
Studiul 5 

Un Mesager străbate veacurile - II 
 
 
 

Continuăm studiul celor șapte biserici ale Apocalipsei. Cu fiecare biserică ne 

apropiem tot mai mult de momentul revenirii Mântuitorului (compară Apoc. 3:3 cu v. 

11 și v. 20). Când vorbește ultimei biserici - cea de-a șaptea - Hristos Se prezintă folosind 

numele „Amin” (Apoc. 3:14), ceea ce indică spre concluzia lucrării Sale de Mare Preot. 

El este pentru cei care L-au mărturisit pe acest pământ - biserica purtătoare a soliei Sale 

- Martorul credincios care îi mărturisește pe aceștia înaintea Tatălui ceresc și înaintea 

îngerilor sfinți, potrivit făgăduinței făcute ucenicilor (Mat. 10:32). Toate acestea au în 

vedere un final glorios, când Hristos îi va lua acasă pe copiii Săi care acum sunt străini și 

călători într-o lume plină de păcat și suferință. Aceasta este dorința arzătoare a 

Domnului Hristos - Marele nostru Preot (Ioan 17:24). 

Tiatira - Perioada apostaziei (538-1517)  
1. Cine a fost femeia care a corupt Tiatira? Apoc. 2:20  

O femeie nelegiuită numită __________________.  

NOTĂ: Apostazia perioadei anterioare (Pergam) a fost simbolizată prin profetul 

Balaam, cel care de dragul banilor și onorurilor și-a trădat chemarea sacră, căutând 

favoarea împăratului. De data aceasta ne este dat ca simbol al apostaziei numele 

reginei Izabela. Aceasta este femeia păgână care a intrat într-o alianță de căsătorie 

cu împăratul lui Israel și, de pe acea poziție, a luat sub protecția ei pe profeții 

închinării păgâne și i-a persecutat cu cruzime pe cei credincioși lui Dumnezeu. Așa 

o influență avea această femeie, încât își permitea să folosească fără probleme 

sigiliul împăratului și să dea legi în numele acestuia (1Regi 21:8). Dacă în perioada 

bisericii Pergam împăratul (puterea politică) controla treburile bisericii, în perioada 

Tiatira biserica a ajuns să-și impună dogmele folosindu-se de puterea statului.  

2. Ce avertizare a dat Dumnezeu cu privire la urmașii Izabelei ?  

a. Apoc. 2:22 «[…] am sa le trimit un _________________ mare […].» 

b. Apoc. 2:23 «Voi__________ cu _____________ pe _____________ei.» 

NOTĂ: Alianța dintre biserică și stat este numită „adulter” spiritual (Apoc. 17:2). 

„Convertiții” unui astfel de sistem politico-religios, care se abat de la credincioșia 

față de Isus și învățăturile Sale curate, sunt copii ai nelegiuirii (Is. 57:3-4). Însă 

nicio biserică și niciun stat nu pot anula pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultare.  

Apocalipsa 2:18-3:22  
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3. Cine au fost cei care s-au opus acestei corupții? Apoc. 2:24  

Ceilalți «care nu aveți _________________ aceasta […].» 

NOTĂ: Tiatira cuprinde o perioadă istorică de aproximativ 1000 de ani, cunoscută 

în istorie ca evul mediu întunecat. În tot acest timp, adevărata biserică (femeia 

curată din Apoc. 12 – vezi anexa A, punctul 1) nu s-a găsit în catedralele marilor 

capitale ale lumii, ci în locuri retrase și singuratice, la adăpost de influența bisericii 

oficiale. Aceasta se mai numește și „biserica din pustie” (Apoc. 12:6 ,14). 

Sardes - Perioada reformațiunii (1517-1798)  
4. Ce cuvinte şocante descriu biserica din Sardes? Apoc. 3:1  

Cuvintele lui Isus: «[…] îţi merge numele că ___________ dar ești 

_______.»  

NOTĂ: Isus arată aici că nu reputația înaintea oamenilor are valoare, ci o viață 

nouă în Hristos (Ioan 12:43), înaintea Căruia religia formală este fără valoare. 

(2Tim. 3:5).  

5. Care era cauza acestei tragedii? Apoc. 3:2  

«[…] căci n-am găsit faptele tale______________ înaintea Dumnezeului 

Meu.» 

NOTĂ: Hristos cere de la urmașii Săi nimic mai puțin decât desăvârșirea 

(Mat. 5:48). Aceasta presupune o predare totală a inimii în ascultare deplină de voia 

descoperită a lui Dumnezeu și o creștere din punct de vedere spiritual, pe măsură ce 

adevărul Sfintelor Scripturi este descoperit tot mai clar înțelegerii luminate de 

Duhul Sfânt. 

Sardes reprezintă biserica lui Dumnezeu din sec. XVI până în sec. XVIII, perioadă 

în care oameni umpluți de Duhul Sfânt au zguduit lumea cu soliile lor, chemând 

biserica oficială la reformă. Dar, după ce acești bărbați au murit, urmașii lor, în loc 

de a cerceta Biblia mai departe cu rugăciune, au preferat să stea mulțumiți cu 

adevărurile descoperite și predicate de înaintași. Această lecție solemnă este 

valabilă și pentru noi astăzi. Continuă să cercetezi adevărul și urmează-l pe măsură 

ce îl găsești; apoi toate binecuvântările lui Dumnezeu vor veni în viața ta.  

6. Ce remediu este oferit bisericii Sardes? Apoc. 3:3  

«Adu-ţi aminte dar cum ai ____________ şi ____________!» 
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NOTĂ: Principiul care a stat la baza reformațiunii protestante este „Sola Scriptura” 

– „Biblia și numai Biblia”. Niciodată, sub niciun chip, nu trebuie să înlocuim un 

„Așa zice Domnul!” cu un „Așa zice biserica!” sau „Așa zice teologul!”.  

Filadelfia -Perioada redeșteptării (1798-1844) 
7. Ce a așezat Hristos înaintea Filadelfiei? Apoc. 3:8  

«[…] iată ţi-am pus înainte o _____ ___________, pe care nimeni n-o poate 

închide[…].»  

NOTĂ: Filadelfia este perioada extinderii misiunilor străine și a răspândirii la scară 

mondială a Cuvântului scris. Au fost organizate societățile Biblice Americane și 

Engleze, iar studiul cărților Daniel și Apocalipsa au aprins cea mai mare trezire 

religioasă de după reformațiune.  

În timp ce este adevărat că ușa deschisă reprezintă foarte bine deschiderea oferită 

pentru predicarea Evangheliei (1Cor. 16:9; 2Cor. 2:12; Col. 4:3) care a existat în 

perioada aceea, Apocalipsa vorbește despre o ușă deschisă în cer, arătând spre o 

lucrare solemnă care urma să aibă loc în Sanctuarul ceresc (Apoc. 4:1). 

Redeșteptarea Filadelfia a fost destinată de Dumnezeu să conducă mințile copiilor 

Săi spre această lucrare despre care vom vorbi începând cu studiul următor. 

8. Ce făgăduință este dată Filadelfiei? Apoc. 3:10  

«Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul 

______________, care are să vină peste lumea ______________[…].» 

NOTĂ: De-a lungul istoriei, în diverse locuri ale pământului, adevărații credincioși 

au avut întotdeauna de înfruntat încercări și persecuții. Dar atunci când Isus a vorbit 

ucenicilor despre semnele care anunță revenirea Sa, El a vorbit despre o persecuție 

globală (în „toate neamurile” – Mat. 24:9) care va pune la încercare credința 

fiecărui suflet omenesc. Pentru Filadelfia această persecuție se afla încă în viitor. 

Laodicea - Biserica de astăzi (1844-2031)  
9. Care este problema îngerului bisericii din Laodiceea? Apoc.3:16-17  

a. El este ___________________; 

b. El simte că este _______________ spiritual și nu are nevoie de nimic, 

când de fapt este ___________ nenorocit, sărac, orb și _____.  
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NOTĂ: Perioada Laodicea a bisericii se întinde pe perioada de final a lucrarii ca 

Mare Preot a Domnului Hristos în Sanctuarul din ceruri. Caracteristici precum 

orbirea arată asemănarea clară a acestei biserici cu aceea a israelului pe perioada de 

final a ei ca națiune aleasă (vezi Ioan 12:40-41). La fel ca atunci, mângâierea este 

adusă de o mică rămășiță credincioasă (vezi Rom. 11:5-10). În Apocalipsa 12:17 

găsim caracteristicile rămășiției de la finalul istoriei, în contrast evident cu starea 

Laodiceii. Inimile noastre ar trebui să fie pline de durere văzând că aceasta 

reprezintă tocmai biserica de astăzi, căreia i-au fost încredinţate adevărurile 

speciale pentru acest timp. Este o biserică îndrăzneață, dar teribil de bolnavă și în 

nevoia unei vindecări cerești. Această condiție este alarmantă și are nevoie de 

atenție urgent!  

10. Numește trei lucruri pe care Isus ne spune să le cumpărăm. Apoc. 3:18 

a.______ _____________ _____ _______  

b.____________ _________  

c._________ ______ _________  

1. AURUL reprezintă adevărata bogăție a cerului manifestată într-un caracter care 

este în armonie cu Legea lui Dumnezeu (Ps. 19:7-10; 119:71-72 ,127). Cel care 

posedă un astfel de caracter asemănător cu al lui Hristos se va dovedi statornic în 

credință atunci când vine încercarea (Iac. 2:5; 1Pet. 1:7; Apoc. 2:9).  

2. HAINELE ALBE sunt hainele neprihănirii lui Isus (Is. 61:10; Apoc. 19:8). 

Acesta este un dar care se primește doar prin credință (Zah. 3:1-5; Rom. 1:17) .  

3. ALIFIA PENTRU OCHI reprezintă discernământul dat de Duhul Sfânt pentru a 

înțelege Legea lui Dumnezeu în toată frumusețea ei (Ps. 119:18). Numai în lumina 

acesteia putem ajunge să înțelegem idealul înalt pe care Domnul Hristos ni L-a pus 

înainte (Ef. 1:17-19), dându-ne astfel seama de adevărata noastră stare.  

11. Cum pot sa primesc aceste daruri prețioase? Apoc.3:20  

Deschizând _____________ inimii mele și lăsându-L pe ______________ 

să intre în viața mea.  

NOTĂ: Deși Isus poate să deschidă multe uși, El nu va forța ușa inimii mele. Acest 

lucru trebuie să îl fac eu însumi. Isus avertizează biserica Sa din ultimele zile că ea 

nu este pregătită pentru apariţia Lui în slavă.  
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