
APOCALISA PENTRU SECOLUL XXI
CAPITOLUL 2:1-7

Mesaje catre cele sapte biserici – introducere si biserica din Efes



1 Îngerului bisericii din Efes scrie-i: «Acestea sunt 
cuvintele pe care le spune Cel Ce ține cele șapte stele în
mâna Sa dreaptă și umblă printre cele șapte sfeșnice de 
aur: 2 știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu-i
poți suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce
spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai 
descoperit că sunt falși. 3 Știu, de asemenea, că ai 
răbdare, că înduri pentru Numele Meu și că n-ai obosit. 



4 Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea
dintâi. 5 Adu-ți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-
te și fă faptele dintâi! Dacă nu, voi veni la tine și-ți voi
muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești! 6 Ai 
însă aceasta: urăști faptele nicolaiților, pe care și Eu le 
urăsc. 7 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor
Duhul! Celui ce învinge îi voi da să mănânce din Pomul
Vieții, care se află în Raiul lui Dumnezeu.» (Apocalipsa
2:1-7, NTR)



CELE SAPTE BISERICI –CONSIDERATII GENERALE

Cele sapte biserici reprezinta biserica universala

Cele sapte scrisori formeaza un singur mesaj
pentru toate cele sapte biserici, dar si pentru
biserica universala

Situatia istorica



IMPARTIREA BISERICILOR IN TREI GRUPURI
IN FUNCTIE DE MESAJELE PRIMITE

G.K. Beale, autorul unui important comentariu al Apocalipsei
ofera o impartire care ne confera o intelegere importanta vizavi
de biserica universala din toate timpurile.

Biserici in pericol spiritual grav;  Cristos e gata sa se dezica de 
ele (Efes si Laodicea)

Biserici credincioase (Smirna si Filadelfia)

Biserici mixte (Pergam, Tiatira, Sardes)



STRUCTURA CHIASTICA

1. Efes (in pericol spiritual grav)

2. Smirna (credincioasa)

3. Pergam (evaluare mixta 1)

4. Tiatira (evaluare mixta 2)

5. Sardes (evaluare mixta 3)

6. Filadelfia (credincioasa)

7. Laodicea (in pericol spiritual grav)



Care e semnificatia mesajului lui Cristos?

Biserica crestina, in intregimea ei, e perceputa de Domnul
Bisericii ca fiind intr-o stare precara pentru ca: 
1) Bisericile sanatoase sunt in minoritate
2) aranjamentul literar subliniaza acest lucru deoarece
bisericile in starea cea mai rea formeaza granitele
scrisorilor, iar bisericile cu diverse probleme formeaza
chiar miezul mesajelor.  De aceea, toate scrisorile
abordeaza tema credinciosiei fata de Cristos in mijlocul
unei societati pagane. (G.K. Beale)
, 



SIMETRIA SCRISORILOR

1. Cristos ii porunceste lui Ioan sa scrie ingerului bisericii (toate)
2. Cristos isi dezvaluie identitatea divina si autoritatea (toate)
3. Cristos cunoaste lucrarile bisericii (toate)
4. Cristos lauda biserica (minus Laodicea si Sardes)
5. Cristos mustra biserica (minus Smirna si Filadelfia)
6. Cristos le cheama sa se pocaiasca sau sa persevereze (toate)
7. Cristos le cheama sa auda ce spune Duhul (toate)
8. Cristos promite binecuvantare biruitorilor (toate)



EFES – RESPINGE INVATAORILOR FALSI, DAR
NU MAI ARE DRAGOSTEA DINTAI

1. Cristos ii porunceste lui Ioan sa scrie ingerului bisericii din 
Efes (1a)
Orasul Efes in secolul I

2. Cristos isi dezvaluie identitatea divina si autoritatea (1b-2)
Cel Ce ține cele șapte stele în mâna Sa dreaptă și umblă
printre cele șapte sfeșnice de aur

3. Cristos cunoaste lucrarile bisericii (2)



EFES – RESPINGE INVATAORILOR FALSI, DAR
NU MAI ARE DRAGOSTEA DINTAI

4. Cristos lauda biserica (2, 3, 6)

5. Cristos mustra biserica (4)

Ce inseamna ca si-au pierdut dragostea dintai?
Dragostea fata de Dumnezeu (posibil)
Dragostea fata de alti credinciosi (posibil)
Nu mai erau martori ai lui Cristos (cea mai probabila)



EFES – RESPINGE INVATAORILOR FALSI, DAR
NU MAI ARE DRAGOSTEA DINTAI

6. Cristos ii cheama sa se pocaiasca (5)
 in caz contrar, o amenintare extrem de serioasa

7. Cristos ii cheama sa auda ce spune Duhul (7a)

8. Cristos promite binecuvantare biruitorilor (7b)
Biruitorul va manca din Pomul Vietii



INTERACTIUNE SI APLICATIE

Aplicatie
 Puritatea doctrinara e importanta, dar nu e suficienta.  

 Cum vedem biserica?  Sa invatam sa o vedem asa cum o vede Cristos!

 Cum ne raportam la pericolul compromisului cu lumea si sistemul lumii?

 Suntem gata sa ne pocaim atunci cand Cristos ne arata, prin Cuvantul
Sau si prin Duhul Sau, unde am gresit?

 Ne-am pierdut si noi dragostea dintai?

 Intrebari si remarci

Urmatorul studiu: 21 Noiembrie


