
      
Mesaj adresat celor 7 Biserici din Apocalipsa 2,3 

 
Deşi sunt 7 Biserici diferite, au asemănări şi deosebiri in cadrul mesajului adresat.Ele sunt 
Efes,Smirna,Pergam,Tiatira, Sardes,Filadelfia şi Laodiceea. Vom face un studiu asupra lor, cu 
dorinţa de a vedea dacă avem şi noi ceva de învăţat. 
Efeseni 2>1-7.Continuă sa trăieşti astfel încât să ai acces permanent la pomul vieţii ! 
Efes era o cetate înfloritoare în acea vreme.Aşezată la distanţă mică de mare,se afla la 
intersecţia unor drumuri importante, fiind denumita :’’ Poarta Asiei ’’. 
Fapte 19,20 ne vb.despre Efes.Cartea Efeseni ne vb.despre Bis.din Efes.Pavel a vizitat Efesul 
cam în anul 53 d.Ch.,cu aprox. 43 de ani înaintea acestei scrisori scrisă de Ioan. Cam la 40 de 
ani se schimbă generaţiile.Se pare că generaţia următoare a luat-o într-o direcţie greşită. 
Biserica din Efes era cea mai proeminentă din zonă. 
Cred că este adresată prezbiterului/păstorului Bisericii.El este probabil steaua care este 
ţinut în Mâna Domnului, deci el trebuie să fie plin de curaj, de încredere, devreme ce se află 
în siguranţă.1.20 
Cine vb.?  - 1.13 – Isus. Cine scrie ? Ioan apostolul.Când ? Cam în 95,96 d.Chr. 
 

                           Mesajul 

1.Descrierea Lui Christos legată de mesajul ce urmează.v.1,si 1:13 
2.Mesajul în sine cuprinde : 
 a) laudă v.2,3 
 b) mustrare v. 4 
 c) laudă v.6 
             d) promisiune v.7 
Timp de 40 de ani de la formarea ei, această Biserică nu a obosit, deşi au trecut prin 
perioade grele de persecuţie, necazuri, lipsă, apostoli mincinoşi. Ea a continuat să lupte;  
nu-i suferea pe cei răi.( azi nu ne suferim între noi... nu-i tolera (nu-i purta,nu-i ducea ..)pe 
cei care fac raul...Cine ,sau cum ştim cine sunt cei rai??? Fapte 20:28-31 lupii răpitori,nu 
fraţii!) 
Mă întreb,oare nu era de ajuns ce făceai efesenii? Nu ar fi trebuit să fie mulţumit Domnul? 
Flacăra afecţiunii ei se stinsese.Entuziasmul dispăruse.Erau sănătoşi în doctrină şi activi în 
slujire, dar din toată închinarea lor lipsea adevărata motivaţie. 
*Ţi-ai părăsit dragostea dintâi* 

A pierde = fără să vrei,involuntar 
A părăsi=voit,conştient; ştii unde ai pierdut acel lucru. 
Adu-ţi aminte...de unde ai cazut..cât de sus erai în dragostea ta pentru Mine,zice Domnul! 
Mat. 22: 36-46, Ioan 14:21,23,1 Cor.16.22.cum poţi zice îl iubesc pe Dumnezeu dar pe 
aproapele tău nu-l iubeşti?! 
De ce şi-au părăsit dragostea dintâi? Din pricina multor lupte au dvenit aspri,duri, reci, 
insensibili, casanţi, au apărat adevărul fără dragoste.Există 2 mari stâlpi în luptă pentru 
Christos : Adevărul şi Dragostea.50 % +50%. 



Hristos a fost plin de dragoste dar nu tolerant!? Nu.Dar care e limita? Limita ?Adevărul.Când 
adevărul are de suferit.(vezi fariseii sunt mustraţi aspru, dar nu şi femeia păcătoasă, 
Nicodim) Christos e tolerant cu oamenii care se pocăiesc,însă pocăinţa nu este doar o 
emoţie,azi simt aşa,mâine simt altfel.. 
Remediul :Adu-ţi aminte,pocăieşte-te, întoarce-te la faptele dintâi. ! Nu te mai uita însă 
doar la fotografia de acum 15 ani, când arătai aşa de bine, ci uită-te la adevărul 
prezent.Cum eşti acum? 
Doar dacă te vei întoarce la acea dragoste (in acest caz) vei avea acces la pomul vieţii ca să 
trăieşti,altfel mori sigur.Ai la ce să te întorci ? Ai avut odată această dragoste? Dacă 
niciodată nu ai iubit aşa, e cazul să te gândeşti serios dacă într-adevăr L-ai cunoscut pe 
Domnul.Dacă nu îţi rezolvi lipsurile vei rămâne pe întuneric.2:5 Voi veni la tine şi voi lua 
sfeşnicul.Când? aici şi acum va veni, judecată prezentă. 
Nu dragoste fără adevăr = toleranţă 
Nu adevăr fără dragoste= lipsă acces la pomul vieţii 
 2 Petru 1 Daţi-vă şi voi toate silinţele ca să ajungeţi la iubirea de oameni,iubindu-L mai întâi 
pe Dumnezeu. 

Dacă nu am acces la Biblie,pomul vieţii, nu o citesc, Domnul nu m-i se mai descoperă 
şi Cuvântul Domnului este tot mai rar în viaţa mea, ca pe vremea lui Eli, atunci se vede lipsa 
sfeşnicului. „Îi voi da să mănânce’’ – vedem o strânsă legătură între cel ce mănâncă şi Cel ce 
îmi dă să mănânc.Nu îmi iau eu singur.Efeseni 1:17.n-i se dă nu înţelepciunea,ci un duh de 
înţelepciune...vedeţi diferenţa ? 
Cei ce vor birui nu sunt o elita religioasă, ci oameni normali ! 
 
Fiţi binecuvântaţi ! 


