
Epilog la cele 7 Biserici din Apocalipsa ! 

Scrisorile către cele 7 Biserici constituie un tratament complet şi remarcabil pentru 

problemele pe care le înfruntă Biserica de astăzi. 

Privite în ansamblu, mesajele către cele 7 Biserici din Asia reprezintă un avertisment complet 

din partea Domnului Isus Însuşi, cuprins în fiecare din îndemnurile către Biserici. Este avertismentul 

pentru Bisericile de astăzi să asculte ce zice Bisericilor Duhul.Biserica din Efes reprezintă pericolul 

pierderii dragostei dintâi.2:4, acea ardoare şi devotamentul proaspăt faţă de Hristos, care a 

caracterizat Biserica primară. Biserica din Smirna, reprezentând pericolul temerii de suferinţă, este 

îndemnată :’’ Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi’’.2.10. În zilele noastre, când persecuţia sfinţilor 

a fost reluată, Biserica face bine dacă ia aminte la îndemnul :’’Nu te teme’’. Biserica din Pergam 

reprezintă pericolul continuu al compromisului doctrinar. 2:14,15, deseori primul pas spre 

abadonarea totală a creştinismului. Ce bine ar fi dacă Biserica modernă, care  a uitat de multe din 

principiile fundamentale ale credinţei biblice, ar lua seama la acest avertisment.! Biserica din Tiatira 

este un monument al pericolului compromisului moral. 2.20. Biserica de astăzi ar trebui să se 

gândească la abaterile de la standardele morale care au invadat-o. Biserica din Sardes reprezintă un 

avertisment împotriva pericolului morţii spirituale.3.1,2.. o ortodoxie fără viaţă, bazată numai pe 

aspectele exterioare, la fel ca fariseii care erau morminte frumos văruite pe dinafară. Biserica din 

Filadelfia, apreciată de Domnul nostru, a fost totuşi avertizată de pericolul de a nu păstra ceea ce 

avea.3.11 şi a fost îndemnată să păzească’’ cuvântul răbdării’’ Lui Isus, să menţină ’’puţina putere’’ pe 

care o avea şi să aştepte revenirea Domnului. Ultimul mesaj, cel către Biserica din Laodiceea, este 

punctul culminant al acuzaţiilor Domnului pentru Biserică, un avertisment împotriva pericolului de a 

fi căldicel, 3:15,16, al atotsuficienţei, al necunoaşterii disperatelor nevoi spirituale. Pentru Bisericile 

contemporane fiecare din aceste mesaje este uimitor de relevant şi penetrant prin ceea ce Domnul 

nostru vede în timp ce stă în mijlocul sfeşnicelor. 

Perioada actuală este perioada harului, o epocă în care Dumnezeu mărturiseşte despre 

Hristos şi lucrarea Sa, o epocă în care cei care doresc să asculte Îl pot primi pe Hristos şi pot fi 

mântuiţi. Invitaţia dată cu mult timp în urmă Bisericilor din Asia, să asculte ce spune Duhul, este 

valabilă şi pentru oamenii de astăzi. Un Dumnezeu iubitor vrea ca oamenii să audă mesajul Său şi să-l 

creadă, să se întoarcă de la idolii păcatului şi eului şi să privească plini de credinţă spre Fiul Lui 

Dumnezeu care i-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ei. 

 

Fiindcă aceste scrieri vin chiar de la Hristos, ele au semnificaţia cuvântului final de îndemn al lui 

Dumnezeu către Biserica care a decăzut tot mai mult de-a lungul secolelor. În faţa judecăţii ce va veni 

peste lumea întreagă, apostolul Petru în 1 Petru 4:17 spune că: ’’judecata stă să înceapă de la casa 

Lui Dumnezeu’’. Apelul final este adresat celor ce vor să audă. Oamenii din Bisericile de astăzi ar face 

bine să asculte şi ei. Fiţi binecuvântaţi ! 


