
Biserica din Pergam a acceptat compromisul cu lumea !  Apocalipsa 2:12-17 
 

Această biserică are multe asemănări cu cele de astăzi. 
Smirna=o sinagogă a Satanei;  

Pergam= scaunul de domnie al Satanei ! 
Satan locuieşte în anumite locuri, nu-i place peste tot.El urăşte ceea ce iubeşte Dumnezeu.El 
mereu îşi schimbă cartierul general, în funcţie de plăcere.Matei 12.43 
*Cel ce are o sabie*- în acea cetate purta o astfel de sabie doar reprezentantul roman, dar 
Domnul spune că şi El are o sabie, dar ea este Cuvântul Lui Dumnezeu.Evrei 4:12.Totuşi ar 
trebui întrezărit în acest Cuvânt şi ajutor: ’’Eu mustru şi pedepsesc (disciplinez) pe toţi aceia 
pe care îi iubesc..’’ Apoc.3.19.Când suntem disciplinaţi de Domnul, ar trebui să ştim că 
suntem şi iubiţi. 

Smirna=centru comercial 
Efes= centru politic 

Pergam = centru religios 
Pergam,un fel de Paris al antichităţii, un oraş regal.Multe bogăţii au fost aduse şi depozitate 
în acest oraş.El avea aproximativ 20,000 de locuitori.  Ptolomeu al V-lea gelos fiind pe 
biblioteca din Pergam, a pus embargo pe papirusul egiptean, ca ei să nu mai poată scrie. Însă 
acest lucru i-a ajutat, pentru că ei au descoperit pergamentul, o piele foarte fina de 
viţei,miei, iezi. De aici a început fabricarea masivă a acestor suluri. Când biblioteca din 
Alexandria a luat foc, Marc Antoniu, împăratul roman, a luat cele 200.000 de suluri şi le-a 
oferit cadou Cleopatrei, regina Egiptului. 

În Pergam, zeul era reprezentat printr-un şarpe. În acea vreme au trăit 2 mari 
oameni, Esculap si Hipocrate.Ei erau rivali, iar de la unul avem jurământul hipocratic,iar de la 
celălalt avem semnul medicinei de astăzi, 2 şerpi încolăciţi pe un om. Esculap era zeul şarpe 
al medicinei. În Pergam erai ademenit la tot pasul cu vindecări, băi fierbinţi, poveşti despre 
vindecări miraculoase. Noaptea în oraş nu era lumină, iar pacienţii se culcau pe podelele 
unor camere subterane şi peste ei treceau şerpi care-i vindecau, ziceau ei datorită zeului 
şarpe. Apoc.20.2 
                                         

Chiar acolo,Domnul şi-a aşezat o Biserică a Lui. 

 

v.13. Ştiu unde locuieşti,acolo ...Şi astăzi sunt fraţi,surori care locuiesc ..acolo..unde 
este scaunul de domnie al Satanei. Domnul ştie asta. Tu ţii Numele Meu....n-ai lepădat 
credinţa Mea (nu a fiecăruia în parte)...nici chiar atunci când Antipa (împotriva tuturor) a fost 
ucis la voi.  

Interesant este că în greacă cuvântul de aici pentru a a locui este: catoiken= cătun, un 
cartier f.mic dar stabil. Nu se spune Paroiken= parohie, adică locuinţă mare, dar temporară. 
Observăm locul unde Cel rău se simte bine: acolo unde păcatul este la culme. Ca să ai o 
afacere cât e mică în Pergam, trebuia să participi la închinarea unui anumit zeu, altfel nu 
puteai prospera. Acolo nu te puteai ascunde nici de Dumnezeu,nici de Satan. Matei 12.43 ne 
arată că uneori lui Satan nu-i convine şi pleacă..dar se reîntoarce..şi dacă se poată să facă 
acea casă de 7 ori mai rea ..o face, şi acolo se simte acasă ! 

 
v.14. Nu spune:’’ tu ţii de înv.ci alţii ţin de înv...?’’De ce nu a vorbit cu acei oameni? 

Pentru că era de datoria păstorului să o facă, pentru că i-ar fi omorât cu prezenţa Sa, ori ei 
fiind morţi dpdv.spiritual nu mai auzeau vocea Domnului şi atunci era nevoie să meargă 



cineva la ei. Să nu uităm că la Sodoma, Domnul Isus nu S-a dus,  ci doar cei 2 îngeri. Ce mă 
miră mai este că se spune:’’ai acolo nişte oameni,sau..ai câţiva..’’ – dacă nu sunt mulţi de ce 
este o problemă aşa de mare?? Pentru că puţin aluat face să dospească toată plămădeala      
( 1 Cor.5:6) Se ţineau de înv.(povaţa) lui Balaam,sau se ţin de Numele Lui ? ‚’’Col.2.19 şi nu se 
ţine strâns legat de Capul care este Hristos’’. 

 

Un om duhovnicesc nu are nevoie să fie mustrat,dar cel firesc,da! Ce bine ar fi dacă ar 
primi şi nu s-ar răzvrăti. 

 

A).Înv.lui Balaam.Balaam nu i-a blestemat,căci de ei, nu se atinge blestemul, dar au avut o 
altă problemă: din cauza felului lor firesc au căzut în cursa diavolului, au ieşit de sub 
protecţia divină şi (Dumnezeu care nu trebuie ispitit) a omorât 24.000 dintre ei. 

Căderea treptată a lui Balaam: 
-Iuda 11 – rătăcirea lui Balaam,compromisul pentru câştig mârşav. În spatele 

păcatului stă o dorinţă.Totuşi cuvântul rătăcire poate însemnă şi că Dumnezeu ştie că 
Balaam nu are dreptate, ci se rătăceşte, pentru că Dumnezeu şi poporul Său vor birui.Balaam 
nu ştie ce înseamnă ’’ har’’. 

 
- 2 Petru 2:15 – O cale, un mod de viaţă,iubirea de bani – obsesie. 
 
- Învăţătura altora Ap.2:14.’’Nu numai că le face dar găseşte de buni şi pe cei ce le 

fac.’’ Romani 1:32.  Ai grijă de la cine înveţi ! 
Recolta lui Balaam a fost bogată= 24.000 de bărbaţi omorâţi de Domnul.Cât de mult   

i-a iubit Domnul şi totuşi i-a omorât. 
  Balaam a murit de mult timp, dar metoda Celui rău rămâne ! 

 
Bis.din Pergam tolerează: 

a) Înv.lui Balaam (nimicirea poporului).A pus o piatră de poticnire (gr.skandalon) 
înaintea copiilor lui Israel.De ce: ca să mănânce din lucrurile închinate idolilor şi să 
se dedea la curvie. 

b) Înv.lui Nicolae ( biruirea poporului) 
 
B).Nicolaiţii le spun la alţii ce să facă, dar ei nu fac.Toleraţi de către liderii bisericii. Cei din 
Efes nu i-au tolerat,nu i-au primit în adunare, dar aici în Pergam au găsit pe alţii ‚’’mai 
buni,mai blânzi’’.Ap.2.6, nu au trecere în faţa acelor lideri.Priviţi cu atenţie: în Efes 
condamnate faptele,în Pergam este numită –învăţătură.Păcatul se întinde ca o pecingine.                            
În Efes daţi afară, în Pergam membrii,dădeau învăţătură,erau probabil prezbiteri. De ce 
spune tu ai? Pentru că se adresa aceluia care trebuia să vegheze.De ce e o mare problemă 
’’câţiva’’? Pentru că un foc mic aprinde o pădure mare. Avem un alt contrast aici, şi anume 
piatră de poticnire vs.pietricică albă! Ne este nouă frică să spunem lucrurilor pe nume, 
suntem compromişi, de aceea suntem toleranţi? Lipsă de învăţătură sau învăţătură greşită? 
  
 Paşi în degradarea morală: 
1.statui în Biserică.2.le-au dat nume în glumă.3.se închinau la ele...epsicopii învăţau retorica 
pentru a vorbi în public..Biblia nu mai trebuia citită de popor (era păcat)...rugăciunea pentru 
morţi ...purgatoriul ...penitenţe....bule papale..cultul Mariei...moaşte....ce mai urmează 
fraţilor?   



 
 Asemănări în cartea Numeri 21 – 25 şi Apocalipsa 2:14,15 
Cele 2 mari subiecte din Apocalipsa sunt prezente şi în Numeri, şi anume: Şarpele ,închinarea 
la idoli şi curvia. Câţiva oameni din Biblie au rdicat atâtea probleme ca Balaam. Dintre 
Neamuri, şi totuşi îl cunoştea pe Dumnezeu.Era un ghicitor veritabil.El ştia,vedea viitorul lui 
Israel.Proclamă cu credincioşie mesajul lui Dumnezeu, dar îl interesează şi banii,aşa că subtil 
îl învaţă pe Balak cum să ispitească poporul şi să-l facă să cadă în păcat. Ceea ce nu a reuşit o 
armată, au reuşit femeile moabite şi madianite.Dacă Satan nu ne poate speria prin răcnetul 
leului (1 Petru 5.8), o face strecurându-se pe furiş prin şarpe.  

Dacă nu poţi să birui vrăjmaşul, alătură-i-te, spune un proverb. De aceea fiţi atenţi la 
prietenia duşmanilor lui Dumnezeu. 

Prietenia cu lumea este vrăjmăşie cu Dumnezeu.Iacov 4:4 şi 2 Cor.6:14-18 şi  
Numeri 31.16 – avem nevoie de oameni curajoşi ca Fineas,nepotul lui Aaron. 
 

Biserica în lume,da..dar lumea în Biserică: lumificarea bisericii? Un nu categoric ! 

 
v.16. Vin la tine,şi mă războiesc cu ei dacă nu aşezi ordinea. Război,implică şi împotrivire. 
Isus este cel mai puternic însă. El vine la lider şi rezolvă problema întâi cu el,după care 
împreună se duc să se războiască cu acei oameni. Acum liderul este însoţit de Stăpân. De 
aceea se dă o poruncă: El porunceşte ca un Stăpân, noi cf.2 Cor.5.20  vă rugăm, pocăiţi-vă !  
 

Predicatorule, spunea cineva, ai grijă la cei 3 F : Faimă,Finanţe,Femei. 
 
Calea îngustă este prea îngustă, prea neatrăgătoare, prea neproductivă? Ţi-a cerut cineva 
producţie la hectar, ca pe vremea lui Ceauşescu,şi eventual să minţim în date? Eu nu văd 
asta în Biblie.Vrei să mai o lărgeşti un pic? Urmaşii lui Balaam şi Nicolae te invită şi astăzi.Fii 
tolerant, lasă-l pe Dumnezeu să lucreze, nu vezi că ai numai probleme de când încerci să faci 
ordine? 1 Timotei 1:19 ‚’’să păstrezi credinţa şi un cuget curat pe care unii l-au pierdut..’’. 
 
V.17 Cine are urechi de aici să asculte! Sunt şi biruitori.Celui ce va birui Îi voi da.Când ? Dacă 
războiul cu unii oameni are loc aici,şi acum, răsplata este în viitor. 

Eroii sunt declaraţi doar post mortem! Martirii sunt cei care au fost omorâţi. 
De aceea cred că se referă la viitor.Mana vs.carnea de la Templu; piatra de poticnire vs. 
pietricica albă;un nume nou la fel ca în Isaia 62.2 şi Apoc.19.12. 
 

Când un atlet câştiga concursul, i se dădea adesea, ca parte a premiului său, o piatră 
albă care-i dădea acces la petrecerea organizată în onoarea învingătorului. Poate că e vorba 
aici de clipa în care creştinul îşi va primi biletul de intrare pentru celebrarea eternă a victoriei 
din cer. Un mesaj personal -  un nume pe care-l va şti doar cel ce-l primeşte.Valoarea pietrei 
constă în numele de pe ea,şi nu în piatra însăşi. De asemenea mai poate însemna achitarea 
într-un proces. Judecătorul avea o piatră albă şi una neagră.Cel iertat primea o piatră albă,iar 
condamnatul una neagră.Piatra albă primită indică acceptarea Lui Hristos, o certitudine 
minunată pentru cei care au fost respinşi şi persecutaţi de o lume rea. Creştinilor din zilele 
noastre, ca şi celor din Pergam, li se reaminteşte în acest pasaj că scopul Lui Dumnezeu este 
separarea lor  de păcat şi compromis, pentru a fi moştenirea Lui Dumnezeu în întreaga 
eternitate. Oricât de dificilă este viaţa pe pământ, creştinii au siguranţa binecuvântărilor 
infinite în viaţa viitoare. 



Recapitulare: 
 
Efes : Biserica ce pune accentul pe dreptate,dar nu şi pe dragoste în lupta ei! 
Smirna: Biserica în suferinţă dar încununată ! 
Pergam : Biserica compromisă ! 
Tiatira : O Biserică coruptă ! 
Sardes : Biserica debilă,slabă ! 
Filadelfia : Biserica credincioasă ! 
Laodiceea : O Biserica nici rece nici în clocot ! 
 
 
Patru interpretări legate de cele 7 Biserici : 
 
1.Preteristă : simbolismul Apocalipsei este legat numai de evenimentele din perioada în care 
a fost scrisă. 
2.Idealistă : Un tablou simbolic al luptei dintre bine şi rău. 
3.Istoricistă : Biserici istorice reale ,cap.1-3, şi simbolice de la la 4-19 
4.Viitoristă : şapte stadii ale istoriei Bisericii 
 
La finalul studierii celor 7 Biserici vom avea un tabel cu punctele slabe şi tari,remediul, 
avertizarea, promisiunea. 


