
mulţimea păcatului cea vătămătoare şi de multe feluri şi pentru 
jlriceperea întru sfaturi şi întru dosădire a multor lucruri deşi se 
numeşte oaste cu numărul de unul, pe partea cea mai mică a pu
terilor îngereşti şi a oamenilor celor întocmai cu îngerii o arată 
care-l urmează pe Hristos prin unirea voii şi a îngăduinţei sfatu
lui către Dumnezeu Cuvintul. 

Verset: 20 
"Şi fiara a fost răpusă, şi cu ea proorocul mincinos, cel care 

făcea înaintea ei semne cu care amăgise pe cei care au purtat sem
nul fiarei şi pe cei care s-au închinat chipului ei. Amîndoi au fost 
aruncaţi de vii în iezerul de foc, unde arde pucioasă". 

Tîlcuire: 
"Şi a fost răpusă fiara şi cu ea proorocul mincinos" deşi îm

potriva Mintuitorului Hristos au fost, fiara şi cu prorocul împreu
nă cu împăraţii şi domnii care i-au ascultat pe ei, însă amîndoi 
au fost biruiţi şi prorocul cel mincinos 'care amăgea cu minuRi şi 
semne pe cei mai simpli i-a ajuns mînia şi s-au aprins de vii de 
minia lui Dumnezeu, şi au fost aruncaţi amîndoi În iezerul cel de 
foc ce arde eu iarbă pucioasă. Nu vor muri aceştia cu moarte obiş
nuită, ci într-o clipeală de ochi omoriţi vor fi şi cu moartea a 
doua osîndit,'i, vor fi aruncaţi în iezeru] cel de foc, precum zice 
Apostolul de alţii că nu vor adormi (muri) (Cor. 10) ci se vor 
schimba în clipirea ochiului şi aceia intocmai cu ceilalţi vor merge 
la judecată. Iată aceşti doi necuraţi şi potrivnici lui Dumnezeu 
nu vor merge la judecată ci la osîndă, deşi unora li se pare a nu 
fi aceasta aşa, de vreme ce a zis Apostolul că va fi omorît Anti
hrist cu Duhul prorociei lui Dumnezeu. 

Un dascăl oarecare a zis că se vor afla unii vii, cei fericiţi cu 
DauiiI, iar aceştia doi (prorocuI şi Antihrist) intru nestricat după 
stricarea stăpînilor vor fi daţi de Dumnezeu focului gheenei, care 
gheenă le va fi lor ucidere şi moarte cu porunca lui Hristos cea 
cI umnezeiască. 
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Verset: 21 

"Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia care ieşea din gur3j Celui 
Care şedea pe cal şi toate păsările s-au săturat din trupurile lor". 

Tîlcuire: 
"Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia". Două morţi sînt, cea din

tîi este despărţirea sufletului de trup, iar a doua trimiterea în 
gheenă. Deci urmînd vorba care spune că-i va întîmpina moartea 
dintîi a trupului cu saba lui Dumnezeu, adică cu porunca 
Lui, pe cei ce se vor lupta împreună cu Antihrist împotriva lui 
Hristos şi a sfinţilor lui. Apoi îi va ajunge moartea a doua şi aceş
tia şi cu cei ce i-au amăgit pe ei se vor împărtăşi de moartea a 
doua şi de munca de veci. Cînd zice că se vor sătura păsările de 
cărnurile lor aceasta s-a spus mai sus. Precum îi grăieşte Dumne
zeu lui Isaia, că v-aţi făcut mie întru saţiu, aşa şi sfinţilor le este 
urîtă orice patimă a trupului şi le este grea. Pe îngeri îi numeşte 
păsări. 

Capitolul 20 
SATANA A FOST LEGAT LA RASTIGNIREA LUI HRISTOS, 
PINA LA VREMEA SFIRŞITULUI ŞI PENTRU O MIE DE ANI 

Versetele: 1, 2, 3 
"Apoi am văzut un înger, coborîndu-se din cer, avînd cheia 

adîncului şi un lanţ mare în mîna lui. - 2. Şi a prins pe balaur, 
pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi satana, şi 1-a legat pe o 
mie de. ani. - 3. Şi l-a aruncat în adînc şi l-a închis şi a pecetluit 
deasupra lui, ca să nu mai amăgească popoarele,pînă ce se vor 
sfîrşi cei o mie de ani. După aceea, trebuie 'Să fie dezlegat cîtăva 
vreme". 

TîlcuiTe: 
Aici surparea şi pierderea diavolului o spune, care s-a făcut pe 

vremea patimilor Stăpînului, în care vreme pe diavolul cel ce se 
socotea a fi tare l-a judecat ca să nu mai arunce pe nimeni 
în prăpastie. Şi aceasta se vede de la dracii care-L rugau pe Iisus 
să nu-i trimisă în adînc. 

Marginal: Gheena le este înfricoşată şi dracilor. 
Iar cum că s-a legat este semnul pierderii slujirii idolilor şi 

sfărîmarea capiştilor idoleşti şi încetarea jertfelor celor sînge
roase şi plinirea voii lui Dumnezeu -şi cunoştinţa Lui de către toată 
lumea. 

Marginal: lncetat-a slujirea idolilor după ce s-a legat diavolul. 
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Marele Justin zice că ştia diavolul de la început că a fost ju
decat să meargă în prăpastie şi în focul gheenii pe vremea venirii 
lui Hristos. Şi poruncă de pierzare asupra diavolului este de la 
Hristos. Inger numeşte pe cel ce a slujit unei porunci ca aceia ca 
să arate pe diavolul că este mai slab în putere, decît puterile cele 
slujitoare şi cum că în zadar îndrăzneşte el asupra stăpînieicarc 
stăpîneşte toate. 

Marginal: Ingerii şi cei din cinul cel mai de jos, biruiesc pe 
diavolul cu puterea. 

Iar lanţ numeşte după cunoştinţa noastră, cu care l-a legat şi 
a prins puterea cea vicIeană a lui. Iar o mie de ani atîta trebuie 
înţeles cu numărul. 

Marginal: O mie de ani să fie legat diavolul se închipuieşte. 
Că şi cuvîntul spus de David (Ps. 104) cuvîntul poruncit în mii 

de noroade, nu putem spune să fie zece sute, ci mulţime multă. 
Aşa şi aici socotim că acest număr este însemnare a mulţi ani. 
In să mulţimea aceasta a anilor (Mt. 26, 28) se înţelege pînă cînd se 
va propovădui pretutindeni în toată lumea Evanghelia şi se va 
înrădăcina în ea sămînţa bunei credinţe. Iar anii cei închipuiţi cu 
număr desăvîrşit, se înţeleg aceia în care din viata cea pruncească 
ne-am schimbat întru bărbat desăvîrşit şi am fost chemaţi la 
plinirea vîrstei plinirii lui Hristos. O mie de ani este şi vremea 
de Ia întruparea lui Hristos pînă la venirea lui Antihrist, sau după 
cum s-a tîlcuit zece sute să fie mia ce s-a zis, sau mai mult sau 
mai puţin, precum singur Dumnezeu ştie, cel ce ştie anii fiecăruia 
din noi şi a judecat afi de folos îndelunga răbdare şi lungimea 
vieţii. Iar după aceia, va tulbura toată lumea Antihrist, luînd în 
sine lucrarea Veliarului începătorul răutăţii şi vărsind drojdiile 
răutăţii sale celei otrăvite între oameni, ştiindu-şi nesfîrşirea mun
cii sale, de ale căruia fapte rele 'să ne izbăvească pe noi Atotmi
lostivul Dumnezeu şi să ne ferească de munca cea gătită lui şi sIn
gilor lui şi să ne arate părtaşi veşnicelor bunătăţi celor gătite ce
lor ce vor sta împotriva lui pînă la vărsarea sîngelui lor. Că /\re
luia i se cuvine mila spre cei ce nădăjduiesc în El şi de Ia to,,:te 
sfintele puteri îngereşti şi de Ia oamenii cei de pe pămînt, muHu
mită, închinăciune împreună cu Tată! şi cu Duhul cel de viaţi"i fu
cător, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! 

PENTRU SCAUNELE CELE GATITE CELOR CE AU pAZIT 
MARTURISIREA LUI HRISTOS NESCHIMBATA 

Verset: 4 
"Şi am văzut tronuri şi celor care şedeau pe ele li s-a dat pu

tere ca să facă judecată. Şi am văzut sufletele celor tăiaţi pentnl 
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:m.ărtu;ria lui Iisus şi pentru cuvintul 'lui Dumne~eu, care mls-au 
închinat fiarei şi nu au primit semnul ei pe fruntea şi pe mina lor. 
Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani". 

Tîlcuil'e: 

Li s-au dat Sfinţilor Apostoli scaune de învăţătură prin care 
s-au luminat neamurile şi li se va da după dumnezeiasca,făgă
duinţă şi în veacul cel viitor spre oslndirea celor ce au lepădat 
propovăduirea Evangheliei, după David (Psalm, 121) că acolo s-au 
suit seminţiile, seminţiile Domnului, mărturisirea lui Israil. Acolo 
s-au aşezat scaunele spre judecată. Sfinţilor care n-au primit sem
nele fiarei adică mucenicilor şi celorlalţi sfinţi li s-a dat putere 
de judecată, putere să judece, cu care precum vedem îi judecă pe 
draci, pînă acum, sfinţii fiind proslăviţi împreună cu Hristos şi pînă 
la sfîrşitul veacului acesta de acum de împăraţii creştineşti şi de 
credincioşii domni fiind închinaţi. Şi arată apoi puterea cea dată 
de Dumnezeu împotriva a toată boala trupească şi puterea diavo
lească. Se arată apoi că se unesc în fapte şi în cuvinte diavolul cu 
Antihrist şi cu prorocul cel mincinos, se vede şi din nume. 

Marginal: Antihrist şi diavolul şi prorocul cel mincinos şi în 
fapte şi în nume se unesc. 

Din care fiecare se numeşte fiară şi tot cu un fel de îmbrăcă
minte e împodobit şi S6 arată, pentru că şi balaurul sau Satana, 
şapte capete şi zece coarne <:u atitea steme purtind se vede şi fiara 
ce a ieşit din mare, adică Antihrist cu asemenea îmbrăcăminte 
îmbrăcat se arată. Şi prorocul. <:el mincinos le mărturiseşte lor 
acelaşi sfat şi inţelegere şi lucrare şi putere spre pieirea celor ce 
se vor amăgi, de care pierdere ceice vor scăpa vor rmpărăţi cu 
Hristos aşa cum s-a spus mai sus, pînă la a doua venire a Lui, iar 
după aceia vor moşteni mai mari făgăduinţi dumnezeieşti. (SfiD
ţii vor împărăţi cu Hristos o mie de ani este vremea de la Începu
tul creştinismului pînă la sfîrşitul lumii. Iar pe urmă vor împă
răţi în veci). 

CARE ESTE INVIEREA CEA DINTII ŞI CARE ESTE 
A DOUA MOARTE 

V C'i'scteIe: 5, 6 

"Iar ceilalţi martori nu înviază pînă ce nu se vor sfîrşi cei o 
mie de ~ni. Aceasta este învierea cea dintii. - 6. Fericit si sfint . , 
este cel carc are parte de învierea cea dintîi. Peste aceştia moar
tea cea de a doua nu are putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu 
:5i ai lui Hristos şi vor împărăţi cu Elo mie de ani". 



Tîlcuire: 

Cum că sînt două vieţi şi două morţi din dumnezeiasca Scrip
tură învăţăm. Este viaţa cea dintii după călcarea poruncii în 
trupul cel trecător, singură paza dumnezeieştilor porunci. A doua 
este viaţa veşnică cea făgăduită sfinţilor. Morţi sint tot două, una 
trupească trecătoare care se va duce pentru răsplătirea de păcate 
în veacul cel viitor, iar alta veşnică, care este focul gheenii. Şi 
deosebirea morţilor o ştim, unii adică iînt cei o~îndiţi de care zice 
Isaia (26) "Morţii viaţă nu vor vedea" şi adevărat este că aceia sînt 
care duc cu ei faptele cele rele :Şi înţelepciunea lor le este moarte 
rea. Alţii sînt cei lăudaţi, care-şi omoară întru Hristos faptele lor 
cele trupeşti şi se răstignesc împreună cu Hristos şi mor lumii. Iar 
unii sînt morţii cei lepădaţi şi vrednici de plîngere (Horn. 6,3, Gal. 
3; Colos. 2, 12) care nu se îngroapă şi nici nu se scoală împreună 
cu Hristos prin botez. Petrecînd în moartea păcatelor nu viază îm
preună cu EI, pînă cînd se va sfîr~i şi acea mie de ani, adică nu
mărul cel desăvîrşit. Care ţine de la venirea cea dintîi (a lui Hris
tos) pînă Ia slăvita Lui cea de-a doua venire, cum s-a spus mai 
sus. Ci din pămînt numai născîndu-se (din trup) iar nu din Duh 
(Botez) se întorc în pămînt. Că moartea lor le este lor începerea 
muncii celei viitoare, iar cei ce au purtat învierea cea dintîi, adi
că scularea din gîndurile cele omorîtoare şi din faptele cele moar
te, aceia sînt fericiţi, că nu va avea peste ei biruinţă moartea cea 
de-a doua, adică munca cea f~ră de sfîrşit a iadului. Şi preoţesc 
şi împărăţesc cu Hristos, în mia de ani după înţelegerea noastră 
pînă Ja dezlegarea satanii să amăgească toaţe neamurile. 

Marginal: Sfinţii măcar că şi împărăţesc acuma cu Hristos, 
dar încă nu desăvîrşit, precum romanii înţeleg. Nu că doar atunci 
se vor lipsi de împărăţie ci mai adevărat şi mai întărită şi mai 
stătăteare împărăţie vor dobîndi. Că după ce va trece vre
mea de acum, vor moşteni cele veşnice, că puţină va fi vremea 
după dezlegarea diavolulu~ pînă Ia răspunsul împotriva lui ea S<l 
meargă în gheenă În muncă. Pentru aceia cînd zice că vor preoţi 
lui Dumnezeu, vor fi preoţi şi lui Hristos, trebuie a înţ~lege luarea 
din nou a anilor celor dintii, de vreme ce minunile sfinţilor ce se 
văd acum cu dovedirea şi cu plinirea lucrurilor şi răsplătirile 

isprăvilor încă viitoare erau atunci cînd le-a văzut ev:.mghelislnl 
cum s-a zis. 

însă de vreme ce sînt două morţi şi învieri, două trebuie S[l fie. 
Marginal: Care sînt morţi două şi invieri două? 
Cea dintîi este nlOariea trupească după pedeapsă, adică a tru

pului pedeapsă, pentru călcarea poruncii: a doua moarte, mrnCi] 
de veci. Iar învierea cea dintîi este învierea din faptele cele moar-



te, iar cea de a doua este aducerea din stricăciunea trupului la 
ncstricăciune. (Invierea dintîi trecerea din păcat la faptele in Du
hul, iar învierea a doua va fi la sfirşitul lumii). 

DESPRE GOG ŞI MAGOG 

Vcrsetele: 7, 8 

"Şi cînd se vor sfîrşi cei o mie de ani, satana va fi dezlegat 
din închisoarea lui. - 8. Şi va ieşi să amăgească neamurile, care 
sînt în cele patru unghiuri ale pămintului, pe Gog şi pe Magog, şi 
să le adune la răzhoi; iar numărul lor este ca nisipul mării.'" 

Tîlcuirc: 

Vremea de o mie de ani nu ştim cum au primit-o unii şi au 
tilcuit-o să fie trei jumătăţi de ani de la hotezul lui Hristos, pînă 
la înălţarea lui la cer. După care vreme au inţeles ei că se VIl dez
lega diavolul. Alţii au zis că după plinirea a şase mii de ani li s-a 
dat singuri sfinţilor învierea cea dintîi din morţi, ca să se desfă
teze cu dulceţ'uri şi cu măriri o mie de ani pe acest pămînt, pe 
care au răbdat munci şi după aceia va fi învierea cea de obşte nu 
numai a drepţilor ci şi a păcătoşilor. Nici aceasta n-a primit-o 
Biserica. Noi, dar auzind pe Dumnezeu (Mt. 22) zicînd către Sa
duchei, că precum sînt îngerii lui Dumnezeu in cer aşa vor fi şi 
drepţii şi pe Apostol (Rom. 14, 17) ce zice: "Că nu este împărăţia 
lui Dumnezeu mîncare şi băutură". Drept aceia mia de ani, vre
mea propovăduirii Evangheliei a fi am luat şi am tîlcuit, că pre
cum s-a zis mai sus nu trebuie a se înţelege cu numărul acea nue 
de ani. 

Că nici ceea ce zice la Cintarea Cîntărilor (8, 12): "Omul va 
aduce intru roada ei o mie de arginţi" şi ,,0 mie lui Solomon şi 
100 celor ce păzesc roada ei", număr desăvîrşit a însemnat, ca 
şi la Matei "Celor ce păzesc roada ei" că şi mulţimea întru adu
cerea de roadă desăvîrşită este. 

Marginal: Sămînţa ce a căzut pe pămînt bun a dat l'oadă, una 
100, iar alta 60, alta 30. 

Precum şi aici roada cea preadesăvirşită a credinţei o arată aici 
prin o mic de ani. In cal'C vreme fiul pierzări (II Tes, 3) omul fără
delegii va veni, ca să ia judecată, toţi cei ce il-au crezut adevă
rului ci au voit intru nedreptate, după spusa Apostolului şi după 
cuvîntul Stăpînului ce le-a zis: "Eu am venit în numele fl'atălui 
Meu şi nu M-aţi primit, iar altul va veni în numele său şi pe acela 
il veţi primi" (Ioan 5, 3), că atunci precum s-a zis se va dezlega 
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satana (Ioan 16, 3) din temniţa sa şi va amăgi toate popoarele şi 
pe Gog şi pe Magog îi va tîrî la război spre pustiirea a toată lu
mea. Li se pare unora că Gog şi lVlagog sînt neamul Schitenilor 
eel mai dinspre miazănoapte şi mai de departe care se nume"c 
Gunii. Care sînt oameni mai mulţi şi mai viteji în război decît 
toate popoarele precum vedem. Dar se opresc şi se ţin de singurţ} 
mîna lui Dumnezeu, ca să nu cuprindă toată lumea, pînă la dezle
garea diavolului. Iar alţii tîlcuiesc din limba evreiască să se înţe
lc'ag[l Gog: adun[tior sau adunare, iar Magog: îni"i.lţat sau înălţare, 
,lŞ3 cit şi prin numele acestea sau adunare de neamuri sau mîndI'iL~ 
inchipuicşte. Că şi Iezechiil a prorocit (Iez. 2, şi 39, 1, 6) că aceste 
neamuri În vremile cele de apoi vor să vic cu puterc grea in pă
miniul lui Israil şi şapte ani vor cădea de armele acelora şi atîtea 
arme vor fi Încît vor aprinde foc mare cu ele. (IV Regi, Iov, 1; 
Sirah 48). N ăvala asirienilor cu Senaherib în zilele lui Iezechia, 
care a fost cu mulţi ani înainte de proroda lui Iezechiil (Isaia 10, 
37, 1 Mac. 7, II Mac. 8, 15). Iar alţii au tîlcuit să fie spre pierde
rea neamurilor ce au c<lzut asupra celor ce voiau să zidească ~i 
să înnoiască Ierusalimul după robia Babiloneană. Intîi a poruncit 
Cirus să zidească, iar· apoi Darius împăratul Asirienilor. Iar alţii 
au luat să fie asupra puterilor lui Antioh (1 Esdra 1, 1 şi 4, 24~ 
Daniil 5, 31) ce s-a biruit de Macabei. Mai bine se potriveşte Set 
fie venirea acelora în anii cei de apoi, arătat este că nicăiri nu 
este scris să ridice atunci neamurile Schitenilor, război asupra 
Iudeii, că singure neamurile ce locuiesc împrejurul lor îi pizmu
iesc pe ei pentru bună petrecerea lor. A doua: că este scris (16, 3) 
pentru că în zilele cele de demult se găteşte şi în vremile cele de 
apoi va veni. A treia: Că în Apocalipsul acesta ce proroceşte cele 
viitoare, scrie că Gog şi Magog vor veni la sfîrşitul veacului. 

Versetele: 9,10 
"Şi s-au suit pe faţa pămîntului, şi au înconjurat tabăra sfin

ţilor şi cetatea cea iubită. Dar s-a coborît foc din cer şi i-a mis
tuit. - 10. Şi diavolul care-i amăgise a fost aruncat în iezerul de 
foc şi de pucioasă, unde este şi fiara şi prorocul cel mincinos, şi 
vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii vecilor". 

Tîlcuire: 
Ca nişte fiare sălbatice din nişte culcuş uri, aşa zice că vor ieşi 

din locurile lor, fiind purtaţi .de diavolul şi de dracii ce vor fi cu 
ei şi se întind pe pămînt, vrînd să robească şi să strice tabăra 
sfinţilor (adică Biserica lui Hristos) cea aşezată pe patru margini 
ale lumii, neştiind că nu numai un înger, ci mulţi se luptă împre
jurul celor ce se tem de Dumnezeu, după cuvîntul Psalmistului 
(.Psalm 8) încă voind să ia şi să supună şi noul Ierusalim, cetatea 

137 



cea iubită, din care a ieşit dumnezeiasca lege prin Apostoli în 
lume, unde zic că şi Antihrist în Biserica lui Dumnezeu va şedea 
sau în cea evreiască, care de demult era a lui Dumnezeu, iar 
acum este stricată prin îndrăzneala evreilor împotriva lui Hristos. 

Marginal: Din Ierusalim legea a ieşit. 
1"'" """.,.""It;).. ··1 ""'J..."'" .L'" 11·~ ..., 
-v31'C naU3JuUIaU evreu, lUpldtOn ImpOLrIva nu uumnezeu, ca 

o va drege Hristos (Co. 2, 4). Sau cu adevărat în Biserica lui 
Dumnezeu, adică cea sobornicească în ea va şedea făcîndu-şi luişi 
prieteni pe cei străini şi arătîndu-se pe sine a fi Dumnezeu, pre
cum zice Apostolul. Dar nu va sta mult împărăţia lui Antihrist, 
că foc din cer pogorîndu-se îl va mistui pe el, ori văzut simţitor 
va fi acel foc ca pe vremea lui Ilie care a ars de două ori cîte 
cincizeci de oameni (IV Regi 1, 5) cu căpeteniile lor, ori slăvită 
venirea lui Hristos carfil cu Duhul gurii Sale îl va omorî pe el. 
încă şi pe neamurile ce s-au zis mai ~us focul le va mînca şi pe 
căpetenia lor diavolul, împreună cu Antihrist .şi cu prorocul cel 
mincinos îi va arunca în iezerul (lac) cel de foc, unde se vor: 
munci în vecii vecilor. 

Marginal: Ozia împăratul Samariei i-a trimis pe aCela să-I 
aducă pe Ilie la sine şi i-a ars cu foc. 

Iar noi învăţînd de la Mintuitorul Hristos să ne rugăm să nu 
intrăm în ispită neîncetat şi cu deadinsul (Mi. 6, 9; Le. 11, 2) de 
aceasta să ne rugăm, cunoscînd neputinţa noastră să scăpăm de 
ispitele ce s-au prorocit şi să ne apere, ca nieÎ venirea lui Anti
hrist să n-o vedem, Rid năvălirea acelor limbi ce s-au zis mai 
sus, nici nevoia cea aducătoare de moal'te care-i va sili pe oameni 
să părăsească credinţa cea mintuitoare. (Cetatea cea iuhită a lui 
Dumnezeu este Biserica ortodoxă). 

Păzind după putinţă mărturisirea cunoştinţei nevătămată şi 
neclintită şi dragostea arzătoare către Hristos Cel ce ne-a răscum
părat şi pe noi cu scump sîngele Său, arătînd prin fapte bune că 
credem, să credem că vom lua îndulcirea veşnicelor bunătăţi, de 
aceasta nădăjduind în îndurările lui Dumnezeu cele bogate, care 
dea Dumnezeu să le dohîndim prin singur Mîntuitorul şi Răscum
părătorul nostru Hristos, cu care împreună Tatălui şi Sfîntului 
Duh de viaţă Făcătorul, îi este mărirea, puterea, cinstea şi închi
năciunea. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! 

PENTRU CEL CE ŞEDEA PE SCAUN, 
PENTRU INVIEREA DE OBŞTE ŞI DESPRE JUDECATA 

Verset: 11 
"Am văzut apoi. un tron mare alb şi pe Cel Care şedea pe 

tron, iar dinaintea feţei Lui pămîntul şi cerul au fugit şi loc nu 
s-a mai găsit pentru ele". 
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Tllcuire: 

PriI) "Tronul alb" se arată odihna lui Dumnezeu, care odihnă, 
o va avea în sfinţii cei luminaţi cu bunăhiţile şi va şedea pe dînşii: 

Ivfarginal: Scaunul alb, moartea şi învierea lui Hristos închi": 
puie.şte. 

Iar f&g2 cerului şi a pămîntului închipuieşte mutarea lor şi 
schimbarea la chip mai bun, unde nu se va mai afla loc de schim
bare. 

:Marginal: Adică în cer şi în pămînt nu se va afla loc de În
toarcere la chipul cel dintîi - precum este acum. 

Că de vreme ce făptura pentru noi s-a supus stricăciunii (Rom, 
8, 20) se va preface împreună cu noi întru slobozenia fiilor mări
rii lui Dumnezeu înviindu-seşi schimbîndu-se la chip mai vesel 
şi mai frumos. Făptura nu se va strica de tot, ci se va înnoi. Nu 
va pătimi pierdere de tot, precum dumnezeiescul Irineu (Irineu 
Cartea 5, cap. 36) şi :Antipa şi alţi sfinţi au învăţat. Zice dumne
r-eiescul Irineu: Statul şi fiinţa făpturii nu se va strica, nici nu va 
pieri, căci credincios şi adevărat este cel ce a alcătuit-o şi zidit-o 
pe ea, ci chipul lumii acesteia va trece adică chipul în care s-a 
făcut călcarea poruncii de vreme ce îmbătrînise omul într-Însul. 
Pentru aceia chipul acesta este făcut pînă la o vreme mai 'înainte 
ştiind Dumnezeu toate. 

Marele Metodie în Cuvîntul său despre Inviere aşa zice: Nu 
este lucru plăcut nici acesta a zice că cu totul din temelii vor pieri 
toate şi pămîntul şi văzduhul şi cerul nu Va fi, că va arde spre cu
răţire şi înnoire, după zisa Marelui Vasile, toată lumea cu foc, ca 
cu potop curăţindu-se, dar nu va trece întru pieire de tot şi Întru 
stricăciune. Zice şi Pavel luminat despre descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu, aceasta o aşteaptă făptura, di deşertăciunii 8-a supus 
făptura spre nădejde, că se va slobozi din robia stricăciunii spre 
slobozenia măririi fiilor lui Dumnezeu. Şi Sfîntul David a grăit: 
"Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului" 
(Ps. 103, 31). 

Şi Isaia zice: )Se va face cer nou şi pămînt nou .şi nu vor po
meni cele mai dinainte, şi nu va veni în inima lor durere, ci ve
selie .i· bucurie '\"01' afIa" (Isaia, 65, 17). Pentru mărirea veseliei 
celei fără de sfîrşit şi pentru mărimea darurilor de plată, vor uita, 
luptele şi războaiele şi durerile ce au avut fUnd aici jos în lume. 
Şi iar zice: ,,1. ce chip cerul nou şi pămîntul nou ce-l fac Eu, va 
rămÎl'lea ÎnaÎldea Mea, aşa va fi sămînla vGastră şi numele vos
tru". Pentru aceasta dar, făptura ce s-a făcut pentru noi, împre
ună cu noi va lua schimbare la chip mai bun, netrecînd întru ne
fiinţă, precum nici noi nu vom trece după moarte. 
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Verset: 12 

"Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stînd inain
teatronului şi cărţile au fost deschise (Ioan 5, 45 şi 12, 48; Rom. 
2, 12) şi altă carte a fost deschisă, care este cartea vieţii, şi morţii 
au fost judecaţi din cele scrise în cărţi (Apoc. 5, 3; 13, 8) potrivit 

.e ~ '1 '1 €€ cu laptele IOr"·. 

Tîlcuire: 

"Morţi" îi numeşte sau pe toţi oamenii, căci pătimesc moartea 
trupului sau îi numeşte pe cei morţi în păcate. Iar "mari şi mid" 
aceia se numesc sau cei ce sînt aşa cu vîrsta sau ceice au făcut 
fapte de moarte mari sau mici !şi după întocmirea şi asemănarea 
faptelor vor lua muncă. Sau şi aceasta, mari îi numeşte pe drepţi, 
iar mici cu adevărat pe păcătoşii cei netrebnici pentru micşorarea 
lor cea sufletească ce le vine din păcate. CărţIle cele deschise În
chipuiesc, faptele fiecăruia şi cunoştinţa de păcate a fiecăruia. Iar 
o carte, precum acelaşi zice, este a vieţii, în care sînt scrise nu
mele sfinţilor. 

Verset: 13 

"Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat 
pe morţii lor, şi judecaţi au fost, fiecare după faptele saleH

• 

t!;~~'> 

Tîlcuire: 

Aici zice că fiecare trup 'Întru cele ce se dezleagă şi se dă pă
mîntului sau mării, din acelea se va şi da şi se va alcătui. 

Marginal: Trupul din stihii este alcătuit şi iar în stihii se dez
leagă şi la înviere iarăşi dintru aceleaşi stihii se va alcătui (trupul 
se desface în pămînt, apă şi alte stihii şi din acestea se va reface 
din nou). 

Moartea şi iadul nu sînt însufleţite precum scriu unii, ci moar
tea este despărţirea sufletului de trup, iar iadul este un loc ue
arătat şi neştiut, adică de noi nevăzut, care primeşte sufletele ce 
merg in el de la noi de aici din lume. 

Iar sufletele cele moarte se numesc cele ce au făcut fapte de 
moarte că sufletele drepţilor sînt rn mîna lui Dumnezeu, după 
spusa înţeleptului: "Şi nu se va atinge de ele munCâ" (Inţe
Iepc. III). 

Versetele 14, 15 

"Apoi moartea şi iadul au fost aruncate în rîul de foc. Aceasta 
e moartea cea de a doua: iezerul cel de \foc. - 15. Iar cine n-a 
fost aflat scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iezerul de foc". 
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Tîlcuire: 

Cînd spune că "moartea şi iadul" au fost aruncate în iezerul cel 
de foc arată sau aceia ce este scris: "Şi vrăjmaşul cel mai de pe 
urmă, moartea, se va surpa" (1 Cor. 15, 26) sau pe cei răi ce pri
mesc viclenele puteri ale morţii păcatului, cărora le este iadul lă
caş al lor şi de acolo se vor trimite în foc să se muncească, că pre
cum "cetate" locuitorii din ea se numesc, aşa şi "moarte .şi iad" 
locuitorii din ele, cei supuşi lor Se numesc, însă toţi de Dumnezeu 
sînt făcuţi şi care sînt buni, pe unii ca aceia nu-i va mînca nu-i va 
mistui focul acela, că scris este că Dumnezeu moarte n-a făcut şi 
prin aceasta se arată că moarte şi stricăciune nu va mai fi, ci ne
stricăciunea şi nemurirea va împărăţi. Iar cum că toţi cei nescrişi 
în cartea vieţii se vor arunca în iezerul cel de foc, nu trebuie să ne 
mirăm de loc de aceasta. 

Marginal: Morţii cei buni ce sînt scrişi în cartea vieţii nu se 
vor munci în foc, iar cei ne scrişi se vor arunca în iezerul de foc~ 

Că precum sînt multe lăcaşuri la Tatăl, gătite celor ce se mîn
tuiesc, aşa şi acolo (în iad) multe feluri de munci şi ;de locuri :vor 
fi, unele adică mai iuţi, iar altele mai uşoare, în care se vor munci 
cei ce n-au fost vrednici să fie scrişi în cartea vieţii. (Cei ce nu au 
multe fapte bune vor merge în iad dar se vor munci mai uşor). 

Capitolul 21 

DESPRE CERUL CEL NOU ŞI pAMiNTUL CEL NOU CE VOR FI 
ŞI DESPRE IERUSALIMUL CEL DE SUS 

Verset: 1 

"Şi am văzut un cer nou şi un pămînt nou. Căci cerul cel din
tii şi pămîntul cel dintîi au trecut; iar marea nu mai este". 
(Isaia 65, 17 şi 66, 21, 2, 3, 13). 

Tîlcuire: 
Aici nu arată neştiinţa făpturii, ci înnoirea la chip mai bun, 

după spusa apostolu!ui: "Pentru că şi făptura însăşi se va izbăvi 
din robia stricăciunii, ca să se bucure de libertatea măririi fiilor 
lui Dumnezeu" (Rom, 8, 21). Şi Psalmistul spUJle: "Toate ca o 
haină se vor învechi şi ca un veşmînt le vei înfăşura şi se vor 
schimba" (psalm 101, 27). Unde Învechirea care se va înnoi nu 
închipuieşte stricarea şi pierderea fiinţei, ci lepădarea bătrîneţe
lor şi a zbîrciturilor. Noi avem obicei de a zice pentru oameni, 
cum sînt unii buni venind din alţii răi, unul din altul s-a făcut, 
adică s-a schimbat. 
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Marginal: Din cei răi mulţi îs buni şi din cei buni răi, aceasta 
este schimbarea. 

Cînd zice de cer şi de pămînt că au trecut, se înţelege că s-au. 
schimbat, precum şi noi vom lua schimbarea stării dintîi si aldl
tuirea şi mutarea la soarta cea mai bună sau la un sfîrşit~ai fe-
. . t C· d . ." v rIn. In ZIce "mare nu mm este ca Ia ce va folosi marea dacii 

oameni nu mai sînt să lucreze pe ea cu poveri grele în hota:r!'.e de
părtate. După aceia şi viaţa tulburată şi cu valuri, Însemnează ma
rea, de aceia nu va mai trebui, căci nici o urmă de tulburare sau 
de frică nu va mai rămînea atunci între sfinţi. Şi Marele Vasile 
o spune aceasta, comentînd pe Isaia: "Cel ce zice adîncului te vei 
pustii şi toate rîurile tale le Toi usca" (Isaia 44). 

Verset: 2 

"Şi am văzut cetatea sfîntă, noul Ierusalim, pog.rîndu-se din 
cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mi
rele ei". 

Ti!cui1'e: 

Vederea cetăţii celei sfinte, Ierusalimul cel nou, arată cunoş
tinţa prefacerii şi a schimbării la mai luminat şi mai vesel chipy 
pe care-l va dobîndi Ierusalimul cel de sus, ce se va pogorî de SU5~ 
de la cei fără de trup pînă la oameni (Efeseni 5, 23) căci Hristos 
este cap al amîndurora. (Vezi că făptura nu merge în nefiinţă ci 
se va înnoi). Această cetate se alcătuieşte din sfinţi de care scrie: 
"Pietrele cele sfinte se tăvălesc pe pămînt, piatra din capul un
ghiului fiind Hristos". Se numeşte "Cetate" ca un lăcaş al Impă
raiului Dumnezeu în Treime, că El locuieşte în ea şi umblă precum 
s-a făgăduit (II Cor. 6, 16). Iar "Mireasă" se numeşte, ci este lip
sită de Stăpînul iar acum se uneşte. cu El prin unire şi amestecare 
desăvîrşită şi nedepărtată. lmpodobită pe dinlăuntru dapă zisa 
psahnistului (Psalm 44) avind mărire şi podoabă Întru multe fe
luri de bunătăti. , 

VeTseteZe: 3, 4 

"Şi am auzit, din tron, un glas puternic car2 zicea: Iată, cor~ 
tui lui Dumnezeu este între oameni şi va săIăşlui cu ei şi vor fi po
porul Lui si Insusi Dumnezeu va fi cu ei. - 4. Şi va şterge erice 
Îacrimă di~ ochii 'lor şi moarte nu va mai fi; mici plîngere nici stti~ 
găt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintîi au trecut". (Isaia 
25,8; 6, 17). 

Tîlcuire: 

Evanghelistul sfînt învaţă dia cer că "certul" aC95ta este eu 
adevărat aeela al cărui chip i l-a arătat DUillAizeu lui Moit;i şi mai 
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mult o închipuire a chipului, care era chipul bisericii de acum. In 
acest cort nefăcut de mînă, nu va fi nici plîngere, nici lacrimă pen
tru eli Dătătorul de bucurie veşnică le Ta da tuturor sfinţilor ca să 
vadă veselia neîncetată şi fără de sfîrşit. "Nu va mai fi durere" 
după spusa lui Isaia: "Unde a fugit durerea şi grija şi suspinarea" 

'''.;' ___ • _ 0:- ... \. """14, .. ....... 11- lAe j It:l: • '-' v 

ţlsam ~~, ~). '-Ana spune ca "cele mntu au trecur· arata ca pa-
tima cea grea a sfinţilor ŞI mîndria necredincioşilor au luat 
l' f1'r'"1· t ~~-" .," . 

DESPRE CELE SPUSE DE CEL CE ŞEDEA PE TRON 

V erseteIe: 5, 6 

"Şi Cel Care şedea pe tron a grăit: Iată, noi le fac pe toate. 
Apoi a zis: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt credincioase. - 6. Şi 
iar mi-a zis: Făcutu-s-a, Eu sînt Alfa şi Omega, Inceputul şi Sfir-

.!' 1 " ŞI U •••.• 

(Isaia, 43, 19, II Cor. 5, 17) - mai sus Apoc. Cap. 1, v. 8, 10; mai 
jos Cap. 22, 13). 

TUcuire: 

Cuvintele acestea sint adevărate că au ieşit din singurul Ade
văr şi nu cunosc cu mişcare dovediTi, ci numai cu adeverirea lu
cruluI. Începutul şi Sfîrşitul este Iisus Hristos, căci ca Intii este 
pentru Dumnezeire şi mai pe urmă pentru omenire. Sau pentru 
'Că de la făptura cea dintîi fără de trup, pînă la oamenii c~i mai 
de pe urmă îşi întinde, purtarea sa de grijJ. 

Verset: 6 

"Celui care Însetează îi voi da să bea, în dar, din izvorul apei 
vietii" . 

Tîlcuire: 

"Celui însetat" de dreptate i se făgăduieşte că-i Ta da da
rul de viaţă Făcătorului Duh, care în Evanghelie (Isaia 12, 3, 8; 
Ioan 7, 37 şi 4, 1) l-a făg~duit celor ce cred în EI. Iar în dar (Rom. 
S, 18) căci nevrednice sînt pătimirile vremii de acum pentru mă
rirea ce li se va arăta sfinţilor că nu se pot dobindi acestea cu 
avuţii, ci numai cu fapte bune şi cu iubirea de oameni aCeluia 
ce dă. 

Verset: 7 

"Cel care va birui va moşteni acestea (Efes. 6, 11; Ioan 5, 4) 
şi-i voi fi lui Dumnezeu şi el Imi va fi Mie fiu". 
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Tîlcuire: 
"Cel care va birui" îl numeşte pe cel ce face război împotriV:1 

nevăzuţilor draci, care le va dobîndi aceste bunătăţi, făcîndu-se 
fiul lui Dumnezeu si se va îndulci de bunătătile cele duhovnicesti , . , 
şi se va desfăta în ele. 

Verset: 8 
"Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi 

desfrînaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor 
mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este 
moartea a doua." 

Tilcuire: 

Dumnezeu Cel se însetează de mintuirea noastră din toate păr
ţile, spre moştenirea bunătăţilor celor de la Sine şi cu cele bune 
şi de veselie ne învaţă şi cu cele de plîngere pe noi ne învaţă şi I'lC 

îndeamnă, aducînd înaintea noastră şi Lumina Ierusalimului ce
lui de sus şi mîhnirea cea întunecată şi cu durere a focului gheenij 
şi amărăciunea, că ori pentru dori rea măririi celei ve~nice, ori pen
tru groaza ruşinii celei ifără de sfîrşit noi să facem bine, pînă avem 
vreme. De vreme ce a spus că ceilalţi blestemaţi şi fricoşi şi cei 
fără vitejie în războiul cu diavolul, cu moartea a doua vor fi omo
rîţi. Fie-ne dar nouă celor ce cu fapte bune facem milostiv pe Cel 
ce voieşte mila, nu moartea păcătosului ci întoarcerea, ca să do
bîndim Darurile Lui de care ne-a învăţat nu numai cu cuvintele 
sale ci şi prin patimi ne-a îndemnat (ale Sale). Că vrednic lucru 
îi era Lui să se îndestuleze la îndemnarea cu cuvîntul prin invă
ţături îndemnîndu-ne la bine şi să ne întoarcem de Ia rău şi după 
aceia sau să-i dea la muncă pe cei vrednici de ea, sau pe cei vred
nici să-i ducă la mărire, dar EI a şi pătimit pentru noL n:1 S-'<) 

socotit nevrednic să-şi piardă puterea cea singură, nici n-a vrut 
să arate că ar trece cu vederea vindecarea şi îndreptarea noastru 
ci s-a jertfit pentru noi. Să nu luăm dar în zadar darul lui Dum
Rezeu, ci să facem facerile Lui de bine lucrătoare prin întoarcerea 
noastră şi prin arătarea faptelor bune făcîndu-le, ca bunătăţile 
cele făgăduite nouă să le dobîndim in singur Hristos, Dumnezeul 
nostru cu Carele împreună Tatălui şi Sfintului Duh i. se cuvine 
mărirea, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin. 

Despre îngerul ce i-a arătat lui cetatea sfinţilor şi care a mă
surat pereţii ei şi porţile. 

Verset: 9 

"Apoi a venit unul din cei şapte îngeri, care aveau cele şapte 
cupepIine cu cele şapte pedepse -de apoi, şi' a grăit către mine, 
zicînd: Vino, să-ţi ar-ăt mireasa, femeia ,Mielului". 



Tîlcuire: 

Prin aceasta se arată că îngerii nu aduc numai bătăi rele asu
pra noastră, ci ca şi doftorii cei isteţi care taie părţile cele stricate, 
iar pe cele mai bune şi mai uşoare doftorii le tămăduiesc cu ier
buri punîndu=le pe răni. Pentru că cei ce aducea bătaie mai Îna
inte peste cei vrednici de bătaie, acum arată fericirea Bisericii. ş~ 
bunăprimirea Sa de către Miel (Apoc. 19,8) femeie o numeşte, că 
atunci cînd a fost junghiat ca un miel Hristos, atunci a logodit-o 
pe ea cu sîngele Său pentru Sine.Că precum dormind Adam i s-a 
luat coasta din care a fost zidită femeia lui, aşa şi Hristos pe Cruce 
de bunăvoie dormind, prin moarte cu vărsarea sîngelui din coasta 
Lui Biserica s-a alcătuit şi cu Cel rănit pentru noi s-a împreunat 
Fac. 2, 22, 23; Fapte 20, 28; 1 Cor. 6, 20). 

Versete~: 10,11 
"Şi m-a dus pe mine, cu duhul, Într-un munte mare şi înalt 

şi mi-a arătat cetatea cea sfîntă, Ierusalimul, pogorîndu-se din cer, 
de Ia Dumnezeu - 11. Invăluită în slava lui Dumnezeu". 

Tilcu'ire: 

Zicînd că l-a dus cu Duhul, arată că de pe pămînt a fost ridi
cat cu înţelepciunea Duhului, spre cunoştinţa celor cereşti. Prin 
"munte mareH arată viaţa sfinţilor cea înaltă şi mai presus de lu
me, în care femeia Mielului, Ierusalimul cel de sus, de la Dum
nezeu se va înfrumuseţa şi se va proslăvi. 

Verset: 11 
"Lumina ei era asemenea cu piatra cea de mare preţ, cu piatra 

de iaspis, limpede cum e cleştarul". 
Tilcuire: 

Luminătorul Bisericii este Hristos, prin iaspis în chipul cleş
tarului ce este verde şi în multe chipuri şi feţe Hristos este ase
mănat, ca Cel ce este de-a pururea şi de multe feluri de bunătăţi 
dătător şi Curat, deşi alţii în alt chip o închipuiau, că l1id cu o 
arătare nu se poate descrie, pentru inchipuirea a multe feluri de 
bunătăţi dătător şi curat, deşi alţii în alt chip o închipuiesc, că nu 
se poate descrie cu arătarea nici unUl d-Jp că multe bunătăţi şi 
felurite le dă El spre noi. 

Ve1'set: 12 

"Şi avea zid mare şi înalt şi avea douăsprezece porţi, iar la 
porţi doisprezece îngeri şi nume scrise deasupra, care sînt numele 
celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel" (Isaia 26, 1; Za
haria2,4; Paralip. 18, 10). 
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TîIcuire: 

Zidul cel mare şi înalt al Bisericii şi care păzeşte cele ce sînt 
in Sfinta Cetate este Hristos, în care porţi 12 sînt sfinţii Apostoli 
prin care aducere şi intrare la Tatăl am luat. 

lVlarginal: In Hristos sînt .l.A~postolii. 
Şi acelora împreună luerători ajutători îngeri 12, mai mari şi 

mai vîrtos sînt mai aproape de Dumnezeu, li s-a dat după însoţire 
ceea ce au întru vedere şi Întru sfinţenie. 

Marginal: Apostolilor li s-au dat 12 îngeri ajutători spre pro
povăduirea Evangheliei. 

Că de vreme ce credem că fiecărui credincios îi urmează un în
ger păzitor, cu mult mai mult trebuie să ştim că temeliile Bisericii 
şi semănătorilor cuvîntului Evangheliei, cei mai mari dintre îngeri 
le-au fost ajutători, pentru propovăduirea Evangheliei. Iar nu
mele neamurilor Ierusalimului celui înţelegător sînt scrise pe porţi, 
adică pe Apostoli. 

Marginal: Numele a 12 seminţii ale lui Izrail sînt scrise pe 
Apostoli care nume erau săpate peceţi În pietre 12 şi cusute în 
engolpion. 

De vreme ce şi pe engolpionul lui Aaron Arhiereul pe vremea 
aceia era scrisă scrisoarea aceasta a numelor celor ce acuma măr
turisesc (Ieşire 39, 12, II Cor. G, 11) purtarea de grijă a Apostoli
lor de cei cxedindoşi. Precum zice Apostolul că avea purtare de 
grijă de toate bisericile şi inima lui se lărgise şi în ea încăpeau 
toţi pe care i-a n~scut prin evanghelia sa. 

Verset: 13 

"Spre răsărit trei porţi şi spre miazănoapte trei porţi şi spre 
miazăzi trei porţi şi spre apus trei porţi". 

Tîlcuire: 

Chipul senin dinspre patru pereţi al porţilor şi întreita lor ară
tare închipuieşte cunoştinţa Sfintei Treimi celei închinate din pa
tru părţi a lumii, pe care am luat-o din Crucea cea de viaţă făcă
toare şi s-a tîlcuit aşa. 

Marginal: Care cunoştinţă a închinării Sfintei Treimi (Troiţe) 
o am luat închinarea crucii. 

Pentru că chipul cel asemenea cu crucea (m Regi 7~ 23; II Pa
ralip. 4, 2) al rînduirii porţilor este asemănarea a 12 boi ce-i făcuse 
Solomon de aramă ce purtau marea, care închipuieşte împătri
rea Apostolilor cea întreită propovăduitoare a Sfintei Treimi şi tri
miterea a patru Evanghelii în patru margini ale pămîntului, Cll 

marea cea înţelegătoare a Sfîntului Botez se curăţeşte lumea de 
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păcate după asemănarea mării celei făcute de Solomon care în
chipuieşte aceasta. 

V crset: 14 

"Iar zidul cetăţii avea douăsprezece pietre de temelie şi in ele 
douăsprezece nume, ale celor doisprezece apostoli ai Mielului". 
(Si. Apostoli sînt şi uşi şi temelii ale Ierusalimului celui de sus). 

Tilcuire: 
Temeliile zidului (după spusa Apostolului - Efes. 2, 19, 20) 

sint dumnezeieştii Apostoli, pe care este zidită Biserica lui Hris
tos, ale căror nume sînt scrise ca pe nişte table, spre mai lesne 
deprindere şi învăţarea celor ce citesc. 

Verset: 15 

"Şi cel care vorbea cu mine avea măsură o trestie de aur, ca 
să măsoare cetatea şi porţile ei şi zidul ei". 

'I'ilc'lIire: 

"Trestia de aur" arată cinstea îngerului ce măsura, pe care l-a 
văzut în chip de om. "Cetatea" măsurată, al cărei perete Hristos 
ar fi am tîlcuit, n-a fost măsurată de oameni, ci de îngeri pentru 
curăţia şi înţelepciunea fiilor celor mai presus de lume. 

Marginal: Cetatea cea cerească, pentru că s-a măsurat de la 
înger nu de la oameni. 

Ştiut este care îi este mărirea şi podoaba cetăţii celei de sus. 
Insă aici socotim că peretele şi îmbrăcămintea dumnezeiască sau 
inconjurarea împrejur şi acoperămîntul se înţeleg în care vor fi 
păziţi sfinţii. 

Vcrset: 16 

"Şi cetatea este în patru colţuri şi lungimea ei este tot atîta 
cît şi lăţimea. Şi a măsurat cetatea cu trestia: douăsprezece mii 
de stadii. Lungimea şi lărgimea şi înălţimea ei sînt deopotrivă". 

Tilcuil'c: 

Cetatea este pusă în patru unghiuri şi aşa este întărită şi În
tocmită şi aşezată făptura ei. Pentru că lucrul făcut în patrunn
ghiuri, inălţimea şi luugimea şi lăţimea şi lărgimea ei, adică făp
tura În flatru unghiuri îl numesc, ca şi cum s-ar zice o turlă (Turn) 
în patru unghiuri. Iar 12 mii de statlii ai cetăţii, socotesc că închi
puie mărimea ei. Că m.i mult decît nisipul se înmulţesc locuito
rii ei, după David. Mi se pare că şi pentru Humărul celor 12 apos
teli, prin care s-a făcut locuită şi pent.ru numărul al şaptelea, ce 
este laeru .le taină. Cu (} socoteală oareca·re pun înahde ceea ce 
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zice, că din miile de stadii ce s-au zis, 1 700 plinesc 14 semne ale 
milei ce se zice. Din care 1 000 arată săvîrşirea vieţii celei fără de 
sfîrşit, iar 700 arată săvîrşirea în odihnă. Iar 14 îndoita sîmbătă 
a sufletului şi a trupului, că de două ori şapte 14 este. 

Marginal: Săvîrşirea, adică întregimea cea fără de sfîrşit. Sîm
bătă, adică odihnă. Vezi aici pune 7 000 şi din 5 000 face de şapte 
ori cîte 700 unde 7 000 şi 7 şeptiuri de sute fac 17 semne ale mi
lei de unde arată îndoirea sîmbetei. 

Verset: 17 

"Şi a măsurat şi zidul ei: o sută patruzeci şi patru de coti (144), 
după măsura omenească, dar şi după măsura îngerului". 

TUcuire: 

Măsura adîncului zidului este de 144 de coţi, că douăsprezece 
ori 12 îmbinînd,:' numărul acesta arată învătătura celor 12 , 
Apostoli. . 

Marginal: Mai sus arată lungimea şi lărgimea şi înălţimea zi
dului, iar aici adîncul zidului, în 'pămînt, de douăsprezece ori cîte 
12 fac 144. 

Verset: 18 

"Şi zidăria zidului ei este de iaspis, iar cetatea este de aur cu
rat, ca sticla cea curată". 

TîZcuire: 

"Zidăria zidului de iaspis" arată viaţa sfinţilor, ceea ce este 
pururea văratecă (verde) şi neveştejită, cum s-a spus de multe 
ori, iar "aurul cel curat ca sticla" închipuieşte viaţa cea luminată 
şi scumpă şi strălucitoare a locuitorilor ei. 

Verset: 19 

"Temeliile zidului cetăţii sînt împodobite cu tot felul de pie-
t " re scumpe ... 

TîZcuire: 

Sint douăsprezece temelii ale cetăţii din douăsprezece pietre 
scumpe, care erau cusute în engolpionul arhiereului şi le purta 
pe deasupra şi erau în patru corn uri şi îndoit cusute, ca să se arate 
unirea legii Noi cu Legea cea Veche. 

Marginal: Din engolpionul ce-l purta arhiereul Aaron pe ume
rile lui în care erau cusute pietri 12. 

Iar strălucirea din engolpion a pietrilor scumpe, era lucrul 
covîrşitor ce se va arăta prin Apostoli, că Apostolii s-au împodo
bit cu toată facerea de bine. 
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Versete le: 19 J 20 

"Intîia piatră de temelie este din iaspis, a doua de safir, a treia 
de calcedoniu, a patra de smarald. - 20. A cincea de sardonix, 
a şasea de sardiu, a şaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de 
topaz, a zecea de hrisopras, a unsprezecea de iachint, a douăspre
zecea de ametist". 

Tîlcuire: 

TEMELIA CEA DINTII: IASPIS - APOSTOLUL PETRU 

Prin iaspis ce este verde în chipul smaraldului (Dioscor Car
tea 5, Pliniu, Cartea 36, cap. 19, 10) adevărat este că se închipu
ieşte verhovnicul Petru,ca cel ce a purtat moartea lui Hristos în 
trupul său şi a arătat pururea dragoste verde şi văratecă către 
El, prin credinţa sa cea caldă. 

TEMELIA A DOUA: SAFIR - SFINTUL APOSTOL PAVEL 

Prin piatra aceasta, ce este asemenea cu trupul ceresc din care 
zic că se fac şi lazuruI, socotesc că dumnezeiescul Pavel este În
chipuit, ca cel ce a fost răpit pînă la al treilea cer şi fiindu-i min
tea cu totul în cer acolo i-a tras pe cei ce i se plecau lui. (II 
Cor. 3, 4). 

Marginal: Precum safirul este asemenea cu cerul aşa şi min
tea lui Pavel. 

TEMELIA A TREIA: CALCEDONIU - APOSTOLUL ANDREI 

Această piatră nu era cusută în engolpionul arhiereului, ci an
trax, care aici nu este pusă, însă trebuie socotită prin calcedoniu, 
antrax, a însemnat sfîntul, căci îşi sint asemenea în faţă şi se 
poate numi şi antrax, adică cărbune, fericitul Andrei Apostolul 
este însemnat, ca cel ce a fost aprins cu focul Duhului. 

Marginal: Antrax era cusută, în engolpion. Antraxul este la 
faţă ca şi calcedoniul. 

TEMELIA A PATRA: SMARALD - IOAN APOSTOLUL 

Prin smarald (Pliniu, Cartea 57, cap. 5) care este cu faţă verde 
şi cu untdelemn se hrăneşte şi din el îşi ia lumina şi frumuseţea, 
socotim că propoveduirea lui Ioan Evanghelistul închipuieşte. 

Marginal: Care cu untdelemnul cel dumnezeiesc risipeşte mîh
nirea şi slăbiciunea inimii, ce ne vine nouă din păcate şi cu darul 
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cel scump al tcologiei ne dă nouă puterea credinţei care creşte 
totdeauna. 

TEMELIA A CINCEA - SARDONIX - APOSTOLUL IACOB 

Cu dovedire credem că prin această piatră (l"liniu, Cartea 37. 
cap. 6) ce luminare arată faţa unghii omului, se însemnează Iacob, 
ca cel ce mai înainte de ceilalţi de toţi, a luat pentru Hristos moar
tea trupească (Fapte 1'1, 1) care însemnează unghia, de vreme re 
aceasta nu simte durere cînd se taie. 

TEMELIA A ŞASEA: SARDIU - APOSTOLUL FILIP 

Prin sardiu, care este roşietică întunecată (Pliniu, Cartea ~n. 
cap. 7) asemănindu-se cu para focului şi luminată are putere de 
vindecă umflăturile şi rănile cele din tăietura fierului, mi se pare 
că se însemnează podoaba bunătăţii fericitului Filip, cea luminaU't 
cu focul dumnezQiescului Duh şi care vindecă rănile cele sufle
teşti ale celor amăgiţi, pe care le-au luat cei răniţi de la diavoluL 

TEMELIA A SAPTEA - HRISOLIT - APOSTOLUL , 
VARTOLOMEU, NATANAIL 

Prin Hrisolit care cu luminare şi cu faţă gălbinicioasă (Plinil1, 
Carte 37, cap. 9) se aseamănă cu aurul şi se pare că închipuieşte 
pe Vartolomeu (Natanail), cel strălucit cu multe feluri de bună
tăţi şi cu dumnezeiasca propoveduire. 

TEMELIA A OPTA: BERIL - APOSTOLUL TOMA 

Prin aceasta ce are firea marii şi a văzduhului şi se apropie 
cu asemănarea şi de iachint (Pliniu, Cartea 37, Cap. 5) cu dreptate 
se poate închiprâ Toma, cel trimis de Dumnezeu prin lunga că
lătorie pe mare, pînă în India pentru mîntuirea acelora. 

TRl\IV,LIA A NOUA: TOPAZ - APOSTOLUL lUATEI 

Prin topaz piatră roşie şi asemenea cu antraxul (Pliniu, Cartea 
37, cap. 59) şi slobozeşte din sine sudoare, adică umezeală în chi
pul laptelui, care le e~te spre folos celor bolnavi de ochi şi-i izbă;,,: 
veşte de durere, sufletul fericitului Matei se poate închipui, cel 
aprins de dragoste dumllezeiască şi împodobit cu vărsarea slnge
lui său pentru Hristos, care-i curăţea şi tămăduia prin !Juna ves-
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tire· pe cei orbi Ia inimă şi hrănea cu lapte pe cei născuţi de cu
rind prin credinţă. 

TEMELIA A ZECEA: HRISOPRAS - APOSTOLUL 
IUDA TADEU 

Prin hrisopras care era faţa aurului mai presus decit aurul, 
socotesc că se închipuieşte (Pliniu, Cartea 37) fericitul Iuda Tadeu 
care lui A vgar împăratul Edesei i-a vestit împărăţia lui Hristos 
cea arătată prin aur şi moartea lui e Însemnată prin pras. 

Marginal: Eusebiu istoricul Bisericii, Cartea 1, Cap. 1. 

TEMELIA A UNSPREZECEA: 
IACHINT - APOSTOLUL SIMON CANANITUL 

Prin iachint, care este la faţă albastru în chipul văzduhului, 
cuvios lucru este a se închipui Simon ca un rîvnitor de darurile 
lui Hristos şi ca cel ce a avut înţelepciune cerească. 

TEMELIA A DOUĂSPREZECEA: 
AMETIST - APOSTOLUL MATIA 

Prin ametist care este în chipul roşu şi în chipul focului, so
cotesc că se îndlipuieşte Matia, care s-a învrednicit focului celui 
dumnezeiesc la împărţirea limbilor (pogodrea Duhului Sfînt) şi 
pentru dorirea cea aprinsă după Dumnezeu Cel ce l-a ales pe el 
să-i facă voia luînd locul lui Iuda celui căzut şi acestea din cele 
ce le-a zis Sfîntul Epifanie de pietrile acestea şi cu căpeteniile 
neamurilor lui Izrail le-a asemănat le-am adus la ştiinţă, spre 
învăţarea celor ce vor citi acestea, care ca o vorbă întunecată 
arată adevărul întreg, şi-i lasă lui Dumnezeu singur ştiinţa să 
facă dovedite aceste lucruri. 

Apostolii sînt cu adevărat temelii şi pietre scumpe, însă unul 
mai presus decît altul, şi toţi laolaltă mai presus decît toţi păzin
du-şi deosebirea şi înălţarea în cele frumoase. Pentru aceia mă 
rog să lipsească bănuiala pentru înţelegeriie ce s-au pus ca şi cum 
ar fi fost puse prin multă nevoie şi prin milă. Pentru că În deo
sebirea bunătăţii fiecărui Apostol obştea lor şi însoţirea lor a 
unuia cu altul n-a tăiat-o, ci cu deosebirea cea singuratică toată, 
uniciunea lor, unirea lor ne-am silit a arăta, căci se ţin unul pe 
altul ca o funie. 

Marginal: Adică îndoirea şi părerea, că atîtea deosebiri se zic 
in Apostoli, că ei întru lucrările Duhului una sînt. 
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Verset: 21 

"Iar cele douăsprezece porţi sînt douăsprezece mărgăritare: 
fiecare din porţi este dintr-un mărgăritar. Şi piaţa cetăţii este de 
aur curat, şi străvezie ca sticla". 

Cu o arătare şi asemănare nu poate pune înainte dovedirea ~i 
adeverirea bunătăţilor Ierusalimului de sus, de aceia a văzut pia
ţa cetăţii ca aurul străveziu pentru mulţimea preţului şi podoalM 
chipului ei. Curăţia ca sticla luminată sau ca cristalul, acestea 
la noi nu se pot uni într-una, şi acestea toate le-a văzut sfintul 
pe cît a putut el. Cunoştinţa cea adevărată a Ierusalimului ce Iu i 
de sus, întrece şi auzul şi vederea şi cugetul. Aurul şi sticla lurni
nată nu se pot uni într-una - Marginal. 

VeTset: 22 

"Şi templu (Biserică) n-am văzut in aceasta, pentru că tem
plul ei este Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, şi Mielul". 

Tîlcuire: 

"Şi templu (Biserică) n-am văzut în aceasta". Că de ce folos 
este biserica celui ce are IUl5i pe Dumnezeu de lăcaş şi acoperiş, 
întru care viem si ne miscăm si sîntem că aceasta este biserica , , , 

sfinţilor (1 Cor. 6, 19; Isaia. 19; I Cor. 3, 17; Levitic 26, 19, mai 
jos. Apoc. Cap. 22) şi lăcaşul care viază şi locuieşte şi umblă în
tr-inşii precum S-a făgăduit. Şi Mielul, Mielul lui Dumnezeu Cel 
junghiat pentru noi, cu care cu adevărat după Fiinţă şi Duhu! 
cel de viaţă făcător S-a unit pe Care pe pămînt L-a arătat la riul 
Iordanului. 

Verset: 23 
"Şi cetatea nu aloe trebuinţă de soare, nici de lună, ca s-o lu

mineze, căci slaya lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este 
Mielul". 

Tîlcuire: 
"Cetatea nu are nevoie de soare" că unde luminează Soarele 

Dreptăţii cel înţelegător, nu este de nici o treabă lumina obişnuită, 
că El însuşi este şi mărirea ei şi iumina, şi neamurile cele ee .~Hm 
mîntuit întru lumina Lui vor umbla, de care zice în cele ce ur
mează. 

Versetele: 24 .. 25 
"Şi neamurile vor umbla în lumina ei, iar împăraţii pămîntu

lui vor aduce Iaca mărirea lor. - 25. Şi porţile cetăţii nu se vor 
mai închide ziua,. căci noapte nu va mai fi acolo". 
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Tilcuire: 

Si neamurile cele ce s-au mîntuit după cum s-a zis, întru Lu-, 
mina Lui vor umbla. Şi cei ce au împărăţit pe pămînt peste pa-
timi, mărirea şi cinstea faptelor lor cele bune o vor aduce şi neîn
griji rea de nimic de către locuitorii ei şi nemurirea şi neschim
barca, sau aceasta, că acolo porţile cele dumnezeieşti ale aposto
leştii învăţături vor fi deschise tuturor spre deprinderea celor mai 
desăvîrşite. Zicînd "Ziuă va fi acolo" iar nu noapte, ~ă noaptea 
păcătoşilor se va deosebi ca soartă (Iadul). 

Versetele: 26, 27 

. "Şi vor aduce în ea slava şi cinstea neamurilor. - 27. Şi în 
cetate nu va intra nimic pîngărit şi nimeni care este dedat cu 
spurcăciunea şi cu minciuna, ci numai cei scrişi În Cartea vieţii 
Mielului" (Filip. 4, 3). 

Tilcuire: 

,ţ;lava şi cinstea neamurilor" adică cei ce au făcut plăcerea 
lui Hristos (Sirah 13, 1, 20; II Cor. 6, 14) vor aduce în cetatea 
aceia roade şi tot ce e spurcat şi pîngărit nu va intra acolo, că ce 
împărtăşjre are lumina cu întunericul? 

Capitolul 22 

D!SPRE RIUL CEL CURAT CE IESE 
DE LA 'TRONUL LUI DUMNEZEU 

Versetele: 1, 2 

"Mi-a arătat apoi, rîul şi apa vieţii, limpede cum e cIeştarul 
şÎrare izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. - 2. Şi 
în mijlocul pieţei din cetate". - Tîlcuire: 

Rîul ce este înaceastft viaţă închipuieşte botezul naşterii celei 
de-a doua ce iese din Biserica ce se lucrează cu Duhul Sfint, care-i 
face pe cei botezaţi curaţi şi luminaţi mai mult decît zăpada şi 
cristalul (Iezechiel 37, 65). Iar în Ierusalimul cel de sus, rîul lui 
Dumnezeu cel plin de ape multe este Duhul cel de viaţă fă.cător, 
care iese de la dumnezeieseuI Tată şi prin Mielul în mijlocul pu
terilor celor prea înalte, care se numesc tronul lui Dumnezeu, ce 
umplu uliţele cetăţii, adică mulţimea lor (ingerilor) după Psalmist 
(Psalm. 138, 18; 47, 1, 2) mai mult decît nisipul se înmulţesc. , 
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Verset: 2 

"De o parte şi de alta a riului creşte pomul vieţii, făcînd rod 
de douăsprezece ori pe an, în fiecare lună dîndu-şi rodul" ... 

Tîlcuire: 
R A J t.A· Il.... ....... v".::. 4-. 1" v 1 __ lU_ 3CeS.3 Il a~apa pe cel rasaul~l lmga el, care se numesc 

pomi ai vieţii după altă închipuire, după împărtăşirea şi urmarea 
pomului vieţii care este Hristos. Zice că face douăsprezece roade. 
adică fac rodire şi creştere neîncetată de roade. Că nu va mai fi 
acolo iarna păcatului ca să-i silească pe pomii vieţii să-şi lepede 
frunzele, precum vedem că fac în viaţa aceasta. Ci cu totul desrl
virşit şi deplin va fi în veacul în care vor aduce roadă sfinţii, 
care aici se numeşte de douăsprezece luni iar după obiceiul nos'
tru de un an şi pentru propoveduireacelor 12 Apostoli. Se poate 
tîlcui locul acesta şi în alt chip prin rîul acela, se pot înţelege 
darurile Duhului cel de viaţă făcător şi întru tot Sfint, care prin 
scaunul Tatălui şi a Fiului, adică prin cetele Heruvimilor, pe care 
Dumnezeu şade pe uliţa cetăţii (piaţa), adică peste mulţimea cea 
cu oameni, iese şi de acolo la cele mai dintîi cete, la cele de-a 
doua dîndu-8e, se varsă după frumoasă rîndlll.ială şi bun aşeză
mint. 

Marginal: Darurile Duhului Sfînt, ies pe sfinţi (Peste ei) dîn
du-Ii-se prin Heruvimi. Adică sfintele ierarhii, căpetenii prin 
Hristos. (Prin ele.) 

Iar "pom al vi~ţii" pe Hristos îl însemnează, Care în Duhul 
Sfînt şi împrejurul Duhului Sfînt se înţelege, că în El Duhul şi 
Acela în Duhul este Închinat şi este dătător de Duh. Şi prin Hris
tos 12 roade ale cetei apostoleşti ce fac roadă neîmpuţinată de 
cunoştinţa lui Dumnezeu ni se dăruiesc nouă. Prin care vesteşte 
acum anul Domnului cel primit şi ziua răsplătirii cea mai înainte 
propoveduită de prorocul. 

Verset: 2 

HŞi frunzele pomului sînt spre tămăduirea neamurilor". 

TUcuire: 
"Frunzele pemului" ale pomului ,'ieţii Hristos, închipuie~te 

cunoştinţele judecăţilor lui Dumnezeu, cele prea subţiri şi prea 
înalte şi prea luminate, precum şi l·oadele lui sint cunoştinţa cca 
mai desăvîrşită ce se va descoperi in veacul viitor. Frunzele a~es
tea cu adevărat spre vindecare vor fi, adică spre curăţirea ne
ştiinţei acelor neauluri (1 Cor. 15~ 41) care în lucrarea buniHăţilor 
sînt mai do jos. De vreme ce alta e slava soarelui şi alta e sh:y,) 
lunii şi alta slava stelelor şi multe lăcaşuri sînt la Tatăl (Ioan, 14, 
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2), adică unii mai puţină, iar alţii mai multă lumină vor avea, 
după măsura şi întocmirea faptelor fiecăruia. (Rai). 

Alt înţeles, Pom al vieţii ce face roade 12 se înţelege şi ce~ta 
j\postolilor, după împărtăşirea pomului vieţii celui adevărat Hris
tos, Care ne-a rînduit nouă prin întruparea Sa împărtăşire cu 
T'\Y'I'n" ...... nn1n..: __ ...... c~ 
.LI U,J,1I.l1~1JV: • .J. ltii:t Oi:l. 

Roadele lor sînt roditoare cîte 100, iar frunzele cîte 60 şi al
tele cîte 30 de tămăduiri şi sănătăţi vor aduce, adică străluciri 
de Ia luminile dumnezeieşti, pe care le-au luat prin cei ce au 
adus roade cîte 100. 

lVlarginal: Roadele ApostoliIor cîte 100 sînt ,învăţăturile lor, 
iar frunzele cîte 60 şi 30, sînt luminile cunoştinţei de Dumnezeu, 
pe care le-au dat ei celor ce au crezut. 

Căci cîtă deosebire este între frunze şi roade, atîta va fi şi 
atunci între cei ce se mîntuiesc, unii adică mai mult, iar alţii mai 
puţin vor fi proslăviţi. De se va scrie pom în număr de unul în 
loc de mulţi pomi arată petrecerea sfinţilor cea unită şi dimpreu
nă. Are obicei şi Scriptura în multe locuri, în loc de lemne multe 
a numi în număr de unul un lemn şi în loc de altele a da tot nume 
singuratice. 

Verset: 8 

,.Nici un blestem nu va mai fi". 
Tîlcuira: 

.,Nici un blestem", adică katothema, surpare nu va mai fi 
acolo, pentru că prin katathema sau kathanatema îndoită anate
ma, care punere de blestem se înţelege. 

Marginal: Kathatema închipuieşte înd9ită anatemă, anatema 
de mulţi nu se poate lipi, adică de cei drepţi, iar asupra păcăto
şilor şi numai asupra diavolului este pusă. 

Adică, acea anatemă ca ceia care de mulţi nu se poate lipi şi 
de singur Dumnezeu este pusă. Iar aceasta, adică Kathathema, 
ca ceia ce de toată făptura şi de toate sfintele puteri nu s~ poate 
atinge, ci asupra diavolului este pusă şi numită pentru înstrei
narea lui cea neamestecată cu binele. De aceia socotim că s-a zis 
Kathatema, adică surpare. Că, kathatema nu este punere de bles
tem, ci surpare de tot, care este rînduită asupra diavolului spre 
călcarea lui cea de osîndă. 

Marginal: Pentru înstreinarea de hine şi surparea diavolului. 

Versetelc: 3, 4 

"Şi tronul lui Dumnezeu şi al l'lIieluiui va fi într-Însa şi sluji
torii Lui îi vor sluji Lui. - L1. Şi vor vedea faţa Lui şi numele 
~-,ui va fi pe frunţile lor". 
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Tîlcuire: 

Sfinţii sînt tronul lui Dumnezeu prin odihna ce o are Dum
nezeu în ei, iar sfinţii locuitori ai cetăţii aceleia vor fi. "Şi vor 
vedea faţa Lui" (Matei 17, 2; Mc. 9, 2; Lc. 9, 9) nu prin cunoş
tinţă neluminată, ci faţă către faţă, în ce chip a fost văzut de 
Sfinţii Apostoli în Sfîntui Munte Tabor, precum zice Dionisie. 

Marginal: Sfinţii vor vedea pe Dumnezeu, faţă către faţă. 
Şi vor avea în loc de tă.bliţa de aur pe care o purta arhiereuI. 

nu numai pe frunţile lor numele lui Dumnezeu, ci şi în inimile 
lor va fi scris, care va arăta dragostea lor cea mare, neîndoită şi 
slobodă şi nemutată, ce o vor avea în El. Că scrisoarea din frunte, 
podoaba slobodă a îndrăznirii o arată. 

Verset: 5 

"Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii 
sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor 
lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor". 

Tîlcuire: 

De vreme ce drepţii după spusa lui Iisus Hristos, vor străluci 
ca soarele cum să le mai trebuiască lumînare sau lumină de soare. 
celor ce vor avea pe Domnul măririi, lumină şi împărat, care fără 
de sfîrşit va împărăţi În vecii vecilor peste dînşii, şi mai mult vor 
împărăţi cu El (1 Tim. 2, 12) după zisa Apostolului, că Hristos 
este Lumina lor. 

Verset: 6 

"Şi îngerul mi-a zis: Aceste cuvinte sînt credincioase şi ade
vărate şi Domnul - Dumnezeul duhurilor prorocilor - a trimis 
pe Îngerul Său să arate robilor Săi cele ce trebuie să se întîmple 
în curînd". 

Tîlcuire: 

"Credincioase şi adevărate" sînt cuvintele acestea, că ele ies 
din adevăr. Pînă aici sînt vedeniile îngerului iar de aici înainte 
despre faţa sa grăieşte Apostolul. De vreme ce Hristos este Dum
nezeul prorocilor Care l-a trimis pe îngerul Său ca prin vedeniile 
lui Ioan, să le arate slugilor Sale cele ce vor fi. 

Marginal: Hristos după Dumnezeire este Dumnezeul proroci
lor, iar după omenire i s-a dat descoperirea, Apoc. cap. 1, verset 1. 

Cu adevărat după rînduiala omenirii s-a spus că Fiului 1 s-a 
dat descoperirea după trup. Că Dumnezeul prorocilor fiind. de 
vreme ce-i trimetea pe îngeri ca pe nişte duhuri slujitoare la ro
bii Săi, ca să le arate lor cele viitoare, arătat că nimic nu se tăi-
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nuieşte de către El, nici nu este cum că n-ar şti ziua şi ceasul 
sfîrşitului, ca şi cum ar învăţa aici prin Tatăl că are ascunse toate 
vistieriile înţelepciunii şi ale ştiinţei ca un Dumnezeu, a cărui 
faţă luind-o evanghelistul, trece acum la cele ce urmează zicînd: 

Verset: 7 

"Că iată vin curînd. Fericit cel care păzeşte cuvintele proro
ciei acestei cărţi". 

Tîlcuire: 

Pl"orocii au obicei în multe locuri ca să arate cuvîntul lui 
Dumnezeu ca din partea 101·. Ceea ce zice: "Iată vin curind" este 
sau arătarea scurtării vremii de acum cu întocmirea veacului vii
tor, sau SCUl 'tarea cea grabnică a sfîrşitului fiecăruia, pentru că 
la fiecare om sfîrşitul este mutarea lui de aici. De vreme ce nu 
ştim în ce ceas vine furul (Lc. 12, 35) ni s-a poruncit nouă să pri
veghem şi să avem mijloacele noash"e încinse şi făcliile aprinse, 
adică să avem viaţa noastră arzînd după Dumnezeu şi luminînd 
pe cei de aproape. Pentru aceia să nu încetăm a-l ruga pe Dum
nezeu întru umilinţa inimii ca să ne izbăvim de toţi ce ne prigo
nesc pe noi ca nu cumva fiind noi supuşi acestora (Psalm 7, 6) 
cînd vor vrea îngerii să ia sufletele noastre să ni le răpească pe 
ele negata, ca şi cum nu ar fi cine să izbăvească, nici cine să ne 
mîntuiască. Ca nu cumva sufletul fiecăruia din noi fiind încurcat 
cu legăturile ce ies din lucrurile cele pămînteşti şi dezlegarea din 
acelea nesuferind şi fiind silit de îngeri să lase acelea şi de po
runca lui Dumnezeu să-şi plîngă fără de ,folos lipsa lor de grijă 
pentru vremea trecută, ci totdeauna cîntînd prorocia lui David 
(Psalm 118, 60; Mt. 25, 21) "Gătitu-m-am şi nu m-am tulburat 
a păzi poruncile Tale "să luăm în loc de plată pentru paza aces
tora mărire de la Dumnezeu, adică aceasta: "Bine slugă bună şi 
credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă peste multe te voi 
pune, intră întru bucurîa Domnului tău" cu Carele împreună Ta
tălui şi Sfîntului Duh i se cuvine mărirea, cinstea şi stăpînia acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! 

DESPRE ADEVERUiEA CELOR VAZUTE DE APOSTOL 

Versetele: 8, 9 

"Şi eu, Ioan, sînt cel care am văzut şi am auzit acestea. Iar 
cînd am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioa
relor îngerului care mi-a arătat acestea. - 9. Dar el mi-a zis: Vezi 
să nu faci aceasta! Căci sînt împreună slujitor cu tine şi cu fraţii 
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tăi, proorocii, şi cei care păstrează cuvintele cărţii acesteia. Lui 
Dumnezeu închină-te!" 

Tîlcllire: 

Aceasta este adeverirea sufletului Apostolului. Că precum a 
făcut în Evanghelie şi cele ce a văzut a mărturisit şi credincioasă 
este mărturia lui, aşa şi aici spunînd cele ce a văzut :il adeverit. 
că singur a auzit şi singur a văzut cele ce a prorocit. Şi a arătat 
şi frica lui Dumnezeu în faţa îngerului ce i-a arătat vedenia căci 
îngerul NU i-a primit închinarea, arătîndu-se că este împreună 
slujitor, ci cu bună socoteală închinăciunea aceia celui de obşte şi 
deosebit i-a dat-o. 

CU1\'l 1 S-A PORUNCIT LUI sA NU PECETLUIASCA, CI SA 
PROPOVĂDUIASCĂ DESCOPERIREA 

Verset: 10 

,,Apoi mi-a zis: Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei acestei 
cărţi, căci vremea este aproape". 

Tilcuire: 

Pînă aici a arătat spusele îngerului, iar de aici trece spre faţa 
lui Hristos ce stăpîneşte zicînd: "Să nu pecetluieşti cuvintele pro
orociei acestei cărţi" pentru că este vrednică citirea de către cei 
credincioşi şi cu munca cea gătită păcătoşilor şi cu odihna cea fă
găduită sfinţilor îndeamnă spre viaţa de veci pe cei ce citesc. 

Versetele: 11, 12 

"Cine este nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine este spur
cat, ~ă se spurce şi mai greu. Cine este drept, să facă dreptate mai 
departe. Cine este sfînt să se sfinţească şi mai mult. - 12. Iată, vin 
curind şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum 
este fapta lui", 

Tîlcuire: 

Nu doar că îndQamnă spre nedreptate şi spre facere de strîm
beltate şi spre stricăciune şi spurcăciune zicînd acestea, să nu fie. 
ci vrea să arate voia cea slobodă şi să o păzească spre a nu fi si
litil. Ca şi cum ar zice, fiecare ce-i place aceia să facă, nu silesc 
voia cea slobodă, arătînd dt după fiecare faptă urmează sfîrşit 
cuvios, cînd voi veni voi da plată după fapte. 

Marginal: Dumnezeu nu sileşte pe nimeni să facă bine sau 
rău, că omul are voie slobodă. 
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Verset: 13 

"Eu sînt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Inceputul 
şi Sfîrşitul". 

Marginal: Adică nici mai înainte de Mine, nici după Mine, nu 
este alt Dumnezeu. 

Tîlcuire: 

"Alfa şi Omega" arată că nimic nu are nici început nici sfîrşit 
În afară de Dumnezeu (Isaia 41, 4) nici împărăţia Lui şi puterea 
nu va avea sfîrşit. Mai sus s-a zis că prin Alfa şi Omega se înţelege 
sau Hristos ca cel dintîi după Dumnezeire, iar prin Omega cel 
de-al doilea după omenire. 

Verset: 14 

"Fericiţi cei care spală veşmintele lor ca să aibă stăpînire peste 
pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate!". 

Marginal: Sau ceia ce-şi spală hainele lor în sîngele Mielului, 
precum se află în alte cărţi. 

TîlcuiTe: 

Cu adevărat vrednici de fericire sînt cei ce fac poruncile lui 
Dumnezeu, că vor avea biruinţă în veacul cel fără de sfîrşit şi se 
vor odihni în pomul vieţii Hristos Dumnezeul nostru şi se vor 
sătura şi se vor îndestula şi se vor desfăta la vederea Lui şi nici o 
putere demonică nu-i. va mai sminti. Şi prin porţile Apostolilor, 
adevărat prin învăţăturile lor, adică prin poarta cea adevărată 
(Ioan 10, 9) vor intra în catatea cea de sus, ne sărind pe aiurea ca 
păstorii cei năimiţi, fiind povăţuiţi de portarul vieţii (Hristos). 

Marginal: Prin învăţăturile Apostolilor poarta este Hristos, 
prin EI va fi intrare în cer. 

Verset: 15 

"Afară cîinii şi vrăjitorii şi desfrînaţii şi ucigaşii şi închinător.ii 
la idoli şi toţi cei care lucrează şi iuhesc minciuna!". 

n-l' l ' 1'[ CULTe: 

Aici "cîini" se numesc nu numai cei fără de ruşlncşi necre
dincioşi şi făcători de rele, pe care Apostolul (Pilde 28, 12; II Pe
tru 2, 22) i-a plîns, ci şi pe cei ce s-au intors după hotez la a lor 
borîciune. Pentru aceia curvarii şi ucigătorii vor fi înstreinati de 
Ierusalimul cel de sus. 
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BISERICA ŞI DUHUL CE ESTE IN EA, CHIAMĂ SUVlTĂ 
ARĂTAREA LUI HRISTOS ŞI DESPRE BLESTEMUL 
LA CARE SE VOR SUPUNE CEI CE VOR STRICA 

CARTEA ACEASTA 

Verset: 16 

"Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă 
acestea, în fata Bisericilor. Eu sînt rădăcina şi sămînţa lui David, 
steaua strălu~itoare cea de dimineată". , 

Tîlcuire: 

Aici arată vrednicia Stăpînului ce l-a trimis pe îngerul Său. 
Marginal: Puterea lui Hristos peste îngeri se arată cînd îi tri

mite pe îngeri. 
Rădăcina lui David este Hristos după Dumnezeire, iar ,~să

minţa lui" după trup, din care a răsărit. 
Hristos este steaua luminoasă şi de dimineaţă, ca Cel ce de 

dimineaţă a treia zi ne-a răsărit nouă şi încă după noaptea vieţii 
de acum, în dimineaţa învierii celei de obşte li se va arăta sfin
ţilor şi le va aduce lor ziua cea fără de sfîrşit. 

Verset: 17 

"Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel care aude să zică: "Vi
no. Şi cel însetat să vină şi cel c,are voieşte, să ia în dar apa vieţii". 

Tîlcuire: 

Mireasa, adică Biserica şi Duhul (Mc. 14, 3; Rom. 8, 15) ce 
locuieşte intrarea strigă întru inimile noastre (Galat. 4, 6) A vva 
Părinte, şi venirea a Unuia Născut, Fiului lui Dumnezeu să se 
roage lui Dumnezeu şi Tatălui zicînd: "Vie împărăţia Ta". 

"Şi cel însetat să vină" pentru că trebuie să aibă însetare cel 
ce vrea să bea apa veţii spre dobîndirea ei cea adevărată şi tare, 
şi mai mult că şi în dar se dă nu celor ce socotesc a fi nevrednici 
pentru mărire şi singură cunoştinţa cea bună şi dreaptă, ci celor 
ce aduc osteneală trupească în loc de aur şi de argint. 

Versetele: 18,19 

"Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei 
cărţi. De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite 
asupra lui pedepsele ce sînt scrise în cartea aceasta; - 19. Iar de 
va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu 
va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfîntă şi de la 
cele scrise în cartea aceasta". 
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Tilcuire: 

Groaznic blestem este asupra celor ce strică Scriptura cea 
dumnezeiască, de vreme ce şi voia lor şi năravul cel rău este în
drăzneţ, care-i înstrăinează pe cei îndrăzneţi ce fac de capul lor 
şi precum le place lor cu bunătăţile veacului viÎÎor. 

Marginal: Cel ce strică Scriptura dumnezeiască, groaznic bles
tem îşi pune asupra sa. 

Pentru a nu pătimi blestemul de aceia ni le spune nouă aces
tea celor ce auzim, ca nici să nu adăugăm, nici să nu scădem ceva, 
ci precum este ea Scriptura cea dumnezeiască, aşa să o socotim 
că este mai vrednică de crezut şi mai cinstită decît învăţăturile 
aticeşti (greceşti). Pentru că în cele multe se află cele ce nu sînt 
după pravilă şi după adevărul legii, ci se lasă în credinţa scorni
torHor de noutăţi a scriitorilor acelora. Cîtă deosebire este Între 
cele ce sînt Ia noi şi cele ce sînt la slăviţii aceia, nu ne putem 
dumiri, nici mintea nu poate să le cuprindă, că mi se pare că mai 
mult este decît deosebirea între întuneric şi lumină. 

Marginal: Multă deosebire este între scriitorii cei de afară şi 
intre teologii Bisericii. 

Versetele: 20,21 

"Cel care mărturiseşte acestea zice: Da, vin curind. - Amin! 
Vino Doamne Iisuse! - 21. Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi 
cu toti. Amin!". 

Tîlcui re : 

"Cel care mărturiseşte acestea", zic eu (Ioan) la tine viata voi 
veni şi Tu însuţi vino, Doamne! 

Marginal: Eu, zice sfîntul după faţă. 
Sau şi în alt chip, după faţa lui Hristos s-a zis aceasta, cela ce 

mărturiseşte de aceasta, adică cu cel ce împreună mărturisesc, 
voi veni curînd. 

Marginal: Sau după faţa Sa zice Iisus Hristos cel ce mărturi
seşte, Eu adică Hristos, Cel Ce mărturisesc, voi veni, căci le este 
dorită sfintilor venirea lui Hristos. , 

Iar după faţa Apostolului urmează aceasta, adică: "Vino, 
Doamne Iisuse" că dorită le este sfinţilor venirea lui Hrhitos, că 
va da plată multă din belşug de prisosit. 

De unde şi această carte sÎÎnt~ şi de Dumnezeu insuflată, în
srnrnnă pe cititori spre sfîrşitul şi odihna cea fericit;'!. Amin. 
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COMENTAR EXTRAS 
LA CARTEA APOCALIPSEI 
A SFÎNTULUI AMBROZIE 
EPISCOPUL MILANULUI 
ITALIA - (340-397) 

Traducere din limba latină, 
Colecţia Migne, Seria Latină, 
de Ia pag. 846 Ia 1058. 

de dia con Gheorghe Băbut, 
nemonah, păcătosul. 



VIATA SFÎNTULUI AMBROZIE 
EPISCOPUL MILANULUI 

Bunătatea, blîndeţea, iubirea, vor face totdeauna pe un sfint 
episcop să intre în vederile aproapelui, cînd este vorba de lucruri 
indiferente; dar dacă este vorba de a se opune răului, va asculta 
numai de glasul datoriei înarmîndu-se cu mare curaj. Sfîntul 
Ambrozie a fost un model de tărie şi nici un păstor al Bisericii 
n-a dus-o aşa departe ca el de la apostoli. Tatăl său anume Am
brozie, era prefect pretoriului Galiei şi jurisdicţia sa cuprindea 
mai toată partea apuseană a Europei. El născu trei copii: Marce
lina, Satir şi Ambrozie, care s-a născut pe la anul 340. 

Paulin spune, că ceia ce s-a zis de Platon, se poate zice de 
Ambrozie, cînd era copil. Incă din pruncie pierdu pe tatăl său şi 
mama sa se duse la Roma, unde se îngrijea serios de educaţia 
copiilor. Ambrozie a făcut progrese însemnate şi fu îndemnat Ia 
evlavie de exemplul mamei, surorii sale şi altor fecioare creştine. 
cu care vieţui a în aceiaşi casă. 

Cunoscînd binişor limba greacă se deprindea la poezie şi la 
oratorie. Insotit de fratele său Satir, trecu de la Roma la Milan~ .. 
care era scaunul pretoriului. Scrierile sale ce ne-au rămas, arată 
cu cît foc se apleca la artele frumoase. Terminîndu-şi studiile îşi 
făcu reputaţie însemnată. Persoanele cele mai însemnate ale im
periului căutau prietenia lui. Din numărul lor fu Ariciu Proh şi 
Simaca, Ambrozie pledă cîteva cauze la curte cu atîta succes, că 
fu numit asesor prefectorial. După aceia Guvernator al Liguriei 
şi Emiliei~ Despărţindu-se de el prefectul Prob, îi zise: "Du-te şi 
lucrează mai mult ca un episcop, decît ca judecător". Credincios 
sfatului acestuia, care se potrivea şi cu caracterul său, se distinse 
prin probitate, veghere şi bunătate. 

Axentie, arian furios, care uzurpase scaunul Milanului după 
exilul Sf. Dionisie, muri în anul 374. In timp de 20 de ani persc
cută pe creştini cu violenţă şi răutate. 

Cînd fu vorba de a alege pe un nou episcop, oraşul se împărH 
în două: unii cereau un arian, alţii un ortodox. Frămîntarea spiri
telor făcea de temut o tulburare. Ambrozie ca s-o previe se duse 
la Biserica unde se ţinea adunarea: făcu o cuvîntare plină de in
ţelepciune şi de moderaţie, în care îi sfătuia pe cei ce compunc:m 
adunarea, să treacă la alegere într-un spirit paşnic şi fără zgon::wL 
Pe cînd vorbea astfel, un copil strigă: "Ambrozie episcop". Zgo-
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motul îndată încetă, ortodocşii şi arienii se mirară şi proclamară 
în unanimitate pe Guvernator Episcop allVIiIanului. 

Alegerea aceasta, la care nu se aştepta nimeni, surprinse pe 
Ambrozie. Intrebuinţă toate mijloacele posibile, ca să scape; dar 
poporul şi preoţii rămas eră în alegerea lor. Ambrozie iesi din oras 
pe timpui nopţii, cu scop de a se duce la Pawia, da~ rătăcind 
toată noaptea, a doua zi dimineaţa se afla Ia porţile Milanului. 
Aflîndu-se de aceasta i se dădu o pază şi i s-a spus împăratului 
de tot ce s-a petrecut, pentru că consimţămîntul lui era necesar 
spre a ridica la episcopat un slujitor ataşat serviciului său. 

Ambrozie scrise din partea sa lui Valentinian ca să-I roage, 
să nu consimtă Ia alegerea sa. Impăratul răspunse poporului şi 
clerului că vede cu plăcere, că s-a crezut vrednic de episcopat 
acel ales de el să-I administreze şi să-I judece. In acelaşi timp 
porunci vicarului său Guvernatorului Italiei, să vegheze ca ale
gerea să fie îndeplinită. Ambrozie fugi şi se ascunse în casa lui 
Leontie unul din senatorii ce purta titlul Clarisimi; dar vicarul 
publicînd un ordin sever contra celor ce ascundeau pe sfînt, sau 
care cunoscînd locul retragerii sale, nu l-ar descoperi. Leontie 
declară unde se afla. Ambrozie se văzu deci în imposibilitatea de 
a se împotrivi mai mult; dar arătă, că este oprit de canoane a 
primi în cler pe un catehumen. 1 se răspunse, că Biserica poate 
În cazuri extraordinare să dispenseze de observarea Canoanelor. 
Astfel după ce primi botezul şi pe rînd toate treptele ierarhice, 
a fost hirotonit episcop la 7 Decembrie 374. Era în vîrstă de 
34 de ani. 

Cînd a fost aşezat În scaunul episcopal nu se privi ca un om 
din lumea aceasta; şi spre a rupe toate legăturile care-l ţineau, 
împărţi ceia ce avea aur şi argint Bisericii şi săracilor; asemenea 
făcu şi cu moşiile, oprindu-şi ceva pentru întreţinerea surorii 
sale Marcellina. Rugă pe fratele său Satir să poarte grijă de ea, 
pentru ca să se poată ruga în linişte şi să se ocupe cu grijile 
episcopale. Se lepădă de lume aşa de mult, că nu mai era ispitit 
de bogăt.ii şi de onoruri. 

Cîtva timp după hirotonia sa se plînse lui Valentinian conin 
unor judecători şi magistraţi, dar epistola sa era în termeni cam 
aspri. împăratul răspunse: "De mult cunosc libertatea cu care te 
exprimi. Dar am consimţit la hirotonia ta. Urmează a da păcate
lor noash'e doctoria prescrisă de legea lui Dumnezeu". Amhrozic 
primi o epistolă din partea Sf. Vasile prin care felicita biserica 
pentru alegerea sa şi-I îndemna a se lupta contra arienilor. 

Sf. Amhrozie începu a citi Sfinta Scriptură cu autorii biseri
ceşti, mai ales Origen ~;i Sf. Vasile sub conducerea lui Simplicia21, 
care-i şi urmă În scaun. 
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Cu toată silinţa ce-şi dădea la studiu, încă de la începutul epis
copatului său, se arăta zelos întru învăţarea poporului. Curăţi 
eparhia sa de aluatul arienilor, aşa că în 385, nimeni nu mai era 
infectat de erezia aceasta la MiIan, afară de un mic număr de goţi, 
şi cîteva persoane alipite de familia imperială. Invăţăturile sale 
erau bine primite din cauza sfinţeniei, a zelului pastoral şi aju
nării sale (nemîncare). Punea masa numai Sîmbăta şi Dumineca, 
mare parte din zi şi noapte se ruga, şi pe fiecare zi aducea jertfa 
cea fără de Sînge (Sf. Liturghie), pentru poporul său. Nevoile 
turmei îl preocupau mai mult decît toate. Petrecerile erau necu
noscute de el şi nu-şi permitea altă recreaţie, decît aceia ce pro
venea din deosebirea ocupaţiilor sale. Uşura pe săraci şi mîngîia 
pe cei bolnavi, asculta pe toţi cu bunătate şi dragoste, aşa că tot 
poporul se minuna de el şi-I iubea. Se făcu o lege a nu se amesteca 
în afacerile temporale şi a nu mijloci la curte pentru nimic. Dar 
plin de compătimire cum era, se îndura de cei condamnati. 
Plîngea cu cei întristaţi şi se bucura cu cei veseli. Cuvîntările saie 
erau aşa de plăcute, că veneau din toate părţile să-I asculte. Abia 
trecuse doi ani de la hirotonie şi sora sa lVIarcellina îl rugă să 
pună pe hîrtie ceea ce spusese în Biserică. Astfel compuse el cele 
3 cărţi Despre fecioare (377). Lucrarea este admirabilă pentru ele
ganţa ei şi plină de ungere. In cele două cărţi arată înălţimea fe
cioriei şi foloasele ei duhovniceşti. 

Autorul insistă asupra virtuţilor Sfintei Fecioare Maria pe 
care o propune ca model celor ce au îmbrăţişat starea aceasta. 
Laudă pe Sfînta Agnes şi Tecla. In cartea a treia vorbeşte despre 
datoria fecioarelor: le spune să nu bea vin, să nu primească vizite 
şi să zăbovească la rugăciune şi meditare, citind P~almi seara 
şi dimineaţa, începînd cu Simbolul, care era prescurtarea ŞI sigi
liul credinţei noastre. Voeşte ca fecioarele să trăiască în stare de 
tristeţă, care lucrează mîntuirea. Sfîntul ne spune că la Bolognia 
erau douăzeci de fecioare, care se ţineau de lucrul miinilor şi le 
mai rămjnea şi pentru săraci. Sora sa Marcellina deşi călugărită 
trăia în familie la Roma, cum făceau şi altele la Roma pe vremea 
aceia. In Biserică aveau un loc deosebit, iar pe zidurile Bisericii 
erau scrise părţi din Scriptură pentru învăţătura lor. 

Sfintul Ambrozie scrise un Tratat pentru văduve, sfăttlindu-le 
să păzească curăţia. 

Cartea lui AmbrozÎe despre Instituţia unei Fecioare, il com
bate pe Bonos, care reinnoia greşala lui Elvidius, care zicea că~ 
Maica Domnului n-a fost pururea Fecioară. Autorul arată dato
riile unei fecioare, zicînd că singurătatea, tăcerea, umilinţa şi ru
găciunea sînt scăparea lor. Descrie ceremoniile întrebuinţate. Fe
doara venea la treptele Altarului şi făcea profesiunea sa înaintea 
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poporului; episcopul după învăţăturile cuvenite, îi dădea văluI 
care o distingea de alte fecioare, dar nu le tăia părul ca Ia preoţi 
şi călugări. In fine, roagă pe mirele ceresc să ia parte la nunta 
spirituală şi să primească mireasa care se jertfeşte lui din toată 
iRima. 

Impăratul Vaientinian 1, care locuia şi Ia Milan muri în Pano
nia la 17 Noiembrie 375 în vîrstă de 55 de ani. El si-a asociat Ia 
imperiu pe Graţian, fiul mai mare, care-I avea de Ia prima soţie 
Severa. Valen!inian fratele lui Graţian se găsea cu mama sa Ius
tina în marginea Panoniei. Armata tatălui său îl proclamă împă
rat deşi avea numai patru ani. Graţian confirmă această demni
tate şi promise a-i ţinea loc de părinte cedîndu-i Italia, Africa, 
IIiria, dar îşi rezervă administraţ,ia generală, pînă ce Valentinian 
va fi în stare să administreze singur. 

Fritigern, regele GoţiIor năvălind în pămîntul romanilor, în 
Tracia şi Panonia, Graţian voi să treacă în Orient cu o armată, 
spre a ajuta pe Valens, unchiul său; dar se hotărî în acelaşi timp 
a se păzi de cursele arienilor, a căror protector era Valens. In 
vederea aceasta I-a rugat pe Sf. Ambrozie, pentru care avea o 
deosebită stimă, să-i dea scris oarecare învăţături contra arieni
lor. Sfîntul compuse în 377, Tratatul său de credinţă lui Graţian 
despre Treime. Se împarte în.5 cărţi, din care cele trei de la urmă 
fură scrise în anul 379. Este o minunată combatere a arianismului. 
Autorul stabileşte dogma cu destulă putere şi soliditate şi dă :răs
punsurile cele mai satisfăcătoare obiecţiunilor. StilulcărţiIor des
pre Sfîntul Duh este mai puţin concis şi mai simplu. Sfintul mai 
scrie o carte Despre Intrupare, spre a răspunde Ia unele obiecţiuni 
ale arienilor. 

Valens muri în lupta contra Goţi1or şi ~e consideră ca o pe
deapsă pentru persecuţia ridicată contra ortodocşilor şi mai ales 
pentru măcelul său făcut în Antiohia. 

Prin moartea lui Valens, Graţian se făcu stăpîn peste impe
riul din Orient. Fiindcă barbarii îl atac au din toate părţile. e! ~e 
opuse pe viteazul Teodosie, care împreună cu tatăl său cîştigă vic
torii Însemnate în Britania şi în Africa. Graţian dădu purpura 
lui Teodosie şi Sirmun la 16 Ianuarie 379, drept recunoştinţă că 
au învins pe Goţi şi-i dedară coleg al său În guveraarea impe~iu
lui de Orient, dîndu-i în special Tracia şi Iliria orientală cu capi
tala Tesalonic. 

Gotii făcură mai multe incursiuni prin Tracia şi IIirin pînă Ia 
Alpi. Ambrozie răscumpără mulţi creştini de la Goţi şi maR ales 
arieni, care la urmă se lepădară de ere zia lor. In 379 muri fratele 
său Satir, lăsînd toată averea sa fratelui şi surorii sale, cu ru(.;ă
mintea de a dispune de ea oricum vor voi. Amhrozie şi Marcellina 
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le împărţiră la săraci. Sfintul ţinu o predică la mormintul lui Satir 
şi după 7 zile alta, în care vorbea Despre înviere. 

în anul 381 Ambrozie ţinu un sinod la Milan contra ereziei 
lui Apolinarie. Mai luă parte la un sinod la Aquilea, unde se con
damnară arienii Paladie şi Secundin. In anul următor luă parte 
la un sinod ţinut la Roma unde a vindecat pe o paralitică. 

Murind Graţian la 25 august 383, Maxim luă purpura şi voia 
să vie contra lui Valentinian II. Iustina mama sa trimise pe Am
brozie, care opri pe uzurpator în mersul său şi încheie un tratat 
favorabil. Petrecînd iarna anului 384 la Treve, avu curajul de a 
nIl comunica cu uzurpatorul Maxim îndemnîndu-l la pocăinţă. 
Păgînii din Roma încercară iarăşi a restabili superstiţiile lor. 
Ei aveau în frunte pe înţeleptul Simaca, care se bucura de mare 
('inste. In toamna anului 384, cerură de la Valentinian să resta
bilească altarul Victoriei şi să dea veniturile vechi preoţilor şi 
vcstalelor. 

Sfîntul Ambrozie scrise două apologii către Valentinian. Nu 
numai că apăra religia creştină, dar se părea superior lui Simaca, 
care se considera primul orator al timpului său. Aceste două apo
logii fiind citite în consiliul împăratului, răspunse păgînilor, că 
nu le poate împlini cererea. 

împărăteasa Iustina se dădu pe faţă în favoarea arienilor, şi 
ceru lui Ambrozie ca să le dea Biserica Porciană, ce era afară din 
cetate. Sfîntul răspunse: "De mi s-ar cere averea mea, nu m-aş 
împotrivi, cu toate că este menită săracilor: dar nimeni n-are 
drept asupra casei Domnului. Voiţi moşia mea, luaţi-o; de cereţi 
corpul meu, sînt gata să vi-l dau; de aveţi gîndul să mă omori ţi 
nu mă împotrivesc; nu mă voi pune sub scutul poporului, nici nu 
voi alerga la picioarele altarelor, ci-mi voi jertfi viaţa pentru dîn
sele". Toată ziua o petrecu în Biserică şi a doua zi de dimineaţă 
ducîndu-se o găsi înconjurată de soldaţi. El ţinu o cuvîntare aşa 
de pătrunzătoare despre răbdare, luînd ocazie de la cartea lui Iov 
ce se citea atunci, încît soldaţii se rugară împreună cu preoţii. 
l\flîndu-se de la curte aceasta, s-a trimis un ofiţer care avea să-i 
spună că lucrează contra împăratului, ca un tiran. Ambrozie răs
pcmse: "Maxim, care se plîngea că l-am oprit pe cale, cînd venea 
în Uaiia nu zice că sint tiran faţă de Vaientinian. Episcopii nu sînt 
tirani ci suferă din partea tiranilor". Iustina nu vedea cu ochi buni 

, aEpireapopo:: .. u!ui de Ambrozie şi puse pe fiul său să facă o lege, 
care SEl. autmÎzeze adunările religioase ale arienilor. Legea aceasta 
a fost publicată la 23 Ianuarie 386 şi scrisă de Mercurin, care în 
cJEtatea sa de episcop arian luă numele de Auxenţiu II. Fiindcă 
e:'(1 ORJrit sub pedeapsă de moarte de a tulhura adunările eretici-
10':', trebuia să se impiedice de a avea o biserică. InsUna reînnoi 

lG8 

I 
I 

1 
t 
11 



cererea pentru a Ii se da Biserica porciană. Sfîntul răspunse: "Na
bot n-a voit să dea moştenirea părinţilor săi şi eu să dau moşte
nirea lui Iisus Hristos? Ferească Dumnezeu să las eu moştenirea 
părinţilor mei, a lui Dionisie, care a murit în exil pentru apărarea 
credinţei, a Sf. Eustoghiu Mărturisitorul, a Sf. Marcela şi a tutu-

f · r 1 • ." t •. ." n, "',, '1 " • ror s_m;l~or epIscopI mam~aşll meI . .utllmatle tl'lOUn ŞI notar, vem 
din partea împăratului invitîndu-l să-şi aleagă arbitrii care să cer
ceteze cauza În prezenţa împăratului, adăugînd că de nu va face 
aceasta, să se retragă şi să lase locul lui Auxenţiu. Ambrozie adu
nînd clerul şi cîţiva episcopi ce se găseau la Milan în care zicea 
Între altele şi aceasta: 

"Cine nu ştie că episcopii sînt judecătorii împăraţilor, cînd c 
vorba de credinţă? Cum dar să judece împăratul pe episocpi? 
Voiţi să aleg judecători laici, care să fie exilaţi sau condamnaţi 
la moarte, pentru că au apărat credinţa adevărată? Trebuie oare 
să-i expun la necazuri, sau chinuri? Persoana lui Ambrozie nu 
este atît de importantă pentru ca preoţia să se necinstească din 
cauza lui. Viaţa unui om nu trebuie să se compare cu demnitatea 
tuturor episcopiIor. Dacă este vorba de o conferinţă pentru cre
dinţă, episcopii trebuie s-o ţie. Aşa s-au petrecut lucrurile sub 
Constantin, care-i lăsa pe episcopi de judecători ai învăţăturii", 

Cînd i-a trimis răspuns împăratului, Ambrozie se afla în Bi
serică, apărat de popor. In curînd veniră 501daţii, care nu mai lă
sau pe nimeni să iasă. Sfîntul ţinu mai multe cuvintări, între care 
şi aceia: Că nu trebuie să se dea Bisericile."Credeţi voi că aş pu
tea să vă părăsesc, ca să-mi scap viaţa? Din răspunsul meu aţi 
văzut, că nu voi lăsa. biserica, pentru că mă tem mai mult de 
Domnul lumii, decît de împăratul. De mă vor scoate cu sila din 
Biserică, vor lua corpul, dar sufletul nu se va despărţi de ea. Dacă 
împăratul lucrează contra mea ca principe, voi şti să sufăr C':l 

episcop. De ce dar vă tulburaţi? Nu vă părăsesc de bun~lvoie, dar 
nu pot să mă împotrivesc violenţei, pot să plîng, n-am altă armă 
contra soldaţilor şi sabiei, episcopii n-au altă rezistenţă. Dar dacă 
este vorba să fug şi să-mi părăsesc Biserica, nu mă voi face vino
vat de asemenea laşitate, cu tot respectul ce-l am către împăra
tul. Pot să mă schingiuiască nu mă tem de relele ce mă amenin
ţă ... Unde să mă duc? Peste tot voi afla plîngeri şi lacrimi, pen
tru că s-a dat poruncă a alunga pe episcopii ortodocşi, să omoare 
pe acei ce se vor împotrivi. Să ceară tribut şi nu ne împotrivim: 
averile bi~ericii pot să contribuie la sarcinile statului, Voieşte ave
rile noastre, să le ia; nimeni nu se va Împotrivi. Eu nu le dau, 
dar nici nu le refuz, contribuţiile poporului sint suficiente pentru 
ajutorul săracilor. Ni se impută că dăm bani la săraci. Da, aşa 
este. Ei mă apără cu rugăciunile lor. Orbii, şchiop ii, bătrînii sînt 
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mai puternici decît vitejii luptători. Noi dăm Cezarului, ceia ce 
este al Cezarului, biserica este a lui Dumnezeu. Impăratul este 
în biserică, dar nu mai presus de biserică." 

A.rienii îi imputau că înT aţă greşeli prin imne. Pe timpul aces
tei persecuţii sfintul îndemna poporul să cînte imne şi antifoane 
cOmptlse de el. Cît despre Psalmi, ei §=3U cîntat totdeauna in Bi
serică. Se pare că Ambrozie a fost cel dintîi, care după exemplul 
răsăritenilor, puse să cînte două coruri alternative. 

In mijlocul acestor tulburări avu o mare mîngîiere sufletească. 
Făcuse două Biserici şi n-avea sfinte Moa~te. Săpînd lîngă bise
rică, găsi moaşte le sfinţilor Mucenici Ghervasie şi Protasie. Cu 
ocazia aceasta s-au făcut mai multe minuni, ceea ce puse capăt 
persecuţiei în anul 386. 

Maxim fiind recunoscut ca coleg de Valentinian şi Teodosie, 
scrise celui dintîi să nu mai persecute biserica. Poate că din cauza 
aceasta, Maxim voia să ocupe Italia. Impăratul văzîndu-se în pe
ricol, trimise pe Ambrozie să-I îmblînzească. Acesta uitînd perse
cuţiile se duse, dar nu izbuti. Atunci Valentinian trimise pe Dom
nin, eare fu primit bine şi asigurat că va trimite un corp de oş
tire, care să apere pe împăratu'l. Dar armata aceasta ocupă strîm
torile pînă ce veni Maxim şi apoi porni contra lui Valentinian, care 
se afla Iia Tesalonic. Acesta alergă la ajutorul lui Teodosie, care şi 
veni şi se oferi a-i scăpa domnia dacă se va lăsa de arianism. Valen
tinian căindu-se pentru greşeala lui, Teodosie spre a-l încredinţa şi 
mai mult de bunăvoinţa lui, 'luă în căsătorie pe Gala, sora împăra
tului şi declară război lui Maxim în primăvara anului 388. Atacîn
du-l cu multă pţ'udenţă, îl învinse pe malurile Savei, cum şi pe 
Marcelin fratele tiranului, la rîul Drava. După ce a trimis în Galia 
pe Arbogaste, general al barbarilor, care servea în armata sa 
uzurpatorul fiind prins, a fost decapitat în 28 iulie 388, după ce 
a domnit cinci ani. 

Creştinii din Calinic în Mesopotamia, insultînd pe iudei într-o 
procesiune, le dărîmară templul. Impăratul ordonă să se pedep
sească aspru episcopul şi creştinii, zidind cu cheltuiala Ilor altă si
nagogă. Judecata aceasta pătrunse de durere pe episcopii orien
tali; ei scriseră Sf. Amlirozie să intervie. Ambrozie scrise împă
ratului, dar fără succes. In biserică ţinu o cuvîntare, în care ame
ninţa că nu se va duce la Altar pînă nu va obţine iertarea cerută. 
Teodosie se înduplecă în fine şi-i iertă. 

Venind o deputaţie din Roma, Teodosie intră în triumf alături 
de Valentinian. Era aşa de iubit de popor, încît adesea ieşea sin
gur. Cu toate încercările păgînilor în frunte cu Simaca, de a se re
stabili altarul victoriei şi ceremoniile păgine, Teodosie rămase ne
înduplecat. El se întoarse la Milan şi încredinţînd imperiul apu-
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scan lui Valentinian îi dădu sfaturi cu adevărat părinteşti, pe care 
le păzi În toată viaţa, cinstind şi pe Ambrozie ca pre un tată. 

In 'l'esalonic făcîndu-se o tulburare, din cauza unui vizitiu de 
circ, urise poporul, un număr mare de ofiţeri şi pe ButerÎe coman
dantul trupelor din Iliric. Impăratul auzind aceasta se umphl de 
minie; dar după mijlocirea lui Ambrozie era gata să-i ierte, cînd 
vestitul Rufin împreună cu alţi curteni, arătă împăratului pericolul 
în care se afla, dacă n-ar pedepsi aspru asemenea apucătură. Se 
trimise poruncă comandantului Iliricului de a ucide 7 mii de oa
meni în Tesalonic. Ordinul se execută cu cea mai mare barbarie, 
soldaţii găsind pe oameni în circ, uciseră tot ce le ieşea înainte. 
In timp de 3 ore pieriră 7 mii de oameni. 

Scena aceasta pătrunse de durere pre Ambrozie şi alţi episcopi. 
Impăratul nu era atunci în Milan. Ambrozie plecă şi el după ce-i 
scrie o scrisoare în care declara că, nu va putea primi darul său, 
nici să facă Sfînta Liturghie în prezenţa lui, pînă ce nu se va sa
tisface dreptatea divină. Adăugă că respectă pe împăratul, dar tre
buie mai întîi să iubească pe Dumnezeu. 

Vrînd împăratul să intre in Biserică, Ambrozie ieşind înainte. 
îi zise: "Doamne, se pare că nu simţi încă enormitatea măcelului 
săvîrşit din porunca ta. Strălucirea purpurei nu trebuie să te îm
piedice a cunoaşte slăbiciunea corpului acestuia acoperit aşa de 
măreţ. Eşti zidit din aceiaşi humă ca şi supuşii tăi; numai unul 
este Domnul, Stăpînitorul lumii. Cu ce ochi vei privi tu templul 
Său? Cu ce picioare vei călca sanctuarul său? !ndrăzni-vei oare, 
rugîndu-te, să ridici aceste mîini mînjite de sîngele vărsat pe ne
dreptul? Retrage-te şi. Srl nu mai îngreuiezi crima de care eşti vi
novat. Primeşte cu supunere jugul ce-ţi impune Domnul; este 
aspru, dar bun pentru că dă vindecare sufletului". Impăratul răs
punse, că şi David a greşit. Episcopul răspunse, că deoarece l-a imi
tat păcătuind, să-I imite şi în pocăinţă. Teodosie se supuse şi 
primi pocăinţa canonică ce i se impuse. Se retrase în palatul său 
şi au trecut 8 luni fără să meargă la Biserică. Apropiindu-se săr
bătoarea Naşterii, împăratul era foarte mîhnit; atunci Rufin ii 
mîngîie zicînd, că n-a făcut altceva decît a pedepsit pe vinovaţi. 
Impăratul vărsind lacrimi zise: .,Rufine, de ce cauţi să mă amă
geşti? Cît de puţin cunoşti tu pedeapsa pe care o simţesc eu! Pling 

'''''starea mea tristă. Biserica este deschisă cer~etorilor şi sclavilor; 
dar porţile ei şi prin urmare ale cerului, îmi sînt închise; căci 
Domnul a zis: "Orice veţi lega pe pămînt, va fi legat şi în ceruri!'" 
Să mă duc la episcop să vă dezlege, zise Rufin. Nu vei izbuti, răs
punse împăratul. Cunosc dreptatea sentinţei date în contra mea; 
ştiu că Ambrozie este Ileîmblinzit, cînd este vorba de datoria sa, 
~i eă nu va face nimic contra legii lui DumBezeu, din respect pen-
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tru maîestatea imperială. Aflase că el preferă să-şi împlinească 
timpul de pocăinţă decît să zică cum că s-a grăbit. Rufin stăruind 
i s-a permis a se adresa la episcop. Indată ce Ambrozie zări pe Ru
fin, îi zise. "Cum de indrăzneşti să crezi una ca asta? Tu ai indem
nat la măcel şi tu ceri iertare? Eşti dezbrăcat de ruşine şi nu-ţi 
aminteşti de crima cea mare ce s-a adus chipului lui Dumnezeu!" 
Rufil1 îi răspunse că împăratul va veni îndată. "Dacă este aşa, răs
punse Ambrozie, declar că nu-l \'oi lăsa S2 intre în tinda Bisericii. 
Dacă va veni cu putere şi va lucra CJ. un tiran, sînt gata să sufăr 
moarte. Singur mă voi pleca sabiei căL:mlui". Rufin văzîndu-1 ne
îrnblînzit, trimise la împăratul să-i spuie să nu iasă din palat, dar 
fiind pe cale, Teodosie zise: "Mă voi duce şi voi primi înfruntarea 
ce o merit". Episcopul fiind în sala de audienţă, îl chemă şi-l rugă 
5.1 nu-i refuze dezlegarea. "Ce! Zise Ambrozie, vii aici în dispre
t ul legilor sfinte a lui Dumnezeu ?" 

Respect, zise impăratul, nu voi călca regulele intrînd în vesti
bul, dar te rog să rupi legăturile acestea şi să nu-mi închizi poarta 
pe care Dumnezeu a deschis-o tuturor credincioşilor. - Ce pocă
inţă ai făcut după ce te-ai văzut vinovat de o asemenea crimă? 
- Tu trebuie să-mi spui ce să fac şi să pui doctoria cuvenită boa
lei sufletului meu, iar eu trebuie să mă supun şi să împlinesc ceea 
ce-mi vei porunci. Ambrozie îi porunci să se pună in biserică 
printre penitenţi. 

Sozomen ne spune, că Impăratul făcu o mărturish'e publică 
şi fiind plecat la pămînt zise cu profetul David: "Lipitus-a sufle
tul meu de pămînt, viază-mă după cuvîntul Tău". (Ps. 118, 25). 
Înainte de a-i da dezlegare, Ambrozie îi impuse să facă o lege, 
care să suspende pe timp de 30 de zile executarea judecăţilor pri-
vitoare la viaţa şi averea cetăţenilor. Teodosie semnă legea şi pro- 1. 

mise a o respecta. Teodoret mai istoriseşte un fapt întîmplat în bi-
serica din Milan. Teodosie aducînd darul la Altar. rămase acolo. 
Amhrozie îl întrebă dacă mai voieşte ceva. Teodosie răspunse că 
doreşte să asiste la Sf. Liturghie şi să se împărtăşească. Arhidia-
conul îi zise din partea episcopului: "Doamne, numai preoţii au 
dreptul să fie în altar; trebuie să ieşi şi să fii în rîndul credincio-
şilor. Purpura face principi, nu preoţi". Împăratul răspunse că nu 
doreşte să fie despărţit de credincioşi, dar a crezut că poate să ră-
mînă acolo. Cînd s-a întors la Constantinopol după ce a adus da-
rul său, se retrase în rîndul credincioşilor. Patriarhul Nectarie în-
dată trimise şi-l rugă să-şi ia locul său obişnuit. "Cunosc acum 
deosebirea ce este între pl'eoţie şi împărăţie. Sînt înconjurat de 
linguşitori şi numai un om am găsit, care să-mi spuie adevărul. 
Numai un episcop cunosc pe lume: este Ambrozie. 
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Arbogaste, comandantul oştilor din Galia, ucise pre Valenti
nian în 15 Mai 392 şi puse în locu-i pe Eugenie, care-i era cu to
tul devotat. Acesta învătase retorica si se considera ca cel mai in-, , 
văţai. Zicea că este creştin dar nu-şi îndeplinea datoriile. Ei se 
duseră în Italia şi voiră să cîştige pre Ambrozie. Eugenie trimise 
ambasadori ia Teodosie, dar acesta nici nu voi să audă şi porni o 
armată puternică contra uzurpatorului pe care după mai multe 
lupte îl învinse. Apoi ducîndu-se la Aquilea se întîlni cu Sfîntul 
Ambrozie. Amîndoi îşi făcură închinăciuni pînă la pămînt şi se 
inţeleseră asupra mijloacelor de a restabili ortodoxia. După aceia 
se duse la lVIilan şi simţind că i se apropie sfîrşitul, în credinţă pe 
.cei doi fii ai săi lui Ambrozie şi zise: "Iată adevărurile ce m-ai în
văţat şi pe care m-am silit să le pun în practică. Tu le vei trans
mite familiei şi vei învăţa pe aceşti tineri împăraţi pe care ţi-i re
'comand". Teodosie muri în 17 Ianuarie si fu înmormîntat cu mare , 
'Cinste în anul 395 în vîrstă de 50 de ani. Ambrozie făcu cuvînta
rea funehră. Tot in anul acesta Ambrozie descoperi moaştele Sf. 
N azarie şi Chelsie, cu care ocazie se săvîrşiră mai multe minuni. 
Reputaţia sfintului era aşa de mare, că Perşii trimiseră doi depu
tati să-I întrebe asupra multor lucruri interesante. O zi întreagă 
vorbi cu ei printr-un interpret şi se întoarseră foarte mulţumiţi. 

Inainte de moarte îi veni o delegaţie de la Fritigila, regina 
Marcomanilor, care auzind de Ambrozie voia să primească bote
zul de Ia el împreună cu tot poporul său. Dar venind la Milan nu-I 
mai găsi în viaţă. In ziua morţii avea mîinile ridicate cruciş şi bu
zele sale mişcînd mereu, dădea a înţelege, că a murit rugîndu-se. 
Închise ochii în noaptea de Vineri spre Sîmbăta Mare (a Paştilor) 
in 4 aprilie 397, find în vîrstă de 57 de ani. 

În cursul vieţii sale a scris şi un Comentar la Apocalipsă, din 
~are redăm mai jos, nu în întregime, ci numai un extras din el, 
spre a putea vedea adîncimea minţii şi a rugăciunii Sfîntului Am
brozie, care îndemnat de Duhul Sfînt, pe cînd Biserica era una, 
scrie această frumoasă operă de interpretare a Apocalipsei arătînd 
,că Apocalipsa este bucurie şi nu este un fel de tragedie univer
sală aşa cum au obicei să comenteze unii. 

Capitolul 1 
Verset: 1 

"Descoperirea lui Iisus Hristos pe care I-a dat-o Dumnezeu -
~a să arate robilor Săi cele ce trebuie să se petreacă în curînd -
iar El, prin trimitere~ îngerului Său, a destăinuit-o robului Său 
Ioan." 
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Tîlcuire: 

Cuvîntul "Apocalipsa" se interpretează prin arătare, descope
rire. Această revelaţie I-a dat-o Tatăl, Fiului ca dar, căci s-a făcut 
om şi p:rin însuşi Fiul Său, vor cunoaşte oamenii dumnezcÎrea cu 
care S-a înălţat. Că această carte nu este numai a viitorului; ci 
este istorisirea şi a celor trecute şi care s-au petrecut, că putem 
spune că aceasta singură a slujit ca să descopere viitorul Domnu
lui nostru Iisus Hristos, că de bună seamă se văd cele prezente ca 
un vis, cele petrecute şi auzite se fac uşor înţelese. Viitorul însă 
nu se poate vedea decit din învăţăturile dumnezeieştilor Scripturi, 
sau se cunosc din revelaţie. Iar EI prin trimiterea îngerului Săuy 
i-a descoperit robului său Ioan. In acest loc aşa înţeleg eu: Dom
nul nostru Iisus Hristos a trimis pe îngerul Său şi prin aceasta i-a 
descoperit robului său Ioan, ceea ce va urma să fie. 

Verset: 2 

"Care a mărturisit cuvîntul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iisus 
Hristos, toate cîte a văzut". 

Tîlcuire: 

Acest loc ne arată că nu un alt Ioan, ci aceluia ce 8 scris şi 
Evanghelia, care şi la Cină s-a plecat pe pieptul Domnului, în care 
Clau aşezate toate tezaurele ştiinţei şi înţelepciunii ascunse (Col. 
2, 3) din care a izvorît uriaşa fîntînă a înţelepciunii, acelaşi Ioan 
este. 

Eu am primit mărturia cuvîntului lui Dumnezeu cînd am spus: 
"La început era Cuvîntul ... " (Ioan 1, 1). Căci şi în ceea ce ur
mează vorbeşte de acelaşi lucru şi despre mărturia lui Iisus Hris
tos, toate cîte le-a văzut le-a arătat. 

Această mărturie i se atribuie lui Iisus Hristos, pe care L-am 
văzut precum însuşi a iPUS în Evanghelie. Căci Iisus a făcut multe 
minuni şi mari semne în prezenţa ucenicilor Săi, care nu sînt 
scrise în cartea aceasta. Ci mărturia i-o atribuie lui Iisus Hristos 
pe care L-am văzut de bună seamă predicînd mulţimilor, tOlite 
cele ce se SPUR despre Iisus Hristos şi despre minunile pe care 
1 v +- ••• .,l 1· .... 1 ·~1.. 1 • .. e~am vazul. lSl.onSmUU-IC $,i in acelaşI reI SCl'lse, pentru ca cel ce 
\'or umlll să poată prevedea viitoru1. 

Verset: 3 

"Fericit e~te cel care citeşte şi cei care ascult ii (şi p2istrcaază) 
caTiRt.l acestei proorocii şi păstrează cale scrise În aceasta! Căci 
VfeJaU eitQ aproape". 
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TîZcuire: 

Trei clase de fericiţi pot să fie, căci două nu sînt, dacă a treia 
lipse,te; că nu sînt fericiţi cei ce citesc cuvîntul lui Dumnezeu sau 
îl ascultă dar nu-l păstrează, deşi citesc şi-l ascultă. Căci mulţi sînt 
care citesc şi ascultă prorociiIe că nimic nu-i foloseşte pe aceştia, 
care sînt prezenţi cu trupul, dar cu mintea sînt absenţi. Putem să-I 
compătimim pe profet: "Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţe
lege şi cu ochii veţi vedea, dar nu veţi pricepe" (Is. 69). Căci nu 
sînt fericiţi cei ce propovăduiesc Scriptura dumnezeiască din iu
bire faţă de lume, dar nu din dragoste pentru Dumnezeu. De aceea 
zice profetul: "Inţelepţi spre a face rău, bine să facă însă n-au 
ştiut" (Ier. IV. 4, 2Z; Lc.8, 14). Fericiţi sînt cei care studiază această 
profeţie a lui Dumnezeu şi o ascultă, şi o păstrează în minte. Aces
tea le păstrează în minte ca să umple lucrurile, acestea umplu lu
crurile ca să obţină fericirea veşnică căci vremea este aproape. De 
bună seamă timpul judecăţii, căci dacă timpul de la venirea Dom
nului şi pînă la ~fîrşitul lumii ni-l pune în faţă şi se arată a fi 
lung, tnsă în comparaţie cu primele timpuri este scurt. 

Verset: 4 

"Ioan, celor şapte Biserici, care sînt în Asia: Har vouă şi pace 
de la Cel Care este şi Cel Care era şi Cel Care vine şi de la cele 
şapte duhuri, care sînt înaintea scaunului Lui." 

Tîlcuire: 

Prin cele şapte Biserici, desemnează o singură Biserică Uni
versală, de bună seamă arătînd cele 7 daruri ale Duhului Sfînt, 
care sînt răspîndite în lume. Asia Înseamnă "măreţ~ din care a 
făcut şi adus Hristos mulţime de creştini întărind Biserica Sa. Nu
mărul 7 arată că sînt 7 biserici la care se referă cele scrise, pre
cum 7 candelabre, 7 stele, 7 lămpi, 7 coarne ale Mielului, 7 ochi, 
7 sigile, 7 îngeri cu trîmbiţe de argint, 7 tunete, 7 îngeri cu 
jertfele. 

Căci şi dracul desemnează pe diavolul şi fiara pe Antihrist, ca 
avînd 7 capete; la fel şi fiara asupra căreia se vede stînd femeia 
cea desfrînată; se înţelege adversarul, toate acestea se disting în 
cele 7 viziuni: 

- Prima: cele 7 epistole sînt destinate celor 7 biserici şi cele
lalte pe care le conţine; 

- A doua: In ceea ce stă figura Bisericii în cer putem s-o ve-
dmn şezînd şi deasupra neamului lui Hristos; 

A treia: Cartea Mielului şi peceţile acesteia apar; 
A patra: Cei 7 îngeri cu cele 7 trîmbiţe de argint; 
A cincea: 7 îngeri avînd cele 7 cupe ale mîniei; 
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- A şasea: Invierea; 
- A şaptea: Starea sfinţilor din Ierusalimul ceresc se arată 

coborînd. 

Verset: 5 

"Şi de la Iisus Hristos, l\iartoruI cel credincios, Cel intîi năScilt 
din morţi, şi Domnul împăraţilor pămîntului. Lui, care ne iubeşte 
şi ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre prin sîngele Său". 

'TîlcuiTe: 

Aici se arată toată Treimea, prin Cel ce era şi este şi care va 
veni, pe Tatăl îl arată. Era înainte de facerea lumii fiind fără de 
început, este după facerea lumii, stăpînind toate pe care le-a creat 
şi conducîndu-Ie; şi va veni cu Fiul şi cu Duhul Sfînt, ca să împă
răţească cu sfinţii Săi în vecii vecilor. Prin cele 7 duhuri se înţe
lege Duhul Sfînt acesta care este septiform. "Şi de la Iisus, Marto
rul cel credincios" care nu ştie minţi, care a promis şi a ales mila 
Sa şi a îndeplinit-o fără îndoială, căci cel ce va da un pahar 
de apă rece, nu-şi va pierde plata sa, ale cărui cuvinte rămîn 
neschimbate şi mai uşor este să treacă cerul şi pămîntul în nimic, 
decît să se schimbe ceva din cele ce a făcut şi a prezis. "Cel în
tii născut din morţi" - fiind primul născut din rîndul morţilor, 
căci Insuşi este primul şi capul tuturor aleşilor Săi. - "Stăpînul 
împăraţilor pămîntului", regii cei ce domnesc, prin regi îi înţele
gem pe apostoli şi ceilalţi sfinţi care au stăruit şi s-au înălţat pînă 
la înnoirea lumii, prin pămînt se desemnează Biserica. 

Verset: 6 

"Şi ne-a făcut pe noi împărăţie - preoţi lui Dumnezeu şi Ta
tălui Său - Lui fie slava şi puterea, în vecii vecilor. Amin!". 

Tîlcuire: 

"Impărăţia lui Dumnezeu" spun că e Biserica lui Dumnezeu, 
împărăţia lui Dumnezeu făcută de Dumnezeu din umanitatea lui 
Hristos-Dumnezeu cînd a făcut-o El Insuşi pe aceasta, în care s-au 
învrednicit să locuiască Tatăl şi Duhul Sfînt. Căci cei desemnaţi 
prin regi sînt aceia şi prin preoţie: preoţii sînt cei aleşi de Dum
nezeu, aceştia care sînt membri ai celui mai sublim Preot, despre 
care spune Psalmistul: "Tu eşti preot în veac după rînduiala lui 
Melchisedec" (Ps. 54, 4). Pot şi alţii să fie aleşi ca preoţi ai lui 
Dumnezeu de către Dumnezeu: aceia care pretutindeni şi Întot
deauna şi în cuvîntări, îi aduc lui Dumnezeu ca şi ceilalţi lucruri 
bune, că zice psalmistul: "Jertfa lui Dumnezeu, e duhul umilit" 
(PIi. 50). Este ~i jertfa de laudă pe care Biserica Iifîntă i-o oferă 
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1 zilnic lui Dumnezeu. ProfetuI spune: "Aduceţi Domnului jertfă 
de laudă, jertfa de laudă Imi place l\Iie". 

Verset: 7 
"Iată, El vine cu norii şi orice ochi îl va vedea şi-L vor 'vedea 

si cei care L-au împuns şi se vor jeli, din pricina Lui, toate semin
ţiile pămîntului. Aşa. Amin!" 

Tilcuire: 

In ce fel îl vor vedea pe Acesta toţi, căci zice Sfînta Scriptură: 
"Păcătoşii să nu vadă mărirea lui Dumnezeu"? Va veni pe norii 
cerului la judecată, zice Scriptura (Evanghelia). Cei nedrepţi îJ 
vor vedea ca prin ceaţă, însă nu în ceea ce este Dumnezeu, drep-· 
t,ii însă II vor vedea în strălucire, şi-L vor vedea în continuare şi 
după sfîrşitul lumii. II vor vedea iudeii necredincioşi care L-au 
răstignit pe acesta. "Vor plînge toate neamurile" se vor plînge 
pc sine, că au dispreţuit poruncile Domnului, că dimpotrivă, bu
curia în lume este scurtă şi apoi vor dobîndi tristeţea nesfîrşită 
(iadul). "Iată El vine cu norii" se pot înţelege apostolii şi ceilalţi 
propoveduitori, şi-L vor vedea ochii care L-au văzut încă în viaţă 
(Lc. 10, 23) şi necredincioşii iudei vor avea ochi, însă nu de văzut 
pe Dumnezeu. Şi cei ce L-au străpuns sint cei ce L-au persecutat 
pe El şi pe membrii Trupului Său, printre care se află şi Aposto
lul Pavel. Prin toate neamurile p[lmîntului, seminţiile, se înţeleg 
mulţimea neamu1"Îlor care s-au întors, care s-au depărtat de Hris
tos, care zilnic în Biserica lui Dumnezeu puteau să-şi plîngă pă
catele lor, de ar fi venit la Dumnezeu, ar fi rămas liberi şi tari. 

Verset: 8 
"Eu sînt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel Care 

este, Cel Care era şi Cel Care vine, Atotţiitorul". 
Tîlcuirc: 

In termenul nostru Creator, Mîntuitorul este începutul, El este 
creatorul neamului omenesc şi autorul mîntuirii, sfîrşitul însă este 
sfîrşitul legii, sfîrşitul morţii, al tuturor nedreptăţilor. De la El 
incepe dreptatea: Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine. Este felul 
in care Biserica Sa împărăţeşte în lume, care era inainte de for
marea lumii rămînînd veşnică cu Tatăl; a venit spre judecati, ca 
să judece lumea cu dreptate. 

Verset: 9 

"Eu Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa 
şi Ia împirăţ~a şi Ia răbdarea, care sint întru Iisus, fost-am în 
insula ce S8 chiamă Patmos, pentru cuvfmtullui Dumnezeu şi pen
tru mărturia lui Iisus". 
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Tilcuire: 
Ucenicul se numeşte frate, că sîntem răscumpăraţi cu singele 

Domnului nostru Iisus Hristos şi sîntem născuţi de o mamă: Bise
rica. Părtaş la persecuţia lui Domiţian care a tulburat Biserica, 
părtaş era la împărăţie, fiind membru al Risericii şi însuşi era ţi
nut în insula Patmos, pentru iubirea lui Hristos. 

Verset: 10 

"Am fost în duh în zi de duminică şi am auzit, în urma mea, 
glas mare de trîmbiţă". 

Tîlcuire: 
"In duh" a fost, că atîtea taine care au urmat nu le-a putut 

vedea cu ochii carnali, ci cu ochii spirituali. "Trupul omului nu 
înţelege ceea ce este Dumnezeu". Duminica desemnează timpul 
evangheliei şi despre care timp vorbeşte Apostolul. "Iată timpuri 
vrednice, iată ziua mîntuirii" (II Cor. 6, 2), în care timp i se des
copereau poporului tainele divine, şi a auzit glas ... Dumnezeu 
strigă în urma noastră şi noi nu vrem să răspundem. Trîmbiţa 
slujeşte la chemarea la luptă, la fel şi cuvintele noastre despre 
Dumnezeu ne chiamă la lupta contra diavolului ca s~-l învingem 
şi să-I biruim. 

Verset: 11 

"Care zicea: Ceea ce vezi scrie în carte şi trimite celor şapte 
Biserici: la Efes şi la Smirna şi la Pergam şi la Tiatira şi la Sardes 
şi la Filadelfia ,şi la Laodiceea". 

Tîlcuire: 

Efes înseamnă "sfat". Smirna "cîntarea acelora". Pergam 
"două coarne" despărţite: binele şi răul. Impărţirea coarnelor cînd 
discernem răul de bine. Cînd cădem în păcat ne aruncăm în în
tuneric, iar cînd facem binele sintem în lumină. Tiatira înseamnă 
"iluminare". Cînd ne iluminăm facem binele. Sardes - "Incepu
tul frumuseţii"; sfinţii au înfrumuseţat viaţa şi au fost săltaţi 
pînă la fericirea veşnică. Filadelfia "Cal'e a salvat moştenirea 
Domnului". Moştenirea Mea este Israel (Isaia 19, 25). Laodiceea 
înseamnă "poporul, neamul iubit de Dumnezeu". Acest neam 
fiind mulţimea aleşilor, care este Biserica, care prin alungarea 
viciu lui şi prin lucrarea virtuţiIor se numeşte neamul iubit de 
Dumnezeu. 

Verset: 12 

"Şi m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine 
şi, întorcîndu-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur". 
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Tîlcuire: 

Ne dă exemplu, ca noi să ne Întoarcem la Dumnezeu care ne 
vorbeşte ca să auzim numele Bisericii. Pe mulţi îi vedem părăsind 
lumea şi prin viaţa contemplării cÎştigînd viaţa veşnică, Însă cine 
t· . . .... 1 '1 -..1. , • \ro. 

ş~le aspnmea VH~~n, caue SUOH (inort}. 

Verset: 13 

"Şi în mijlocul sfeşnicelor pe Cineva asemenea cu Fiul Omu
lui, îmbrăcat în veşmînt lung pînă la picioare şi Încins pe sub sîn, 
cu un brîu de aur". 

Tîlcuire: 

7 candele, 7 biserici; cele 7 biserici o arată pe una singură şi 
universală. Aur arată sau persecuţiile care pe sfinţi i-a trecut în 
veacul cel de sus, sau înţelepciunea care i-a luminat pe sfinţi. In 
mUloc stătu Hristos: "Iată, Eu cu voi ... " (Mt. 28, 20). 

Versetele: 14,15,16 

"Capul Lui şi părul Lui erau albe ca lîna albă şi ca zăpada, şi 
ochii Lui, ca para focului. - 15. Picioarele Lui erau asemenea 
aramei arse, iar glasul Lui era ca vuietul apelor mării. - 16. In 
mîna Lui cea dreaptă avea şapte stele; şi din gura Lui ieşea o 
sabie ascuţită cu două tăişuri, iar faţa Lui era ca soarele, cînd 
străluceşte în puterea lui". 

Tîlcuire: 

Prin "cap" legea se înţelege, prin "păr" adevărul, care iese din 
cap, mulţimea acelora care au fost arătaţi prin lege o desemnează 
aici. Prin "flăcările focului" îi arată pe cei ce i-a luminat Duhul 
Sfînt, spre a contempla tainele cereşti. Prin "picioare" arată pe 
apostoli şi pe cei ce au crezut dintre iudei. Profetul zice: "Cît de 
frumoase sint picioarele celui ce vesteşte pacea" (Is. 3, 7). Prin 
vocile a multor ape desemnează mulţimea neamurilor, care vor 
alerga Ia credinţa în Hristos. Prin "sabie" îi arată pe aleşii care 
sInt născuţi la sfîrşitul lumii ~i se vor lupta Împotriva lui Anti·, 
hrist. Şi care vor indemna neamurile să se întoarcă Ia cultul lui 
Hristos, căci atunci iI "or adora pe Antihrist pe faţă ca pe un 
Dumnezeu, şi vor fi întor~i de Ia aceasUi rătăcire, aceştia sint 
sabia. Prin "faţă" arată Biserica, uniroa va deveni desăvîrşită 
după inviere, căci atunci vor vedea pe Dumnezeu faţă către faţă. 
Drepţii faţă dtre faţă îl vor vedea pe DlUnHez~u, "Atunci clrepţii 
vor străluci ca soarele" (Mt. 13, 43). 
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Verset: 17 

"Şi cînd L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca un mort. 
Şi El a pus mîna dreaptă peste mine, zicînd: Nu te teme! Eu sînt 
Cel dintîi şi Cel de pe urmă". 

Fiecare sfînt văzînd măretia lui Dumnezeu si cunoscînd mici
mea noastră, cade mort. L-a ~tins cu mîna: zic~ că i-a atins sim
ţurile. 

Verset: 18 

"Şi Cel Care sînt viu. Am fost mort, şi iată, sînt viu, în vecii 
vecilor şi am cheile morţii şi cheile iadului." 

TîIcv.,ire: 

"Am fost mort şi sînt viu" aceasta este arătarea lui Hristos. 
Prin "chei" înţelegem puterea Fiului lui Dumnezeu. Cheile mor
ţii şi ale iadului le posedă şi pe cel ce vrea îl slobozeşte de la osîn
direa morţii continue prin milă, şi pe care vrea, cu aceiaşi osîn· 
dire grozavă prin dreapta judecată îl duce în iad. 

Verset: 19 
"Scrie, deci, cele ce ai văzut şi cele ce sint şi cele ce au să fie 

după acestea". 
Tîlcuirc: 

Aici arată că nu este vorba numai de cele prezente şi viitoare 
ci şi de profeţii1e ce s-au împlinit. 

Verset: 20 
"Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea şi 

a celor şapte sfeşnice de aur; cele şapte stele sînt îngerii celor 
şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sînt şapte Biserici". 

Tîlctâre: 

Prin cei 7 îngeri cîrmuitori, trebuie să le înţelegem cele 7 Bi
serici. Prin cele 7 Biserici, una înţelegem; prin cei 7 cîrmuitori 
ii înţelegem pe toţi cîrmuitorii bisericilor. 

Capitolul 2 
Verset: 1 

"Scrie îngerului Bisericii din Efes: Acestea zice Cel Care ţine 
cele şapte stele în dreapta Sa, Cel Care umblă în mijlocul celor 
şapte sfeşnice de aur": 

180 



Tîlcuire: 

PI'in "dreapta" lui Dumnezeu, înţelegem puterea lui Dumne
zeu. Episcopii, cei ce predică cuvîntul lui Dumnezeu şi sfinţii sînt 
tinuti în starea de vestitori ai cuvîntului lui Dumnezeu de către , , 
mîna lui numnezeu (In. 15,14). 

Verset: 2 

"Ştiu faptele tale şi osteneala ta şi răbdarea ta şi cum că nu 
poţi suferi pe cei răi şi ai cercat pe cei ce se zic pe sine apostoli 
si nu sînt si i-ai aflat mincinosi". " , 

Tîlcuirc: 

Scriptura ne învaţă să tolerăm răul, şi aleargă spre lauda care 
nu poate fi oprită de rău. Căci dacă ura se naşte se va vedea de 
fapt în cele mai apropiate lucruri, dacă le va putea cuprinde. Dacă 
în tine este zelul lui Dumnezeu, de aleargă ochii tăi spre diferite 
întunecimi ale diavolului, dorind răul, oare mai poţi vedea binele 
dorind răul, atunci te va cuprinde nu binele, ci răul. Adunarea 
ereticiIor (sectari) trebuie s-o evite cît poate Păstorul Bisericii, ca 
nu cumva prin ocaziunea fami1iarităţii, veninul inimilor acelora 
simple să strice curăţia sa. Aceştia ce-şi zic apostoli, sint osîndiţi 
de Sfîntul Pavel (Mt. 7, 15) "Luaţi seama de falşii profeţi, care 
vin Ia voi în vesminte de oaie". , 

Versetele: 3, 4 

"Stăruieşti în răbdare şi ai tras necazuri pentru numele Meu 
şi nu te-ai lăsat prins de oboseală. - 4. Dar am împotriva ta fap
tul că de dragostea cea dintîi te-ai lepădat". 

Tîlcuire: 

"Lepădat de dragostea cea dintîi" la începutul întoarcerii exis
tă o înfocare spre a-i sluji lui Dumnezeu, apoi se poate răci ca la 
Efes. 

Vcrsct: 5 

"Drept aceea, adu-ţi aminte de unde ai căzut şi te pocăieşte 
ŞI fă faptele de mai înainte; iar de nu, vin curînd Ia tine şi voi 

. f . ] t ~ _1' 1 1 1 '..1 ~ ~ • ~ ." 
mIşca s eşmcu_ ~au mn .ocu •• UI, u3ca nu te veI pocar. 

TîZcuire: 

Dacă ai pierdut dragostea ai pierdut pe Dumnezeu (Ioan, 4, 
16). Prin candelabru înţelegem Biserica, de aceea pentru păcatul 
păstorilor, Biserica îşi va pierde locul său. Nu vor muri părinţii 
pentru fii (Jerem. 31, 29-30). Prin "loc" înţelegem plata păsto
rilor. Păstorii să se pocăiască. 
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Verset: 6 

"Ai însă partea bună că urăşti faptele nicolaiţilor, pe care le 
urusc şi Eu". 

Tîlctdre: 

Urăşte pe nicoiaiţi care sînt urîţi de Dumnezeu. 

Verset: 7 

"Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui 
care va birui îi voi da să mănînce din pomul vieţii, care este In 

raiul lui Dumnezeu". 
Tîlcuire: 

In Rai erau doi pomi: Pomul vieţii şi Pomul cunoştinţei bine
lui şi al răului. Cine mănîncă din primul nu mai moare, din al doi
lea trebuie să moară. Paradisul - Raiul, înseamnă Biserica -
bunul adevăratei vieţi; în mijlocul Paradisului este Hristos în 
mijlocul Bisericii Sale. Lemnul vieţii binelui şi al răului, înseamnă 
diavolul care nu alege între credincioşi. Lemnul vieţii aleşilor ~ 
lemnul ştiinţei binelui şi răului "celor potrivnici". Fructul pomu
lui vieţii dă viaţă celor aleşi ca să trăiască în veci; cei ce păzesc 
poruncile evanghelice trăiesc în veci. Cei ce gustă din lemnul cu
noaşterii, ascultă sfaturile diavolului: plăceri, pofte, şi primesc 
pedeapsa veşnică. Primii îngeri cunoşteau numai binele, cînd au 
cunoscut răul au ajuns diavoli. 

VerseteZe: 8, 9 

"Iar îngerului Bimericii din Smirna scrie-i: Acestea zice Cel 
dintîi şi Cel de pe umlă, Cel Care a murit şi a înviat: - 9. ştiu 
necazul tău şi sărăcia ta (tu însă eşti bogat) şi hula din partea ce
lor care se zic pe sine Iudei şi nu sînt, ci sinagogă a satanei". 

TîZcuire: 

Iudeii care-l hulesc pe Dumnezeu sînt ai satanei. 

Versete le: 10. 11 

;;N II te teme de cele ce ai să pătimeşti. Că iată diavolul va să 
arunce dintre voi în temniţă, ca să fiţi ispitiţi, şi veţi avea necaz 
zece zile. Fii credinci0i pină la moarte şi îţi voi da cununa vieţii. 
- 11. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Cel 
care biruieşte nu va fi vătămat de moartea cea de a doua". 

Tîlcuire: 

Cununa vieţii este mărirea cea veşnică. 
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Verset: 12 

,,Iar îngerului Bisericii din Pergam, scrie-i: Acestea zice Cel 
Care are sabia ascuţită de amîndouă părţile". 

Tîlcuire: 

Sabia ascuţită de amîndouă părţile: una care s-a făcut prin 
potop, prin apă (potopul lui Noe) iar alta care se va face prin foc 
la sfîrşitul lumii. 

Verset: 28 

"Şi-i voi da lui steaua cea de dimineaţă" (Num. 24, 7). 

Capitolul 3 
Verset: 21 

"Celui care biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, 
precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul' 
Lui". 

Tîlcuire: 

"Celui care biruieşte îi voi da". Hristos I-a învins pe diavol, 
Il vor Învinge şi sfinţii Lui; Hristos prin sine iar aceştia prin Hris
tos. A dat Dumnezeu Tatăl, Fiului puterea a doua ca om, ca să 
şadă pe tronul Lui. Şi Iisus le va da sfinţilor puterea ca să şadă 
cu El pe tronul Lui. Fiul stă la dreapta Tatălui, sfinţii stau nu la 
dreapta Fiului ci în scaunul Lui, aşa le spune Domnul în evan
ghelie celor 12 Apostoli. 

Capito lui 4 
Verset: 1 

"După acestea, m-am uitat şi iată o uşă era deschisă în cer şi 
glasul cel dintîi - glasul ca de trîmbiţă, pe care l-am auzit vor
bind cu mine - mi-a zis: Suie-te aici şi îţi voi arăta cele ce tre
buie să fie după aCestea". 

Tîlcuire: 

Prin "uşă" se înţelege Hristos, care zice: "Eu sînt uşa" (In. 10). 
Că uşa era deschisă arată că toţi care doresc pot să vină Ia El, 
chiar de suferă multe necazuri, uşa milei sale nu le-o inchide, că 
Ins uşi a spus în Evanghelie: "Veniţi Ia Mine ... " (Mt. 2, 28). 
Prin care desemnează Biserica, căci toţi cei ce intră pe uşă in 
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staulul oilor, înseamnă că intră în sfînta Biserică. Ce va însen:na 
intrarea celor pe care-i cuprinde sfînta Biserică? Despre acc,Ha 
zice Domnul "Cine nu intră pe uşă ... este fur" (Ioan, 10, 1). [,,,te 
vorba de cei ce s-au botezat, dar n-au păzit după ce au făgăduit" 
şi n-au Întrat pe uşa oilor, ci pe alături. 

Giasui cel dintîi este ca de trîmbiţă. Primul glas este al V cchiu
lui Testament, iar eu îl înţeleg pe cel al lui Ioan Botezătorul de,"i
pre care a scris: "Şi, tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te 
vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti 
căile Lui" (Le. 1, 76). Că însuşi Ioan zice: "Eu sînt glasul celui ee 
strigă în pustie" (In. 1, 23; Is. 40, 3). Căci chiar vocea pe care-o 
auzim zice: "Suie-te aici şi îţi voi arăta cele ce trebuie să fie dup;-t 
acestea!" Aceasta îi este porunca dată pămîntului, celui pămin-· 
tese şi sufletului să se inalţe la cele cereşti. In acest loc Ioan evan
ghelistul chiamă persoana celor care prin botezul lui Ioan au cre
zut în Hristos, căci Ioan le spunea ascultătorilor săi că nu este el 
Hristosul, ci altul care va veni apoi, zicînd: "Acela trebuie să 
crească şi eu să mă micşorez" (In. 3, 30). Şi-ţi voi arăta cele ce 
trebuie să fie după acestea - Dacă vei ieşi din inima ta, aceasta 
este, dacă vei urma pe Hristos în credinţă, pe care eu il arăt, şi-ţi 
va fi chiar El însuşi învăţător şi o să poţi cunoaşte cu uşurinţă. 

Verset: 2 

"Indată am fost în duh; şi iahl, un tron era în cer şi pe tron 
şedea Cineva". 

TÎlcuiTe: 

"Indată am fost în duh" aceasta este: dacă îl crezi pe Hristos 
de cap, cele carnale se fac spirituale. Prin cer se desemnează Bi
serica, scaunul adevărat este pus în cer, inimile sfinte sînt de
semnate prin amintire, prin pomenirea lor în Biserică. Cel adevă
rat care şedea deasupra tronului şi a fost văzut, este Dumnezeu, 
care locuieşte în inimile sfinţilor Săi şi şade cum zice Sf. Apostol: 
"Sfinţii sînt templul lui Dumnezeu" (1 Cor. 3, 17). 

Verset: 3 

"Şi Cel Care şedea semăna la vedere cu piatra de iasp şi de 
sardiu iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu, cu înfăţi
~area smarald ului" .. 

Tîlcuire: 

Iaspisul este de culoare verde, sardiul roşu (rubin). Prin cu~ 
Ioa rea verde a iaspisului, înţelegem Dumnezeirea Mîntuitorului 
nostru, prin roşeala sardiului se desemnează umanitatea lui Iisus. 
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lVIintuitorul conţine în sine culoarea verde a iaspisului, căci 
prin Dumnezeire este egal cu Tatăl: roşeala sardiului, arată că 
avea natură umană perfectă, Dumnezeu desăvîrşit şi om desăvîr
şit, avînd suflet uman raţional şi carne omenească (Sfîntul Ata
nasÎe). In iurul tronului era un curcubeu cu înfătisarea Ierusali~ 

• IV - • , 

mului. Curcubeul este semn pe cer (Fac. 9, 13). Jur împrejur este 
cerul pe care şade Dumnezeu, această Biserică pe care o cuprinde, 
elci mila Lui ne înconjoară, ne apără de duşmani şi ne conduce; 
de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi: "Căci în El trăim, ne mişcăm şi 
sîntem" (Fapte 17, 28). Smaraldul este foarte verde, de culoarea 
cea mai frumoasă. Prin verdeaţa smaralrlului se desemnează mila 
Domnului, care este atît de mare încît nu poate nici un om cu 
minte sănătoasă să o posede. Această milă a Domnului ne elibe
i'caZ,l de moartea cea vesnică. , 

Verset: 4 

;,Şi douăzeci şi patru de scaune înconjurau tronul şi pe scaune 
douiizeci şi patru de bătrîni, şezind, îmbrăcaţi în haine albe şi 
purtînd pe capetele lor cununi de aur". 

Tilcui7'c: 
24 de bătrîni - patriarhii Vechiului Testament sînt desem

naţi, care stau pe 24 de scaune, căci dacă şed înseamnă că nu lu
crează. Prin 24 de scaune - cele 24 de cărţi ale Vechiului Testa
ment, căci stau deasupra celor 24 de scaune. Sînt văzuţi cei 24 de 
bătrîni care au lucrat şi au parcurs această lume în citirea şi me
ditarea cărţilor divine pe care le-au avut. Biserica este tronul pe 
lîngă care sînt puse cele 24 de scaune. In acelaşi fel procedează 
Biserica împotriva ereticilor şi a păgînilor care vreau să distrugă 
credinţa în Hristos, iar duşmanii credinţei au fost aruncaţi şi res
pinşi Încă de atunci. Prin veşmintele albe înţelegem viaţa curată, 
iar prin cununi de aur, înţelegem faptele cele bune. 

Verset: 5 
"Şi din tron ieşeau fulgere şi glasuri şi tunete; Şi şapte făclii 

de foc ardeau înaintea tronului, care sînt cele şapte duhuri ale 
lui Dumnezeu". 

Tîlcuire: 
Fulgerele, sînt minunile pe care le-a lucrat Dumnezeu prin 

Sfinţii Săi, prin glasuri, arată propovăduirea, prin tunete - ade
văratele suferinţe ale focului gheenei, pe care sfinţii propovădui
tod le-au alungat prin iubire faţă de patria cerească, înlăturînd 
patimile, opunîndu-se pedepselor veşnice, care sînt pregătite celor 
necredincioşi, căci prin blîndeţe au trecut peste suferinţe şi 
[jatiilli. 
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Inaintea tronului ard şapte lămpi: sînt cele 7 duhuri ale Dom
nului. Sînt cele 7 daruri ale Duhului Sfînt, pe care profetul Isaia 
le-a văzut revărsate prin Domnul şi se vor arăta "Şi va fi peste 
acesta Duhul Domnului, Duhul înţelepciunii, Duhului Sfatuhlli şi 
al Puterii, Duhul Ştiinţei şi al evlaviei" (ls. 2, 22). Aceste 7 lămpi 
sînt cele 7 daruri ale Duhului Sfînt înaintea scaunului, arată că 
in Biserica Sa ard, şi spunînd că ard, arată că fără lumina Harului 
virtuţilor, nu putem în noaptea acestei lumi să ajungem la calea 
vieţii, care duce la patria cerească. Prin Hristos s-au revărsat 
aceste 7 daruri ale Duhului Sfînt, umanităţii Acestuia îi aparţin 
tainele. Căci fără divinitatea Lui nu se poate cîştiga nimic. Căci 
chiar Iisus Hristos a coborît din fericirea aceia cerească, în eare l .. · 
era egal cu Tatăl, S-a coborît pe pămînt ca să-I ridice pe om la f 
prima demnitate şi a vrut să fie numai cu puţin mai mic deeît 
îngerii pe care El însuşi i-a creat. 'N-a luat fără voinţa Sa aceste 
7 daruri, coborîndu-se, ci a împlinit voia Tatălui, smerindu-se şi 
învoindu-se pînă la moarte. S-a smerit pe Sine pînă la moartea 
pe Cruce (Filip. 2, 8). 

Duhul Inţelepciunii şi al ştiinţei s-a coborit asupra Sa, numin
du-se pe Sine Cuvîntul lui Dumnezeu. Duhul înţelegerii - cînd a 
fost săIăşluirea tuturor virtuţi10r "Iisus sporea cu înţelepciunea 
şi cu vîrsta şi cu harul, la Dumnezeu şi la oameni" (Lc. 2, 52). 

Duhul sfatului: Hristos este sfătuitorul nostru, El este sfatul 
prin care scăpăm de pedepsele veşnice şi ne scapă de pericolul 
veşnic. Acest Duh s-a descoperit cînd vorbeşte prin Evanghelic. 

Duhul Puterii: cînd s-a luptat cu cel rău şi l-a legat (Le. 2, 
21-22). Ştiinţele au în ele şi răul şi binele. Singura ştiinţă care 
coboară de la Hristos nu poate să aibă decît binele: "In El sînt 
ascunse toate bogăţiile înţelepciunii şi ale ştiinţei" (Col. 2, 2-3). 

Duhul evlaviei: Cine este atît de evlavios ca El, care n-a făcut 
nici un păcat (1 Petru 2, 22). Cum s-a putut elibera de puterea 
morţii Sale, dacă pentru neamul omenesc a fost lăsat să fie 
scuipat, lovit, legat de stîlp, flagelat şi răstignit? 

Verset: 6 

"Şi înaintea tronului, ca o mare de sticlă, asemenea cu cris
talul. Iar în mijlocul tronului şi împrejurul tronului patru fiinţe, 
pline de ochi dinainte şi dinapoi". 

Tîlcuire: 
In templul lui Solomon era o mare. Prin mare desemnează 

legea lui Moise unde era marea în care se spălau preoţii şi jert
fele: prin mare înţeleg istoria, sticla - este inteligenţa morală. 
Prin cristal desemnează inteligenţa spirituală. Patru fiinţe: cei 
patru evanghelişti şi toţi învăţătorii Bisericii. "Stăteau în mijloc 
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şi împrejur" însemnează că învăţătorii Bisericii păzesc poporul de 
duşmanii văzuţi şi nevăzuţi cît le stă în putere. "Pline de ochi 
dinainte şi dinapoi". Ochi dinainte, în ziua judecăţii spre pedeapsa 
necredincioşilor, văzînd mărirea drepţilor. Ochi dinapoi, care au 
întărit, au urmat viaţa Părinţilor de demult şi au stăruit să-i imite 
şi au pus viaţa şi învăţăturile înaintea ascultătorilor şi ei înşişi i-au 
imitat. 

Verset: 7 

"Şi fiinţa cea dintîi era asemenea leului, a doua fiinţ,ă aseme
nea viţelului, a treia fiinţă avea faţă ca de om, iar a patra fiinţă 
era asemenea vulturului Cal"e zboară". 

Tîlcuire: 

Prin Ieu - Marcu; prin viţel - Luca; prin om - Matei; prin 
vultur - Ioan. 

Marcu începe cu deşertul Sfîntului Ioan Botezătorul. Luca cu 
preoţia iudeilor, Matei cu neamul lui Iisus Hristos, Ioan în ade
văr începe cu dumnezeirea lui Hristos. Leul e regele animalelor; 
Iisus este regele oamenilor şi al îngerilor. 

Verset: 8 

"Şi cele patru fiinţe, avind fiecare din ele cîte şase aripi, Sînt 
pline de ochi, de jur împrejur şi pe dinăuntru, şi odihnă nu au, 
ziua şi noaptea zicînd: Sfînt, Sfînt, Sfînt, Domnul Dumnezeu, 
Atotţiitorul, Cel Care era şi Cel Care este şi Cel Care vine". 

Tîlcuire: 
Sfinţii pe pămînt au suferit iar în cer îl laudă pe Dumnezeu. 

Mai bun este cel ce se roagă, decît cel ce este în lume şi face bine 
fiind plin de păcate. 

Versete le : 9, 10 

"Iar cînd cele patru fiinţe dădeau slavă, cinste şi mulţumită 
Celui Care şade pe tron, Celui Care este viu în vecii vecilor, -
10. Atunci cei douăzeci şi patru de băt:!.'Îni cădeau înaintea Celui 
Care şedea pe scaun şi se închinau Celui Care este viu în vecii 
vecilor, şi arL1ncind cunullile lor înaintea tl~Onli.lui, ziceau:". 

Tîlcuire: 
Sfinţii auzind învăţăturile evangheliei s-au smerit pe sine în 

contemplarea lui Dumnezeu şi i s-au închinat. Aruncau cununile 
înaintea tronului, înseamnă că le recunoşteau ca fiind un dar de 
la Dumnezeu. "Cine se laudă în Domnul să SQ laude" (2 Cor. 10, 
17). 
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Verset: 11 

"Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava 
şi cinstea şi puterea, căci Tu ai zidit toate lucrurile şi prin voinţa 
Ta ele erau şi s-au făcut". 

Tîlcuire: 
Dacă îi daţi lui Dumnezeu, de la El veţi primi. 

Capitolui 5 
Verset: 1 

"Am văzut apoi, în mîna dreaptă a Celui Care şedea pe tron, 
o carte scrisă Înăuntru şi pe din afară pecetluită cu şapte peceţi". 

Tîlcuire: 
Cartea scrisă pe dinăuntru şi pecetluită pe dinafară este Ve

chiul Testament si Noul Testament. Noul Testament în cel Vechi , 
se ascunde. 

Verset: 2 

"Şi am văzut un Înger puternic, care striga cu glas mare: 
Cine este vrednic să deschidă cartea ŞI să desfacă peceţile ei'?". 

Tîlcuire: 

Ingerul sînt Patriarhii Vechiului Testament care predicau pe 
Hristos. Intrebarea îngerului Însemnează dorinţa Sfinţilor să-I 
vadă pe Hristos în carne şi să audă cuvintele Acestuia, Acela care 
ştie toate tainele Vechiului Testament, descoperindu-se pe Sine: 
"Amin zic vouă, mulţi profeţi şi regi au vrut să vadă ceea ce vc-· 
deţi voi şi n-au văzut" (Le. 10, 24). 

Verset: 3 

"Dar nimeni în cer, nici pe pămînt, nici sub pămînt nu putea 
să deschidă cartea, nici să se uite în ea". 

TîlcuiTc: 

Nici un înger din cer, nici un drept de pe pămînt, nici din eCl\ 
ce sînt în iad şi ar încerca. 

Versete le: 4, 5 

"Şi plîngeam cu amar că nimeni n-a fost găsit vrednic să dc.;
chidă cartea, nici să se uite în ea. - 5. Şi unul dintre bătrîni ,ai-a 
zis: Nu plînge. Că iată, a biruit Leul din seminţia lui Iuda, rădă
cina lui David, ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei", 
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Leul din trihullui Iuda este Hristos. 

Verset: 6 

Tîlcuire: 

"Atunci am văzut, Ia mijloc - Între tron şi cele patru fiinţe 
şi bătrîni .- stînd un Miel, ca junghiat, şi Care avea şapte coarne 
şi şapte ochi, care sînt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, tri
mise în tot pămîntul". 

Tîlcuire: 

Prin tron, cele 4 fiinţe şi bătrînii - desemnează Biserica cu 
toate treptele ei. Mielul ca junghiat a trecut prin moarte. 

Verset: 7 

"Şi a venit ŞI a luat cartea, din dreapta Celui Care şedea pe 
tron". 

Cel din dreapta este Hristos. 

Verset: 8 

Tîlcuire: 

"Şi cînd a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru 
de bătrîni au căzut înaintea Mielului, avind fiecare alăută şi cu pe 
de aur, pline cu tămîie, care sînt rugăciunile sfinţilor". 

Tîlcuire: 

Alăutele - înfrînarea cărnii arată. Cupe cu tămîie sînt ini
mile sfinţilor pline de rugăciune. 

Verset: 9 

"Şi cîntau o cîntare nouă, zicînd: Vrednic eşti să iei cartea şi 
să deschizi peceţile ei, căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat 
lui Dumnezeu, cu singele Tău, oameni din toată seminţia şi limba 
şi poporul şi neamul". 

Tîlcuire: 

Poporul nou cînta cîntare nouă: cîntarea noilor cîntări este 
Evanghelia. Vrednic eşti Doamne - aceasta i se adresează uma
nităţii Sale, căci divinitatea nu poate primi nimic, că le are pe 
toate totdeauna. Că ai fost mort. Aceasta arată că Biserica este 
formată În sine din toate neamurile. 

Verset: 10 

"Şi i-ai făcut Dumnezeului nostru împărăţie şi preoţi, şi vor 
impărăţi pe pămînt". 
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Tilcuire: 

Dacă sfinţii lui Dumnezeu sînt împărăţia lui Dumnezeu, în ce 
fel se spune că Biserica este împărăţia care se întinde peste tot 
pămîntul? Sfinţii sînt lucrul lui Dumnezeu, sînt împărăţia lui 
Dumnezeu, căci în ei împărăţeşte Dumnezeu; şi regi sînt că vor 
împărăţi la Inviere. Chiar preoţi îi numeşte, căci ei sint pretu
tindeni şi mereu in flăcările iubirii care nu se sting, prin străpun
gerea inimii şi prin lucrurile pe care le aduc lui Dumnezeu (Ps. 50, 
19). 

Verset: 12 

"Zicînd cu glas mare : Vrednic este Mielul cel înjunghiat ca 
să ia puterea şi bogăţia şi înţelepciunea şi tăria şi cinstea şi slava 
şi binecuvîntarea". 

Tîlcuire: 
Ingerii sînt puşi să păzească Biserica lui Dumnezeu. 

Verset: 13 

"Şi toată făptura care este în cer şi pe pămînt şi sub pămînt 
şi în mare şi toate cîte sînt în acestea le-am auzit, zicind: Celui 
Care şade pe tron şi Mielului fie binecuvîntarea şi cinstea şi slava 
şi puterea în vecii vecilor!" 

Tîlcuire: 

Creatura din cer - îngerii; de pe pămînt - oamenii; de sub 
pămînt cei datori morţii, cei din iad. 

Capitolul 6 
Versetele: 1, 2 
"Şi am văzut cînd Mielul a deschis pe cea dintîi din cele şapte 

peceţi, şi am auzit pe una din cele patru fiinţe, zicînd cu glas ca 
de tunet: Vino şi vezi! - 2. Şi m-am uitat şi iată un cal alb şi cel 
care călărea pe el avea un arc; şi i s-a dat lui cunună şi a pornit 
ca un biruitor, ca să biruiască." 

Prin calul alb se arată dreIJţii dinainte 
arată pe cei ce au fost omorîţi, sagetaţi. 

Versetele: 3, 4 

TîlcuiTe: 

"Cînd a deschis pecetea a doua, am auzit, zicind, pe a doua 
fiinţă: Vino şi vezi! - 4. Şi a ieşit alt cal, roşu ca focul; şi celui 
care călărea pe el i s-a dat să ia pacea de pe pămînt, ca oamenii 
să se junghie între ei; şi o sabie mare i s-a dat". 
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Se vor separa drepţii de nedrepţi. 

Ve7'set: 5 

Tîlcuire: 

"Şi cînd a deschis pecetea a treia, am auzit pe a treia fiintă. 
zicînd: Vino şi vezi! ş(m-am uitat şi iată un ca(negru şi cel (:~r~ 
călărea pe el avea un cîntar în mîna lui". 

Tîlcuire: 

învăţătorii legii - Calul negru, care învăţau: ochi pentru 
ochi. 

Verset: 6 

"Şi am auzit în mijlocul celor patru fiinţe, ca un glas care zi
cea: Măsura de grîu un dinar, şi trei măsuri de orz un dinar. Dar 
de untdelemn şi de vin să nu te atingi". 

Tîlcuire: 

Cei ce înţeleg Vechiul Testament în chip spiritual sînt grîul, 
dinarul este Domnul, aceştia sînt vrednici să primească diva
nul vieţii veşnice. Prin înfrînarea de vin înţelegem viaţa activă, 
prin untdelemn viaţa contemplativă. Pe aceştia zice, care Ţi s-au 
Elat Ţie prin faptele vieţii active şi contemplative nu-i vei lăsa 
să vină la judecată. 

Verset: 7 

"Şi cînd a deschis pecetea a patra, am auzit glasul fiinţei a 
patra, zicînd: Vino şi vezi!" 

Tîlcuire: 

Se referă Ia profeţii care au suferit pînă la venirea lui Hristos 
şi pînă la înviere, care chiamă neamurile (Regi, 17, 34, 36). David 
simbolizează pe Hristos. Prin leu şi prin urs înţelegem pe perse
cutorii bisericii. Prin leu, împăraţii şi ceilalţi principi ai pămîn
tului, prin urs pe iudeii care au persecutat biserica lui Dumnezeu. 

Verset: 8 
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călărea ~e el era moartea. Şi iadul se ţinea după el şi li s-a dat 
lor puterea peste a patra parte a pămîntului, ca să ucidă cu sabie 
şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pămînt". 

Tîlcuire: 

Calul galben vînăt este Antihrist. Prin cele patru părţi ale 
pămîntului înţelegem pămîntul lui Israel. 
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Verset: 9 

"Şi cînd a deschis pecetea a cincea, am văzut sub jertfelnic, 
sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvîntul lui Dumnezeu şi pen
tru mărturia pe care au dat-o". 

Tîlcui're: 
Pecetea a cincea, sub jertfelnic sufletele celor înjunghiaţi. Al

tarul este Hristos Dumnezeu; sufletele sfinţilor sînt sub altar, căci 
membrele sînt supuse capului, ca să fie unite; de aceea şi sufle
tele sfinţilor sînt cuprinse în mărirea cerească, sînt subiectele 
mintuirii lui Hristos, aşa precum este legătura membrelor. 

VerseteZe: 10, 11, 12 

"Şi strigau cu glas mare şi ziceau: Pînă cînd, Stăpîne sfinte 
şi adevărate, nu vei judeca şi nu vei răzbuna sîngele nostru, faţă 
de cei care locuiesc pe pămînt. - 11. Şi fiecăruia din ei i s-a dat 
cîte un veşmînt alb şi li s-a spus ca să stea În tihnă, încă puţină 
vreme, pînă cînd vor împlini numărul şi cei împreună slujitori 
cu ei şi fraţii lor, cei care aveau ;să fie omorîţi ca şi ei. - 12. Şi 
m-am uitat cînd a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur 
mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr şi luna întreagă 
s-a făcut ca singele". 

Tîlcuil'e: 
Scriptura zice: "Nu vei răsplăti răul cu rău" (Rom. 17, 17) iar 

în evanghelie: "Rugaţi-vă pentru vrăjmaşii voştri" (Mt. 5, 44). 
Ce este această strigare a sfinţilor în locaşurile lor? Condamnarea 
celor ce au vărsat singele lor este; va fi în ziua judecăţii, acelora 
ce au dorit să comită ucid eri. Aceştia vor fi pedepsiţi în ziua ju
decăţii Domnului, aceasta este dorinţa pedepselor Sale. 

"Li s-au dat veşminte albe" aceasta este mărirea sufletelor sfin
ţilor, căci acum numai sfinţii Do~nului poartă veşminte albe, 
care şi-au chinuit trupul pe pămînt, ca să ajungă sufletul in mă
rirea şi fericirea cea veşnică. Vor primi al doilea veşmînt, atunci 
după învierea sufletelor cînd li se va da mărirea cerească fărfl 
trup şi trupurilor. "Să stea în tihnă pînă se va împlini numărul". 
Sfinţii doresc judecata lui Dumnezeu în care şi trupurile lor vor 
primi plata osteneIii, de aceea li se porunceşte să mai aştepte un 
timp scurt, pînă ce se va împlini numărul celor aleşi. Aici ii inţe
legem pe toţi martirii şi sufletele drepţilor (Col. 3, 3). "Că sinteţi 
morţi şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos (2 Tim. 3, 12) (Gal. 
H, H:, 7). Eu m-am răstignit. Toţi care vor să trăiasc3 cucernic in 
Hristos vor fi prigoniţi ... " 

Prin pămînt, în acest loc îi desemnează pe iudei, s-a făcut "cu
irem.nI' mare" cînd a fost distrus acest neam de către romani anul 
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70. Soarele îl desemnează pe acelaşi popor al iudeilor, Soarele s-a 
făcut negru ca un sac de păr, căci poporul iudeilor, care împotriva 
cunoaşterii lui Dumnezeu şi a păzirii Legii, a acoperit Soarele în 
lume, răspîndindu-se în lume între celelalte neamuri şi s-au făcut 
nesuferiţi tuturor oamenilor din cauza nedreptăţii lor. Sacul este 
acoperămîntul de pocăinţă şi arată că sînt păcătoşi. Soarele avea 
saci negri căci toate neamurile au fost năpădite de iudei. "Şi luna 
întreagă s-a făcut ca singele" aceiaşi semnificaţie are şi luna ca 
şi soarele, arătînd de altfel sinagoga. Luna prevestind schimbarea 
sîngelui, ceea ce este a lor, că iudeii au vărsat sîngele lui Hristos 
şi au vărsat sîngele sfinţilor Acestuia. 

Verset: 13 

"Şi stelele cerului au căzut pe pămînt, precum smochinul îşi 
leapădă smochinele sale verzi, cînd este zguduit de vijelie". 

Tîlcuire: 

Prin stele desemnează pe mai marii preoţilor, cărturari şi fa
risei. Smochinul este pămîntul lui ISl'aiI, mare adevăr, arborele 
acesta-i lepădat cu fructe fără rod, ca de un vînt puternic. Smo
chinul era bătut de vînt adesea şi fructele inutile sînt aruncate 
jos, şi pămîntul iudeilor a fost inundat de romani şi neamul inutil 
şi fără folos şi de Dumnezeu urit l-a distrus, ca să rămînă cei cre
dincioşi. Stelele au căzut în număr mare pe pămînt, căci pe aceş
tia chiar doctrina legii, poporul i-a considerat ca pe nişte stele şi 
au primit aceiaşi pedeapsă ca şi celelalte mulţimi. 

Verset: 14 

"Iar cerul s-a dat in lături, ca o carte de piele pe care o faci 
sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor". 

Tîlcuire: 

Prin cer se desemnează Vechiul Testament, căci a apărut ade
vărul, care l-a eliberat pe acesta, căci însăşi Scriptura l-a ascuns 
prin intuitie, închipuire. Cartea sînt faptele iudeilor, care 
prin înţelegerea spirituaiă a V. T. îi arată pe Hristos, cine poate 
să înţeleagă ... Cerul acesta se strînge liber, căci V. T. îi pără
seştepe iudei şi trece la nea~uri. "Şi toţi munţii şi toate insulele 
s-au mişcat de la locul lor". Şi chiar pămîntul iudeilor a devenit 
întunecos. Prin munţi îi înţelegem pe cei din cetăţi, prin insule 
pe cei ce locuiesc în cîmp. Cei ce s-au mutat din loc, au fost cei 
omorîţi sau duşi în captivitate. 
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Versetele: 15, 16, 17 
"Atunci împăraţii pămîntului şi domnii şi căpeteniile şi jboga

ţii şi cei puternici şi toţi robii şi toţi slobozii s-au ascuns in peşteri 
şi în stîncile munţilor. - 16. Strigînd munţilor şi stîncilor: Că
deţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi de faţa Celui Care şade pe 
tron şi de mînia Mielului. - 17. Că a venit ziua cea mare a mî
niei Lor, şi cine are putere ca să stea pe loc?". 

Tîlcuire: 
Prin regi, principi şi tribuni, îi înţelegem pe cei ce conduc 

neamurile, pe bogati şi puternici, robi şi sclavi. Slobozi - înţe
legem cealaltă mulţime. "S-au ascuns în crăpăturile pămîntului" 
descrie căderea Ierusalimului (anul 70). Iosif Flaviu o descrie în 
cartea "Despre războiul iudaic". S-au ascuns toţi din cauza foa
metei, fricii şi mizeriei ce era. Se vor ascunde de faţa lui Hristos 
Dumnezeu, căci şi Domnul pe cînd pătimea le-a zis femeilor ce-l 
plîngeau: "Fiice ale Ierusalimului nu mă plîngeţi pe Mine". Dacă 
lemnul cel verde le strigă celor cu adevărat uscate şi le zice: Dacă 
pe mine care sînt lemn după umanitate, însă verde după dumne
zeire, aceasta este: Dumnezeu şi Om, aceasta mi-o faceţi, atunci 
acelora ce sînt lemne uscate şi fără de verdeaţă "ce le va fi?" 

Capitolul 7 
Verset: 1 
"După aceasta, văzut-am patru îngeri, stînd la cele patru un

ghiuri ale pămîntului şi ţinînd cele patru vinturi ale lui, ca să 
nu sufle vînt pe pămînt, nici peste mare, nici peste vreun copac". 

Tîlcuire: 
Arată că Biserica se va aduna din cele patru unghiuri ale pă

mîntului. Prin cei 4 îngeri desemnează 4 împăraţi: al Siriei, al 
Perşilor, al Macedoneni1or şi al Romanilor. Căci cele patru vor 
trece sub cea aromanilor. Prin cei 4 îngeri, cei 4 soli romani se 
înţeleg, care îşi vor cîştiga cele 4 regate. Prin cei patru îngeri 
toate neamurile le arată. 

i'rin vînturi se pun norii în mişcare, care udă faţa pămîntului 
spre roadă. Prin cei 4 îngeri care ţin cele 4 vinturi se desemnează 
romanii care vor stăpîni pămîntul şi vor răspîndi groază şi moarte 
şi vor omorî şi vor face să se aşeze liniştea tuturor oamenilor. 

Verset: 2 
"Am văzut, apoi, alt înger care se ridica de la răsăritul soare

Iu şi avea pecetea Viului 'Dumnezeu. :Ingerul a strigat cu glas 
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puternic către cei patru ingeri; cărora li s-a dat să vatăme pămîn-
I . " tu ŞI marea. 

Tîlcuire: 
Acest inger Hristos este, despre care este scris: "Vouă care vă 

ţineţi de Mine vă va răsări Soarele dreptăţii" (Maleahi 4, 2). De 
Ia răsării a venit soarele Hristos, care nu s-a născut din carne 
omenească, ci din carnea Fecioarei a fost născut. Semnul adevă
ratului Dumnezeu este divinitatea, căci S-a aşezat în carne avînd 
semnul viului Dumnezeu, căci chiar faptele Sale I-au arătat ca 
Fiu Unic al lui Dumnezeu "Căci lucrurile pe care le fac Eu ... " 
{In. 10, 25). 

Verset: 3 
"Zicînd: Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă 

ce nu vom pecetlui, pe frunte, pe robii Dumnezeului nostru", 

Tîlcuire: 
Strigarea lui Dumnezeu s-a făcut, căci înainte de venirea Sa, 

romanii au cucerit tot neamul omenesc şi s-a făcut pace prin 
toate oraşele lumii: "Răsări-va în zilele lui pacea şi dreptatea, cît 
va fi luna" (Ps. 71, 7), pînă cînd se va sparge sămînţa credinţei 
prin toate neamurile, şi cei ce se vor pecetlui cu semnul credinţei, 
sînt cei ce au fost orindui ţi pentru viaţa veşnică. 

Verset: 4 
"Şi am auzit numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi pa

tru de mii de pecetluiţi, din toate seminţiile fiilor lui Israel". 

Tîlcuire: 
Prin cei 144000 desemnează prezenţa Bisericii prin cei aleşi. 

Toţi cei ce au păzit credinţa apostolilor şi i-au imitat vor fi aşe
zaţiin acest loc. Cîţi vor fi cei care vor crede dintre neamuri, dacă 
dintre iudei sînt 144000'? In numărul celor 12 seminţii ale lui 
IsraiI se înţeleg toţi aleşii. 

Versetele: 5, 6, 7, 8 

"Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii de pecetluiţi; din se
minţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, două
sprezece mii. - 6. Din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din 
seminţia lui Neftali, douăspl'ezece mii; din seminţia lui Manase, 
douăsprezece mii; - 7. Din seminţia lui Simeon, douăsprezece 
mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isa
har, douăsprezece mii. - 8. Din seminţia lui Zabulon, douăspre
zece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia 
lui Veniamin douăsprezece mii de pecetluiţi". 
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Tîlcuire: 

Iuda este prima seminţie, Veniamin le este tuturor superior. 

Versetele: 9, 10 

"După acestea, m-am uitat şi iată mulţime multă, pe care ni
meni nu putea s-o numere, din tot neamul şi seminţiile şi popoa
rele şi limbile, stînd înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbră
cată în veşminte albe şi avînd în mînă ramuri de finic. - 10. Şi 
mulţimea striga cu glas mare, zicînd: Mîntuirea este de la Dum
nezeul nostru, Care şade pe tron, şi de la Mielul". 

Tîlcuire: 

Mulţimea din faţa tronului sînt cei aleşi, care au lucrat numai 
în Biserică în timpul vieţii. Prin hainele albe arată curăţia sufle
telor, iar prin ramurile de finic, că sînt biruitori; sînt martirii şi 
aleşii, care în lume au luptat împotriva duşmanilor văzuţi şi ne
văzuţi, şi rămînînd nevătămaţi au primit împărăţia cerurilor. 
Mîntuirea este de la Dumnezeu; sfinţii lui Dumnezeu nu se opresc 
de a-l lăuda pe Dumnezeu; nu este mare lucru a-l lăuda pe Dum
nezeu pe cît le este sfinţilor de dulce a-l vedea pe Dumnezeu, că 

, îl şi laudă pe Dumnezeu. 

Versetele: 11, 12 

"Şi toţi îngerii stăteau împrejurul trenului bătrînilor şi al ce
lor patru fiinţe şi au căzut înaintea tronului, pe feţele lor, şi s-au 
închinat lui Dumnezeu, - 12. Zicînd: Amin! Binecuvîntarea şi 
slava şi înţelepCiunea şi mulţumire a şi cinstea şi puterea şi tăria 
- Dumnezeului nostru, în vecii vecilor. Amin!" 

Tîlcuire: 

Ingerii aceştia nu pot ··fi număraţi şi se spune că stau în jurul 
tronului. Putem să-i înţelegem aici pe îngerii superiori. li înţele
gem pe aceia care sînt rînduiţi în lume la diferite slujiri; însă pe 
cei fără număr îi înţelegem pe aceia care vorbesc cu Dumnezeu 
în cer. Aceasta arată că Dumnezeu ţine lumea sub conducerea Sa, 
dacă şi îngerii aceia se intreţin cu Dumnezeu. 

Versetele: 13, 14 

"Iar unul dintre bătrîni a deschis gura şi mi-a zis: Aceştia 
care sînt îmbrăcaţi în veşminte albe, cine sînt şi de unde au venit? 
- 14. Zis-am către el: Doamne, Tu ştii. El mi-a răspuns: Aceştia 
sînt cei care vin din strîmtoarea cea mare şi şi-au spălat veşmin
tele lor şi le-au făcut albe în sîngele Mielului". 
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Tîlcuire: 

A întreba şi a învăţa, prin Bătrîni se arată învăţătura Biseri
cii, iar prin Ioan înţelegem ascultătorul adevărat. Minţile acestora 
sînt îndreptate spre iubirea patriei cereşti şi mi-a zis: "Aceştia sînt 
cei care vin din strîmtorare ... " Aceasta arată că cei aleşi şi cei 
ce au lucrat în viaţă trebuie să sufere pentru a putea ajunge în 
patria cerească în viaţa cerească şi pentru a rămîne cu Dumne
zeu. "Şi-au spălat veşmintele lor" adică sufletele lor în această 
viaţă de toate păcatele ce îi înconjura. Prima dată prin Botez, apoi 
prin pocăinţă (Spovedanie) adevărată şi cu lacrimi, prin facerea 
milostenici şi prin celelalte lucruri bune. Ba chiar in sîngele Mie
lului s-au albit, căci sufletele sfinţilor care înainte erau negre de 
păcate fără de voie, prin răscumpărarea sîngelui lui Hristos, s-au 
înălţat peste patimile arzătoare. 

Verset: 15 

"Pentru aceea sint înaintea tronului lui Dumnezeu, slujind 
ziua şi noaptea în templul Lui; şi Cel Care şade pe tron înălţa-va 
(~ortul Lui asupra lor". 

Tîlcuire: 

Adevăratul templu al lui Dumnezeu este cerul, care chiamă 
la slujirea lui Dumnezeu prin iubire faţă de El. 'rronul lui Dum
nezeu sînt sfinţii lui Dumnezeu, ei sînt pe care şade Dumnezeu, 
locuieşte Dumnezeu deasupra Sfinţilor Săi, căci pe aceştia i-a lu
minat 'cu lumina Sa, cei care au fost dispreţuiţi şi omoriţi. 

Verset: 16 

"Nu vor mai flămînzi, nici nu vor mai înseta, nici nu va mai 
cădea soarele peste ei şi nici o arşiţă". 

Tîlcuire: 
Nu vor mai flămînzi nici nu vor mai Înseta de dreptate: Dom

nul zice: "Fericiţi cei care fIămînzcsc şi Însetoşază de dreptate, 
că aceia se vor sătura" (Mt. 5, 6), văzînd că cei nedreptăţiţi insc
toşan după dreptatea veşnică. Sufletele Sfinţilor nu mai flămîn
zesc, nici nu însetează, că dacă ar flămînzi, înseamnă că ar trebui 
să moară pentru a primi viaţa cea veşnică. Nu va mai cădea 'soa
rele asupra lor, nici o arşiţă. Prin soare înţelegem suferinţele de 
la oameni pe care le-au primit sfinţii. Prin arşiţă inţelegem ispi
tele diavolului, sau poftele cărnii. Chiar sfinţii în această viaţă au 
suferit cu răbdare şi au învins împotrivirile oamenilor nedrepţi. 
au trecut peste ispitele diavolului, au Învins dorinţele cărnii în si
nea lor, s-au aşezat în fericirea cerească unde nu mai este luptă, 
ci bucurie nesfîrşită, continuă. 
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Verset: 17 

"Căci Mielul, Cel Care stă în mijlocul tronului, îi va paşte pe 
ei şi-iva aduce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge 
orice lacrimă din ochii lor". 

Tilcuire: 

Căci Mielul ce stă in mijlocul tronului e Dumnezeu, e regele 
sfinţilor. Izvorul vieţii este Hristos (Ioan 2, 6), căci cine este fără 
El este mort, cîne este în El este viu. La izvoarele vieţii îi duce 
însuşi Hristos pe sfinţii Săi, şi i-a dus totdeauna, ca să fie una 
cu El. Prin apele acelea îi înţelegem pe sfinţi, ei înşişi din fîntî
nile vieţii, căci în ei este toată sfinţenia celor aleşi: "Fără Mine 
nu puteţi face nimic" (In. 15, 3). 

Capitolul 8 

Verset :1 

"Şi cînd Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în 
cer, ca la o jumătate de ceas". 

Tîlc7.lire: 

Desfacerea peceţii a şaptea se referă la naşterea lui Hristos. 
Dumnezeu a lucrat 6 zile iar in a 7 -a s-a odihnit. Aşa că Iisus este 
odihna sfinţilor. Şi chiar aceia care sînt infloriţi din naşterea lui 
Hristos obţin O' naştere spirituală. Cele 7 peceţi prin desfacerea 
lor îl arată pe Hristos, iar îuvăţaţii Bisericii au arătat-o prin inspi
raţia Duhului Sfint. 

Prin "tăcerea" care s-a făcut. arată că S-a născut sub Octa
vian August care este "pacea". S-a făcut tăcere o jumătate de 
ceas, acea ,pace pe care a avut-o Biserica din partea păgînilor, care 
a rămas scurt timp. Căci prin împăratul Nero s-a întrerupt pacea 
şi Petru şi Pavel au fost omorîţi şi incep toate persecuţiile creştine. 

Verset: 2 

"Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dum
nezeu şi li s-au dat lor şapte trîmbiţe'''. 

Tîlcuire: 

Rînduiala îngerilor celor şapte este împărţită, căci sint trimişi 
să meargă înaintea ingerilor, să anunţe naşterea, care vor anunţa 
venirea Acestuia. 
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Verset: 3 

"Şi a venit alt înger şi a stat la altar, avînd cădelniţă de aur, 
şi i s-a dat lui tămîie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciu
nile tuturor sfinţilor, pe jertfelnicul de aur dinaintea tronului:" 

Tîlcuire: 

Ingerul acesta îl simbolizează pe Hristos, care a apărut in lu
me prin întruparea tainică. Prin altar o desemnează pe Biserica 
cea de aur. A stat înaintea altarului arată că acolo este Dumne
zeu şi Biserica, care este formată din apostoli şi credincioşi, îi cu
prinde atunci pe toţi. Aveau cădelniţe: Sufletele apostolilor erau 
în mîna lui Dumnezeu. Depe altarul cel de aur se înălţau rugă
ciunile sfinţilor şi credinţa credincioşilor. 

Verset: 4 

"Şi fumul tămîiei s-a suit, din mîna îngerului, inaintea lui 
Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor". 

v"TîZcuire: 

Prin fumul aroma te lor nu se arată numai rugăciunile credin
cioşilor, ci şi faptele bune care urcă din Biserică înaintea lui Dum
nezeu. Că fumul din mîinile îngerilor se înălţa, arată că tot ce fac 
credincioşii buni, faptele lui Dumnezeu le fac (2 In. 19, 5). 

Verset: 5 

"Apoi îngerul a Imit cădelniţa şi a umplut-o din focul jerlfel
nicului şi a aruncat pe pămînt; şi s-au pornit tunete şi glasuri şi 
fulgere şi pămîntul s-a cutremurat". 

Tîlcuire: 

Prin foc se înţelege Duhul Sfint, îngerul este Hristos, cădel
niţa este inima sfinţilor, se umplu din focul altarului, se umplu 
de Duhul Sfînt, cînd după înălţarea Sa la 10 zile De-a trimis pc 
Duhul Sfint şi a umplut inimile ucenicilor, dîndu-le ştiinta tutu
ror limbilor. Prin "tunete" se arată virtuţile apostolilor, prin gla
suri - predica. Prin tunete focul cel veşnic mai arată, prin pă
mînt putem inţelege întoarcerea iudeilor Ia credinţă, care s-au În
tors prin predica SI. Apostol Petru. Acesteflăcă:ri sint Duhul 
Sfînt, care este pururea deasupra noastră a celor ce sîntem pe 
pămînt demni de mila lui Dumnezeu a Domnului nostru Iisus Hris
tos, ca să facem din cele trupeşti pe cele spirituale. Harul Dom
nului nostru Iisus Hristos se răspîndeşte. 
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Versete le: 6; 7 

"Iar cei şapte îngeri, care aveau cele şapte trimbiţe, s-au gătit 
ca să trîmbiţeze. - 7. Şi a trimbiţat întîiul înger, şi s-a pornit 
grindină şi foc amestecat cu sînge şi au căzut pe pămînt; şi a ars 
din pămînt a treia parte, şi a ars din copaci a treia parte, iarba 
verde a ars de tot". 

Tîlcui re : 

Cei 7 ingeri se pregătesc să trîmbiţeze, se arată începutul trim
biţării a prcdicării. Prin "grindină şi foc" arati! ceea ce loveşte, 
cuvintele sfintilor bărbati, care au lovit inimile oamenilor. Prin 
foc il arată p~ Duhul Sfî~lt care locuieşte în Sfinţii Săi, care le i 
arată ce să vorbească. Prin sînge: Legea lui Hristos o arată şi pe I 
Hristos îl in1elegem. Prin a treia parte din pămînt: îi înţelegem pe I 
aceia ce au fost mîntuiţi prin învăţăturile şi exemplele oamenilor 
buni, căci focul iubirii lui Dumnezeu prin teamă s-a sălăşluit în ei, · 
i-a alimentat şi i-a eliberat. Prin copaci îi înţelegem pe cei aleşi. .i 

Prin iarba verde: cei aleşi care vor fi, dar şi pe cei pierduţi, ce vor, 
fi pierduţi. Prin iarha verde inţelegem pe cei ce au fost totdeauna 
verzi, tari in credinţă. 

Verset: 8 

"A trîmbiţat, apoi, al doilea înger, şi ca un munte mare încins 
de flăcări s-a prăbuşit în mare şi a treia parte din mare s-a pre
făcut în singe. 

Tîlcui.re: 

Al· doilea înger a trîmbiţat, acesta este Moise. Şi ca un munte 
mare s-a prăbuşit în mare - prin munte desemnează legea lui 
Moise. 

Ve1'set: 9 

"Şi a murit a treia parte din făpturile cu viaţă în ele, care sint 
în mare, şi a treia parte din corăbii s-a sfărîmat'~. 

Tîlcuire: 

,. 

Prin sînge se curăţ au de păcate Îll legea veche. Prin mare se 
arată mulţimea păcătoşilor. Cei drepţi vor ieşi din apele păcate
lor. Pl'În Botez sau Pocăinţă (Spovădanie) îl vor omorî pe diavol, 
ca să trăiască în Dumnezeu. Prin corăbii care au apele sub ele, se 
desemnează conducătorii neamurilor. A treia parte din aceia au 
murit, aici îi arată pe aceia care au fost drepţi dintre ei, care vor 
fi drept răsplătiţi, aceia în care a murit păcatul şi trăieşte numai 
Dumnezeu. 

I 
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Verset: 10 

"Şi a trîmbiţat al treilea înger, şi a căzut din cer o stea uriaşă, 
arzind ca o făclie, şi a căzut peste a treia parte din rîuri şi peste 
izvoarele apelor". 

TîlcuiTC: 

Steaua care arde sînt profeţii. A căzut peste rîuri şi peste iz
voare - cele 12 seminţii ale lui Israel, a treia parte din ei sînt pen
tru viaţa veşnică. A căzut peste a treia parte a fIuviilor, acei care 
au primit învăţăturile profeţilor şi le-au păstrat În inimile lor 
fiind rînduiţi pentru viaţa veşnică. 

Verset: 11 

.,Şi numele stelei se chiamă Absintos. Şi a treia parte din ape 
s-a făcut ca pelinul şi rnulţi dintre oameni au murit din pncma 
apeÎor, pentru că se făcuseră amare". 

'TileuiTe: 

Absintul este amar. Prin absint se desemnează anunţurile pro
fetilor, care iritau poporul păcătos, vestindu-Ie că, dacă nu Se vor 
pocăi vor fi daţi spre pedepsirea duşmaniIorşi vor fi duşi in ro
bie. De nu se vor pocăi vor fi pedepsiţi cu moarte veşnică. A 3-a 
parte din ape s-a făcut ca şi pelinul. Amărăciunea pocăinţei aici 
sînt cei aleşi ce au simţit-o. Şi mulţi dintre oameni au murit. Prin 
amărăciunea pocăinţei au murit ca să fie salvaţi de Ia moarte. 

Verset: 12 

"Şi a trîmbiţat al patrulea înger; atunci a treia parte din soare 
a fost lovită şi a treia parte din lună şi a treia parte din stele, ca 
să fie întunecată a ireia parte a lor şi ziua să-şi piardă din lumi·
nă a treia parte şi noaptea tot aşa". 

Tîlcuire: 

Al 4-1ea înger este Hristos şi apostolii Săi. A fost lovită a treia 
parte din soare. Soarele este poporul iudeu, luna este sinagoga, 
iar stelele mai marii preoţilor şi fariseii. A ireia parte din soare, 
sint cei ce au crezut În Iisus din poporul iudeu. Ca să-şi piardă lu
mina a treia parte, luna şi stelele întunecate; cei dintii dintre ar
hierei, pe preoţi şi pe farisei care vor crede în Hristos ii arată aici. 
Căci chiar ei au fost întunecaţi de diavolul ca să nu poată crede în 
Hristos. 

Versct: 13 

"Şi am văzut şi am auzit un vultur, care zbura spre înaltul 
cerului şi striga cu glas mare: Vai, vai" l"aÎ celor care locuiesc pe 
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pămînt, din prlcma celorlalte glasuri ale trîmbiţei celor trei în
geri, care sînt gata să trîmbiţeze!". 

Tîlcuire: 

Prin cer se arată Biserica. In acest loc vulturul este Hristos 
cu apostolii Săi. Vulturul zboară în înaltul cerului. Hristos este 
primul la iudei, iar apostolii prin Evanghelie în întreaga lume. 
Primii luptători cu Biserica sînt ereticii (sec tarii) apoi păgînii, iar 
al treilea luptător este Antihrist la sfîrşitul lumii,cu care se va 
lupta poporul lui Dumnezeu. Vai vouă celor ce locuiţi pe pămînt, 
căci necredincioşii nu ştiu nimic altceva decît numai pămîntul, 
locuitorii pămîntului vor chema pe Judecătorul. Drepţii însă care 
doresc cele cereşti, vor dori să locuiască în cer. (Filip. 3, 20). 

Capitolul 9 

Verset: 1 

"Şi a trîmbiţat al cincilea înger, şi am văzut ostea căzută din 
cer pe pămînt şi i s-a dat cheia fîntînii adîncuilui". 

Tîlcuire: 

Ingerul al 5-1ea este apărătorul credinţei celei adevărate, cînd 
va lucra pentru apărarea credinţei în orice chip. Ereticii (sectarii) 
sînt desemnaţi prin steaua care a căzut, vor cădea înaintea învă
ţaţilor şi a înţelepţilor Bisericii. Cheia fîntînii adîncului; - ere
tirii sînt desemnaţi prin cheia fintînii adîncului, prin voinţa lor li
beră şi nestabilă. Adînc - inima acelor eretici o arată. Prin fîn
tînă desemnează gura acelora. Li s-a dat ereticilor acelora cheia 
fîntînii adîncului, prin care Dumnezeu îngăduie să fie eretic'i: 
"Trebuie să fie între voi erezii" (1 Cor. 9. 19). 

Verset: 2 

.,Şi a deschis fintîna adîncului şi fum s-a ridicat din fîntînă, 
ca fumul unui cuptor mare, şi soarele şi văzduhul s-au întunecat 
de fumul fîntînii." 

Steaua care a căzut a deschis fîntina adîncului, căci ereticU 
mărturisind cele rele ce zac în inimile lor şi-au deschis gura lor. 
Ca fumul unui cuptor mare. Fumul - învăţătura ereticilor o 
arată, căci fumul îl suflă vîntul, la fel ;şi doctrina eretici1or. Prin 
învăţătura Sfinţilor Părinţi, piere ca fumul erezia. Prin cuptor; 
inimile necredincioşilor le arată (Osea, 7, 4). Şi soarele şi văzdu-
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hul s-au Întunecat de fumul fîntînii. Prin Soare Hristos se înţe
lege. In acest loc Însă membrele Lui, aceştia sîntpropovăduitorii 
sfinţi. Prin aer este desemnat poporul credincios care este ţinta 
eretiei1or. Se vor Întuneca dacă nu vor putea învăţa poporul ade
vărul, căci nu se ascunde lumina sub obroc. 

Ve1'set: 3 

"Şi din fum au ieşit lăcuste pe pămînt şi li 'S-a dat lor putere 
precum au putere scorpiile pămîntului". 

THcuire: 

Fumul este învăţătura ereticilor, se va naşte mare mulţime 
de eretici. Şi li s-a dat lor putere ca şi scorpiilor. Dumnezeu îngă
duie răul ereziei acestora, ca din răul Jor să se vadă binele .. Prin 
scorpioni îi înţelegem pe demoni, veninul lor il vor introduce in 
corpuloamenHor. Puterea lăcustelor; este a ereticilor şi este la 
fel cu puterea scorpionului şi ei sînt demoni. 

Verset: 4 

"Şi li s-a poruncit să nu vatăme iarba pămîntului şi meI (1 

verdeaţă şi nici un copac, fără numai pe oamenii care nu au pe
cetea lui Dumnezeu pe frunţile lor". 

TZlc'1lire: 

Iarba sînt primii aleşi din primele timpuri, iar prin copaci pe. 
adevăraţii învăţători ai Bisericii îi arată. Dumnezeu nu le per
mite să vatăme iarba şi copacii. Fără numai pe oamenii carelur 
au pecetea lui Dumnezeu. Pecetea este iubirea (Dumnezeu esteiu
bire - Ioan, 4, 8). Frunţile - prin ele înţelegem mintea sănă
toasă, căci ereticii nu au semnul Bunului Dumnezeu, adică În 

inima 'lor nu este iubirea Sa. 

Verset: 5 

"Şi nu Ii s-a dat ca să-i omoare, ci ca să fie chinuiţi cinci luni; 
şi chinul lor este la fel cu chinul de scorpie, cînd a înţepat 
un om". 

Tîlcuire: 

Nici oamenii nu pot omorî dacă nu le îngăduie Dumnezeu. Prin 
cinci luni se înţelege tot timpul vieţii prezente, căci ea constă din 
cinci etape: 1. - Etapa neputinţei; 2. - Copilăria; 3. - Adoles
cenţa; 4. - Tinereţea; 5. - Bătrîneţea, căci spune Si. Grigorie: 
că cele 6 vîrste ale lumii - Creatia - sint conforme cu vîrsta , 
oamenilor. BătrÎneţea se împarte în două părţi. Timp de cinci luni, 
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tot timpul vieţii vor fi chinuiţi nu numai singuri ereticii, ci şi toţi 
necredincioşii. Prin cinci luni înţelegem tot timpul acestei lumi. 

Prima lună: De la Crearea lumii pînă la potop; 
A doua lună: De la Potop la Moise; 
A treia lună: De la Moise la David; 
A patra lună: De la David la Hristos; 
A cincea lună: De la Hristos pînă la sfîrşitul lumii. In 

această perioadă vor muri toţi cei care au născocit răul, rătăcirile. 
Prin scorpie înţelegem demonii, căci scorpia înţeapă corpul şi apoi 
introduce veninul, la fel şi diavolul prin mînie sau prin mîndrie 
sau prin linguşire sau prin altă mîngîiere trupească omoară min
tea, ca prin această rană să ucidă sufletul. 

Verset: 6 

"Şi în zilele acelea vor căuta oamenii moartea şi nu o vor 
afla şi vor pofti să moară: moartea însă va fugi de la ei". 

Tîlcuire: 

"Şi în zilele acelea vor căuta oamenii moartea". Se referă la 
cei aleşi. în zilele Evangheliei, Harul va st.răluci pe întreg pămîn
tul. Pavel urma moartea luptînd împotriva Bisericii. Au fost şi 
alţii care şi-au căutat moartea luptînd împotriva Bisericii lui 
Dumnezeu, făcînd alt rău şi-ar fi găsit moartea, dacă n-ar fi 
fugit de la ei, căci prin predicile lor sfinţii sînt chemaţi la viaţă. 
Vedem pe oarecare om părăsind mănăstirea şi întorcîndu-se în 
lume, şi punîndu-se în serviciul oare cărui om ca să-şi adune bo
găţii pămînteşti. Dar pe acestea nu 'le-a primit şi nu l-au mulţu
mit şi dacă această dorinţă nu şi-a putut-o împlini, părăseşte iar 
lumea şi se întoarce la mănăstire şi îşi sfîrşeşte viaţa cu bine. Iată 
că-şi căuta moartea şi nu venea şi-ar fi cumpărat moartea şi 
moartea a fugit de acesta (Osea 2, 6-7). Iubiţii noştri sînt pof
tele cărnii. Mila lui Dumnezeu nu ne lasă să ajungem la dorinţele 
noastre rele şi nefolositoare. 

Ve1'set: 7 

"Iar înfăţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătit.i de 
război. Pe capete aveau cununi ca de aur, şi feţele lor erau ca 
feţele omeneşti". 

Tîlcuire: 

Prin "cai" sînt desemnaţi propovăduitorii sfinţi. Avacum ne 
spune aceasta (Avacum 3, 15). Prin predicarea tuturor virtuţiIor, 
sfinţii îl vor învinge pe diavol, îl vor ucide. Prin "aur" se desem-
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nează înţelepciunea care va fi deasupra lor. Se desemnează înţe
lepciunea veacului acestuia, pe care o vor avea ereticii. (1 Cor 3, 
19). Faţa lor era ca faţa oamenilor. Omul raţional este trupesc, 
prin faţa oamenilor putem înţelege Scripturile dumnezeieşti, pe 
care ereticii 'le studiază în felul lor simplu cu care le înţeleg. Că 
aveau faţă ca a oamenilor, însemnează că aveau Scripturile dum
nezeieşti, însă se îndepărtează de adevăr căci nu le înţeleg după 
dreptate. 

Verset: 8 

"Aveau păr ca femeile şi dinţii lor erau ca dinţii leilor". 

Tîlcuire: 

"Aveau păr ca femeile", părul este oarecare înţelepciune lu
mească. Prin femei înţelegem diferitele biserici. Aveau păr ca fe
meile, vor avea turmele lor ca şi sfintele Biserici a lui Dumnezeu 
(şi se vor aduna la oarecare sărbători) căci Biserica are adevăra
tele timpuri pentru săvîrşirea jertfei divine, Ia fel vor avea şi ere
ti cii un popor nesănătos, care se va aduna în diverse locuri, dar 
nu la tainele divine, ci la sărbători diavoleşti. "Dinţii lor erau ca 
dinţii leilor". Prin dinţi şi prin lei îi înţelegem pe persecutorii Bi
sericii, prin lei pe împăraţi, prin dinţi pe acei ce se vor lupta îm
potriva împărăţiei lui Dumnezeu (împărăţia sfinţilor lui Dumne
zeu). Dinţii ereticiIor erau ca ai leilor, şi vor persecuta Biserica 
la fel ca şi păgînii şi dacă vor putea se vor deda şi la teroare şi la 
chinuri, căci îşi vor asocia oameni care săpersecute Biserica lui 
Dumnezeu. 

Verset: 9 

"Aveau, apoi, platoşe ca platoşele de fier, iar vuietul aripilor 
lor era la fel cu vuietul unei mulţimi de care şi de cai care aleargă 
la luptă". 

Tîlcuire: 

Vuietul predicilor sfinţilor se va ridica impotriva diavolului, 
vor sparge învăţătura falsă â ereticiior, alungîndu-I pe diavol. 

Versetele: 10, 11 

"Şi aveau cozi şi bolduri asemenea scorpiiIor; şi puterea lor 
este în cozile 101', ca să vatăme pe oameni cinci luni. - 11. Şi 
aveau ca împărat al lor pe îngel'uI adîncului, a cărui nume, în 
evreieşte, este Abbadon, iar în elineşte are numele de Apollion". 
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Tilcuire: 

Abbadon înseamnă ucigaşul, împăratul ereticilor, fiind însuşi 
diavolul. Ucigaşul a tot binele este acesta. 

Versetele: 12, 13 

"Intiiul "vai" a trecut: iată vine încă un "vai" şi încă unu]~ 
după acestea. - 13. Şi a trîmbiţat al treilea înger. Atunci am au
zit un glas, din cele patru cornuri ale jertfelnicului de aur, carI:' 
este inaintea lui Jlumnezeu". 

TîlcuiTe: 

Al şaselea înger însemnează pe morţi. Prin coarnele jertfelni
eului, este desemnată Biserica. 4 Coarne sint cele 4 Evanghelii, (l 

singură voce a celor 4 evanghelii cu o singură învăţătură. 

Verset: 14 

"Zicînd către îngerul al şaselea, cel care avea trîmbiţa: Dez-· 
leagă pe cei patru îngeri care sînt legaţi la rîul cel mare, Eufra
tul" . 

Tîlcuire: 
Cei 4 îngeri sînt cele 4 împărăţii. 

Ve1'set: 15 

"Şi au fost dezlegaţi cei patru îngeri, care erau gătiţi spre 
ceasul şi ziua şi luna şi anul acela, ca să omoare a treia parte din 
oameni." 

Tîlcuire: 

Cei 4 îngeri au fost dezlegaţi, care au luat pacea şi au inceput 
să persecute pe poporul lui Dumnezeu. Erau pregătiţi - îi arată pc 
oamenii necredincioşi cu voinţa lor. A 3-a parte sînt cei aleşi. 

Verset: 16 

"Şi numărul oştilor era de douăzeci de mii de ori cîte zece mii, 
de călăreţi, căci am auzit numărul lor" . 

TîZcuire: 
Prin oştiri îi arată aici pe persecutori. 

Verset: 17 

"Şi aşa am văzut, în vedenie, caii şi pe cei care şedeaupe ei: 
călăreţii aveau platoşe ca faţa focului şi a iachintului şi a pucioa~ 
sei, iar capetele cailor semănau cu capetele leilor şi din gurile lor 
ieşea foc şi fum şi pucioasă", 
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Tîlcuire: 

Prin "cai" îl arată aici pe poporul nesănătos, cei ce şedeau pe 
ei sînt conducătorii pămînteşti. Prin c~petele cailor îi desemnează 
pe împăraţii romani, care sînt capul tuturor persecuţii'lor. Foc, 
fum şi pucioasă - sînt învăţăturile necredincioase ale acestora. 
Prin pucioasă - se arată hulele împotriva împărăţiei lui Hristos. 

Verset: 18 

"De aceste trei plăgi: de focul şi de fumul şi de pucioasa care 
ieşea din gurile lor, a fost ucisă a treia parte din oameni". 

Tîlcuire: 

Din aceste trei plăgi iese mulţimea martirilor, a 3-a parte. 

Verset: 19 

.,Pentru că puterea cai1pr este în gura lor şi in cozile lor; căci 
cozile lor sînt asemenea şerpilor, avînd capete, şi cu acestea va
tămă"; 

Tîlcuire: 

Puterea cailor este în gura lor. Dreapta doctrină a filozofilor 
o aseamănă cu a şerpilor. Prin doctrina filozofilor au vrut să dis
trugă creştinismul. 

Versetele: 20) 21 

"Dar ceilalţi oameni, care n-au murit de pIăgile acestea, nu 
s-au pocăit de loc de faptele mîinilor lor, ca să nu se mai închine 
demonilor şi idolilor de aur şi de argint şi de aramă şi de piatră 
şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 
- 21. Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de fermecătoriile 
lor, nici de desfrînarea lor, nici de furtişagurile lor". 

Tîlcuire: 

Cei salvaţi sînt cei aleşi. Ceilalţi ce nu s-au pocăit sînt pă
gînii. 

Capitolul 10 

Verset: 1 

"Şi am văzut alt înger puternic, pogorîndu-se din cer, învă
luit într-un nor şi pe capul lui era curcubeul, iar fata lui strălucea 
ca soarele şi picioarele lui erau ca stîlpii de foc". 
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Tîlcuire: 
Domnul este cel ce a coborît din cer prin norul Intrupării. Ca

pul Lui - este dumnezeirea Lui înainte de întrupare. Faţa Lui 
strălucea ca soarele - prin Soare, arată pe Dumnezeu, căci Soa
rele este văzut de toată lumea de toată creatura Sa. Prin cele vă
zute se arată cele nevăzute. In inima sfintilor Hristos este Soa-, 
rele. Picioarele Lui ca stîlpii de foc. Picioarele Lui sînt Biserica, 
căci Duhul Sfînt răspîndeşte focul. Cele două picioare sînt po
porul; iudeii sînt un picior, iar neamurile al doilea picior - şi 
acestea două fac o Biserică. Două picioare sînt două Testamente 
(Vechiul Testament - iudeii, iar Noul Testament sînt neamurile). 

Ve1'set: 2 
"Şi în mînă avea o carte mică, deschisă. Şi a pus piciorul lui 

cel drept pe mare, iar pe cel stîng pe pămînt". 
Tîlcuire: 

Prin piciorul cel drept îl arată pe Noul Testament, prin stin
gul pe Vechiul Testament. Prin mare înţelegem neamurile, iar 
prin pămînt îi înţelegem pe iudei care păzind Legea au dat roade. 
şi prin Lege s-au eliberat de carne. Piciorul drept pus pe mare ~ 
Evanghelia pe care au respins-o iudeii, dar ea a fost dată neamu
rilor. Piciorul stîng pus pe pămînt, cînd le-a dat Dumnezeu evrei
lor legea Vechiului Testament, care este umbra celui Nou. 

Verset: 3 

"Şi a strigat cu glas puternic, precum răcneşte leul. Iar cînd a 
strigat cele şapt~ tunete au slobozit glasurile lor". 

Tîlcuire: 
A strigat Hristos prin lege, la fel ca leul, i-a vorbit casei lui 

Israel, apoi a strigat prin Evanghelie cum răcneşte leul, în toată 
lumea a răsunat vocea Lui. A strigat Hristos prin lege, cele 7 tu
nete au fost auzite. A strigat prin Evanghelie, sînt auzite cele 
7 virtuţi. Cele 7 tunete prin ele vrea să ne arate sub limitate a ce
lor 7 virtuţi prin învăţătura Evangheliei. 

Verset: 4 

"Şi cind au vorbit Cele şapte tunete, voiam să scriu, dar am: 
auzit o voce care zicea din cer: Pecetluieşte cele ce au spus cele 
şapte tunete şi nu le scrie". 

Tîlcuire: 

V ocea din cer este Iisus Hristos care a scris şi a predicat. Să nu 
scrie vocea celor 7 tunete. Apostolii sint desemnaţi prin cer, primii; 
vestitori ai virtuţilor şi practicanţii acestora. 
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l1ersetele: 5, 6, 7 

"Iar ingerul pe care l-am văzut stînd pe mare şi pe pămînt". 
şi-a ridicat mîna dreaptă către cer, - 6. Şi s-a jurat pe Cel care 
este viu în vecii vecilor, Care a făcut cerul şi celece sînt în cer 
şi pămîntul şi cele ce sînt pe pămînt şi marea şi cele ce sînt în 
mare, că timp nu va mai fi. - 7. Ci, în zilele cind va grăi al şap
telea înger - cînd va fi să trîmbiteze - atunci săvîrşită este tai-

. na lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor Sili, proorocilor." 

Tîlcui re : 

S-a jurat Hristos care este viu, ca m cei 7 îngeri se cuprind 
tainele lui Dumnezeu (ca săvîrşire), căci o evanghelie s-a prezis 
ŞI prm profeţi. "S-a srnlÎrşit" căci a fost completat numărul ale
şilor. 

Verset: 8 

"Iar glasul din cer, pe care-I auzisem, iarăşi a vorbit cu mine' 
şi a zis: Mergi de ia cartea cea deschisă din rnîna îngerului care 
stă pe mare şi pe pămînt". 

Tîl cuire: 

Vocea aceasta i-a îndemnat pe toţi apostolii, Duhul Sfînt i-a 
insuflat pe ei, ca să aleagă pe oamenii care vor urma pe Hristos 
şi vor primi învăţătura Evangheliei. 

Versetele: 9.10 

"Şi m-am dus Ia înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a 
răspuns: la-o şi mănînc-o şi va amărî pîntecele tău, dar în gura 
ta va fi dulce ca mierea. - 10. Atunci am luat cartea din mîna 
îngerului şi am mîncat-o; şi era în gura mea dulce ca mierea, dar, 
după ce am mîncat-o, pîntecele meu s-a amărît". 

Tîlcuire: 

"Ia-o şi mănînc-o". Prin aceasta înţelegem inimile Apostoli
lor, prin pîntece înţelegem că toate spurcăciunile păcatelor le va 
distruge din trup. Ioan înainte de a scrie evanghelia era în Pat~ 
mos. Adevărata carte: scrisul celor divine, în gura lui era dulce, 
mintea se va îndulci. Pîntecele însă este amar, aici se înţelege că, 
carnea trebuie să se distrugă. Căci bărbaţii sfinţi s-au dedicat me
ditării Scripturilor dumnezeieşti, meditare care a îndu'lcit 
mintea lor, dar a făcut-o amară trupului lor, supunîndu-l prin 
post şi priveghere; se arată şi celelalte răstigniri şi chinuri prin 
care au supus carnea. 



Verset: 11 

"Şi apoi mi-a zis: Tu trebuie să proroceşti, încă odată, la po
poare şi la neamuri şi la limbi şi 'la mulţi împăraţi". 

Tilcuire: • 
F')"t.. J.... v ,J. ,1 v .... ,l. ..l. -1 Ct.i!- •• TII"'" ...... euma sa preulCe uupa Ce se va iiitOarce ulfi eXîI. ~IlfiţU ra-

rinţi arată că după intoarcerea din exil, Ioan evanghelistul a pre-
dicat în Efes. , 

Capitolul 11 f 

Verset: 1 

"Apoi mi-a dat o trestie, asemenea unui toiag, zicînd: Scoa
lă-te şi măsoară templul lui Dumnezeu şi jertfelnicul şi pe cei 
,care se închină în el". 

Tilcuire: 

Prin "trestie" se măsoară Evanghelia pe care a scris-o, care 
i s-a dat de la Domnul. Trestia: Evanghelia este toiagul pe care 
se sprijină disciplina creştinilor. Prin "templu" înţelegem Biseri
ra, pe "cei ce se închină în ceea ce a învăţat Biserica". 

Verset: 2 

"Iar curtea cea dinafară a templului, scoate-o din socoteală 
:şi n-o măsura, pentru că a fost dată păgînilor, care vor călca în 
picioare cetatea s.fîntă patruzeci şi două de luni". 

Tîlcuire: 

Această curte a fost călcată de păgîni (adică de evrei) o vor 
. călca în picioare 42 de luni. Este vremea lui Antihrist, 3 ani şi 
jumătate. Aici arată că Ia predica lui Ilie şi a lui Enoh la sfîrşitul 
lumii, aceşti iudei se vor intoarce la credinţa in Iisus Hristos. "Ce
tatea sfîntă" este Biserica, Antihrist şi slujitorii lui o vor călca. 

Versetele: 3, 4 

.. Si voi da nutere celor doi martori ai mei si VOI' nTOorod. Îm-", .. !t -.1. -- - - - - - - ---- - -------- - --- -P- ------ .J- "-- c-------7 ---

brăcaţi în sac, o mic două sute şi şaizeci de zile. - 4. Aceştia sînt 
cei doi măslini şi ce]e două sfeşnice care stau înaintea Domnului 
pămîntului". 

Tîlcuire: 

Cei doi martori ai Domnului sînt Ilie şi Enoh; ei vor fi trimişi 
in lume înainte de a doua venire a Domnului. "Aceştia sînt cei 
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doi măslini şi cele două sfeşnice ... " Măslinul oferă ulei, care este 
pus în candelă ca să lumineze pe cei din casă (Mt. 5, 15). Prin 
ulei înţelegem înţelepciunea duhovnicească pe care au obţinut-o 
prin contemplarea Harului dumnezeiesc, căci pe aceia i-a umplut 
(Mt. 6, 34). Candelabrele adevărate se fac, cînd s-au umplut de 
ceea ce zice Domnul în Evanghelie: "Să vadă faptele bune şi să 
prea mărească pe Dumnezeu" (Mt. 5, 16) de aceste candelabre zice 
Domnul (Mt. 5, 15). Lumina pusă deasupra sfeşnicului, cînd arată 
slujba sfinţilor bărbaţi de a predica, căci luminile pe care le pre
dică arată flăcările lucrurilor bune. Lucirea adevărului se pune 
sub obroc, cînd prin slujba predicării comite oarecare greşeli, care 
ar transforma bunurile cele predicate în rău. Cei doi măslini şi 
cele două sfeşnice stau in faţa Domnului: sînt puse pe pămînt, ca 
prin slujba predicării lor să-i salveze pe cei datori morţii. 

Verset: 5 

"Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi 
mistuieşte pe vrăjmaşii lor: deci dacă ar voi cineva să-i vatăme, 
acela va trebui să fie ucis". 

Tîlcuire: 
Duhul Sfînt vorbeşte prin gura sfinţilor (Mt. 10, 20). Foc iese 

din gura lor şi mistuie pe vrăjmaşii lor, care vor distruge doctrina 
acelora care sînt cu Antihrist. Şi Enoh şi Ilie îi vor scoate de sub 
mina lui Antihrist şi a slugilor lui şi îi vor face pe oameni cu 
mintea sănătoasă. 

Verset: 6 

"Aceştia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în 
zilele proorociei lor, şi putere au peste ape să le schimbe în sînge 
şi să bată pămîntul cu orice fel de bătaie, ori de cîte ori vor voi". 

Tîlcuire: 
Citim în lege că rugăciunea făcută de Ilie a deschis cerul şi 

l-a închis. Şi Moise l-a făcut în sînge. Nu se poate ca Ilie să aibă 
putere mai mică, decît în timpul acela cînd vorbea cu oamenii. 
Prin cer: arată Biserica; ploile - cuvîntul sfinţilor este, va închi
de Biserica celor necredincioşi le va da după inimile lor. Departe 
este inima poporului acestuia (Is. 6, 10). A închis; Ierusalimul duş
manilor săi - nu va propăşi nedreptatea lor (Ier. 18,23). Şi Moise 
putea închide cerul; Lasă-mă ca să dau drumul mîniei ... (Ieşire. 
32, 10). Sfinţii aceştia Ilie şi Enoh vor închide cerul, ca să nu 
coboare mila lui Dumnezeu peste slujitorii lui Antihrist, ca să 
vadă oamenii că nu pot scăpa de greşelile lui Antihrist. Asupra 
lor va ploua cînd va vrea Dumnezeu, căci apa şi ploaia apar pre .. 
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făcută in sînge, cînd neamurile se vor întoarce de la credinta lui 
Hristos şi vor fi condamnate la moarte veşnică hotărindu-şi şi 
atrăgîndu-şi judecata Sa, 

Verset: 7 
T '..:1 ,~, ~ + '1~' • ..l' v ..:1' ".I.ar Cinu vor lsprav:a cu marLur13 lor, l.iara care se riuica uifi 

adînc va face război cu ei, şi-i va birui şi-i va omorî", 

Tîlcuire: 

Fiara va face război cu ei şi-i va omorî. Fiara aceasta îl arată 
pe Antihrist, II vor învinge pe Antihrist prin cuvinte şi-l vor 
ucide, 

Verset: 8 

"Şi trupurile lor vor zăcea pe uliţele cetăţii celei mari, care 
se chiamă duhovniceşte, Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit şi 
'oomnullor" , 

Tîlcuire: 

Şi trupurile lor, după ce îi vor ucide vor zăcea pe ulit.ele cetă
ţii: Sodoma şi Egipt. In mijlocul cetăţii unde a fost Domnul răs
tignit - în Ierusalim, căci cei ce sînt mădulare ale diavolului l-au 
,ucis pe Hristos şi la fel îi vor ucide şi pe Enoh şi pe Ilie. 

VerseteZe: 9, 10 

"Şi din popoare, din seminţii, din limbi şi din neamuri vor 
privi la trupurile lor trei zile şi jumătate şi nu vor îngădui ca ele 
să fie puse în mormînt. - 10. Iar locuitorii de pe pămînt se vor 
bucura de moartea lor şi vor fi în veselie şi îşi vor trimite daruri 
unul altuia, pentru că aceşti doi prooroci au chinuit pe locuitorii 
de pe pămînt". 

Tîlcuire: 

Trei zile şi jumătate - arată trei ani şi jumătate în care cei 
doi profeţi Ilie şi Enoh vor predica, amintil1du-Ie de mormîntul 
Celui care l-au omorît (Maleahi 4, 5, 6). Iată Eu trimit pe Ilie ... 
Şi după trei zile şi jumătate vor sta pe picioare - aici putem să 
înţelegem învierea pentru un timp, care va avea loc după trei 
timpuri (veacuri) şi jumătate, atunci vor fi în apropiere. Vor sta 
pe picioarele lor, cînd după învierea scurtă a lor, cei necredincioşi 
vor arăta cît de multe au fost virtuţile acelora şi măreţia lor. Va 
cădea frică mare asupra duşmanilor acestora, pentru că in ziua 
judecăţii îi vor vedea pe aceşti doi, vor vedea mărirea lor şi-i vor 
face să se tulbure de frică. "Aceştia sînt pe care noi îi luam în 
rîs ... " (Inţelepciune, 5, 2, 5). 
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Versetele: 11, 12, 13 

"fnsă după trei zile şi jumătate, duh de viaţă de la Dumnezeu 
a intrat în ei şi au stat pe picioarele lor şi frică mare a căzut peste 
cei care se uitau la ei. - 12. Şi din cer au auzit glas puternic, 
. . dIS 't' v .., S' 'f I . .. . ' .. Zlcm u- e: UI.l-va aICI. ,1 s-au SUL .3 cer, In non, Ş1 au prIVIt, 

la ei duşmanii lor. - 13. Şi in ceasul acela s-a făcut cutremur 
mare şi a zecea parte din cetate s-a prăbuşit şi au pierit în cutre
mur şapte mii de oameni, iar ceilalţi s-au înfricoşat şi au dat slavă 
Dumnezeului cerului". 

Tîlcuire: 

Pămîntul se va cutremura - mulţi prin predica lui Ilie şi a 
lui Enoh se vor întoarce la pocăinţă şi la credinţă. Prin căderea 
eelei de-a 10-a părţi din cetate, .îi înţelegem pe evrei păzitorii 
legii, care prin predica lui Ilie se vor întoarce la Hristos şi va 
cădea cetatea diavolului. Prin cei 7 000 de oameni înţelegem că 
sînt cei care au murit faţă de diavolul ca să trăiască în Dumne
zeu, care vor lăuda pe Dumnezeu pentru întoarcerea evreilor. 

Verset: 14 
"Al doilea "vai" a trecut; al treilea "vai, iată, vine degrabă". 

Tîlcuire: 
Al 3-1ea ,vai" se referă la rău, diavolul s-a făcut Antihrist care 

va duce lumea spre zilele judecăţii, şi care Înaintea persecuţii10r 
lui Antihrist, vor Începe să predice începutul judecăţii, pe aceste 
zile vrea să le pună Ioan înainte. 

Verset: 15 

"Şi a trîmbiţat al şaptelea înger şi s-au pornit, în cer, glasuri 
puternice care ziceau: Impărăţia lumii a ajuns a Domnului nostru 
şi a Hristosului Său şi va împărăţi în vecii vecilor". 

Tîlcuire: 

Prin al 7 -lea înger se desemnează sfinţii, care vor propovădui 
şi se vor naşte la sfîrşitul lumii. Cer este Biserica; glasurile sînt 
vocile sfinţilor, vor veni să anunţe judecata. (Le. 21, 28). 

"Şi cei douăzeci şi patru de bătrîni, care şed înaintea lui Dum
nezeu, pe scaunele lor, au căzut cu feţele la pămînt şi s-au inchi
nat ilui Dumnezeu. - 17. Zicînd: Mulţumim Ţie, Doamne Dum
nezeule, Atotţiitorule, Cel Care eşti şi Cel Care erai şi Cel Care 
vii, că ai luat puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti. -
18. Şi păgînii s-au întărîtat, dar a venit minia Ta şi vremea celor 
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morţi, ca să fie judecaţi şi să răsplăteşti pe robii Tăi, pe prooroell' 
şi pe sfinţi şi pe cei care se tem de numele Tău, pe cei mici şi pe 
cei mari, şi să prăpădeşti pe care prăpădesc pămîntul". 

Tilcuire: 

A venit să răsplătească pe profeţi şi Pe sfinţi (Mi. 25, 34). V Of 

fi pedepsiţi cei ce prăpădesc pămîntul (Mt. 25, 41). 

Verset: 19 

"Şi s-a deschis templul lui Dumnezeu, cel din cer, şi s-a VăZUl 
în templu chivotul legămîntului Său şi au fost fulgere şi vuiei[ 
şi tunete şi cutremur şi grindină mare". 

rilcuire: 

Prin templul lui Dumnezeu - FECIOARA MARIA este în
ţeleasă, chivotul adevăratului Testament al lui Hristos, care s-a 
înălţat din carnea Ei. Templul lui Dumnezeu, nu acela deschis, ci 
pîntecele Fecioarei Maria, care a fost deschis de Cuvintul Domnu
lui. Care a fost Fecioară înainte de Naştere, Fecioară în Naştere ş~ 
Fecioară după Naştere. Prin aceasta ni s-a făcut văzut Domnul 
nostru Iisus Hristos. Prin voce arată propovăduirea Sa. 

Ca p:it o lui 12 

Verset: 1 

"Şi s-a arătat în cer un semn mare: O femeie înveşmîntată cu.' 
soarele, şi luna era sub picioarele ei :Şi pe cap purta cunună din 
douăsprezece stele. 

Tîlcuire: 

Această Femeie desemnează Biserica, cum a fost înainte şi 
după propovăduirea lui Hristos. Prin cer putem înţelege lumea 
aceasta; prin semn mare mîntuirea cea mare pe care a deschis-o, 
şi predicat Hristos lumii. Prin Soare îl arată pe Hristos: profetuî 
spune:"Soarele Dreptăţii" (Maleahi 4, 2). Femeia era îmbrăcată 
cu soarele, aici îi arată pe credincioşii din care este compusă Bi
serica, fiind îmbrăcaţi cu Hristos prin Botez (Gal. 3, 27). Prin 
"luna de sub picioare" arată lumea aceasta care creşte şi descres
te, pe care calcă Biserica, ca slobozind-o. s-o întindă spre cele 
cereşti. Fiindcă luna luminează noaptea - Scriptura lumi
nează intunericul acestei lumi. De această lumină zice Psalmistul: 
(Ps. 118, 105) "Făclie picioarelor mele este legea Ta". Luna sub 
picioare - Biserica are ca fundament Scriptura. "Cununa de pe 
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cap de douăsprezece stele" - Capul ,Bisericii este Hristos, iar cele 
12 stele sînt cei doisprezece Apostoli. 

Verset: 2 
"Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi munCÎndu-se ca 

..., >.J" sa nasca. 
Tîlcuire: 

Biserica în pîntecele ei îi naşte şi pe cei necredincioşi hrănin
du-icu predica Sa, pînă ce iau formă umană, pînă ce cred în 
Hristos şi primesc darurile duhovniceşti, care li se dau prin Botez 
şi se fac fiii lui Dumnezeu. Strigă Biserica prin predica Sa, chemîn
du-i la mîntuire. Se chinuie să-i nască, să-i scoată din pîntecele 
în care au fost aruncaţi (Gal. 4, 19; Fap. Ap. 20, 31). 

Versetele: 3, 4 

"Şi alt semn s-a arătat în cer: iată, un balaur mare, roşu, avînd 
şapte capete şi zece coarne, şi pe cap şapte cununi împărăteşti. -
4. Iar coada lui tîra a treia parte din stelele cerului şi le-a arun
cat pe pămînt. Şi balaurul stătea Înaintea femeii, care era să 
nască, pentru ca să înghită copilul, cînd îl va naşte". 

Tîlcuire: 

Balaurul este diavolul. Prin culoarea roşie îl arată pe diavol. 
Prin 7 capete, arată că întreg neamul omenesc este sub stăpînirea 
lui. Este rege peste fiii întunericului. Cele 7 coarne ale Mielului îi 
arată pe toţi cei aleşi, răspîndiţi în cele 7 părţi. Prin 7 capete ale 
diavolului pe toţi ceice dispreţuiesc împărăţia lui 'Dumnezeu (via 
Lui) şi sînt potrivnici 'îi arată. Coada care este partea ~ltimă a 
corpului, îl arată pe Antihrist. Trăgea a 3-a parte din stelele ceru
lui, căci Antihrist pe mulţi din aceia care puteau fi oameni aleşi 
şi care in Biserică erau puşi să fie ca stelele pe cer, urmînd ştiinţa 
şi înţelegerea lui s-au cufundat în focul pierzării. "Şi balaurul stă
tea înaintea femeii". Prin femeie în acest loc putem înţelege pe Fe
cioara Maria, care este Mama Bisericii, căci ea L-a născut pe Cel 
ce este Capul Bisericii. Copiii sînt membrele Bisericii, căci Iisus 
Hristos este capul acelora. Stătea să devoreze copilul - Hristos de 
Ia naştere este urmărit de Irod (Mt. 2, 16). Stătea înaintea Biseri
cii ca să-i piârdă prin rău, pe cei ce s-au născut prin Botezul lui 
Dumnezeu. 

Verset: 5 

"Şi a născut un copil de parte bărbătească şi el avea să păsto
rească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei a fost răpit 
la Dumnezeu şi Ia tronul Lui". 
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Tîlcuire: 

"Şi a născut un copil de parte bărbătească" - Copilul este 
Iisus Hristos, de parte bărbătească este Domnul. Unul este bărba
tul pe care L-a născut Maria şi Biserica îl naşte în fiecare zi, căr.i 
Iisus Hristos în mădularele cele multe este Unul ca să păstoreasdIl' 

• '1 J • _"1 f"- _ _ _ C"f. e _ ..L _.... ...L .,:t 1 .......... ,. 

neamurIle cu toiag ae ner. ,,~l a IOS! rapn COPUUl la JJurnnc:zeu c 

Aceasta s-a împlinit la 40 de zile după Inviere, cînd s-a înălţa[ 
la cer. Fiii lui Dumnezeu, mădularele lui Iisus Hristos, vor fi l'ă
piţi Ia tron, la cele cereşti, după moarte. 

Frrsct: 6 

"Iar femeia a fugit în pustiu, unde avea loc pregătit de Dum
nezeu, ca să o hrănească pe ea acolo, o mie două sute şi şaizeci 
de zile". 

'1"1 . 
.J. l.cuzre: 

"Femeia a fugit în pustie" - Pustiu numeşte pe Hristos, care 
a venit în mijlocul pustiului Ia ai Săi (In. 1). Femeia fuge în pus
tiu - chiar apostolii şi ceilalţi ucenici din care era formată nise
rica, părăsind pe diavolul, au urmat toate lucrurile lui Hristos, ca 
să poată fi ai lui Hristos. 1260 de zile== 3 ani şi jumătate a învăţat. 
Hristos pe Apostoli şi pe ucenicii Săi şi le-a dat Evanghelia prim 
care sînt păstoriţi de Domnul. 

Versct: 7 

"Şi s-a făcut război în cer: l\Iihail şi îngerii lui au pornit răz-· 
boi cu balaurul. Iar balaurul şi îngerii lui au stat în luptă". 

THcuire: 

Mihail Arhanghelul - simbolizează pe Hristos, care pentru 
mîntuirea tuturor s-a luptat cu diavolul. Dracul şi Îngerii lui s-au 
luptat cu :Mihail, cînd demonii evreilor s-au luptat împotriva lui 
Hrist6s ca să-L omoare. ingerii lui Mihail sînt apostolii Domnului" 
care au fost persecutaţi de evrei şi de păgîni pînă ce i-au omorît 

Verset: 8 

"Dar aceştia n-au izbutit, nici nu s-a mai găsit pentru ci loe 
în cer" 

Tîlcuire: 

N-a putut diavolul să-I învingă pe Hristos şi pe apostolii aces
tuia căci a fost învins de Hristos. Hristos l-a putut învinge prin 
moartea Sa, ca din moartea Sa numele acelora (apostolilor) să fie 
cunoscut în lume. Prin predica apostolilor şi a celorlalţi au fost 
alungaţi diavolii. 
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Verset: 9 
"Şi aruncat a fost balaurul cel mare, şarpele cel de demult, 

.~are se chiamă diavol şi satana, cel care înşală toată lumea, arun
-eat a fost pe pămînt şi îngerii lui aruncaţi au fost cu el". 

~-
Tîlcuire: 

Diavolul este numit şarpe, căci pe primul om din lume l-a În
şelat fiind şarpe. A înşelat lumea diavolul şi a fost aruncat cu În
gerii săi pe pămînt. Pămîntul însă cei aleşi l-au descoperit. 

Verset: 10 

"Şi am auzit glas mare, în cer, zicînd: Acum s-a făcut mÎntui
-rea şi puterea şi împărăţia DUllmezeului nostru şi stăpînirea Hris
tosului Său, căci aruncat a fost pîrîşul fraţilor noştri, cel care îi 
pîra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, zÎua şi noaptea". 

Tilcnire: 

Vocea mare din cer este vocea îngerilor păzitori ai mîntuirii 
oamenilor (Le. 15, 17). Mare bucurie este în cer pentru întoarce
Tea unui păcătos. Printr-un păcătos înţelegem neamurile, 99 de 
drepţi sînt evreii (Evl·ei, 7, 29). Diavolul este acuzatorul nostru Ia 
judecată, că ne va arăta faptele cele rele. Dacă ne va acuza în faţa 
hIÎ Dumnezeu că am păcătuit se va scuza pe sine, căci el este me
;reu păcătos. 

Verset: 11 
"Şi ei I-au biruit prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărtu

riei lor şi nu şi-au iubit viaţa lor, pînă Ia moarte". 

Tilcuire: 

Sîngele lui Iisus Hristos este cel ce învinge răul din suflete. 

Verset: 12 

"Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei care locuiţi în aces
tea. Vai însă, pămîntule şi mare, fiindcă diavolul a coborît Ia voi, 
,iwÎnd mînie mare, căci ştie că timpul lui este scurt". 

I'n"'''' ~ 
lUCUtre: 

Bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în acestea. Biserica se de
semnează prin cer. Vai însă pămîntului. 

VerseteZe: 13, 14 

"Iar cînd a văzut balaurul că a fost aruncat pe pămînt, a pri
gonit pe femeia care născuse pruncul. - 14. Dar femeii i s-au d.at 
cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustiu, la locul 
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ei, unde este hrănită acolo o vreme şi vremuri şi jumătate de vre
me, departe de faţa şarpelui". 

Tîlcuire: 

"Dar femeii i s-au dat cele două aripi". Vulturul este Iisus 
Hristos, iar aripile sînt Vechiul Testament şi Noul Tc-siament. Bi= 
serica singură le are pe cele două Testamente. Bisericii i s-a dat 
împărăţia cerurilor. 

Verset: 15 

"Atunci şarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apa ca 
un riu ca s-o ia riul". 

Tîlcuire: 

"Atunci a aruncat şarpele". Fluviu - rîu sînt dorinţele cărnii 
prin care diavolul persecută Biserica. 

Verset: 16 

"Şi pămîntul i-a venit femeii în ajutor, căci pămîntul şi-a des
chis gura sa şi a înghiţit rîul pe care-l aruncase balaurul, din 
gură". 

Tîlcuire: 

Pămîntul sub picioarele femeii este Iisus Hristos, Biserica. 

Verset: 17, 18 

"Şi balaurul s-a aprins de mînie asupra femeii şi a pornit s[i 
facă război cu c,eilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus. - 18. Şi a stat pe nisipul 
mă .. " nI . 

Tîlcuire: 

Moştenitorii din sămînţa Bisericii sînt cei aleşi (sfinţii), care se 
vor naşte la sfîrşitul lumii. 

Capitolul 13 

Verset: 1 

"Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară, care avea zece 
coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece steme şi pe capetele cit 
nume de bulă". 

Tîlcuire: 
"Şi am văzut ridicîndu-se din mare". Acesta este numele luy 

Antihrist. Prin cele 10 coarne arată neamurile care i se vor su-
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pune lui Antihrist. "Duhul cel rău, după cei iese din om umb'lă 
.prin Jocuri fără de apă" (Mt, 12, 43-45). 

Verset: 2 
"Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioa

rele ei erau ca ale ursului, iar gura ca a leilor. Şi balaurul i-a dat 
fiarei puterea lui şi scaunul lui şi stăpînire mare". 

Tîlcui're: 
Prin leopardul care are multe culori arată ipocrizia lui Anti

hrist. 

Verset: 3 
"Şi unul din capetele fiarei era ca injunghiat de moarte, dar 

:rana ei cea de moarte a fost \'Îndecată şi tot pămîntul, minunat, 
se uita după fiară". 

Prin pămînt sînt arătaţi păcătoşii. 

Versete le: 4-10 

Tîlcuire: 

"Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpînirea; 
apoi sau închinat fiarei, zCÎnd: Cine este asemenea fiarei şi cine 
poate să se lupte cu ea! - 5. Şi i s-a dat ei gură să grăiască semc
ţii şi hule şi i s-a dat putere să 'lucreze timp de patruzeci şi două 
de luni. - 6. Şi şi-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumne
leU, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei care locu
iesc în cer. - 7. Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biru
iască,şi i s-a dat ei stăpînire peste toată seminţia şi poporul şi limba 
şi neamul. - 8. Şi i se vor închina ei toţi cei care locuiesc pe pă
mînt, ale căror nume nu sînt scrise, de Ia intemeierea lumii, în 
'cartea vieţii Mielului celui injunghiat. - 9. Dacă are cineva 
urechi - să audă! - 10. Cine ia pc alţii robi, de robie are parte; 
,cine cu sabia va ucide, trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răb
darea şi credinţa sfinţilor". 

TUcuire: 
Aici arată răbdarea sfinţilor În timpul persecuţiei lui Anti

Mist. 

Versetul: 11 

"Am văzut apoi altă fiară, ridicîndu-se din pămînt, ŞI avea 
două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur". 

Tîlcuire: 
Diavolul-Antihrist, va vorbi prin slujitorii săi. Se vor aşeza şi 

tn templu, poate al Bisericii. Va fi foarte cunoscut lumii. 
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Verset: 16 

"Şi-i sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi 
şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn 
pe mîna lor cea dreaptă sau pe frunte". 

Tîlcuire: 

Işi va avea caracterul în mîna dreaptă, căci îşi va răspîndi doc
trina sa Antihrist. Prin semnul din frunte, înţelegem mintea, ară
tînd neînţelegerea sa. 

Verset: 17 

"Indt nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decît numai cel 
care are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei". 

Tîlcuirc: 

Slujitorii lui Antihrist vor face ca şi în timpul de faţă sa se 
creadă că creştinismul este o slujire învechită (ocultă-întune
cată). 

Capitolul 14 
Verset: 1 

"Şi m-am uitat şi iată Mielul stătea pe Muntele Sionului şi cu 
El o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau numele Lui şi nu
mele Tatălui Lui, scris pe frunţile lor". 

TîZcuire: 

Mielul stătea, adică Hristos, deasupra adevăratului Sion, care 
este in cer. 

Versetele: 2, 3 

"Atunci am auzit sunet din cer, ca vuiet de ape multe şi ca bu
buitul unui tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit ca glasul 
celor care cînUl cu alăutele lor. - 3. Şi cîntau o CÎntare nouă, 
înaintea tronului şi înaintea celor patru fiinţe şi inaintea biltrîni·· 
lor; şi nimeni nu putea să înveţe cîntarea decit numai cei o sută 
patruzeci şi patru de mii, care îuseseră răscumpăraţi de pe pă·
mînt". 

Tîlcuire: 
Cei 144 000 feciorelnici, sint cei ce nu s-au căsătorit, copiii şi 

cei ce şi-au păstrat viaţa in feciorie (călugării). Apostolii au fost 
din ei căsătoriţi deci, din rîndul celor 144000 sînt şi din Apostoli 
cei necăsătoriţi. Cîntecul cel nou este cel al Noului Testament. 
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Verset: 4 

"Aceştia sînt care nu s-au întinat cu femei, care sînt feciorel~ 
nici. Acestia sînt care merg după Miel ori unde se va duce. Aceş
tia au fost răscumpăraţi dintre oameni, pîrgă lui Dumnezeu şi Mie
lului". 

Tîlcuire: 

Aceştia sînt cei care nu s-au întinat cu femei căci sînt fecio
relnici. Sînt cei ce nu s-au căsătorit niciodată, păstrîndu-şi ne
atinsă curăţenia, viaţa nepătată. 

Verset: 5 

"Iar în gura lor nu s-a aflat minciună, fiinddi sînt fărăpn
hană". 

TîlcuiTe: 

"In gura lor nu s-a aflat minciună". Care s-au abţinut toată. 
viaţa prin post. Aceştia sînt cei ce au dobindit şi ceea ce au pro
mis prin botez n-au tăgăduit după aceea. 

Versetele: 9, 10 

"Şi al treilea înger a venit după ei, strigînd cu glas puternic: 
Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe frun
tea, sau pe mîna iui. - 10. Va bea şi el din vinul aprinderii lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mîniei Sale, şi se va 
chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea 
Mielului" . 

Tîlcuire: 

Vinul mîniei este ultima pedeapsă a lui Dumnezeu faţă de cei 
necredincioşi. 

Versetele: 12, 13 

"Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dum
nezeu şi credinţa lui Iisus. - 13. Şi am auzit un glas din cer zi
cînd: Scrie: Fericiţi cei morţî, cei care de acum mor întru !Dom
nul! Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de osteneliIe lor, căci fap
tele lor vin cu ei". 

Fericiţi cei ce mor în Domnul ... Au murit veacului de acum, 
apoi şi cărnii (trupului) (Gal. 6, 12). Arată şi pe cei ce vor fi omo
rîţi in Domnul de către Antihrist. 

Versetele: 14, 15, Iii 17, 18, 19 
"Şi am privit şi iată, un nor alb şi Cel Care şedea pe nor era 

asemenea Fiului Omului, avînd pe cap cunună de aur şi în mînă 
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seceră ascuţită. - 15. Şi alt înger a ieşit din templu şi a strigat 
cu glas mare Celui Care şedea pe nor: Trimite secera şi seceră, 
că a venit ceasul de secerat, fiindcă s-a copt secerişul pămîntului. 
- 16. Atunci Cel Care şedea pe nor a aruncat pe pămînt secera 
Lui şi pămîntul a fost secerat. - 17. Apoi alt înger a ieşit din tem-

-1 -1 A .. • '1 ..., -- - .L.A...... 'III o c::"-".... ... 
Il u ceresc, avmtt ŞI el secera ascu~ua . .10. - o)'Î mca un mger a 
ieşit din altar, avînd putere asupra focului şi a strigat cu glas mare 
celui care avea secera ascuţită şi a grăit: Trimite secera ta cea 
ascuţită la cules strugurii viei pămîntului căci boabele ei s-au 
copt. - 19. Atunci îngerul a aruncat, pe pămînt, secera lui şi a 
cules via pămîntului şi ciorchinii i-a aruncat în teascul cel mare 
al mîniei lui Dumnezeu". 

Tîlcuire: 
"Secera" este focul care va cuprinde lumea la sfîrşitul ei, la 

fel ca la început potopul cu apă. Hristos este unul şi va fi o pe
deapsă prin două seceri. Cele două seceri vor arde pe cei drepţi 
şi pe cei nedrepţi, pentru cei drepţi e răscumpărare, pentru cei ne
drepţi este pedeapsă. Sfinţii văzînd nedreptatea acelor zile, vor 
chema să vină dreptatea lui Dumnezeu prin rugăciunile lor. Vi
nul însemnează lumea care-Î hrăneşte pe păcătoşi. Teascul mîni
ei lui Dumnezeu este iadul, căci minia lui Dumnezeu se sfîrşeşte 
in el. 

Verset: 20 
"Şi teascul a fost călcat afară din cetate şi a ieşit sînge din 

teasc pînă la zăbalele cailor, în depărtare de o mie şase sute de 
stadii". 

Tîlcuire: 
Prin "călcare" înţelegem durerea necredincioşilor în iad. Prin 

"cetate" inţelegem Ierusalimul cel de sus, care este format din cei 
aleşi. In afara cetăţii este iadul (1\'It. 13, 49). Prin "sînge" se de
semnează pedeapsa necredincioşilor. 1600 de stadii - falşii creş
tini sînt numiţi (Mt. 7, 14). Prin "cai" îi arată pe falşii păstori ai 
Bisericii, care şi-au făcut slujire nu pentru iubire faţă de Dum
nezeu, ci din iubire faţă de lume (bani). Prin "zăbalele cailor" (cu 
care se conduc caii) desemnează falsele învăţături ale lor. Falşii 
păstori au doctrină în gură, dar la slujbele pe care le fac se văd 
a fi nebuni, căci după exemplul fariseilor, ei zic şi nu fac. Şi care 
nu pot să înveţe ceva, dacă n-ar fi spus Evanghelia, şi în predicile, 
lor anunţă, ameninţă pe păcătoşi că numai pedepsele îi vor face 
răbdători, ca nu cumva să se îndrepteze: le va veni sîngele aces
tora care au pierit ca la cai zăbalele, căci i-au oprit pe păcătoşi de 
a se pocăi. Ei n-au putut să simtă îndreptarea dacă viciile lor (a 
preoţilor) nu le-au înlăturat. 
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Capitolul 15 

Versetele: 1, 2, 3 

Am ~ t . ~ It .. t ~ of • ,. vazu , apOI, In cer, a semn, mare ŞI mInuna.: ,-?ap~e In-
geri avînd şapte pedepse - cele de pe urmă - căci cu ele s-a sfîr
şit mînia lui Dumenezeu 2. - Am văzut ca o mare de cleştar, 
amestecată cu foc, şi pe biruitorii din ispită cu fiara şi cu numă
rul numelui ei, stînd lîngă marea de cleştar şi avînd alăutele lui 
Dumnezeu. - 3. Şi ei cîntau cîntarea lui Moise robul lui Dum
nezeu, şi cîntarea Mielului, zicînd: Mari şi minunate sînt lucru
rile Tale, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule! Drepte şi adevă
rate sînt căile Tale, Impărate al neamurilor!" 

Tîlcuire: 

"Am văzut ca o mare de cleştar, amestecată cu foc". Marea 
de cleştar este focul mistuitor. Primitorii sînt cei ce s-au luptat 
cu Antihrist şi sint omorîţi de acesta. "Alăutele lui Dumnezeu" 
Înseamnă înfrînarea cărnii. Cîntarea lui Moise este Vechiul Testa
ment, iar CÎntecul Mielului este Noul Testament, au predicat cu
vîntul Noului Testament şi al Vechiului Testament. 

Verset: 4 

"Cine nu se va teme de Tine, Doamne, şi nu va slăvi numele 
Tău? Că Tu singur eşti sfînt şi toate neamurile vor veni şi se vor 
închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale s-au făcut cunos
cute". 

Tîlcuire: 

"Toate neamurile vor veni şi se vor închina inaintea Ta". Ară
tat este că după înălţarea Domnului, toate neamurile au venit la 
credinţa În Hristos. "Judecăţile Tale s-au făcut cunoscute" în ziua 
judecăţii, în care se va arăta dreaptă judecata Judecătorului Dum
nezeu. Căci judecăţii ii aparţine eliberarea noastră de osîndire prin 
Răscumpărătorul nostru Iisus Hristos. 

Verset: 5 

"Şi după aceasta, m-am uitat şi s-a deschis templul cortului 
mărturiei din cer". 

Tîlcuire: 

S-a deschis templul Bisericii, templul adevăratei Biserici este 
Patria cerească. In acest loc dorea psalmistul să locuiască (Ps. 
26, 4). Pe acest templu I-a deschis Hristos, că ne-a făcut pe toţi 
credincioşii să trecem Ia împărăţia cea cerească prin El însuşi. . 
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Verset: 6 
"Şi au ieşit din templu cei şapte îngeri cu cele şapte pedepse, 

'îmbrăcaţi în veşmînt de in curat, luminos şi încinşi pe sub sîni, 
,cu cingători de aur". 

Tîlc'Uire: 

Prin cele 7 pedepse desemnează pe cele 7 vicii principale din 
,care va răsări tot răul. Sfinţii le arată în ziua judecăţii pe cele 7 , 
vicii din care a ieşit tot răul. Le vor avea în stăpînire ca prin ju
decata lor să fie pedepsiţi cu pedepse veşnice. 7 Pedepse sînt: 
1 - De la facerea lumii la potop. 2 :- Cei de după potop ce s-au 
'inchinat idolilor, 3 - cei de sub lege care n-au păzit porunca lui 
Dumnezeu, 4 - falşii profeţi care au rătăcit pe poporul lui Dum
nezeu; 5 - credincioşii evrei care L-au omorît pe Hristos şi i-au 
persecutat pe apostoli; 6 - Persecutorii Bisericii care au vrut să 
distrugă credinţa lui Hristos; 7 - Slujitorii lui Antihrist care-l 
vor dispreţui pe Hristos şi care sînt sub scutul lui Antihrist. Aces-
tea sint cele 7 vicii de Ia începutul lumii pînă la sfîrşitul ei. Prin 
"cingătoriIe de sub sîni" îi arată pe propovăduitorii înţelepciunii. 
Prin aceste cingători sint legate inimile sfinţilor între ele şi în 
afară de acestea ei nu pot ieşi decît prin greşeli. 

Verset: 7 
"Şi una din cele patru făpturi a dat celor şapte îngeri şapte 

cupe de aur, pline de mînia lui Dumnezeu, Celui Care este viu în 
vecii vecilor". 

Tilcuire: 

"Una din cele patru făpturi" - Cupele de aur pline cu mînia 
lui Dumnezeu sint predica sfinţilor, care vesteşte minia 'lui Dum
nezeu. Cele 4 făpturi sint cele 4 evanghelii. Sfinţii vestesc mînia 
lui Dumnezeu, şi prin această predică vor grăbi venirea mîniei lui 
Dumnezeu. 

Verset: 8 

"Iar templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu şi 
din puterea Lui, şi nimeni nu putea să intre în templu, pînă ce 
s~ '\~or sfîrşi cele şapte pedepse, ale celor şapte îngeri"~ 

TîIcuire: 

Templul este patria cerească, fumul nu lasă să se vadă ceea ce 
este în casă. Templul este patria cel'ească plină de fum, cei aleşi 
pe aceasta au contemplat-o cu ochii minţii, văzînd ca în ghicitură, 
care este numită prin fumul întunecos. "Vedem acum ca în ghi
titură ca în oglindă, ca prin oglindă în ghicitură, atunci însă faţă 
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către faţă" (1 Cor. 13, 12). Acum cunosc în parte, atunci voi cu
noaşte adevărul şi voi fi cunoscut. Despre cele 7 plăgi, ultima pla
gă va fi Antihl'ist, care va înşela neamul omenesc cu rătăcirile 
sale. Sfîrşirea celor 7 plăgi de le examinăm vom vedea că sînt zi
lele judecăţii, cînd sfinţii îşi vor lua corpurile lor, ca să locuiască 
fără de sfîrşit În patria cerească cu Dumne:.Ieu. De aceasta zice 
Psalmistul: "Fericiţi cei ce locuiesc în casa Domnului, că Te pot 
lăuda în vecii vecilor". 

Capitolul 16 

Verset: 1 

"Şi am auzit glas mare, din templu, zicînd celor şapte îngeri: 
Duceţi-vă şi vărsaţi pe pămînt cele şapte cupe ale mîniei lui Dum
nezeu": 

Tîlcuire: 

"Glasul mare" din templu este vocea Domnului. Propovădui
torii vor arunca cupele lor asupra pămîntului, anunţîndu-Ie păcă
toşilor cuvîntul lui Dumnezeu. 

Verset: 2 

"Şi s-a dus cel dintîi şi a vărsat cupa lui pe pămînt. Şi o bubă 
rea şi ucigaşă s-a ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care 
se închinau chipului fiarei". 

Tîlcuire: 

Primul înger, sînt bărbaţii sfinţi înainte de Lege, care i-au 
mustrat pe cei necredincioşi. Caracterul diavolului sînt cei ce fac 
fapte rele. Prin imaginea fiarei înţelegem viciile, căci diavolul este 
ajutător Ia toate viciile (Filip. 3, 19): "A căror Dumnezeu est~ 
pîntecele ... " (Col. 3, 5). 

Verset: 3 

"Şi al doilea înger a vărsat cupa lui în mare, şi marea s-a pre
făcut în sîngQ ca de mort şi orice suflare de viaţă a murit, din cele 
ce !Jint în mare". 

Acest înger simbolizează înălţarea legii. 

Verset: 4 

Tîlcuire: 

"Iar cel de-al treilea a vărsat cupa lui în riuri şi în izvoarele 
apelor şi s-au prefăcut în sînge". 
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Tîlcuire: 

Ingerul acesta îi arată pe profeţi. Rîurile sînt cele 12 seminţîii 
ale lui Israel. Prin doctrina profeţilor s-a înălţat amărăciunea po
căinţei. A aruncat cupa lui în rîuri şi în izvoare - Cind sfinţii 
profeţi i-au anunţat poporului necredincios cuvîntul lui Dunme·· 
zeu, care i-au ucis pe slujitorii Cuvîntului lui Dumnezeu. 

Versetele: 5, 6 

"Şi am auzit pe îngerul apelor, zicînd: Drept eşti Tu, ~cl 
ce eşti şi Celce erai, Sfinte Doamne, că ai judecat acestea. --
6. Fiincă au vărsat sîngele sfinţilor şi al prorocilor, tot sînge le-ai 
dat să bea. Vrednici sînt!" 

Tîlcuire: 

Este vorba de acel înger văzut de popor prin dreapta judecată!> 
care l-a osîndit pe poporul nedrept. Care au vărsat sîngele pro
feţilor şi au băut sîngele: căci prin moarte vrednică omorîndu-i 
pe cei drepţi ei vor primi moarte veşnică (ucigaşii). 

Verset: 7 

"Şi am auzit din altar, grăind: Aşa, Doamne Dumnezeule,. 
Atotţiitorule, adevărate şi drepte sînt judecăţile Tale!". 

Tîlcuire: 

Prin "altar" îi înţelegem pe sfinţii bărbaţi, care au fost în 
vremea aceia, care laudă dreaptă judecata lui Dumnezeu, care Il 

scăpat de la osîndirea poporului pe Daniel şi pe cei 3 tineri. 

Versetele: 8, 9 

"Apoi al patrulea înger a vărsat cupa lui în soare şi i s-a dat 
să dogorească pe oameni cu focul lui. - 9. Şi oamenii au fost do
goriţi cu mare arşiţă şi au hulit numele lui Dumnezeu, Care are 
putere peste pedepsele acestea, şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă". 

Tîlcuire: 

Al 4-lea înger îl arată pe Hristos, pe apostoli şi pe ceilalţi pro
povăduitori. Soarele este poporul evreu. Prin a 3-a parte din soare 
din lună şi din stele îi arată pe credincioşii care VOI' crede În Hris
tos dintre evrei. Că îngerul al 4-lea a vărsat cupa în soare, arată 
că Hristos şi apostolii sînt legaţi de necredincioşii Iudei şi daţi ro
manilor. Prin aceştia arată foamea şi sabia, prin care au fo~tpe
depsiti toţi evreii. Romanilor li s-a dat de la Dumnezeu putere~ 
să ucidă şi să ocupe ţara lor. Au hulit pe Hristos, căci dacă ei s-ar 
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fii pocăit de nedreptăţile lor şi ar fi crezut pe Hristos,. înseamnă 
/Că ar fi păzit poruncile. 

Verset: 10, 11 

"Atunci al cincilea înger a vărsat cupa lui pe scaunul fiarei şi 
A .... .... .... t· . I!..... t ~ t •• .• .... • 1- 1-1 In lnlpara .. la el s-a lacu~ 11111.<unerlC SI oamenII ISI ffillscau liffiOilC 

de durere.'- 11. Şi au hulit pe Dum~ezeul cerul~i din' pricina du
rerilor şi a bubelor lor, dar de fapt~le lor nu s-au pocăit". 

Tîlcuire: 
Al 5-1ea înger simbolizează pe Sfinţii Părinţi, care s-au lup

tat împotriva ereticilor. Prin semnul fiarei îi arată pe eretici. Fiara 
este diavolul, căci în inimile lor locuieşte diavolul. Sfinţii Părinţi 
au distrus greşelile ereticilor. Prin învăţătura Sfinţilor Părinţi S-a 
înlăturat întunericul învăţăturii ereticilor. "Işi muşcau limbile de 
durere". Fiecare şi-a hotărît erezia sa şi Arie şi Sabelie şi ceilalţi. 
Durerile lor şi bubele lor sînt hulele lor. Prin pocăinţă ar fi scă
pat de ere zia lor. 

Verset: 12 

"Şi al şaselea înger a vărsat Gupa lui în rîul cel mare al Eufra
tului şi apele lui au secat, ca să fie gătită calea împăraţilor de la 
răsăritul soarelui". 

Tîlcuire: 

Al 6-lea înger îi arată pe martiri. Prin fluviul cel mare al Eu
fratului îi arată pe persecutorii Bisericii lui Dumnezeu. Au fost 
pedepsiţi persecutorii Bisericii lui Dumnezeu prin lupta Impăra
tului Bisericii împotriva lor. Prin apă arată însăşi persecuţia. A se
cat apa, adică Sfinţii Martiri au rămas stabili în vestirea cuvîntu
lui lui Dumnezeu pînă ce au trecut toate persecuţiile şi persecu
torii au fost trimişi în iad, pe cînd credinţa creştea şi se răspîndea 
pretutindeni. Să vină îngerul lui Hristos (Maleahi 3, 1-3). La 
Răsărit este Soarele Hristos, care îi va inspira să vină la El şi vor 
veni la El. "Fără Mine nu puteţi face nimic" (Ioan, 15, 5). 

Verset: 13, 14 

"Şi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi 
din gura prooroclilui celui mincinos trei duhuri necurate ca nişte 
broaşte. - 14. Căci sint duhuri demoniceşti, făcătoare de semne 
şi care se duc la împăraţii lumii întregi, să-i adune la războiul zi
lei celei mari a lui Dumnezeu, Atotţiitorul". 

T~7 . lucmre: 
Au ieşit din gura fiarei 3 duhuri necurate. Chemarea neamu

rilor o descrie care vor veni să creadă în Hristos. Arătîndu-1 pe 

15' 227 



Antihrist care va veni aproape de sfîrşitul lumii, cele 3 duhuri ne
curate îi arată pe ucenicii lui Antihrist, care va veni aproape de 
sfîrşitul lumii. Ucenicii lui sînt propovăduitori prin toate oraşele 
lumii şi sînt numiţi duhuri ale diavolului, căci diavolul locuieşte 
în ei şi vorbeşte prin gura lor, care se vede ieşind din gura lui 
Antihrist şi a falşilor lui profeţi şi prin învăţătura ior sînt fiii dia
volului. Broaştele sînt necurate şi trăiesc în lut, la fel şi ucenicii 
lui Antihrist nu se vor sfii să scoată nenumărate vicii şi urîţenii. 
Se duc la împăraţii lumii - prin regii lumii îl arată şi pe popor 
grăbindu-i pe ucenicii lui Antihrist la marea judecată a Atotpu
ternicului Dumnezeu. li arată pe cei ce vor persecuta Biserica lui 
Dumnezeu şi le va fi dată în marea zi a judecăţii pedeapsă fără 
de sfîrşit. Căci s-au sfîrşit persecuţiile lui Antihrist şi s-a apropiat 
judecata lui Dumnezeu. 

Verset: 15 
"Iată, vin ca un fur. Fericit este cel care priveghiază şi păs

trează veşmintele sale, ca să nu umble gol şi să se vadă ruşi-:, 
nea lui!". 

Tîlcuire: 

"Iată vin ca un hoţu Se arată că va veni noaptea (1 Tes. 5~ 
2-3). Fericiţi cei ce priveghiază. Necredincioşii vor rămînea în 
poftele lor stricăcioase şi ei nu vor putea prevedea răul ce va ur
ma şi-şi vor zice că mai pot dormi "Deşteaptă-te cel ce dormi şi 
te scoală din morţi şi te va lumina Hristos" (Efes. 5, 14). Drepţii 
studiind vor prevedea răul care va urma, cei ce şi-au potolit pof
tele cărnii, care s-au luptat cu armele virtuţilor şi s-au luptat im
potriva duşmanilor văzuţi ai lui Dumnezgu şi aşa au ajuns feri
ciţi. Veşmintele sufletelor noastre sînt faptele cele bune. 

Versetele: 15, 16 

"Şi i-au strîns la locul ce se chiamă evreieşte Har-Magherlon". 

Tîlcuire: 

Har-Maghedon este muntele rotund, ceia ce arată ziua judecă
ţii. Munte Rotund îi numeşte pe cei drepţi. Atunci cînd flăcările 
focului vor cuprinde întreaga lume: globul e rotund, de aseme
nea arată şi ridicarea drepţilor. 

Verset: 17 

"AI şaptelea înger a vărsat cupa lui îa văzduh şi glas mare a 
ieşit din templul cerului, de la tron, strigînd: S-a făcut!" 
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Tîlcuire: 

Prin al 7 -lea înger îi arată pe sfinţii propovăduitori, care vor 
fi în vremea lui Antihrist. Prin cer arată vanitatea oamenilor. 
Sfinţii bărbaţi vor denunţa vanitatea şi necredinţa oamenilor, care 
sînt pedepsiţi Ia pedepse veşnice. Glasul cel mare: este vocea sfin
ţilor vestitori. Prin templu se arată Biserica. Prin sfinta Biserică 
va ieşi vocea sfinţilor propovăduitori, căci Biserica este tronul lui 
Dumnezeu şi în El rămîne. "S-a făcut!" aceasta arată că au ajuns 
la sfîrşitul lumii în care se vor împlini toate cele prezise de Dom
nul şi de sfinţi. 

Verset: 18 

"Şi s-au pornit fulgere şi vuiete şi tunete şi s-a făcut cutre
mur mare aşa cum nu a fost, de cînd este omul pe pămînt, un cu
tremur atît de puternic". 

Tîlcuire: 

Prin fulger arată minunile care s-au făcut prin sfinţii lui Dum
nezeu. Citim că cele mai multe semne s-au făcut de către Ilie şi 
Enoh. Vuietele: arată predica sfinţilor. Tunetele sînt groaza focu
lui veşnic. Cutremurul pămîntului arată cutremurarea inimilor 
înţelepţilor. Se înţelege şi trecerea omului de la bine la rău şi sînt 
evreii care vor crede în Hristos. Vor trece şi alţii de la bine la 
rău. Putem să-i înţelegem aici şi pe cei ce n-au păzit credinţa în 
Hristos, ci au urmat rătăcirile lui Antihrist. 

Verset: 19 

"Şi cetatea cea mare s-a rupt in irei părţi şi cetăţile păgînilor 
s-au prăpădit şi Babilonul cel mare a fost pomenit inaintea lui 
Dumnezeu, ca să-i dea paharul aprinderii mîniei Lui". 

Tîleuire: 

"Cetatea cea mare" este cetatea diavolului, formată din toată 
mulţimea ce l-a aprobat. Prin cele 3 părţi în care este împărţită, 
îi arată pe evreii ce n-au vrut să creadă în Hristos, pe păgîni şi pe 
eretici, falşii creştini. Cetatea neamurilor atunci cade cî!!!d va pre
ceda focul venirea lui Dumnezeu la judecată, atunci vor plînge 
neamurile. "Foc înaintea Lui va merge şi va arde pe vrăjmaşii 
Lui" (Ps. 93, 6). Babilonul a fost pomenit inaintea lui Dumnezeu. 
La sfîrşitul lumii este vremea să stea înaintea Domnului şi să dea 
seamă de faptele mîniei sale. Vinul aprinderii mîl!iei este pedeapsa 
cea veşnică, cînd prin facerea judecăţii, toţi necredincioşii şi au
torii răului vor fi pedepsiţi de diavolul. 
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Vcrset: 20 

"Şi toate insulele au pierit şi munţii nu s-au mai aflat", 

TîZcu,ire: 

Munţii şi insulele înseamnă cetatea neamnrilor. Prin insule 
se arată neamul, prin munte conducătorii lor, care au pierit prin 
foc în ziua judecăţii. 

Verset: 2.1 

"Şi grindină mare cit talantul, s-a prăvălit din cer peste oa
meni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu, din pricina pedepsei cu 
grindină, căci urgia ei era mare foarte". 

Tîlcuire: 

Talantul din Evanghelie (Mt, 25, 25). Prin grindina căzută 
peste oameni arată atotputernicia lui Dumnezeu, care îi va pedepsi 
pe păcătoşi şi îi va trimite în iad. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu 
din cauza grindinii. Prin hulă se arată ceea ce este ura potrivni
dIor, pe care în acest fel o vor păstra în inimă şi pe care ei voiesc 
s-o arate. 

Capitolul 17 

Verset: 1 

"Apoi a venit unul din cei şapte îngeri, care avea cele şapte 
cupe, şi a grăit către mine, zicînd: Vino să-ţi arat judecata desfrî
natei celei mari, care săIăşluieşte pe ape multe". 

TUcuire: 

A venit unul din cei şapte ÎHgeri, prin aceasta arată ziua ju
decăţii lumii. Cele 7 cupe sînt predica sfinţilor. Desfrinata cea 
mare este Roma, care a persecutat Bisel.'ica lui Dumnezeu. Stă pe 
ape şi ascultă - adică cuprinde neamuri multe. 

,\,.7' crset: 2 

"Cu care ~-au desfrînat împăraţii pămlRtului, şi cei care 10-
cuiosc pe pămînt s-au îmbătat de vinul desfrinării ei". 

Tîlcuire: 

Cu ea s-au desfrînat toţi regii Romei. Vinul desfrînării ei -
sint diferitele greşeli şi crimele pe care le-a făcut cetatea necre
dinţei. Şi necredincioşii se vor desfrîna cu crimele diavoleşti ale 
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acesteia. Pămîntul - îi arată pe toţi locuitorii care au aprobat 
aceasta. Pînă ce va scoate din minţi frica de Dumnezeu, ca să 
arunce toate bunătăţHe (Iov. 15, 16). 

Verset: 3 

"Şi m-a dus, cu duhul, În pustiu, şi am văzut o femeie şezînd 
pe o fiară roşie, IJlină cu nume de hulă, avind şapte capete şi zece 
coarne". 

Tîlcuire: 

Prin pustie desemnează mulţimea tuturor necredincioşilor, că 
ei sînt lipsiţi de Dumnezeu şi sînt aruncaţi de Ia Dumnezeu. In pus
tiu va veni femeia desfrînată care este formată din multe cetăţi 
ale diavolului a nedreptăţilor. Fiara adevărată îl arată pe diavo
lul, că are vopsea ro~ie ca a singelui, prin singe arată însăşi moar
tea, căci diavolul este sanguin, este autorul morţii şi al tuturor 
pierzărilor. Plină cu nume de hulă, este autorul hulelor. 
!~li", 

Verset: 4 

"Şi femeia era îmbrăcată in purpur~ şi în stofă stacojie şi Îm
podobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, avind în 
mînă un pahar de aur, plin de urîciune şi de necurăţiile flesfrî
nării ei". 

Tîlcuire: 

Purpura este ca sîngele, roşii sint hainele regilor, arătînd pu
terea lumească a veacului. Prin sînge arată însăşi moartea. Prin 
veşmintele de purpură înţelegem şi lucrurile necredincioşilor, care 
vor fi condamnaţi 'la moarte veşnică. împodobită cu aur, arată 
însăşi înţelepciunea. Femeia cea aurită avea înţelepciunea veacu
lui acestuia, care este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Pietre 
scumpe şi mărgăritare, arată elocvenţa acestui veac. Paharul de 
aur ce-I avea în mînă arată învăţătura filozofilor şi a poietHor. 
Plin de urîciune şi de necurăţia desfrinării; învăţătura filozofilor 
şi a poieţilor era plină de minciună, cuprinzînd toate greşelile nea
mului omenesc. 

Verset: .5 

,,Iar pe fruntea ei scris nume tainic: BabiIomd cel mare, mama 
desf:dnatelor şi a urîciunilor pămîntului". 

Tîlc'11ire: 

Prin frunte şi faţi'i îI araLl pe om, de altfel şi necredindo:3;i 
din hlCl';lrHe lor sint cunoscuţi (Pl'Ov. 20, 2). Prin frunte şi fa1.r; rle 
aran lucrul necredincioşilor că se vud din lucrurile lor că s'nt 
fiii diavolului, cetăţ.enii necredinţei. 
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Verset: 6 

"Şi am văzut o femeie, beată de singele sfinţilor şi de singele 
mucenicilor lui Iisus, şi văzînd-o, m-am mirat cu mirare m~lre'·. 

Tîlc'llire .~ 

Inseamnă că era nebună, dadi era beată de singe. Deci faţă de 
mila lui Dumnezeu era nebună. Si ne-am mirat: s-au mirat cre-, 
dincioşii văzînd şi pe alţi nebuni care s-au depărtat de frica lui 
Dumnezeu. 

Verset: 7 

.,Şi îngerul mi-a zis: De ce te miri? Eu îţi voi spune taina fe
meii şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele 
zece coarne". 

Tîlcuire: 
Fiara aceasta este diavolul, care a fost înainte de venirea lui 

Hristos pe pămînt, stăpînind neamul omenesc. Fiara pe care ai 
văzut-o a fost şi nu mai este. Diavolul care a stăpînit neamul ome
nesc înainte de venirea lui Hristos este arătat aici. 

Verset: 8 

"Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se suie din 
adinc şi să meargă spre pieire. Şi se vor mira cei care locuiesc pe . 
pămînt ale căror nume nu sînt scrise de la întemeierea lumii în 
cartea vieţii văzînd pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta". 

Tîlcuire: 
"Se suie din adînc" arată venirea lui Antihrist, cînd va veni 

va ieşi satana din carcera sa, şi va seduce toate neamurile. 
Şi va fi pedepsit cu tofi sateliţii săi, spre pedeapsă veşnică. Şi se 
vor mira cei ce locuiesc pe pămînt. Locuitorii pămîntului trebuie 
inţeleşi cei ce s-au facut mai mari ca Dumnezeu, pe care îi va cu
prinde Antihrist. Se vor mira cei rînduiţi vieţii veşnice văzînd 
fiara, acestea sînt semnele făcute de diavol prin Antihrist şi ado
rind in Antihrist pe diavol. 

Verset: 9 

"Aici trebuie minte care are înţelepciune. Cele şapte capete 
sînt şapte munţi deasupra cărora şade femeia". 

Tîlcuire: 
Aceasta arată că este mare întunecime şi sensul aceleia este 

ascuns. Şi noi să-I rugăm pe Dumnezeu să înlăture acest întuneric. 
Prin cele 7 capete vor stăpîni tot neamul omenesc. 
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Verset: 10 

"Dar sint şi şapte împăl'aţi: cinci au căzut, unul mai este, ce
lălalt încă n-3 venit, iar cînd va veni are de stat puţină vreme". 

Tilcuire: 

Sînt 7 împăraţi, 5 au venit, celălalt încă n-a venit, mai este unul. 
Primul cap al diavolului a pierit prin potop (primul împărat). Fiii 
lui Dumnezeu mergeau înainte de potop În cIoaca iadului. Al doi
lea cap după potop a fost pînă la darea Legii, in aceiaşi pierzare 
mergeau şi aceştia şi erau ţinuţi acolo. L-au omorît şi pe al 3-Iea, 
căci poporul lui Dumnezeu după primirea Legii s-a Închinat ido
lilor. In al 4-lea loc sînt falşii profeţi şi care au ajuns în acelaşi 
loc al pierzării, că au amăgit poporul lui Dumnezeu. In al 5-Iea 
loc sînt nedrepţii iudei care au omorit pe Domnul Hristos şi i-au 
prigonit pe Apostoli, aceştia sînt puşi în locul al 5-lea. Cei 5 au 
căzut prin cucerirea romanilor. Unul mai este, păgînii care sint 
persecutorii Bisericii lui Hristos şi sînt puşi pe 'Jocul 6, că au per
secutat Biserica lui Dumnezeu, din care cauză şi acest Ioan era în 
Patmos. Celălalt încă n-a venit, acesta este Antihrist care va fi 
pus în locul 7 şi cînd va veni îi va rămînea timp scurt, căci Dom
nul nostru Iisus Hristos îl va ucide cu duhul gurii Sale, şi-I va 
omorî: arătînd venirea Sa. Şi de n-ar scurta Domnul zilele acel8a~ 
zilele persecuţiei lui Antihrist, n-ar mai scăpa nici un trup (Mc. 
13, 20), aici vorbeşte de cei alc,5i. 

Verset: 11 

"Şi fiara care era şi nu este - este al optulea, deşi este dintre 
cei şapte şi merge spre pieire". 

Tîlcuire: 

Fiara a 8-a era diavolul, care stăpînea neamul omenesc înainte 
de venirea lui Hristos. Cele 7 părţi sînt toţi cei ce I-au urmat, 
iar a 8-a parte este diavolul cu ceilalţi diavoli şi merge spre 
pieire. 

Verset: 12 

"Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sint zece împăraţi, can~ 
încă n-au luat împărăţia, dar cale VOI' lua stăpînire de împăraţi, 
un ceas împreună cu fiara". 

Tîlcuire: 
Cele 10 coarne sint cei zece ingeri, care vor distruge împără

ţia romanilor. La inceput Asia şi-a obţinut partea, apoi turcii, apoi 
vaneIaIii au ocupat Africa, goţii Spania, longobarzii Italia şi bur
,unzii GaIia, ostrogoţii Germania. Stăpînirea de o oră, vor fi pri-
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mii regio Le va rămînea puţin ca să stăpînească asupra neamuri
lor singuri. Şi vor da partea lor fiarei. 

Versetele: 13, 14 

"Ace~tia au un singur cuget şi puterea şi stăpînirea lor o dau 
fiarei 14. - Şi vor POf11i război împot.ri'va Mielului, dar Mielul ii 
va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Impăratul împăraţi
lor şi vor birui şi cei împreună cu El - chemaţi şi aleşi şi cre-
dinciosi" . , 

TiZcuire: 

Un cuget şi o voinţă în rău. Se va lupta cu Mielul va porni 
luptă împotriva Bisericii lui Dumnezeu, cmorind poporul lui 
Dumnezeu. Este Domnul domnilor, este Regele regilor, este Regele 
Sfinţilor, aleşi şi credincioşi. Aleşii rămîn-în veşnicie. 

Verset: 15 

"Şi mi-a zis: Apele pe care le-ai văzut şi deasupxa cărora şade 
desfrînata, sînt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi". 

Tîlcgire: 

Prin ape înţelegem neamurile pe care le-au strtpînit romanii. 

Verset: 16 

"Şi cele zece coarne pc care le-ai văzut şi fiara vor uri pe 
desfrînată şi o vor face pustie ~i goală şi Clunea ei vor mÎnra-o şi 
pe ea vor arde-o cu foc". 

Tilcuire: 

Cele 10 coarne pe Roma cea desfrinată o arată, care pentru 
a-şi apăra pe falşii ei dumnezei l-a persecutat pe Dumnezeu crea
torul său. Vor uri fiara - vor lua arma şi vor distruge imperiul 
roman. VOi' minca carnea ei - vor lua bogăţiile ei. Şi vor arde-o 
cu foc - Sub ocupaţia acestor neamuri au fost arse castele le 
romane. 

Verset: 17 

"Pentru că DumneZ4\ll a pus in inimile lor să facă voia Lui şi 
să se întiinească într-un gînd şi să dcafiarci împărăţia lor, pînă 
se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu". 

'1" 1 • Lcmre: 
"Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia Lui" adică i-a lă

sat să distrugi cetatea Romei, se împlinesc profeţiile. Aceştia după 
ce au făcut cele prezise, au făcut voia lui Dumnczeu, apoi se vor 
deda la crime diavol~ti, supunîndu-se diavolului. 
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Verset.: 18 

"Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care arc 
stăpînire peste împăraţii pămintului". 

Tilcuire: 
Femeia este cetatea Imperiului roman. E.'l a fost distrusă de 

cei necredincioşi care stăpînesc neamul omenesc. 

Capitolul 18 

Verset: 1 

"După acestea, am văzut alt inger, pogorîndu-se din cer, avind 
putere mare, şi pămîntul s-a luminat de slava lui". 

Tîlcuire: 

Ingerul este Hristos, care a coborît din cer pe pămînt, ca să-i 
ridice pe oameni la cer. A vea putere mare - ca şi Tatăl, egal în
tru toate cu Tatăl. "Pămîntul s-a luminat de slava lui" prin învă
ţarea credinţei Lui, neamul omenesc a fost eliberat de sub stăpî
nirea întunericului a necredinţei şi a neştiinţei. 

Verset: 2 

"Şi a strigat cu glas puternic şi a zis: A căzut! A căzut Babi
lonul cel mare şi a ajuns locaş demonilor, inchisoare tuturor du
hurilor necurate, şi colivie tuturor păsărilor spurcate şi urîte". 

Tîlcuire: 

Glasul puternic este învăţătura Evangheliei lui Hristos care 
strigă: A căzut Babilonul cel mare. Insuşi Iisus a făcut să cadă 
Babilonul. A căzut prin propovăduirea Evangheliei care a ridicat 
mulţime de aleşi, căci prin credinţa în Hristos s-a făcut cetatea 
sfîntă care este (Hristos) Biserica. A căzut a doua oară, căci în 
ultimele zile va lua pedeapsă veşnică. " A ajuns locaş demonilor". 
Inchisoarea tuturor duhurilor celor necurate - demonii sînt du
ImriIe necurate. A ajuns locaş, inchisoare, - îngerii cei buni îi pă-

. 1· v • "'* """f· ........ • ..... r .l" 1 ... zesc pe cel a_eşI ea ia nu mal paca"masca ŞI sa pIara . .La ICI ŞI ora-
cii îi păzesc pc necredincioşi ca nu cumva să facă ceva în afară de 
nedreptăţile lor şi aşa să se mîntuiască. 

Verset: 3 

"Pentru că din vinul aprinderii desfrînării ei au băut toaie 
neamurile şi împăraţii }lilmlntului s-au desfrînat cu ea şi neguţâ
torii lumii din mulţimea desfătărilor ei s-au imbogăţitf'. 
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Tîlcuire: 

Din vinul desfrînării ei au băut toate neamurile. Prin negu
ţătorii lumii îi înţelegem pe iubitorii acestui veac, care şi-au vîn
dut sufletele lor pentru a-şi aduna bogăţii. Sufletele lor sînt vani
toase căci s-au vîndut demonilor J)entru a aduna bogăţii. In cei 
aleşi însă se lucrează toată virtutea, ca să cîştige bogăţiile cele 
cereşti (Ierem. 9, 15) 

Verset: 4 

"Am auzit, apoi, alt glas din cer, zicînd: Ieşiţi din ea, poporul 
meu, ca să nu vă împărtăşiţi din păcatele ei şi să nu luaţi din pe
depsele ei". 

Tîlcuira: 

In acest loc, cerul este Biserica, vocea din cer este vocea care 
iese din propovăduitorii Bisericii. "Ieşiţi din ea poporul meu". 
Dumnezeu prn propovăduitorii Săi îi chiamă PQ cei aleşi să iasă 
dill. Babilon nu cu trupul, ci cu mintea. "Ca să nu vă împărtăşiţi 
din păcatele ei" că cei ce consimt să iasă elin Babilon, vor arunca 
faptele rele ca ale unui nebun (Ps. 25, 4). "Să nu luaţi din pe
depsele ei" prin pedepse le înţelegem pe cele ce sînt pregătite ne
.credinciosilor. , 

Verset: 5 

"Fiindcă păcatele ei au ajuns pînă la cer şi Dumnezeu Şi-a 
adus aminte de nedreptăţile ei". 

Tîlcuire: 

Dumnezeu prevede în Atotputernicia Sa nedreptăţile Babilo
nului şi şi-a adus aminte de nedreptăţile lor şi le va pedepsi 
veşnic. 

Verset: 6 

"Daţi-i înapoi, precum v-a dat şi ea şi, după faptele ci, cu mă
sură îndoită, indoit măsuraţi-i; în paharul în care v-a turnat, tur
naţi-i de două ori". 

Tîlcuire: 

Cei aleşi îi vor judeca pe cei necredincioşi (Mt. 19, 28). "Cu 
măsură îndoită". Dubla măsură sînt persecuţiile duble ale Babi
lonului asupra celor aleşi de Dumnezeu - asupra sufletului şi 
asupra trupului. Dubla pedeapsă o vor primi îndoit măsurată, pe
deapsa tem~orală şi pedeapsa cea veşnică. "in paharul în care v-a 
turnat" prin pahar înţelegem suferinţele prin care au trecut sfin
ţii de la aceşti nedrepţi. 
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Verset: 7 

,,Pe cît s-a mărit pe sine şi a fost în desfătări, tot pe atîta da
ţi-i chin şi plîngere. Fiindcă în inima ei zice: Şed ca împărăteasă 
şi. văduvă nu sînt şi jale nu voi vedea nicidecum!". 

Tîlcuire: 

"Pe cît s-a mărit daţi-i chin" Pe cît s-a mărit, dîndu-se mai 
'presus de toate viciile la care s-a dedat, pe atît de mari chinuri 
'iă ia. Fiindcă în inima ei zice - Babilonul este împărăţia, nu este 
văduvă de bunurile temporale şi de lucrul în care se desfătează. 
Cei necredincioşi ştiu că pentru crime sînt demni de condamnare 
'Şi îşi spun că l'lU vor vedea jale, vor înlătura amintirea din minte 
;a morţii, ca să nu fie tulburaţi de tristeţea cugetului şi a min
:ţii lor. 

Verset: 8 

"Pentru aceea într-o singură zi vor veni pedepsele peste ea: 
moarte şi tînguire şi foamete şi focul va arde-o de tot, căci pu
ternic este Domnul, Cel Care o judecă". 

Tîlcuire: 

"Intr-o singură zi vor veni pedepsele". In zilla judecăţii, va 
veni moartea care arată aici moartea a doua. Prin foame, tînguire 
şi foc arătînd neliniştea care ii l"a cuprinde şi focul cel veşnic care 
îi va arde (1 Cor. 10, 11). Prin "neguţătorii pămîntului" arată pe 
iubitorii veacului acestuia, prin ei înţelegem şi pe cei ce au adunat 
bogăţii ca să fie lăudaţi de oameni. Se poate înţelege şi aceia care 
vind treptele bisericeşti, pe care îi condamnă Scriptura. Episco
'pii sînt desemnaţi, care trec sub tăcere adulteruI preoţilor şi ar
hidiaconiIor şi care prin autoritatea pe care au primit-o de la epis
>copi pot să continue. Sînt preoţii care pentru faptele lor temîn
du-se că vor fi condamnaţi sînt mai sîrguincioşi în serviciul diaco
nHor decît în celelalte, sînt inimile preoţilor vîndute diavolului. 
Dacă este urît cel ce vinde pe alt om, cu atît mai mult sînt oamenii 
'care vînd pe oamenii lui Hristos, care i-a răscumpărat cu sîngele 
Său, să-i vinzi diavolului este luau ruşinos. Plata negustoriei lor 
,este iadul. 

Verset: 12, 13, 14 

"Marfă de aur şi de argint, pietre preţioase şi mărgăritare, vi
'Son şi porfiră, mătase şi stofă stacojie, tot felul de lemn bine mi
rositor şi tot felul de lucruri de fildeş, de lemn de mare preţ şi 
marfă de aramă şi de fier şi de marmoră. - 13. Şi scorţişoară şi 
balsam, mirodenii şi mÎl", tămîie şi vin, untdelemn şi făină de grîu 
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curat, grîu şi vite, oi, cai şi căruţe, trupuri şi suflete de oameni. 
- 14. Şi roadele cele dorite de sufletul său s-au dus de la tine 
şi toate cele grase şi strălucite au pierit de la tine şi niciodată nu 
le vor mai găsi". 

Tîlcuire: 

In toate se condamnă avariţia şi luxul Babilonului. Aur, tă
miie şi celelalte - vor merge în focul cel veşnic cei ce aN. ucis 
oameni sau au vîndut, au curvit şi preacurvit. Avariţia este re
gina lumii, iar fiica ei este luxul. 

Verset: 15, 16, 17 

"Iar neguţătorii se aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe 
urma ei, vor sta departe, de frica chinurilor ei, plîngînd şi tîn
guindu-se. - 16. Şi zicind: Vai! Vai! Cetatea cea mare, cea Îll
veşmîntată în vison şi în porfiră şi în stofă stacojie şi împodobită 
cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare! Că într-un ceas s-a 
pustiit atîta bogăţie! - 17. Şi toţi cîrmacii şi toţi cei care plutesc 
pe mare şi corăbierii şi toţi cîţi lucrează pe mare stăteau departe". 

Tîlcuire: 

Neguţătorii vor sta departe de frica chinurilor. Prin mare in
ţelegem acest veac, prin cîrmaci pe conducătorii nedrepţi, pe cei 
ce navighează din loc, pe cei ce merg şi asupresc pe săraci şi se 
dedau la păcatele lor zilnice . . 

Versetele: 18, 19 

"Şi litrigau, uitîndu-se la fumul focului în care ardea şi ziceau: 
Care cetate e asemenea cu cetatea cea mare! - 19. Şi îşi puneau 
ţărînă pe capetele lor şi strigau plingînd şi tînguindu-se ii zicind: 
Vai! Vai! cetatea cea mare, in care s-au îmbogăţit din comorile ei 
toţi cei care ţin corăbii pe mare, că într-un ceas s-a pustiit!". 

Tîlcuire: 

Vor vedea f«Jcul, adică locul unde a fost Babilonul, căci ei in~ 
şişi au fost Babilonul. .Jşi pUBeau ţărînă pe cap". Prin cap arată 
înţelepciunea, mintea. Prin cenuşă arată păcatele. lşi acopereau 
mhltea cu cenuşa păcatului. 

Venet: 20 

"Veseleşte-te de ea, cerule, şi voi sfinţilor, şi voi apostolilor? 
şi voi prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate, În jude
cata ce aţi avut cu. ea". 
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Tîlcuire: 

"Veseleşte-te de ea cerule" Cerul - îngerii. Prin Apostoli îi 
arată pe Părinţii Noului Testament, iar prin profeţi pe Patriarhil 
Vechiului Testament. Se vor bucura în ziua judecăţii, cînd se vor 
pedepsi păcatele şi toate relele. 

Ve1'set: 21 

"Iar un înger puternic a ridicat o piatră, mare cît o piatră de 
moară, şi a aruncat-o în mare, zicînd: Cu astfel de repeziciune 
va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu se va mai afla". 

Tîlcuire: 

Ingerul este Iisus Hristos. Piatra de moară arată mulţimea ne
<credincioşilor. Marea arată iaduI, în care vor fi aruncaţi cei ne-
1:redincioşi. Ingerul a aruncat piatra în mare - In ziua judecăţii 
UOBmului nostru Iisus Hristos, va judeca cu judecată dreaptă 
ltoată mulţimea necredincioşilor şi-i va trimite în iad. 

Ve1'set: 22, 23 

"Şi glasul celor care zic din chitară şi din gură, din flaut şi 
din trîmbiţă nu se va mai auzi de acum înainte şi nici un meşte
şugar de orice fel de meşteşug nu se va mai afla În tine şi huruit 
,de mori nu se mai auzi în tine niciodată! - 23. Şi niciodată lu
mina lămpii nu se va mai ivi în tine; şi glasul de mire şi de mi
reasă nu se vor mai auzi În tine niciodată, pentru că negulătorii 
tăi e~au stăpînitorii lumii şi pentru că toate neamurile s-au rătă
,cit cu fermecătoria ta". 

Tîlcuire: 

"Glasul celor ce zic din chitară" aceste glasuri sînt 
,ce rimele Babilonului. Nu se vor mai auzi acestea în Ba
bilon, deoarece au fost aruncate în iad. Lumina necredincioşilor 
se va stinge. "Negnţătorii ei erau stăpînii acestei lumi" - Bi
serica îşi are negustorii ei, iar Babilonul îi are pe ai săi. Neguţă
torii vor lua tezaurele lor în cer, unde furii nu pot să le sape şi 
:să 'le fure (Mt. 4, 20). Neguţăto:rii Babilonului şi-au luat plata pe 
pămînt, unde furii le sapă şi le fură. Prin fermecătoriiIe lor s-au 
:rătăcit toate neamurile, care sînt diferitele greşeli prin care nea
mul omenesc este dezamăgit. 

Verset: 24 

"Şi s-a găsit în ea sînge de prooroci şi de sfinţi şi sîngele tutu
ror celor injungaiafi pe pămînt". 



Tîlcuire: 

"S-a găsit în ea sînge de prooroci şi de sfinţi". Sîngele sfinţi
lor sint crimele prin care i-au ucis pe sfinţi, că zice Domnul către 
evrei înţelegînd pe toţi ucigaşii: "Ca să cadă asupra voastră tot 
sîngele drepţilor, răspîndit pe pămînt" (Mt. 23, 35). 

Capit O lui 19 

Versetele: 1, 7 

1 
! 

I , 

f 
I 

"După acestea, am auzit, în cer, ca un glas puternic de mulţime :r ..... 
multă zicînd: Aliluia! Mîntuirea şi slava şi puterea sînt ale Dum- I 
nezeului nostru! - 7. Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-i dăm 
slavă, căci a venit nunta Mielului şi mireasa Lui s-a pregătit". 

Tîlcuire: 

"După acestea s-a auzit in cer Aliluia". Pentru că Domnul 
Dumnezeul nostru este împărat. Aceasta este lauda cu care lău
dăm pe Domnul,că a distrus împărăţia diavolului, pierzătorul 
nostru. Bucuria aceasta este mila pe care a revărsat-o prin Bise
rică, căci a venit nunta Mielului şi Mireasa s-a pregătit, vom fi ca 
un trup (Efes. 5, 31), căci Apostolul vorbeşte despre Hristos şi 
Biserică. 

Verset: 8 

"Şi i s-a dat 'ei să se înveşmînteze cu vison curat, luminos, căci 
visonul sînt faptele cele drepte ale sfinţilor". 

Tîlcuire: 
Mireasa este Biserica care este numită soţia Mielului. Visonul 

sînt faptele sfinţilor cu care a fost împodobită Biser~. 

Verset: 9 

"Apoi mi-a zis: Scrie: Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mie
lului! Şi mi-a zis iar: Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui 
DumDezeu" . 

Tilcu-i1~e: 

"CiNa nunţii Mielului" este acum cînd în Biserică se pasc din 
EV8mghelie. Cina cea adevărată va fi, cînd după inviere se vor bu
cura de f~ricirea măririi celei veşnice. Prinzul de acum nu-i face 
pe taţi fericiţi, căci ei văd acum şi binelg şi răul. Aceia vor fi cu 
adevărat fericiţi, care la Cina cea de după sfîrşitul lumii, vor fi 
părtaşi Ia Cina cea de atunci. 



Verset: 10 

"Şi am căzut înaintea picioarelor lui, ca să mă închin lui. Iar 
el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta! Sînt împreună sIujtor cu tine 
şi cu fraţii tăi, care au mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu în chi
nii-te, căci mărturia lui Iisus este duhul proorociei". 

Tîlcuire: 

"Am căzut înaintea picioarelor lui". Mărturia lui Iisus Hris
tos este duhul profetic al Vechiului Testament şi duhul profe
tic pe care l-a avut Iisus Hristos. 

Verset: 11 

"Şi am văzut cerul deschis şi iată un cal alb, şi Cel Care şe
dea pe el se numea Credincios şi Adevărat şi judecă şi se războ
ieşte intru dreptate". 

Tîlcuire: 

Va veni Hristos cu sfinţii Săi şi El însuşi îl va omori pe Anti
hrist şi pe slujitorii lui. Cerul este (Hristos) Biserica. Calul alb 
este Fiul lui Dumnezeu înălţat. Dumnezeu, la judecată, va aduce 
în faţa sa toate păcatele necredincioşilor şi crimele lor, şi fiind 
Dumnezeu drept, judecă cu dreptate şi pedepseşte. 

Verset: 12 

"Iar ochii Lui sînt ca para focului şi pe capul Lui sînt cununi 
multe şi are nume scris pe care nimeni nu-l înţelege decît nu
mai El". 

Tîlcuire: 

"Ochii lui Dumnezeu" sînt Duhul lui Dumnezeu. "Cununile 
de pe cap" sînt mulţimea sfinţilor". Şi avea nume scris pe care 
nimeni nu-l putea inţolege numai FI". Numele este Cuvîntul lui 
Dumnezeu. Ştim că Tatăl este fără de început, Ia fel şi Fiul şi în 
ce fel este aceasta n-o ştim. Numai El se ştie pe Sine. 

Verset: 13 

"Şi este îmbrăcat în veşmînt stropit cu sînge şi numele lui se 
chiamă Cuvîntul lui Dumnezeu". 

Tîlcuire: 

Prin "veşmînt" înţelegem trupul lui Iisus Hristos. Prin "Sînge" 
arată păcatele noastre, p8utru care a fost omorît El. Prin veşmînt 
se mai poate înţelege şi mulţimea sfiaţilor, iar prin sînge martirii. 
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Verset: 14 

"Şi oştile din cer veneau după El, călare pe cai albi, purtînd 
veşminte de vison alb, curat". 

TîZcuire: 

Prin "cer" intelegem Biserica. Prin "oştile" ce-L urmau pe El, 
înţelegem pe sfinţii care se vor naşte la sfîrşitul lumii şi care se 
vor lupta împotriva lui Antihrist. Căci este timpul pe care ei îl 
vor stăpîni. Veşmintele sînt faptele lor. 

Verset: 15 

"Iar din gura Lui ieşea sabie ascuţită, ca să h,vească pe pă
gîni cu ea. Şi El îi va păstori cu toiag de fier şi va călca teascul 
vinului aprinderii mîniei lui Dumnezeu, Atotţiitorul". 

Tîlcuire: 

"Gura Domnului" este propovăduirea acestuia. Prin "sabie" 
înţelegem Scripturile divine. A lovit Hristos cu sabia Sa neamurile, 
distrugînd prin învăţăturile Sale toate rătăchilc. "li va păstori cu 
toiag de fier", prin "toiag" Înţelegem Evanghelia. Hristos domneşte 
cu toiag de fier peste neamuri, cînd prin doctrina sfinţilor şi pe 
evrei îi întoarce la credinţa Sa şi pe aleşii Săi îi apără de rătăci
rile lui Antihrist. Va călca teascul vinului aprindel'ii miniei lui 
Dumnezeu - este ultima pedepsire a necredincioşilor în iad. 

Verset: 16 

"Şi pe haina Lui şi pe coapsa Lui are nume scris: Impăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor". 

Tîlcuire: 

"Haina Lui" sînt sfinţii Lui. Prin "coapsă" arată originea 
omenească a Mintuitorului. Prin Sfinţii Săi se cunoaşte El, ca 
fiind Dumnezeu adevărat, Rege al regilor (Sfinţilor). Prin coapsă 
mai putem înţelege şi pe Părinţii Vechiului Testament din care 
îşi trage originea omenească Hristos. 

TT ______ 1_~,.., "'In 
V eTSeL: 1 1, 1 (\ 

"Apoi am văzut un înger stînd în soare; Şi a strigat cu glas pu
ternic grăind tuturor păsărilor care zboară spre înaltul cerului: 
Veniţi şi vă adunaţi Ia ospăţul cel mare al lui Dumnezeu. - 18. 
Ca să mîncaţi trupurile împăraţilor şi trupurile căpeteniilor şi 
trupurile celor viteji, şi trupurile cailor şi ale călăreţilor lor, şi 
celor mici şi celor mari". 
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Tîlcuire: 
"Un înger stind în soare" aceştia sînt propovăduitorii de Ia 

sfîrşitul lumii. Ingerul stătea în soare, adică în Hristos - sfinţii 
propovăduitori se vor Întări În Hristos şi nici o persecuţie nu-i 
va putea clăti din credinţă. Grăind tuturor păsărilor - prin pă
sări sînt desemnaţi toţi credincioşii care vor fi în viitor. "Zboar[l 
în Înaltul cerului" - locuiesc pe pămînt, însă mintea lor locu
ieşte în ceruri. Cerul este Biserica prin Biserică zboară sfinţii. 
Veniţi la "Ospăţul cel mare" Cina cea mare a Domnului care este 
alta decît osîndirea necredincioşilor. Drepţii văzînd pedepsirea 
păcătoşilor, se vor îndrepta spre fapte bune (Ps. 57, 11) 

Verset: 19 
"Am văzut fiara şi pe împăraţii pămîntului, oştirile lor adu

nate, ca să facă război cu Cel Care şedea pe cal cu oştirea Lui", 

Tîlcuil'e: 
"Fiara" este Antihrist, care va face război cu sfinţii. Este vre

mea cind Antihrist şi mulţimea neamurilor fără de sfîrşit se vor 
deda Ia Persecutarea Bisericii lui Dumnezeu şi se vor strădui să 
stingă numele lui Hristas din luma. 

Versetele: 20, 21 
"Şi fiara a fost răpusă, şi cu ea prorocul mi11(~inos, cel care 

făcea înaintea ei semne cu care amăgise pe cei ce au purtat sem
nul fiarei şi pe cei care s-au închinat chipului ei. Amîndoi au fost 
aruncaţi de vii in iezerul de foc, unde arde pucioasă. - 21. Iar 
ceilalti au fost ucişi cu sabia care ieşea din gura Celui Care şedea 
pe cal şi toate păsările s-au săturat din trupurile lor", 

Tîlcuire: 
Va fi ucisă fiara şi falşii profeţi, cînd se vor împlini cele zise 

de Apostolul Pavel "Pe care Domnul Hristos îl va ucide cu Duhu I 
gurii sale" cînd vor fi pedepsiţi în focul cel veşnic Antihrist şi fal
şii profeţi ai acestuia, vor fi trimişi în iezerul cel de foc. Aceasta 
arată că vor stărui în răutatea lor pînă la sfîrşitul vieţii. De moar
tea lui Antihrist se vor bucura nenumăraţi aleşi, pentrucă i-a 
scăpat Dumnezeu de duşmanii cei răi, ucigînd pe toţi cei ce i-au 
persecutat pe sfinţi. 

Capito lui 20 
Ve7'set: 1 
"Apoi am văzu un inger, coborîndu-se din cer, avînd cheiO\ 

adîncului şi un lanţ mare în mîna lui". 
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Tîlcuire: 

Aici arată osîndirea diavolului. Trei sînt pedepsele cu care 
este osîndit diavolul. - 1. Osîndirea primă cînd a fost aruncat 
din cer, din fericirea cea mare din cauza nedreptăţii sale; - 2. A 
doua osîndire a fost aceasta, CL'1d prin moartea Lui Iisus Hristos 
pe Cruce, a fost legat în întuneric şi neamul omenesc este scăpat 
ee sub puterea lui. - 3. A treia osîndire va fi atunci cînd la Ju
decata din urmă va fi trimis în iad, cu toţii necredincioşii, în chi
nurile cele veşnic,e. Ingerul acesta este Iisus Hrist6S, iar coborî
rea din cer este Intruparea Lui. "Cheia adîncului" este însuşi ia
duI, căci El permite să fie scoşi din iad pe cei ce vrea EI, şi pe care 
vrea îi lasă să cadă în această pedeapsă şi cu dreptate. "Prin Lanţ'~ 
desemnează cît de mare este puterea lui Iisus. 

Verset: 2 

"Şi a prins pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul 
şi satana, şi l-a legat pe o mie de ani". 

Tîlcuire: 

"A prins pe balaur" Hristos l-a prins pe şarpele cel vechi pe 
diavol, cînd prin moartea Sa i-a distrus împărăţia acestuia. Prin 
o mie de ani arată timpul de la venirea lui Hristos pînă la sfîrşi
tul lumii. Hristos l-a legat pe diavol nu cu puteri trupeşti, ci cu 
puterea legăturilor Sale uriaşe. Prin aceasta arată inimile sfin
ţilor, care prin puterea virtuţilor divine, vor fi ţinuţi departe de 
diavol. 

Verset: 3 

"Şi l-a aruncat în adînc şi l-a închis şi a pecetluit deasupra 
lui, ca să nu mai amăgească popoarele, pînă ce se vor sfîrşi cei 
o mie de ani. După aceea trebu~e să fie dezlegat cîtăva vreme". 

Tîlcuire: 

Legarea diavolului o putem înţelege în trei feluri. 1 - O putem 
înţelege simplu, că puterea lui Dumnezeu Atotputernicul îl va 
ţine legat, pînă în vremea de dinaintea sfîrşitului lumii. 2 - Prin 
."adinc" înţelegem il1inlile necredincioşilor, care vor fi departe de 
a celor aleşi, şi vor fi ţinute în inimile înguste ale dezamăgirii lor. 
In al 3-lea fel - diavolul nu doreste nimic altceva decît amă-, 
girea oamenilor, pe cînd Dumnezeu cel Atotputernic nu va înceta 
să-i păzească şi să-i apere pe aleşii Săi, ţinîndu-i departe de aceas
tă dezamăgire, de legăturile voinţei celor necredincioşi. "Popoa
rele" sînt cei aleşi ai Săi. Vremea de la o mie de ani încolo de
fineşte vremea lui Antihrist, căci atunci păcatele făcute de oa-
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meni ii vor da putere diavolului ca să distrugă toate virtuţile nea
mului omenesc. 

Verset: 4 

"Şi am văzut tronuri şi celor care şedeau pe ele Ii s-a dat pu
tere să facă judecată. Şi am văzut sufletele cQlor tăiaţi pentr1!l 
:mărturia lui Iisus şi pentru cuvîntul lui Dumnezeu, care nu s-au 
închinat fiarei, nici chipului ei, şi n-au primit semnul ei pe fruli
lea şi pe mîna lor. Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie 
de ani". 

Tîlcuire: 

Tronurile sînt patria cea cerească. Ceice şed sînt sfinţii. Ei ii 
vor judeca pe cei ai întunericului. "Şi am văzut sufletele celor tă
iaţi pentru mărturia lui Ii~us". Sufletele celor tăiaţi sînt cei omo
rîţi pentru cuvîntul lui Dumnezeu. "Mărturia lui Iisus" sînt mar
tirii din diferite timpuri. Pe cei ce n-au adorat fiara şi chipul 
acesteia, pe aceia care sînt omorîţi de Antihrist. Şi ei au învăţat 
şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Arată timpul de la Intru
parea lui Hristos pînă Ia sfîrşitul lumii, desemnat prin cei o ,mie 
de ani, cind s-au socotit toţi cei aleşi, pentru ca in această mărire 
cerească să fie fără trupuri cu Domnul. Ştim că toţi aleşii sînt 
mădularele 1ui Hristos, şi din multe mădulare s-a făcut un trup 
şi de se slăveşte un mădular toate se bucură. Pe rugăciunea sfin
ţilor se întemeiază bucuria, rugăciunilor lor nu le va sta nimeni 
împotrivă, ei sînt cei ce se vor naşte Ia sfîrşitul lumii şi 'vor fi un 
trup cucei ce se roagă, şi ei vor obţine ceia ce vor dori. 

Verset: 5 

"Iar ceilalţi morţi nu înviază pînă ce nu se vor sfîrşi cei o mie 
de ani. Aceasta este învierea cea dintîi". 

Tîlcuire: 

"Ceilalţi morţi" sînt duşmanii care nu învie şi după moarte 
nu mai vin la bucuria sufletelor sfinţilor din cer, ci ei se vor duce 
in iad. Aici arată moartea primă. Vor veni apoi la moartea veş
nică. Aceasta este învierea cea dintîi. Patru sînt stările celor cre
dincioşi: 1 - Starea rea; - 2. Bună şi rea; - 3. Adevărată; - 4. 
De care nu se poate lipi nici un rău. 

1. Starea rea este înainte de Botez, care este cu totul rea. 
2. Starea a doua bună şi rea: este după Botez, ce poate fi bună 

ş[ rea nici un credincios nu poate să-şi treacă viaţa fără păcat 
(1 In. 1, 8): "De zice cineva că n-are păcat". 

3. Ceea ce este cu totul bună, care se intinde de la Patimile 
lIui Hristos pînă Ia sfîrşitul lumii, în care sfinţii fiind fără corpuri 
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cu Domnul, se indulcesc de viaţa veşmca: aceasta se numeşte 
prima înviere. Timpul de la Patimile lui Hristos şi pînă la sfîrşitul 
lumii este prima înviere. . 

4. A patra va fi viaţa sfinţilor, după ce vor primi corpurile 
lor, starea fericită care nu se va sfîrşi niciodată. Nu se va lipi nici 
un rău de ei, avînd fericirea depiină, eternă. 

Prima înviere a sfinţilor este prima moarte a necredincioşilor. 
cind trecînd viaţa prezentă, merg în a doua pedeapsă. ,A doua 
moarte va fi după judecata din urmă, ultima osîndire. Fericiţi cei 
ce au parte de învierea cea dintîi. 

Verset: 6 

"Fericit şi sfînt este cel care are parte de invierea cea dintii. 
Peste aceştia moartea a doua nu are putere, ci vor fi preoţi ai lui 
Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani". 

Tîlcuire: 

Numele de preoţi aici îi cuprinde pe toţi cei aleşi. Cei aleşi 
sint suma tuturor preoţilor, cei ce prin faptele cele bune vor prea
mări pe Dumnezeu. 

Verset: 7 

"Şi cind se vor sfîrşi cei o mie de ani, satana va fi dezlegat din 
inchisoarea lui". 

Tîlcuire: 

Inchisoarea este întunericul, iadul diavolului. 

Ver$et: 8 

"Şi va ieşi să amăgească neamurile, care sînt în cele patru un
ghiuri ale pămîntului, pe Gog şi pe Magog, şi să le adune la răz
boi; iar numărul lor este ca nisipul mării". 

Tîlcui1'e: 

Va ieşi să amăgească DQamurile de pe tot pămîntul, fiind lu
minati cu doctrina necredinciosului Antihrist. Gog şi Magog sînt 
nume duhovniceşti căci Gog se interpretează "Acoperiş" figurat lo
cuinţă, casă. Magog - din casă. Prin Gog araHi pe acei ce În
seaf!1nă casă - desemnează pe acei ce îşi acoper răutăţile lor în 
inimă (le ascund). Fiind văzuţi de oamenii drepţi ca drepţi, căei 
viitorul le va arăta eă ia mintea lor sint duşmani. Magog se in
terpretează "din casă, de sub acoperiş" ii arată pe aceia care 
din casa inimii lor vor scoate nenorocirile in mod clar. Aici 
se arată toţi necredincioşii. Căci cu atîta uşurinţ.ă va înşela prin 
Antihrist însuşi diavolul. "Să le adune la război şi numărul lor 
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e ca nisipul mării". Ei se vor aduDa ca să persecute Biserica lui 
Dumnezeu. 

Verset: 9 

"Şi s-au suit pe faţa pămîntului, şi au înconjurat tabăra sfin
ţilor şi cetatea cea iubită. Dar §=a coborit foc din cer şi i-a mis
tuit" . 

Tîlcuire: 

-=---- Aici se arată că ucenicii lui Antihrist vor fi Iăudătorii viciilor 
şi vor învăţa oamenii spre mingtierile şi desfătările cărnii. "Pe faţa 
pămîntului" - arată cît de vaste sînt căile care duc Ia 'moarte . 
.", Tabăra sfinţilor" - arată aici Biserica, tabăra sfinţilor este în
conjurată adesea, că au persecutat Biserica lui Dumnezeu cu toată 
puterea, ca să şteargă numele lui Hristos din temelie, din lume . 
.",S-a coborît foc din cer şi i-a mi-stuit". A ieşit foc din cer, arată 
venirea Domnului la judecată, căci focul II va preceda, ca să ardă 
nu numai trupele necredincioşilor, ci însăşi lumea să fie consu
mată prin foc. Zic Psalm ii lui David: "Foc va merge înaintea 
Lui ... " (Ps. 4, 3). Iată pămîntul, ,cerul şi marea şi celelalte stihii 
Consumate de foc (Rom. 8, 20) (Prov., 1, 26). 

Verset: 10 

"Şi diavolul, care-i amaglse a fost aruncat in iezerul de foc 
şi de pucioasă, unde este şi fiara şi prorocul mincinos, şi vor fi 
chinuiţi acolo, ;zi şi noapte, în vecii vecilor". 

Tîlcuire: 

Aceasta va împlini spusele Domnului: "Mergeţi blestemaţilor 
în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui" (Mt. 
25, 41). "Şi vor fi chinuiţi zi şi noapte", de care chinuri noi sîn
tem eliberati prin răscumpărare de către Răscumpărătorul nostru, 
care vieţui~şte şi împărăţeşte cu Tatăl şi cu Sfîntul Duh în vecii 
vecilor. 

Verset: 11 

"Am văzut apoi, un tron mare alb şi pe Cel Care şedea pe 
tron, iar dinaintea feţei Lui pămîntul şi cerul au fugit şi nu s-a 
mai găsit loc pent.ru ele". 

Tîlcuire: 

"Tronul" sint sfinţii. Tron este ~i mulţimea îngerilor şi a sfin
ţilor. Au fugit cerul şi pămîntul de foc, aceasta înseamnă Înfăşu
Tarea cerului şi a pămîntului, care prin foc îşi vor schimba faţa 
(' a stl poată fi refllcutecu mult mai bine şi mai frumoase. Locul 
101' nu s-a mai aflat - adică înfăţişarea lor s-a sehimbat cu totui. 
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Verset: 12 

"Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stind inain
tea tronului şi cărţile au fost deschise şi altă carte a fost deschisă. 
care este cartea vieţii, şi morţii au fost judecaţi din cele scrise 
in cărţi, potrivit cu faptele lor" . 

Tîlcuire: 
~ 

"Morţii cei mari" cei care au fost mari în crimele lor. "Mor- i 
ţii cei mici" cei care au fost subiectul celor mari, dar au păcătuit 
nmi puţin. "Cărţile au fost deschise" - Cartea vieţii. Cărţile sînt 
cei dispreţ,uiţi. Cartea Vieţii le aparţine celor aleşi. N eruşinaţii 
au multe cărţi, care sînt arătate prin multele greşeli, căci păgînii 
aveau mulţi zei, idoli, care i-au dus la multe rătăciri. La fel susţin 
ereticii învăţături multe şi urîte de Dumnezeu. Aceşti falşi 
creştini pe mulţi îi îndeamnă la multe crime. Cei rătăciţi au multe 
cărţi, iar cei aleşi au numai una, căci slujiesc pe un singur Dum
nezeu, mărturisind o credinţă universală şi dreaptă şi sînt legaţi 
cu singură învăţătura iubirii. In Cartea Vieţii sînt numele uceni-
cilor Domnului: "Bucuraţi-vă, căci numele voastre sînt scrise în 
ceruri" (Lc. ,10, 20; Rom. 8, 3), iar pe care i-a hotărît de mai îna-
inte pe aceştia i-a şi chemat". "Morţii au fost judecaţi din cele 
scrise în cărţi'· potrivit faptelor lor. Fiecare după greşelile sale 
proprii şi după dreapta calitate a crimelor sale, singur se va ju-
deca. Altfel vor fi judecaţi ereticii, altfel păgînii, altfel falşii, însă 
fiecare după cît de adinc a fost infipt în greşelile sale proprii atîta 
de aspru va fi judecat. 

Verset: 13 . 

"Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat 
pe morţii lor, şi judecaţi au fost, fiecare după faptele sale". 

Tîlcuire: 

"Vine vremea cînd toţi cei din morminte vor auzi glasul Fiu
lui Omului ... " (Ioan, 5, 28-29). împărăţiei lui Dumnezeu îi va 
premerge ieşirea morţilor din morminte, căci trupurile tuturor 
morţilor prin primirea sufletelor vor fi vii, ieşind din mormintele 
lor. Ceice au făcut râul vin la judecată, căci trupurile care au pă
cătuit trebuie să fie judecata, şi cei ce vor avea de însoţitori ne
dreptăţile lor, vor avea parte de pedeapsă. Sfîntul Atanasie cel 
Mare zice despre Domnul: "La a doua venire, toţi oamenii îşi vor 
lua corpurile lor pe care le-au avut, şi vor fi acuzaţi de faptele 
rele, de propria lor conştiinţăH• Prin cei "din mări" pe cei ce au 
avut Botezul şi au luat Harul Duhului Sfînt se înţeleg şi vor ieşi 
in. faţa Creatorului toţi aleşii care nu s-au pătat. Prin "moart aU 



arată trupurile necredincioşilor care încă în viaţă fiind erau 
morti. Cei din iad - cei tinuti în iad. "Iadul a dat pe mortii săi" 
a că~'or suflete au fost de~ol'~te de moartea temporală, VOi: primi 
tot moarte, dar veşnică, cînd îşi vor lua din nou trupurile lor. 

Versetele: 14, 15 

"Apoi moartea şi iadul au fost aruncate în riul de foc. Aceasta 
este moartea cea de a doua: iezerul cel de foc. - 15. Iar cine n-a 
fost aflat scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iezerul cel de 
foc". 

Tîlc-uire: 

"Moartea şi iaduI au fost aruncate în rîul de foc" aceasta în
seamnă sufletul şi trupul. Putem să înţelegem şi moartea draci
lor acelora care ei înşişi sînt autorii morţii, care arată pe demoni 
şi pe ceilalţi necredincioşi, care vor fi trimişi în iad. 

Capitolul 21 

Verset: 1 

"Şi am văzut un cer nou şi un pămînt nou. Căci cerul cel din
tii şi pămîntul cel dintîi au trecut: iar marea nu mai este". 

Tîlcuire: 

Cerul şi pămîntul şi celelalte elemente pe care le vedem vor 
fi consumate prin foc, nuca ispăşire a pedepselor, ci pentru a do
bîndi o stare mai bună, prin foc se vor separa. Zice psalmistul: 
"Acelea vor pieri, Tu însă vei rămîne şi toate ca un veşmînt se 
vor învechi ... " (Ps. 101, 27). Primul cer şi primul pămînt, ne 
arată aici trecerea, prin schimbarea acestui cer şi pămînt. Infăti
şarea lor se va schimba, nu conţinutul. 

"Iar marea nu mai este" - cei necredincioşi fierb ca marea 
(ps. 57, 20). Toată mulţimea necredincioşilor, cu demonii cu care 
i-au înşelat sînt aruncati în iad. 

Verset: 2 

"Şi am vă:lut cetatea cea sfîntă, noul Ierusalim, pogorîndu-se 
din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru 
mirele ei". 

Tîlcuire: 

Cetatea Ierusalimului este Biserica, formată din toţi dreptii. 
Coboară din cer, căci Domnul vine la judecată, cu toată mulţimea 
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de sfinţi - (Is. 3, 14). "Domnul intră la judecată cu stăpînii po
porului său ... " (Prov. 31, 23). Mireasa împodobită este Bise
rica împodobită cu diferite virtuţi de către Creatorul ei, împodo
bită pentru Mirele ei. 

"Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul 
lui Dumnezeu este între oameni şi va săIăşlui cu ei şi vor fi popo
rul Lui şi Insuşi Dumnezeu va fi cu ei". 

TîZcuire: 
Prin cetatea Ierusalimului şi prin cortul lui Dumnezeu se arată 

Biserica lui Dumnezeu. In Biserică locuieşte însuşi Dumnezeu. 
"Voi locui în aceia ... " (Lev. 26, 12). 

Verset: 4 

"Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moarte nu va mai 
fi; nici plîngere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele 
dintîi au trecut". 

Tîlcuire: 

Va şterge Dumnezeu toate lacrimile din ochii sfinţilor, cacI 
după înviere sfinţii nu mai pot fi trişti, unde lacrimile sînt trans
formate în lmcurie. "Şi moarte nu va mai fi". După înviere 
moarte nu va mai fi, căci diavolul cu ai lui a fost închis în iad, 
iar nemurirea primilor oameni, cea dinainte de păcat li se va da 
acestora. Biserica acum este în plîngere, pe aceia ii plînge care sînt 
înşelaţi de diavol. Pavel îi plînge pe cei ce păcătuiesc. Triste
ţea aduce sau 'lacrimi, sau bucurie sau dorinţă de moarte. Strigăt 
- In Geneză îi spune Dumnezeu lui Avram "Glasul Sodomei şi 
al Gomorei a ajuns la Mine ... " (Fac. 18, 20; Is. 3, 9). Unde nu 
este păcat cine să strige atunci? Nici cei ce-l fac pe acesta, deci 
nu va mai fi necesar nici un strigăt. "Nici durere nu vor mai fi" 
este durerea trupului şi este şi durerea minţii. Aceste dureri sint 
legate una de alta, şi una fără alta nu pot să fie. Durerea corpului 
se răsfringe asupra minţii, la fel şi durerea minţii chinuieşte tru
pul. "Căci cele dintii au trecut". A trecut lumea aceasta, aleşii 
care au trecut această viaţă prin durere şi suferinţă, la sfîrşitul 
vieţii prezente vor primi hucurie veşnică. 

Versetele: 5, 6 

"Şi Cel Care şedea pe tron a grăit: Iată, noi le fac pe toate .. 
Apoi a zis: Scrie,. fiindcă aceste cuvinte sint credincioase. - (;, ~1i 
iar mi-a zis: Făcutu-s-a 1 Eu sint Alfa şi Omega, Inceputul şi Snl"·· 
şitul. Celui care însetează îi voi da să bea, în dar, din izvorul apei 
vieţii". 
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Tîlcuire: 

Aici arată înnoirea creaturilor. Prin "Izvorul apei vieţii" tre
buie să înţelegem apa cea vie care este Slava din patria cerească. 
~,Le va da în dar", preţul vieţii veşnice sînt faptele bune, căci aces
tea sînt din El însusi. Fără de Mine Cel Care a dat darul si s-a dat 
pe Sine însuşi nu p~teţi face nimic. ' 

Versetele: 7, 8 

"Cel care va birui va moşteni acestea şi-i voi fi lui Dumnezeu 
şi el Imi va fi Mie fiu. - 8. Iar partea celor fricoşi şi necredin
cioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrînaţi ş1 fermecători şi închină
tori de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, 
cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua". 

TUcuire: 

Cel care îl va învinge pe diavol, va birui toate viciile şi va 
stărui în fapte bune făcîndu-le acestea. Este învederat că aceştia 
vor bea din fîn tina vieţii veşnice, care este mărirea cea veşnică. 
"Iar partea celor fricoşi şi a necredincioşilor şi a tuturor minci
noşilor: moartea a doua". Este o teamă faţă de Dumnezeu şi o 
teamă fată de iad. Teama este bună cînd oamenii se tem de moartea , 
a doua. Necredincioşii nu sînt numai aceia care nu cred, adică 
evreii şi păgînii, ci şi aceia care nu cred în înviere. "Spurcaţi" sînt 
acei care spurcă poruncile Scripturilor Dumenzeieşti căutînd să 
păstreze bunurile oamenilor. "Bcigaşi" sînt nu numai aceia care 
ucid pe oarecare oameni, ci şi cei ce poartă ură: "Toţi cei ce urăsc 
pe fraţii lor sînt ucigaşi de oameni" (1 Ioan 3, 15). "Desfrinaţii" 
sînt cei ce au trecut peste căsătoria legitimă. Cine a desfrînat a 
păcătuit în trupul său (1 Cor. 6, 18). Există şi o desfrînare a cuge
tului: "Cel ce a văzut femeie şi a poftit-o ... " (Mt. 5, 28). Pro
fetul îi arată ca desfrînaţi pe cei ce au păcătuit părăsind pe Dum
nezeu şi care s-au inchinat idolilor (Ezechiel, 12, 15-22). La fel 
şi noi de primim îndemnurile diavolului. Fermecători - sînt cei 
ce introduc În corpul omului venin, cei ce seamănă neînţelegere 

- între fraţi. "Inchinători de idoli" sînt nu numai cei ce se închină 
lor, ci şi zgirciţii (Col. 3, 5). Partea lor este iezerul care arde. Min
ciuna este de la cel rău. Aici arată moartea veşnică. 

Verset: 9 

"Apoi a venit unul din cei şapte ingeri, care aveau cele şapte 
cupe pline cu cele şapte pedepse de apoi, şi a grăit către mine, 
zicînd: Vino să-ţi arăt pe Mireasa, femeia Mielului". 
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Tîlcuire: 

Soţia Mirelui este Biserica. Sf. Ioan Botezătorul zice: "Cel 
care are mireasă este mire" (In. 3, 29). 

Verset: 10 

"Şi m-a dus pe mine, cu duhul, Într-un munte mare si înalt 
şi mi-a arătat cetatea cea sfîntă, Ierusalimul pogorîndu-se din cer~ 
de la Dumnezeu". 

TîIcuire: 

Muntele cel mare este Hristos. Deasupra acestui munte este 
casa Domnului, care este Biserica (1 Cor. 3, 2). Şi ni s-a arătat , 
ceta!ea . sfî?tă Ierusf~lidmu~ fîcoh?rîlndl d.i.n cer. Prin Ierusalim ~ .. ' 
arata BiserIca ce va lupa s Arşdu umll. f 

Verset: 11 

"lnvăluită în slava lui Dumnezeu. Lumina ei era asemenea 
cu piatra cea de mare preţ, cu piatra de iaspis, limpede cum e c1eş
tarul". 

Tîlcuire: 

Lumina este Biserica, piatra de mare preţ este Tatăl, cea de 
iaspis este Fiul, prin cleştar îl arată pe Duhul Sfînt. 

Verset: 12 

"Şi avea zid mare şi înalt şi avea douăsprezece porţi, iar la 
porţi doispreze<;e îngeri şi nume scrise deasupra, care sînt nu
mele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel". 

Tîlcuire: 

Iisus Hristos este zidul cel mare şi înalt. "Avea 12 porţi, poar
ta de răsărit este Fecioara Maria (Ezechiil 44, 1). Cei 12 îngeri sînt 
cei 12 apostoli, numărul seminţiilor lui Israel - sînt patriarhii 
Vechiului Testament, care DU s-au abătut de la credinţa în Sfînta 
Treime. 

Verset: 13 

"Spre răsărit trei porţi şi spre miazănoapte trei porţi şi spre 
miazăzi trei porţi şi spre apus trei porţi". 

Tîlcuire: 

Spre răsărit 3 porţi, spre miazănoapte 3 porţi, spre miazăzi 
3 parţi, spre apus 3 porţi. Prin aceasta arată Sfînta Treime din 
cele 4 Evanghelii. 
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Verset: 14 

"Iar zidul cetăţii avea douăsprezece pietre de temelie şi În ele 
douăsprezece nume, ale celor doisprezece apostoli ai Mielului". 

Tîlcuire: 

Hristos este fundamentul apostolilor. Apostolii sînt temelia 
celor ce vor crede prin ei. 

Verset: 15 

"Şi cel care vorbea cu mine avea măsură o trestie de aur, ca 
să măsoare cetatea şi porţile ei şi zidul ei". 

Tîlcuire: 

Prin "trestie" înţelegem disciplina celor 4 Evanghelii. Fierul 
este greu şi dur - strîmtă este poarta şi îngustă calea care duce 
la viaţă (Mt. 7, 14). 

Verset: 16 

"Şi cetatea este în patru colţuri şi lungimea ei este tot atîta 
cît şi lăţimea. Şi a măsurat cetatea cu trestia: douăsprezece mii 
de stadii, lungimea şi lărgimea şi înălţimea ei sînt deopotrivă''. 

Tîlcuire: 

Cetatea este în 4 colţuri,aici arată perfecţiunea Bisericii. Prin 
lungime ne arată măreţia şi slava veşnică, prin lăţime arată însăşi 
iubirea. Slava veşnică atîta este cît este şi iubirea. Căci cu cît a 
fost un credincios mai mare în iubire, pe atît de mare slavă va 
lua în fericirea cea veşnică şi cu cit iubirea a fost mai mică cu atît 
va fi şi slava. 12. mii de stadii îi arată pe apostoli. Lungimea, lă
ţimea, înălţimea - credinţa, nădejdea şi dragostea. Nădejdea 
atîta este cîtă este credinţa şi iubirea, cîte sînt lucrurile atîta este 
şi iubirea, atîta este şi slava. 

Verset: 17 

"Şi a măsurat şi zidul ei: o sută patru zeci şi patru de coţi,. 
d ~ ~ ~ d . d ........ A .... " upa masura omeneasca, ar ŞI __ upa masura mgereasca . 

Tîlcuire: 

Măsura omenească este egală cu cea ingerească, căci sfinţii 
bărbaţi sînt egali cu îngerii şi cu aceiaşi măsură vor fi măsuraţi 
şi vor avea aceiaşi slavă, căci zice Domnul în Evanghelie: "Căci 
la inviere nici nu se însoară nici nu se mărită, ci vor fi ca îngerii 
lui Dumnezeu în cer". 
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Verset: 18 

"Şi zidăria zidului este de iaspis, iar cetatea este de aur cu
rat, ca sticla cea curată". 

Tîlcuire: 

"Zidăria" sint Sfinţii lui Dumnezcn. Fi n-au. adu.nat uurul lu
mii. Aurul arată înţelepciunea lor şi diferite chinuri, căliţl ca au
rul în foc. Prin sticlă îi arată pe îngeri, care n-au nici o pată a pă
catului. 

Verset: 19 

"Temeliile zidului cetăţii sînt împodobite cu tot felul de pietre 
scumpe: întîia piatră de temelie este de iaspis, a doua de safir, 
a treia de calcedoniu, a patra de smarald". 

TîZcuire: 

Intîia piatră de iaspis - sint cei ce au imitat pe Dumnezeu 
fiind verzi ca iaspisul. A doua de safir - Dumnezeu este peste 
toate. A 3-a de calcedoniu - Aceia care au fost omorîţi pentru 
mărturia Sfintei Tremi şi au venit la martiriu. A 4-a de smarald 
- cei ce aH semănat învăţăturile Evangheliei în multe locuri. 

Verset: 20 

"A cincea de sardoni"l'{, a şasea de sardiu, a şaptea de hrisolit, 
a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopras, ia unspre
zecea de iachint, a douăsprezecea de ametist". 

Tîlcuire: 

A cincea de· sardonix - cei ce se străduiesc cu sfintele din ex
terior, pe care le percep cu cele 5 simţuri ca să zidească cetatea 
Sfîntă, luînd locul al 5-1ea. A 6-a de sardiu - cei ce au ajuns de
săvîrşiţi, şi s-au Încununat cu desăvîrşirea martiriului. A 7 -a de 
hrisolit. A 8-a de beril - cei atenţi la cer şi care au dus o viaţă 
îngerească între oameni, ridicîndu-se la culmea perfecţiunii. A 
9-a de topaz - cei ce au primit talantul şi I-au făcut dublu sau 
triplu. A 10-a de hrisopras - cele 10 porunci din Vechiul Testa
ment şi în Noul Testament cu înţeles duhovnicesc. A 11-a de ia
chillt. A 12-a de ametist - cei ce au propovăduit şi au făcut mi
nuni pentru numele Domnului Dumnezeu. 

Verset: 21, 22 

"Iar cele douăsprezece porţi sînt douăsprezece mărgăritare; 
fiecare din porţi este dintr-un mărgăritar. Şi piaţa cetăţii este de 
aur curat şi străvezie ca sticla. - 22. Şi templu n-am văzut în 
aceasta, pentru că templul ei este Domnul Dumnezeu, Atotţiito
ruI, şi Mielul". 

~54 



tn Biserică Iisus Hristos este templul. 

Verset: 23 

Tîlcuire: 

"Şi cetatea nu are trebuinţă de soare, nici de lună, ca 5-0 lu
mineze, căci slava iui Dumnezeu a luminat-o, şi făclia ei este 
Mielul". 

Tîlcuire: 
Soarele este Noul Testament, iar Luna este Vechiul Testa

ment. Prin aceste două lumini s-a condus sfînta Biserică în lu
mea aceasta a întunericului şi fericit este locul unde nu mai este 
Întuneric. Lumina Vechiului şi a Noului Testameat nu va mai fi 
necesară, căci lumina va fi Cel ce a luminat pe toţi sfinţii (In. 1, 
9) - "Şi luminează pe toţi oamenii ce vin în lume". 

Ve1'set: 24 

"Şi neamurile vor umbla În lumina ei, iar împăraţii pămîntu
lui vor aduce la ea mărirea lor". 

Tîlcuire: 
Prin "neamuri" îi arată ,pe toţi aleşii. Vor umbla cu mintea 

nu cu trupul, prin lumina Bisericii vor umbla şi lumina-i va lu
mina - Dumnezeu, "Prin împăraţii pămîntului" îi desemnează 
pe apostoli şi pe ceilalţi propovăduitori. Mărirea şi cinstea lor o 
arată prin cei ce vor crede în ei, căci zice Sf. Ap. Pavel: "Voi sîn
teţi mărirea noastră în Domnul" (2 Cor. 1, 14). 

Verset: 25 

"Şi porţile cetăţii nu se vor mai inchide ziua, căci noapte nu 
va mai fi acolo". 

Tîlcu.ire: 

In fericirea aceia nu mai sînt demoni şi nici nu mai pot să fie 
lucrători de ai acestora, care să mai introducă răul, desemnat prin 
noapte. Portarul acesta: mintea, nu va mai fi necesară pentru 
observare, daei acolo va fi ziuă continuă, Porţile sînt ochii (Is. 
33, 15). 

VeTset: 26 

"Şi vor aduce în ea slava şi cinstea neamurilor", 

Tllc'UiTe: 

Slava şi cinstea neamurilor S!ut sfinţii. Îi vor aduce îngerii în 
ziua judecăţii pe sfinţi la Dumnezeu ca să-şi ia cunună (Idt. 
26, 31). 
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Verset: 27 

"Şi în cetate nu va intra lllIDlC pîngărit şi nimeni care este 
dedat cu spurcăciunea şi cu minciuna, ci numai cei scrişi în Cartea 
Vieţii Mielului". 

Tîlcuire: 

Nu vor Întra cei ce au făcut rele, c{lci şi acelora ce l1"'au avut 
uleiul iubirii în vasele lor, li se va închide împărăţia cerurilor. 
"Amin - zic vouă că nu vă ştiu pe voi". 

Capitolul 22 

Verset: 1 

"Mi-a arătat, apoi, rîul şi apa vieţii, limpede cum e cleştarul 
şi care izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului". 

Tîleuire: 

Riul este mărirea sfinţilor, iar prin cleştar arată calitatea cre
dinţei în faptele lor: "Stea de stea se deosebeşte în strălucire, la 
fel şi învierea morţilor" (1 Cor. 15, 42). Izvorăşte din tronul lui 
Dumnezeu şi al Mielului - Aceasta este slava sfinţilor care sint 
autorii tuturor bunurilor. 

Verset: 2 

"Şi in mijlocul pieţei din cetate, de o parte şi de alta a rîului 
creşte pomul vieţii, făcînd rod de douăsprezece ori pe an, în fie
care lună dîndu-şi rodul; şi frunzele pomului sînt spre tămăduirea 
neamurilor" , 

Tîlcuire: 

"Prin mijlocul pieţii din cetate" aceasta înseamnă că în inima 
sfinţilor se desfăşoară continuu dulceaţă. "Şi de o parte şi de 
alta creşte pomul vieţii făcînd rod de 12 ori", Prin pom îl înţele
gem pe Hristos, care este viaţa sfinţilor. "Creşte de o parte şi de 
alta a riului", înseamnă ingerii lui Dumnezeu şi-i arată şi pe pa
meni in acelaşi timp. De cele două părţi este lemnul vieţii -
adică şi îngerii şi oamenii sfinţi il au pe Hristos în mod egal. "Fă
cînd rod de 12 ori", Fructul sint cei 12 apostoli şi toţi care au 
luptat prin învăţătura lor şi în acea fericire este cuprinsă toată 
mulţimea credincioşilor, "In fiecare lună dîndu-şi rodul său" Lu
nile sînt timpul de la începutul lumii pînă la sfîrşitul ei. In fiecare 
lună, adică toţi aleşii care au fost în timpuri trecute şi pînă la 
sfîrşit în acea fericire sînt o icoană vie a Tatălui. "Şi frunzele 'po-
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muluî sînt spre tămăduire neamurilor". Frunzele sînt cuvintele 
Evangheliei, care au însănătoşit multe neamuri. Şi toate neamu
!'ile care se vor mîntui prin doctrina Evangheliei de boala lor, 
vor fi puse În fericirea cerească. 

Verset: 3 

"Nici un blestem nu va mai fi. Şi tronul lui Dumnezeu şi al 
Mielului va fi într-însa şi slujitorii Lui îi vor sluji Lui". 

Tîlc'Uire: 

Arată că blestemele sînt destul de multe. Primul om a agoni
sit blestemul morţii, care a trecut la toţi oamenii. "Hristos s-a fă
{!ut blestem pentru noi" (Gal. 3, 13), blestemul este moartea care 
a luat-o pentru mintuirea noastră. "Şi tronul lui Dumnezeu şi al 
Mielului va fi intr-însa". Sfinţii care au ajuns nemuritori sînt 
scaunul \(1 Cor. 15, 53). "Şi slujitorii Lui îi vor sluji Lui". Cei ce-L 
iubesc şi-L laudă aceia vor fi slujitorii Lui. 

Verset: 4 

"Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor". 

Tîlcuire: 

Cît de mare şi de plăcută va fi slava sfinţilor, nu poate cu
prinde mintea omenească. "Ceea ce ochii fi-au văzut" (1 Cor. 2, 
9). Dacă toată această dulceaţă este transcendentă, cum va fi cînd 
vor vedea sfinţii pe Dumnezeu faţă către faţă? Numele adevăra
tului Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu, acest nume era pe frun
ţile sfinţilor, căci se arată cum ,va fi înfăţişarea strălucită a fiilor 
lui Dumnezeu. 

Verset: 5 

"Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii 
sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor 
lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor". 

Tîlcuire: 
Noapte nu va mai fi - Dumnezeu este lumina. Nu va mai fi 

noapte - adică toţi demonii şi necredincioşii sînt în pîntecele ia
dului închişi pentru totdeauna. Şi nu au nevoie de lumina lămpii 
şi de lumina soarelui. Lumina îI arată aici pe Vechiul şi pe Noul 
Testament - "Pentru că Domnul Du.mnezeu le va fi lor lumină". 

Verset: 6 

"Şi îngerul mi-a zis: Aceste cuvinte sînt credincioase şi ade
vărate şi Domnul - Dumnezeul duhurilor prorocilor - a trimis 
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pe îngerul Său să arate robilor Săi cele ce trebuie să se întîmple 
în curînd". 

Tîlcuire: 

"Aceste cuvinte", cuvintele Scripturii acesteia sînt adevărate. 
~1 nl\1'YInnl nU'l'Ylnp7pll1 .,.)11 hl1 ... 11l\ ... n"'l\l\1"l\l'l1l\'" ~ t ... hYll<o: nI' 11'11)"1'1"111 "l'A ~""'.L.&&"''''''.& ....., _ ....... & ........... ~ ..... _ ......... ~ ...... v.... .......... .....,.L .1:' .... .....,'-.1' .... .....,"" ...... "-".... - "' .............. .LIJ .l''"' ........... o""" ... _J!:i-

Său - aici arată cele ce trebuie să fie. Acesta este Domnul Dum
nezeu care a dat duhul profeţiei tuturor profeţilor sfinţi. "A tri
mis pe îngerul Său" aici arată că El însuşi vorbeşte şi că Ioan a 
arătat toate tainele care se cuprind în cartea aceasta, ca să le arate 
slujitorilor săi ce trebuie să se întîmple în curînd. Cele viitoare şi 
cele cunoscute de oameni, nu le putem cunoaşte decît prin desco
perirea Duhului Sfînt sau prin descoperirea îngerilor. De altfel 
ceea ce noi ignorăm nu este viitorul, cum ar veni la inimile noas-
tre cele ce sînt viitoare pe care nu le ştim? Aceasta învederează I 
că Dumnezeu a rînduit ca să le ştim, căci nu ştiinţa aceasta care ... 
este rînduită este răul nostru, ci aceia care coboară din păcatul 
original. 

Verset: 7 

"Că iată vin curînd. Fericit cel care păzeşte cuvintele prooro
ciei acestei cărţi". 

Tîlcuire: 

Aici vorbeşte Iisus Hristos în persoană, arătînd că trebuie să 
vină la judecată în curînd. "Fericit cel ce păzeşte ... " Aceia pă
zesc cuvintele, c.are sînt poruncile lui Dumnezeu, care le împlinesc 
prin fapte şi sînt în meditaţie continuă, în legea Domnului e voia 
lor şi la legea Domnului vor cugeta ziua şi noaptea (Ps. 1, 2). 

Versete le: 8, 9 

"Şi eu, Ioan, sînt cel care am văzut şi am auzit acestea. Iar îl 
cînd am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioa-
relor îngerului care mi-a arătat acestea. - 9. Dar el mi-a zis: 
Vezi să nu faci aceasta! Căci sînt împreună slujitor cu tine şi cu 
fraţii tăi, prorocii, şi cu cei care păstrează cuvintele cărţiiaces
fOl<> ''''1 nU'l'Yln0'7011 'nl' .... ln;Lt""!" 
.......... 1.4 ........ "".&. .JL.I ".1..1..1. .... '-'1...4 ...... " ......... "".&.11. ...... "' .. ---- .... ""'. 

Tîlcuire: 

De două ori a vrut Ioan să i se închine îngerului şi de două 
ori i s-a arătat cît de legată este Biserica de Hristos. La sfîrşitul 
acestei vedenii se arată calitatea Bisericii acesteia după Inviere, 
întru slava lui Hristos, că Ea împărăţeşte în veşnicie cu Acela. 
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• Verset: 10 

"Apoi mi-a zis: Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei acestei 
cărţi căci vremea este aproape". 

Tilcuire: 

Peceiiuită e Scriptura pe care n-o înţelegi. Adică să nu tacă 
ascunzînd întunecimile acesteia, ci arătîndu-le tuturor, care este 
voinţa ce trebuie să se arate. Că ziua judecăţii care este descrisă 
in această carte este aproape şi trebuie să avem inimă care să 
vadă pericolul care vine şi să nu ne ia ca hoţul şi să ne piardă. 
Ceea ce nu faci scriind, crezîndu-Ie pe acestea, să faci predicînd. 

Verset: 11, 12 

"Cine este nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine este spur
cat, să se spurce şi mai greu. Cine este drept, să facă dreptate 
mai departe. Cine este sfint să se sfinţeasră şi mai mult. - Iată, 
vin curind şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după 
cum este fapta lui". 

Tilcuil'e: 

Aceasta n-o zice învăţînd şi ameninţînd. Ii mîngie pe oamenii 
săi ca să nu se îngrozească de vorbele ameninţătoare ale oameni
lor acestui neam, aşa precum îi mingiie profesorul pe copii zi
cîndu-le: nu vă culegeţi, nu vă culegeţi, este acea ameninţare 
Înţeleaptă, care nu interzice să stai dacă ai început să culegi. Chiar 
în acest fel îi mîngîie pînă ce i-a umplut de groază pentru ca lu
crurile lor nedrepte să.gl'[lbească venirea Sa. 

Verseiele: 13,14 

"Eu sînt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Incepu
tul şi Sfîrşitul. - 14. Fericiţi cei care spală veşmintele lor ca să 
aibă stăpînire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate", 

Tîlcuire: 

In acest loc, prin "veşminte" înţelegem sufletele noastre care 
păcătuiesc continuu, şi de aceia este nevoie S3 ne spăIăm sufletele 

. ') t. fll..., • ...". ,. ,. 1!1 prm ml~os~eme con~mua, prm rugaCiUl1l, pnn pnvegllere, post 
şi iubire faţă de cît mai mulţi. Prin pomul vieţii înţelegem înţe
lepciunea (Prov. 3, 13). Pomul vieţii este aceia care a învăţat-o 
pe ea şi 1) va ţine fericită. "Prin porţi să intre În cetate" Poarta 
este Acela - "Eu sînt uşa prin Mine de va intra cineva ... " (In. 
10, 9). Prin poartă înţelegem şi mila Domnului. Aceasta este poar
ta care li se deschide drepţilor, iar nedrepţilor li se închide. Drep
ţii intră în staului lui Dumnezeu, în Rai, primind milostivirea 
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divină, de la care sînt excluşi necredincioşii. La această poartă 
au aşteptat sfintele fecioare, care n-au avut uleiul iubirii în vasele 
lor (Mt. 25, 12). 

Verset: 15 

"Afară cîinii şi vrăjitorii şi desfrînaţii şi ucigaşii şi închinăto
rii la idoli şi toţi cei care lucrează şi iubesc minciuna!" 

TZlcuire: 

Prin cîini îi arată pe falşH pl'edicatol'Î."Vedeţi cîinii" (Filip. 
3, 2) (Is, 54, 10). Cei ce au făcut aceste păcate sînt înlăturaţi 
de la fericire şi merg la pedeapsă veşnică. 

Verset: 16 

"Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă 
acestea, în faţa Bisericilor. Eu sint rădăcina şi sămînţa lui David, 
steaua strălucitoare cea de dimin~aţă". 

Tîlcuire: 

Hristos este rădăcina şi Fiul lui David. Hădăcina este David, 
căci s-a născut după trup din David. Steaua de dimineaţă - I .. u
ceafărul este Hristos. 

Verset: 17 

"Şi duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel care aude să zică: Vino. 
Şi cel însetat să vină şi cel care voieşte, să ia în dar apa vieţii". 

Tilcuire: 

Mirele şi Mireasa sint Hristos şi Biserica. "Cel ce însetează să 
vină, care însetează după viaţa veşnică. Trebuie să cunoască cum 
că la aceasta se vine numai pe calea lucrurilor bune, cine voieşte 
să ia în dar apa vieţii ... 

VerseteZe: 18, 19 

"Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei 
cărţi: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite 
asupra lui pedepsele ce sînt scrise în cartea aceasta; - 19. Iar de 
va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei prorocii, Dumnezeu 
va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfîntă şi de Ia 
cele scrise în cartea aceasta". 

Tîlcuire: 

Ioan condamnă pe cei ce ar scoate sau ar adăuga ceva la 
această profeţie. Cei ce n-au Înţelepciune duhovnicească nu înţe
leg. Aceasta se referă la eretiri (sedari) cel ce o expune nici să nu 

260 



adauge nici să nu scoată ceya din ea. Căci prin aceasta arată în
tunecimea istoriei, a inteligenţei morale şi spirituale. Ereticii (sec
tarii) sînt blestemaţi, căci În Scripturile divine îşi caută acoperire 
şi confirmare pentru erezia lor şi cînd scot afară ceva o fac aceasta 
ca să nu fie văzută erezia lor ca potrivnică lui Dumnezeu. 

V crset: 20 

"Cel care mărturiseşte acestea zice: Da, vin curind. Amin! 
Vino Doamne Iisuse!" 

Tîlcuire: 

Şi noi chemăm să vină Domnul - "Vie împărăţia Ta" (Mt. 
6, 10). 

Fersel: 21 

"Harul Domnului Iisus Hristos, cu VOI cu toţi, Amin!" 

Tilcliirc: 

Să fie şi cu noi Harul Domnului nostru Iisus Hristos, şi să 
ne dea armele virtuţilor, ca să ne apărăm de duşmanii din inte
riorul şi din exteriorul nostru, ca să ne împărtăşească de plata 
vieţii veşnice, care împărăţeşte cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt, în ve
cii vecilor. Amin! 
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ACEASTA AuATAREESTE il TAINELOR LUI DU1INEZEU 

Sfîrşit şi lui Dumnezeu slavă celui în Treime slăvit împre
ună cu cetele îngereşti, a cărui faţă dea Domnul s-o vedem şi 
noi păcătoşii. Amin. 

Pus-am această Sfintă Tîlcuil'e a Apocalipsei a celui între 
Sfinţi Părintelui nostru, Andrei al Cezareii Capadociei, l\1itro
politul pe limba dulce românească, după transcrierea pe româ
neşte cu limbaj chirilic direct după manuscris a unui rîvni tor de 
mîntuire, acum a doua oară eu păcătosul între diaconi Gheorghe 
Băbuţ, am dat-o pe româneasca actuală înţeleasă de toţi, pu-
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nînd-o pe versete tîlcuirea, folosind Biblia Sfîntului Sinod din 
anul 1975, editată cu aprobarea Prea Fericitului Patriarh Justi
nian. Am folosit textul Sfintei Scripturi şi limbajul actual 
românesc pentru a fi înţeleasă de toţi cititorii. Nici eu însă 

nu am putut-o face această transcriere desăvîrşită, rămînînd ca la 
a doua transcriere cel ce-o va face să mai corecteze şi îndrepteze 
ceea ce am lăsat eu păcătosul neîndreptat. Pe cel ce o va citi 
această tilcuire atîta îl rog, să pomenească în rugăciunile sale şi 
pe diaconu'l Gheorghe păcătosul, ca să poată vedea şi el şi gusta 
ceea ce descoperă Sfintul Andrei în tîlcuirea aceasta. "Doamne 
Iisuse Hristoase - Vino!" Amin! 
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