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Memorat Apoc.3:1-13 

 
Studiu: Ap.1:19”lucrurile pe care le-ai vazut, lucrurile care sunt, şi cele ce au să fie după ele”. 
Apoc.cap.2,3 vorbeşte despre lucrurile care sunt în prezent. 
Apoc.1 prezintă gloria Domnului Isus, cap.2,3 prezintă domnia Domnului Isus asupra Bisericii: 

Efes, 
Smirna, 
Pergam, 
Tiatira, 
Sardes, 

Filadelfia, 
Laodicea. 

*Ce reprezintă aceste 7 Biserici ca întreg:  
1.Cum era bisericile acestea în timpul vieţii lui Ioan. 
2. O imagine a creştinătăţii de pe pământ în orice moment al istoriei ei de la Cincizecime până la 
Răpire. 
3.O succesiune a evenimentelor din istoria creştinătăţii, fiecare biserică reprezentând o perioadă 
distinctă. 
 
Caracteristici Efes: Efesul este situat în vestul Asiei Mici, vestul părţii asiatice a Turciei de 
astăzi, în valea râului Caister. Era cea mai importantă cetate în provincia romană Asia. Avea 
statut de cetate liberă din partea romanilor, şi poarta de intrare a occidentalilor în Asia Mică. 
*Centrul vieţii religioase zonale: templul zeiţei Artemis/Diana, una din cele 7 minuni ale lumii 
antice; religiile orientale şi magia erau în floare.Fapte 19:18-20. În Efes exista o mare comunitate 
de evrei, care se bucura de privilegii din partea romanilor. 
 
*Biserica din Efes: nu se ştie nici când nici prin cine a fost adusă pentru prima dată Evanghelia 
la Efes. Dar ştim că au fost prezenţi evrei din (Asia ) Efes la Ierusalim, la Cincizecime. Fa.2:9. 
Pavel a vizitat Efesul cam în anul 53 d.Hr.cu aproximativ 43 de ani înaintea scrierii Apocalipsei 
lui Ioan.  
-la sfârşitul celei de-a doua călătorii misionare, Pavel s-a oprit pentru un Sabat în sinagoga din 
Efes, unde a lăsat pe Aquila şi Priscila. Fa.18:18-21 
- acolo era Apolo, un iudeu de neam din Alexandria, avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi, 
era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat, şi nu cunoştea decât botezul lui 
Ioan; dovedea Iudeilor că Isus este Hristosul. Fa.18:24-28 
* Istoric: în timpul celei de-a 3-a călătorie misionare, Pavel şi-a început lucrarea în Efes mai întâi 
în sinagogă, iar când împotrivirea a crescut învăţa în şcoala unuia numit Tiran. Fa.19:8-10. Acolo 
a vestit Evanghelia pentru mai bine de 2 ani, aproape 3 ani. 

Lucrarea a fost atât de puternică încât : 
-s-a răspândit în toată Asia Mică Fa.19:10 
-magia şi idolatria au avut de suferit 19:17-20, 26 (50,000 de arginţi) 
 
*Membri bisericii era majoritatea dintre Neamuri, cu precădere greci, dar şi evrei care crezuseră. 
-când a părăsit Pavel Efesul, biserica avea liderii ei, cu care s-a întâlnit mai târziu la Milet. 
Fa.20:17 
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Biserica din Efes prezentată în Apocalipsa se află la a doua generaţie după epistola către 
Efeseni. Probabil că îngerul bisericii, steaua ţinută în mână de Domnul Isus în Apoc.1:20 era 
prezbiterul sau păstorul bisericii, deşi se aplică oricărui credincios din Biserică. Deci credinciosul 
trebuie să fie plin de curaj, şi de încredere pt.că este în Mâna Domnului. Scrisoarea este ca o 
radiografie spirituală. Apocalipsa este scrisă în jurul anilor 90-95 d.Hr.de către Ioan ucenicul, 
care era exilat pe insula Patmos. 
 

Mesajul către biserica din Efes:  
–  O Prezentare a Domnului Isus în funcţie de starea acelei biserici:”Cel ce ţine cele 7 stele în 
Mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeşnice de aur”. Această perezentare este o 
încurajare, o mângâiere, dar şi o avertizare cu privire la biserică. 
 
 – Atotştiinţa Domnului cu privire la biserică şi Laudă: „ştiu faptele tale, osteneala ta, răbdarea 
ta, că nu poţi suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic ca sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai 
găsit mincinoşi; ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu, şi că n-ai obosit”, 
 
v.6 ai lucrul acesta bun: „că urăşti faptele Nicolaiţilor pe care şi Eu le urăsc”, arată că Biserica 
din Efes condamna faptele nicolaiților, asemănându-se în acest fel cu Domnul Isus. Nicolaiţii al 
căror nume provine de la grecescul ”nico” care înseamnă ”cuceritor” și ”laos” care înseamnă 
”oameni”, sau ”popor”, despărțeau “trupul” de “spirit” și prin gnosticismul împins în hedonism, 
lăsau trupul “să facă ce vrea” idolatrizând “plăcerea”, fiindcă ziceau ei, și așa trupul are să 
dispară. În acest fel ei susțineau un compromis spiritual îmbinat cu practici lumești. Ei 
considerau că libertatea lor, însemna a practica idolatria și imoralitatea fără ca sufletul lor să fie 
întinat. Cei din Biserica din Efes, au luat aminte însă la misiunea încredințată de apostolul Pavel 
lui Timotei și au condamnat această învățătură. 1 Tim.1:3-7 
 
 – Problema bisericii: „ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi”.Observaţi că nu 
spune că „ţi-ai pierdut”(poţi pierde ceva fără să vrei din neatenţie), ci spune că „ţi-ai 

părăsit”(voit,conştient, voluntar; ai înlocuit dragostea dintâi cu ceva care ţi s-a părut mai bun). 
(Este deci diferenţă, deci atenţie la cuvinte). 
 – Avertizare, Sfat şi Remediu pt.biserică :”adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; de ce spune de 
unde?! Când Mă iubeai cu toată inima cu tot sufletul, şi cu tot cugetul erai sus de tot. De acolo ai 
căzut când ţi-ai părăsit dragostea (dragostea ta pt.Mine) dintâi; pocăieşte-te şi întoarce-te la 
faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti”. 
Sfeşnicul  la locul lui luminează ne vorbeşte de călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă nu te pocăieşti, 
vei rămâne fără Lumină, fără Duhul! Hristos este plin de dragoste, dar nu este tolerant. El vrea ca 
biserica Lui să fie plină de iubire de Dumnezeu şi de fraţi. Când nu ai o dragoste fierbinte 
pt.Dumnezeu şi pentru aproapele tău, devii aspru, dur, casant, rece insensibil.”Ţinta poruncii este 
dragostea”.1 Timotei 1:5.  
Cine are urechi să asculte  ce zice Bisericilor, Duhul ! (ce se spune aici e bine de luat în seamă de 
către toate bisericile, vedeţi pluralul ). 
–  Promisiune viitoare: Duhul vorbeşte Bisericii, şi-i promite”celui ce va birui, oricărui mădular 
al Bisericii, (singular-individual, celui ce va birui probleme lui), îi voi da să mănânce din pomul 
vieţii, care este în raiul Lui Dumnezeu”, pentru  atrăi veşnic. Pomul vieţii=Apoc.22:2 
 
Biserica din Smirna (Izmir, Turcia), este descrisă va fiind biserica în suferinţă ! 
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Smirna este o cetate mare şi bogată, situată la 56 km.Nord de Efes, dar credincioşii din biserică 
era foarte săraci material. Spre desoebire de Efes care astăzi este o ruină, Smirna există şi astăzi 
şi are o populaţie de 200.000 de locuitori, fiind numită Izmir. Numele Smirna înseamnă „mir”, 
un parfum folosit la Cortul întâlnirii, la îmbălsămarea morţilor: Ioan 19:39. Magii I-au adus 
Pruncului Isus aur, tămâie şi smirnă.  
Bisericii din Smirna nu i se reproşează nimic. Din acest punct de vedere bis.din Smirna se 
asemănă cu biserica din Filadelfia. 
 
-Domnul Isus se prezintă ca „Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat”. Domnul se 
prezintă astfel pentru a încuraja credincioşii din biserică. Şi El a suferit, a murit, dar a şi înviat. 
La fel se va întâmpla şi cu ei.  
 
-Ştiu necazul tău; ce mângâiere să ştie că Domnului le pasă de ei, le cunoaştea necazul şi sărăcia 
şi batjocurile. Aceste trei elemente ne arată starea lor spirituală: erau „bogaţi” în Domnul. Se 
spune că duşmanii noştrii sunt inversul nostru. Cum sunt descrişi duşmanii celor plăcuţi 
Domnului din biserică:”zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei”.  
Satan este menţionat ca fiind implicat în 4 din cele 7 biserici. În istoria bisericii cele mai severe 
persecuţii au venit din partea celor „religioşi”. Zic că sunt sinagoga Domnului, dar de fapt 
conducătorul sinagogii era cel rău. Iudeii ajunseseră o unealtă în mâna Satanei. Romani 2:17-29. 
 
-Îndemn, încurajare: v.10 „nu te teme nicidecum de ce ai să suferi”; iată că diavolul are să arunce 
în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce”. Necazul de 10 zile arată că Satan este limitat, 
necazul nu este peste puterea lor, ci este sub atenta supraveghere a Domnului. Domnul îngăduie 
suferinţa, dar este acolo prezent. 
”Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii”. Se spune că în timpul aceste biserici a 
fost omorât Policarp, contemporan cu Ioan ucenicul.  
 
*De ce trebuie să sufere sfinţii: 
1.Disciplină în alergare. 
2.Prevenţie, ca ţepuşul din carne al ap. Pavel. 
3.Să înveţe ascultarea. 
4.Pentru a –l lăuda pe Hristos . 
Interesant că expresia „dar eşti bogat” este pusă în paranteză, adică ea este viitoare, dar „necaz, 
sărăcie,batjocuri”, este la timpul prezent. În eternitate aceste 3 vor fi în paranteză, iar bogăţia va 
trona. Ce încurajare! 
 
-Promisiunea:”cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte”. În contrast cu 
suferinţa este cununa vieţii! Credincioşii din Smirna sunt invitaţi să privească în viitor nu la 
moarte, ci la cunună. Iacov 1:12”...” 
Este o promisiune făcută biruitorilor:”nu vor fi vătămaţi de a doua moarte”. Prima moarte este 
cea fizică, iar a doua moarte este cea spirituală eternă. 
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CUNUNILE ÎNVINGĂTORULUI 

TITLUL MOTIVUL REFERINŢA 

O cunună 
nepieritoare 

Pentru o viaţă de 
credinţă disciplinată 

1 Cor. 9:25 

O cunună 
de bucurie 

Pentru evanghelizare şi 
ucenicizare 

1 Tes. 2:19 

Cununa 
neprihănirii 

Pentru că iubesc venirea 
Domnului 

2 Tim. 4:8 

Cununa 
vieţii 

Rabdă suferinţele 
Iacov 1:12; 
Apoc. 2:10 

Cununa 
slavei 

Pentru păstorirea turmei 
cu credincioşie 

1 Pet. 5:4 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biserica din Pergam: Măritată (compromisul) cu lumea ! 
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Dacă cei răi din Smira sunt numiţi „o sinagogă a Satanei”, cei din Pergam sunt numiţi 

„scaunul de domnie al Satanei”. Satan locuieşte în anumite locuri, nu-i place oriunde. El urăşte 
ceea ce iubeşte Dumnezeu. El mereu îşi schimbă cartierul general. 

 
Efes =centru politic, Smirna = centru comercial, Pergam= centru religios ! 

 
Pergam era un fel de Paris al antichităţii, un oraş regal. Multe bogăţii au fost aduse şi depozitate 
aici. Oraşul avea aprox.20.000 de locuitori. 
 
Pergamul avea ca simbol al oraşului un şarpe. În acea vreme au trăit 2 oameni: Esculap şi 
Hipocrate. De la unul omenirea are astăzi simbolul jurământului în medicină , jurământul 
hipocratic, iar de la celălalt are 2 şerpi încolăciţi pe un baston.  
 
În Pergam erai ademenit la tot pasul cu vindecări, băi fierbinţi, poveşti despre vindecări 
miraculoase. Se spune că noaptea în oraş nu era lumină, şi oamenii bolnavi dormeau pe podelele 
unor camere subterane peste care treceau şerpii care-i vindecau, datorită zeului şarpe. Apoc.20:2. 
 
- Prezentare: „iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri”.  
În acea cetate o astfel de sabie era purtată doar de conducătorul roman, dar şi Domnul poartă o 
astfel de sabie.(Evrei 4:12). 
 
-„Ştiu unde locuieşti”. Chiar şi acolo avea Domnul copiii Lui: „acolo unde este scaunul de 
domnie al Satanei”. „Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea, nici chiar în zilele când 
Antipa, martorul Meu credincios, a fost omorât la voi, acolo unde locuieşte Satana”. 
Antipa se traduce= împotriva tuturor. 
 
Satan se simţea bine în această cetate unde păcatul era la culme.Ca să ai o afacere cât de mică în 
Pergam, trebuia să participi la închinarea unui anumit zeu, altfel nu puteai prospera. 
Să obeservăm contrastul dintre :”Tu ţii Numele Meu, n-ai lepădat credinţa Mea” şi „nişte oameni 
care ţin învăţătura lui Balaam”. 
 
A.Învăţătura lui Balaam: Balaam nu i-a blestemat,dar l-a învăţat pe Balac să pună o piatră de 
poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mânânce din lucrurile jerfite idolilor, şi să se dedea la 
curvie”. 24.000 de oameni au fost omorâţi atunci de Dumnezeu. 

 
* Căderea treptată a lui Balaam:  

Iuda 11 – rătăcirea lui Balaam, compromisul pentru câştig mârşav. 
2 Petru 2:15,16 – a iubit plata fărădelegii , obsesie pentru iubirea de bani. 
Apoc.2:14 – îi învaţă şi pe alţii acest aspect. 
Balaam ghicitorul, a fost omorât cu sabia, dar metoda lui încă se mai foloseşte. Iosua 13:22 
 
B. Câţiva care ţin învăţătura Nicolaiţilor pe care Eu o urăsc.  
Biserica din Pergam tolera învăţătura lui Balaam ca poporul să fie nimicit de Dumnezeu, şi 
învăţătura lui Nicolae. Nicolaiţii îndemnau poporul să participe la mesele păgâne, la imoralitate 
sexuală. 
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 Interesant este că în ebraică, Balaam se traduce prin cel ce „înghite pe oameni”, iar Nicolae este 
cel ce „biruieşte pe oameni”, legătura dintre aceste 2 nume fiind strânsă. 
 
Nicolaiţii se pare că erau toleraţi de liderii bisericii din Pergam. Cei din Efes nu i-au tolerat, nici 
nu i-au primit în biserică, dar priviţi progresia răului: în Efes „faptele nicolaiţilor”, iar în Pergam 
„învăţătura lor”.  
Păcatul se întinde ca o pecingine. În Efes au fost daţi afară, iar în Pergam sunt membri şi dau 
învăţătură.v.15. Dacă Satan nu sperie prin răcnetul leului, atacă strecurându-se pe furiş ca un 
şarpe. 
 
*Avertizare: v.16. Pocăieşte-te, altfel vin la tine şi mă războiesc cu ei cu sabia gurii Mele. Cine 
are urechi de auzit să audă. 
 
*Promisiune: „îi voi da să mănânce mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; pe piatra aceasta este 
scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte”. În loc de carnea jertfită 
idolilor, Domnul le da mana ascunsă, adică acea mană din Sfânta Sfintelor, o hrană mult mai 
bună şi care este „Pâinea Vieţii”. Ioan 6:48-51. 
Piatra albă poate însemna achitarea într-un proces. Judecătorul avea o piatră albă şi una neagră. 
Cel iertat primea o piatră albă. Valoarea pietrei este dată de numele de pe ea. Orice credincios 
primeşte un nume nou când vine la Domnul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biserica din Tiatira este biserica coruptă ! 
 

Cetatea era situată într-o zonă bogată agricol, fiind renumită pentru producerea vopselei 
de purpură. O biserică aşezată într-un oraş mic, obscur, devreme ce nu exista nici o sinagogă 
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formată din măcar 10 bărbaţi, Pavel se duce să se roage pe malul râului. Totuşi este cel mai lung 
mesaj adresat celor 7 biserici. 
Fapte 16:14 ne vorbeşte despre convertirea Lidiei, vânzătoarea de purpură, dintr-o cetate 
macedoneană, şi a celor din casa ei. Se poate ca în urma convertirii Lidiei să fi luat fiinţă această 
biserică. 
Domnul Isus se prezintă în Apocalipsa cap.1 şi aici ca Fiul Lui Dumnezeu glorificat şi ca 
Luceafărul strălucitor de dimineaţă. Această descriere ÎL pune în contrast cu zeul soare, Apolo 
de la templul din Tiatira, şi cu Lucifer, şi arată judecata care stă să vină. 
 
-Ştiu: faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta, şi faptele tale de pe urmă, că  
sunt mai multe decât cele dintâi. Vouă celor ce nu aveţi această învăţătură, nu pun peste voi altă 
greutate, ci numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni. Interesant că nu le spune să plece din 
acea biserică!!! 
 
-„Dar ce am împotriva ta”, tu laşi ca femeia aceea care se zice proorociţă, să înveţe şi să 
amăgească pe robii Mei, să se dedea la curvie, şi să mânânce din lucrurile jertfite idolilor. 
”Iată ce am să-i fac acelei femei şi celor ce preacurvesc cu ea – toate bisericile vor cunoaşte că 
Eu sunt Domnul care cercetez şi fac dreptate. 
Numele acestea nu sunt probabil reale: Balaam, Nicolae, Izabela, ci fac trimitere la VT. la acele 
personaje negative. Izabela din cartea împăraţilor este soţia celui mai rău împărat al lui Israel, 
Ahab. Ea moare în condiţii greu de imaginat. 
Dacă printr-o femeie s-a deschis o adunare, tot printr- femeie se încearcă şi distrugerea bisericii. 
Cum a ajuns ca o femeie să dea învăţătură în biserică, nu ştim. Unele manuscrise indică soţia 
pastorului ca fiind acea femeie deşi nu suntem siguri. 
Priviţi expresia:”adâncimile Satanei”, cum le numesc ei. Probabil că se făleau că lucruri adânci 
în idolatria lor. În bunătatea Lui, Domnul i-a dat vreme să se pocăiască v.21, dar nu vrea. Şi celor 
ce au preacurvit cu ea le dă timp de pocăinţă, iar dacă nu se vor pocăi le va trimite un necaz 
mare. Voi lovi cu moartea pe copii ei. 
 
Efes-exista o sinagogă (minimum 10 membri) – Pergam-scaunul de domnie al Stanei (Satan vrea 
cât mai mulţi supuşi) – Tiatira-adâncimile Satanei (supuşi adânc implicaţi) ! 
 
*Promisiune: „celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da 
stăpânire peste Neamuri”. Creştinilor biruitori li se promit poziţii de autoritate. Ei vor participa 
împreună cu Hristos la conducerea naţiunilor lumii. Va primi Luceafărul de dimineaţă: Isus va fi 
una cu ei. Luceafărul este planeta Venus, care se ştie că apare chiar înainte de ivirea zorilor unei 
noi zile,şi ne duce cu gândul la zorii unei noi ere. 
 
Interesant că de la această biserică încolo expresia:”Cine are urechi de auzit să audă ce zice 

bisericilor Duhul”, apare la sfârşitul mesajului, faţă de cele de până acum, care apare înaintea 
promisiunii. Asta poate arăta că de acum încolo, doar biruitorii sunt dispuşi să asculte ce spune 
Duhul Domnului. Ceilalţi sunt amăgiţi de duhuri înşelătoare. 
 

Biserica din Sardes: Ap.3:1-6 
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Sardes=cei care scapă, sau renovare. Sardes era o biserică care mărturisea credinţa, dar căreia îi 
lipsea viaţa. Era cunoscută ca o adunare creştină, dar în cea mai mare parte făcea totul mecanic, 
viaţa de credinţă devenind o rutină. Viaţa spirituală abia mai pâlpâia. Domnul a  
chemat-o la un nou zel şi la efortul de a întări puţinul care-i mai rămăsese, pentru că dădea 
semne de moarte. 
 
Geografic vorbind, această cetate era greu de cucerit, accesul la ea făcându-se doar printr-o 
singură cale, lucru cu care se mândreau cei din Sardes. Crezându-se invincibili nu mai vegheau, 
pentru că se credeau în siguranţă, iar lucrul acesta fizic este o descriere plastică a stării lor 
spirituale. Satan îi laudă ca să-i facă să fie nepăsători, să nu mai fie treji, şi astfel să fie cuceriţi 
uşor. 
 
*Prezentarea Domnului Isus:” Cel ce are cele 7 duhuri ale Lui Dumnezeu”.În Apoc.1:4;4:5;5:6 
se repetă cifra „7”, lucru ce indică desăvârşirea Duhului. În 2 Cor.3:6 spune că „Duhul dă viaţă” 
iar bisericii din Sardes tocmai viaţa îi lipsea. Orice s-ar face în Biserică, dacă nu este Duhul nu 
este viaţă. Biserica a fost născută de Duhul la Cincizecime, şi când păcătuim întristăm Duhul, şi 
inevitabil începem să pierdem puterea. 
 
Cred că deşi îngerul se adresează la pers. 2 singular, nu cred că se referă doar la păstor, sau 
prezbiter, ci El vede biserica ca una, ca un întreg. 
 
*„Ştiu faptele tale că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort”. Faptele sfinţilor sunt judecate şi 
analizate înaintea Lui Dumnezeu. 
Se poate ca în afară această biserică să fie văzută bine, dar important este ce spune Duhul, nu cei 
din afară. Afirmaţia Duhului cu privire la ei că sunt morţi este foarte gravă. „Moarte” aici nu se 
referă la acea moarte de dinainte de pocăinţă,ci la una de după.O stare de leşin spiritual, 
muribund, comă spirituală. 
 
*Să veghem să nu fie doar numele de noi, doar firma. Dacă plecăm urechea la ce zic unii alţii, s-
ar putea să cădem în capcane. Nu vrem să ne facem „un nume”, sau renume. Noi vrem să fim 
plăcuţi Domnului. 
 
*„Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit”- invitaţie la trezire spirituală, invitaţie la rădăcina 
izvorului, acolo unde apa este curată şi proaspătă. Cercetează-te, şi pocăieşte-te. 
 
*Avertisment: dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. 
Nu găsim în Sardes nici o laudă cu excepţia câtorva nume.Nu există vreo problemă doctrinară 
care trebuie corectată.Nu se vorbeşte nici de persecuţie sau opoziţie. Acolo se pare că era : 
„reputaţie fără realitate, formă fără putere”. Biserica se aseamăna cu cetatea Sardes. 
De două ori în istorie, această cetate a fost cucerită în acelaş fel, santinelele dormeau din pricina 
încrederii prea mari în ei înşişi. 
 
Totuşi o rămăşiţă de credincioşi plăcuţi Domnului, dedicaţi, exista chiar şi într-o biserică 
muribundă.  
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*Sfat:cu ce rămâne, cu puţinul pe care-l ai, ridică-te, revino-ţi, pocăieşte-te. Cei câţiva, nu şi-au 
mânjit hainele mântuirii, pentru că şi le-au spălat mereu în sângele Mielului. Se pare că în 
antichitate, închinătorilor la idoli nu li se permitea să se ducă la idol cu hainele murdare.  
 
*Promisiune:biruitorii sunt îmbrăcaţi în haine albe. Apoc.13:8 spune că numele copiilor Lui 
Dumnezeu sunt scrise în cartea vieţii Mielului încă de le întemeierea lumii. Această rămăşiţă are 
datoria să-i încurajeze şi să-i trezească şi pe ceilalţi căzuţi. 
 
*Afirmaţie: cine are urechi de auzit, să audă! 
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*Biserica din Filadelfia, Apoc.3:7-13. Biserica „Dragostea de fraţi”= Filos+Adelfos. 
Această cetate a fost fondată cu sute de ani înainte de Hristos de către Atallus Filadelphus al 
Pergamului, în cinstea fratelui său, scopul fiind răspândirea filozofiei greceşti şi elenizarea 
cetăţii.Astăzi oraşul se cheamă Alaşehir (în traducere oraşul celui ce-şi iubeşte fratele). Astăzi 
oraşul are foarte puţini creştini, majoritatea fiind musulmani. În zonă existau multe podgorii, aşa 
că zeul dominant acolo era Bachus, zeul beţiei. 
 
*Prezentarea Domnului Isus: Cel Sfânt, separat, altfel decât toţi – Dumnezeu. Biserica trebuie să 
fie sfântă aşa după cum şi Capul ei este Sfânt.1 Petru 1:16.  Cel adevărat: El este autentic, 
Originalul, nu copia vreunui zeu. Erau mulţi zei pe acea vreme, dar El este Singurul Dumnezeu 
adevărat. Domnul Isus este Adevărul, adică opusul minciunii. Cel ce deschide (mai întâi) şi 
nimeni nu va închide, Cel ce închide şi nimeni nu va deschide. Isaia 22:15-25 ne vorbeşte despre 
invazia Asiriei asupra regatului de Sud al lui Iuda. Dregătorii apelaseră la Egipt ca să-i scape, şi 
nu la Domnul. Dar pasajul din Isaia ne vorbeşte şi despre cheia lui David.  
Faptul că El deschide uşi arată că există împotrivire. Faptul că închide uşile celor răi arată 
protecţie. Ai puţină putere, poate materială, numerică ca indivizi, dar le-a fost pusă înainte o uşă, 
ca să le fie mai uşor să intre prin ea pentru a scăpa, sau pentru a le vesti oamenilor mântuirea . 
Nu contează că aveau puţină putere, atât timp cât păzeau Cuvântul Domnului şi nu tăgăduiau 
Numele Lui. Domnul poate deschide uşi şi închide guri! 
 
* 6 Promisiuni: Domnul nu are ce să le reproşeze, şi le face unele promisiuni: 
-  mincinoşii iudei vor fi obligaţi să-i recunoască pe cei adevăraţi, şi să se arunce la picioarele 
lor; 
-vor fi scăpaţi de Necazul ce avea să vină, Apoc.6-19. Observaţi că spune :”de ceasul încercării”, 
şi nu „din ceasul încercării” adică, nu vor trece prin necaz. 
- Eu vin curând; 
- pe cel ce va birui îl voi face un stâlp spiritual în Templul lui Dumnezeu, şi nu un stâlp în cinstea 
lui ca cei din cetatea Filadelfia. 
- siguranţă. În Filadelfia erau adesea cutremure de pământ şi cei aflaţi în cetate fugeau afară ca să 
îşi scape viaţa.”şi nu va mai ieşi afară din el”. 
 
-  pe cel Ce-l onorează pe Domnul pe pământ, va fi onorat şi el în ceruri. Scrierea numelui cuiva 
pe ceva simboliza proprietate. Pe vremuri scrierea numelui pe o columnă simboliza victoria într-
o bătălie. Faptul că spune că pe acel stâlp va fi scris Numele Lui, arată că ei îi aparţin Lui. Se 
pare că cei din Filadelfia erau obişnuiţi cu schimbarea numelui cetăţii lor în istorie când le-a fost 
schimbate numele de câteva ori de către romani. 
 
*Încurajare: devreme ce venirea Domnului era iminentă, credincioşii trebuiau să rămână tari în 
credinţă, astfel încât nimeni să nu le fure cununa. 2 Ioan 8 spune”păziţi-vă bine să nu pierdeţi 
rodul muncii voastre..” 
 
*Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor  Duhul, (pluralul), adică aceste cuvinte sunt 
valabile pentru toate bisericile. 
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*Biserica din Laodiceea :Apoc.3:14-22. Biserica fără Hristos?! 
 

Laodiceea înseamnă dreptatea lumii. Ea poartă numele lui Lodice, soţia lui Antioh al III-
lea al Siriei. Această cetate se află între Hierapolis şi Colose, şi este renumită pentru bunăstarea 
ei materială. Acolo se producea o lână neagră, din care se confecţionau stofe. Avea sistem bancar 
puternic, aveau un unguent pentru urechi, şi o pudra foarte bună pentru ochi. Când în jurul anilor 
60.d.Hr.cetatea a fost dărâmată de un cutremur de pământ, ei au refuzat ajutorul din afară, pe 
motiv că au cu ce să refacă ruinele, fiind bogaţi material. 
Încă de la început, prin numele acestei cetăţi, vedem că biserica se asemăna mai mult cu lumea 
decât cu Domnul Isus. (Sunt voci care afirmă că această biserică reprezintă starea bisericilor 
dinainte de răpire). Ap.Pavel face referire la această biserică în Coloseni 2:1 şi 4:16.  
Astăzi cetatea se numeşte Eski-hisar (fortăreaţa veche). 
 
*Prezentarea Domnului Isus: 
-Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat! La ce spune El, nu mai este nimic de adăugat 
şi nimic de scos. El va împlini tot ce a spus în Cuvântul Lui. El este Începutul zidirii, dar şi 
sfârşitul ei. El este Alfa şi Omega. Sunt interpretări greşite cum că Isus ar fi o fiinţă creată, 
conform acestei afirmaţii. Biserica din Laodiceea ştia ce scrisese Pavel colosenilor cu privire la 
divinitatea Domnului Isus. 
 
*Ştiu faptele tale. Cum să apere o nedreptate la procesul final, devreme ce Domnul este Martorul 
credincios şi adevărat. Nu va putea face asta. Nu eşti nici rece, nici în clocot. În cetate venea apă 
din Hierapolis, iar vizitatorii când o beau o scuipau afară din gură. Nu era bună la gust. În Colose 
era apă rece şi bună, iar în Hierapolis erau izvoare termale unde se putea face băi fierbinţi. Apa 
Laodiceenilor era însă căldicică şi favoriza înmulţirea microbilor. Starea de căldicei venea din 
sentimentul de împlinire personală pe plan material.  
Dante:”pe cei căldicei nu-i primeşte nici raiul, nici iadul, ei nu au fost nicodată apreciaţi sau 
blamaţi”.  
 
*Din această cauză, Domnul Isus vine şi avertizează această biserică.  
Jeremy Taylor  spunea:”Domnul urăşte în această biserică nu starea de tranziţie de la rece – 
căldicel – în clocot, ci starea de căldicei ca o fază finală. Istoria ne arată că oamenii căldicei, 
satisfăcuţi cu starea lor, sunt cel mai greu de câştigat. 
 
*Pentru că zici:”sunt..”..şi nu ştii că „eşti” : ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol. A cui părere 
contează? A Domnului. Şi în urma radiografiei spirituale urmează reţeta cu medicamente: 
-aur curăţit prin foc (sfinţenia Domnului pt.ei),ca să te îmbogăţeşti; hainele albe ale mântuirii Lui 
Dumnezeu prin credinţă. Goliciunea este un simbol al batjocurii şi al dispreţului. Domnul vrea ca 
ei să fie îmbrăcaţi; doctorie de la El, nu de-a lor de acolo, ca să vadă realitatea aşa cum o vede 
Domnul. 
Ce frumos v.19”Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi 
pocăieşte-te”. Domnul mustră pe cei ce-i iubeşte.  
 
*Dar ce trist că Domnul era afară, şi nu înlăuntru unde S-ar fi cuvenit să stea. Iată Eu stau la uşă 
şi bat... Spunea cineva că orice om este stăpânul fortăreţei inimii lui. Omul trebuie să deschidă 
uşa. Uneori omul are tristul privilegiu de a nu deschide uşa inimii. El este în învingător nefericit. 
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Dacă însă este cineva care-I va deschide, va intra la el şi cei doi vor cina împreună. 
 
*v.21 Promisiunea: cei ce vor birui, nu prin refuz, ci prin acceptare, vor sta pe acelaş scaun de 
domnie cu Domnul Isus. Ce privilegiu ! Isus a biruit, dar cum? Noi trebuie să biruim în acelaş 
mod ca Domnul, sa să beneficiem de promisiunile Lui. 
 

 Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul ! 
 
 


