
Apocalipsa 2.8-11 Smirna,Biserica încoronată ! 
Destinaţia: 
v.8 Descrierea Lui Hristos legată de mesajul Său.Orice necazuri ar experimenta 
Biseric Sa,El se identifică cu poporul.Este interesant că deşi Ioan primeşte verbal 
mesajul, el trebuie să-l scrie mai departe.’’Verba volent,scripta manet’’ – spune 
un vechi proverb latin. 

Smirna – o cetate mare şi bogată, situată la 56 km.nord de Efes,dar 
credincioşii din ea,foarte ,foarte săraci.Ca şi Efesul era un port la mare, însă spre 
deosebire de Efes care astăzi este ruine, Smirna există  şi astăzi şi are o populaţie 
de aprox.200.000 de locuitori,numtă Izmir (Tr.) 
Hristos este prezentat ca fiind veşnic (1.8,17;21:6;22:13), deşi a suferit moartea, a 
înviat.1.5.Aceste cuvinte erau mângâietoare pentru cei din Smirna care treceau 
prin suferinţă,persecuţii ca şi Domnul lor. Numele cetăţii Smirna înseamnă 
‘’mir’’un parfum obişnuit în acea zonă. Acest parfum era folosit şi pentru ungerea 
din Cortul Întâlnirii, dar şi pentru îmbălsămarea morţilor (Exod 30.23, Psalm 45.8; 
Ioan 19.39).Persecuţia celor din Smirna, se ridica ca un parfum frumos mirositor la 
Dumnezeu. 
 
Lauda:2.9  
Ce mângâiere pentru ei să afle că Isus ştia de necazurile lor! De ce le zice..dar eşti 
bogat? Mă gândesc ce lacrimi de bucurie pe obrajii lor săraci lipiţi pământului.. 
Erau bogaţi în promisiunile Domnului : 2 Cor.6:10,8:9; Iacov 2.5.Din nou apare 
expresia :’’cei ce zic ca sunt,dar nu sunt’’.Vai – o sinagoga a Satanei.(3.9).Satan 
este menţionat în 4 din cele 7 Biserici.2.9,13,24;3:9.În istoria Bisericii cele mai 
severe persecuţii au venit din partea celor ce se pretindeau a fi religioşi. 
(Rom.2:17-29 ). Iudeii ajunseseră o unealtă în mâna celui rău.Şi noi avem de 
luptat astăzi,nu unii cu alţii, ci cu Satan şi Împ.întunericului. 
 
Mustrarea : 
Suferinţele au ajutat această Biserică să se păstreze intactă.Nu există nici o 
mustrare.Dpdv uman ei erau vai de ei,săraci,lipsiţi,copiii lor poate erau subnutriţi, 
dar dpdv.ceresc erau bogaţi. Doar Filadelfia se potriveşte oarecum cu această 
Biserică. 
 
 
 
 



Îndemnul 2.10a 
 
Fraţii sunt încurajaţi : nu te teme nicidecum.Cuvântul de încurajare este’’fii 

credincios’’.  10 zile-o perioadă limitată de timp.Geneza 24.55;Neemia 
5.18;Ieremia 42.7; Daniel 1.12;Fapte 25.6 
Dar de ce trebuie sa sufere sfinţii? Cei răi ,da, dar sfinţii ? Motive date de 
Scriptură:  

1. Disciplină în alergare. 1Cor.11:30-32, Evrei 12:3-13 
2. Preventivă, ca şi ţepuşul lui Pavel 2 Cor.12.7 
3. Pentru învăţarea ascultării.Evrei 5.8; Romani 5.3-5 
4. Pentru a oferi o mărturie mai bună despre Hristos.Fapte 9.16 
 

Promisiunea: 2:10b-11 
În contrast cu suferinţa este cununa vieţii.Policarp, prezbiterul Bisericii din 
Smirna,moare ars de viu la vârsta de 86 de ani,pentru că a refuzat să se închine lui 
Cezar (Cezar este Domnul!) şi fără îndoială că şi alţii au urmat după el.Credincioşii 
sunt îndemnaţi să sufere privind în viitor nu moartea, ci cununa frumoasă a vieţii 
veşnice.Iacov 1.12 
Există o promisiune dată biruitorilor: nu vor fi vătămaţi de a 2-a moarte. Ap.20.15, 
Evrei 12.11 . 
Prima moarte este cea fizică, iar a doua, spirituală şi eternă. 

 


