APOCALISA PENTRU SECOLUL XXI
CAPITOLUL 2:8-17

Mesaje catre cele sapte biserici – Smirna si Pergam

8 Îngerului bisericii din Smirna

scrie-i: «Acestea sunt cuvintele
pe care le spune Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel Ce a fost mort
și a înviat: 9 știu necazul și sărăcia ta – dar ești bogat – și
defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt,
ci sunt o sinagogă a lui Satan. 10 Nu te teme de niciunul dintre
lucrurile pe care urmează să le suferi! Iată că diavolul urmează
să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare, ca să fiți încercați, și
veți fi în necaz timp de zece zile. Fii credincios până la moarte
și îți voi da coroana vieții! 11 Cel ce are urechi, să audă ce zice
bisericilor Duhul! Cel ce învinge, nicidecum nu va fi rănit de
moartea a doua.» (Ap. 2:8-11, NTR)

BISERICA DIN SMIRNA
Cristos lauda biserica din Smirna pentru rabdarea in necazuri
si o incurajaza sa continue sa fie credinciosa, anticipand
persecutii si mai severe. Persevand, va mosteni viata vesnica
si Imparatia cereasca.

Smirna e una din cele doua biserici din grupul de sapte care
nu sunt mustrate sau chemate la pocainta

BISERICA DIN SMIRNA
Auto-identficarea si autoritatea lui Cristos
Teofania din capitolul 1 (v.17-18)

Necaz si saracie materiala datorita credinciosiei
Biserica: adevaratul popor al lui Dumnezeu, adevaratul Israel
Necazul, realitate pentru biserica din primul secol pana azi
Victoria prin suferinta si prin moarte

12 Îngerului

bisericii din Pergam scrie-i: «Acestea sunt cuvintele
pe care le spune Cel Ce are o sabie ascuțită, cu două tăișuri: 13
știu unde locuiești – acolo unde este tronul lui Satan. Tu ții
strâns Numele Meu și nu ai negat credința Mea nici chiar în
zilele când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi,
acolo unde locuiește Satan. 14 Am însă câteva lucruri împotriva
ta: ai acolo pe câțiva care țin învățătura lui Balaam, care l-a
învățat pe Balak să pună o piatră de poticnire înaintea fiilor lui
Israel, și anume să mănânce ceea ce este jertfit idolilor și să
curvească. 15 Tot așa și tu, ai câțiva care țin învățătura
nicolaiților.

16 Pocăiește-te, deci! Dacă

nu, voi veni curând la tine și Mă
voi război cu ei cu sabia gurii Mele! 17 Cel ce are urechi, să
audă ce zice bisericilor Duhul! Celui ce învinge îi voi da
mana ascunsă și-i voi da o piatră albă pe care este scris un
nume nou, pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de cel
care-l primește.» (Ap. 2:12-17, NTR)

BISERICA DIN PERGAM
Cristos lauda biserica pentru pentru perseveranta in
marturie, dar o condamna pentru tolerarea idolatriei. O
incurajaza sa biruiasca ca sa nu fie judecata.

BISERICA DIN PERGAM
Simbolismul sabiei ascutite cu doua taisuri
“Unde locuieste Satan”
Invatatura lui Balaam si a Nicolaitilor
Promisunea facuta biruitorilor:
 Mana ascunsa
 Piatra alba
 Un nume nou

INTERACTIUNE SI APLICATIE
Aplicatie – reflectie personala
 Dumnezeul suveran ingaduie suferinta poporului Sau. Cum poate
Dumnezeu folosi suferinta poporului Sau?

Cum ne putem pazi de doctrine false si de invatatori
mincinosi?
Care e modul in care fiecare dintre noi putem facilita
patrunderea tolerantei fata de pacat si a compromisului in
viata noastra si in biserica?

INTERACTIUNE SI APLICATIE
Cristos vine sa se razboiasca cu sabia gurii Sale cu biserica din
Pergam. Avem o masura adecvata de frica sfanta gandindu-ne
ca s-ar putea sa ni se intample si noua acelasi lucru?

Intrebari si remarci
Urmatorul studiu: 5 Decembrie
Tiatira si Sardes

