
Studiul 4 

Un Mesager străbate veacurile - I 
 
  

Încă de la creațiune Dumnezeu a împărțit timpul în șapte zile. În profeție, când 

avem de-a face cu cifra șapte, de obicei este vorba de asemenea de o împărțire a 

timpului. De exemplu, în Apocalipsa 17 este prezentată o fiară cu șapte capete și zece 

coarne. Ni se spune că atât cele șapte capete, cât și cele zece coarne reprezintă împărați. 

Diferența între aceste două categorii de împărați o face semnificația numărului lor. 

Astfel, dacă cele zece coarne împart puterea în același timp (v. 10), cele șapte capete 

reprezintă o succesiune de împărați (v. 12). La fel, în economia biblică, zece are de-a face 

cu împărțirea posesiunii (Gen. 28:22), iar șapte cu împărțirea timpului (Ex. 23:10-11; 

34:21). 

Am ajuns la studiul a șapte epistole speciale din partea lui Isus Hristos către 

șapte Biserici. În timp ce este adevărat că aceste comunități bisericești au existat în mod 

real pe vremea lui Ioan, soliile adresate lor au o semnificație mai profundă. Ele sunt 

reprezentative pentru biserica lui Hristos de-a lungul veacurilor, începând din vremea 

apostolilor, până la încheierea misiunii ei de purtătoare a luminii adevărului 

(1Tim. 3:15) într-o lume aflată în întunericul rătăcirii și ignoranței.  

 
1.Ce simbol este folosit pentru a reprezenta cele șapte biserici ? Apoc. 1:20  

«[…] cele şapte ________________, sunt şapte Biserici.» 

NOTĂ: Am văzut din studiul trecut că era una din răspunderile marelui preot să 

vegheze ca lumina sfeşnicului de la sanctuar să ardă neîncetat. În predica de pe 

munte însă Isus a folosit imaginea sfeșnicului pentru a vorbi despre chemarea 

ucenicilor Săi de a fi lumina lumii (Mat. 5:15). Atâta timp cât slujește ca Mare 

Preot în ceruri, Domnul Hristos nu încetează să vegheze asupra bisericii Sale (a 

ucenicilor), astfel încât lumina adevărului să nu se stingă.  

2. Ce face Martorul credincios pentru ca lumina adevărului încredințat bisericii 
să nu se stingă?  

a. Apoc.2:2 «Ştiu _____________ tale, […].»  

NOTĂ: În primul rând, Hristos este Cel care cunoaște totul despre slujitorii 

bisericii Sale (Apoc. 2:2 ,9 ,13 ,19; 3:1 ,8 ,15): faptele, împrejurările și starea în 

care se află. În predica de pe munte despre care deja am amintit, El le spune că 

ucenicii Săi luminează în această lume prin faptele lor (Mat. 5:16).  

b. Apoc. 2:7 Cine are urechi, să asculte ce ___________ Bisericilor Duhul: 

«Celui ce va _________________ […].» 

Apocalipsa 2:1-17  
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NOTĂ: Pe lângă faptul că Hristos cunoaște totul despre slujitorii Săi, El invită pe 

fiecare la ascultarea de glasul Duhului Sfânt, care ne încurajează la o viață de 

biruință. Făgăduințele asigurate biruitorului sunt uimitoare (Apoc. 2:7 ,11 ,17 ,26; 

3:5 ,12 ,21). 

c. Apoc. 3:18 «[…] te______________ să cumperi de la Mine aur curăţit 

prin foc […].» 

d. Apoc. 3:19 «Eu _____________ şi _____________ pe toţi aceia, pe cari-i 

iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!» 

e. Apoc. 2:5 «Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi _______ sfeşnicul din 

___________ lui, dacă nu te pocăieşti.» 

NOTĂ: Hristos sfătuiește, mustră și pedepsește pe aceia pe care îi iubește și cărora 

le-a dat o răspundere sacră. Dacă aceștia refuză remediile oferite, în cele din urmă 

răspunderea va fi luată de la ei și dată altora, lucru ilustrat prin mutarea sfeșnicului.  

Efes - Perioada apostolilor (34-100 d.Hr.)  
3. De ce a fost mustrată Biserica din Efes? Apoc. 2:4  

Ei au _________________ dragostea _______________ . 

NOTĂ: Efes, Biserica apostolilor, reprezintă biserica lui Dumnezeu din primul 

secol d.Hr. Aceasta a crescut cu o viteză de necrezut. Atât de plină de succes a fost 

Biserica lui Dumnezeu atunci, încât Pavel, înainte să moară, a spus că Evanghelia a 

fost predicată la întreaga lume! (Coloseni 1:5-6 ,23).Totuși, ea și-a pierdut iubirea 

de la început pentru Isus și pentru solia minunată a mântuirii.  

4. De ce a fost Biserica din Efes apreciată? Apoc. 2:2  

«[…] că ai pus _____________ pe cei ce ________________ că sunt 

apostoli și _____________ sunt […].» 

NOTĂ: Efes îi confruntă în mod deschis pe acești învățători falși și Isus a apreciat-

o pentru aceasta. O altă grupare de credincioși falși pe care biserica din Efes i-a 

confruntat erau Nicolaiții (v. 6). Aceștia susțineau că libertatea lor în Hristos le 

permitea să practice idolatria si imoralitatea (vezi Iuda 4).  

 

http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+22.18
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+22.18
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+22.18
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+2.4
http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Apocalipsa+2.2


Smirna - Perioada persecuției (100-313) 
5. Ce încurajare a dat Isus Bisericii din Smirna? Apoc. 2:10  

«Fii __________________ până la _____________ și îți voi da 

___________ ____________.»  

NOTĂ: Smirna reprezintă Biserica începând cu cel de-al doilea secol până în anul 

313 d.Hr. Acesta a fost un timp de persecuție și martiraj. Imperiul Roman încerca 

să elimine creștinismul. Numai Dumnezeu știe cât de mulți copii ai Săi au fost 

decapitați, aruncați la lei sau tăiați cu sabia. Biserica din această perioadă a trăit atât 

de aproape de Isus, încât El nu le-a dat nici un cuvânt de mustrare, ci numai cuvinte 

de încurajare.  

6. Pentru ce încercare a dorit Isus să Își pregătească biserica? Apoc. 2:10  

«Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. 

Şi veţi avea un necaz de ___________ _____________.» 

NOTĂ: Au fost mai multe perioade de persecuție care au încercat biserica din acea 

vreme, dar între acestea se distinge cea declanșată odată cu decretul din 303 d.Hr., 

cel al lui Dioclețian și care s-a încheiat odată cu edictul de la Milano din anul 313. 

7. Ce făgăduință a fost data Smirnei? Apoc. 2:11  

Ei nu vor experimenta a _____________ moarte. 

NOTĂ: Moartea a doua este aceea în care cel pierdut va pieri în foc (Apoc. 21:8). 

Din prima moarte există însă o înviere (1Cor. 15:51-54). 

Pergam - Perioada compromisului (313-538) 
8. Unde este localizat Pergamul? Apoc. 2:13  

« […] acolo unde este ________________ de ______________ al Satanei.» 

NOTĂ: Am văzut că cele șapte biserici acoperă de fapt șapte perioade din istoria 

bisericii. Faptul că tronul lui Satana se află exact acolo unde se găsește cea de-a 

treia biserică scoate la iveală un fapt uimitor: că la un moment dat Satana avea să-și 

așeze tronul chiar în biserica lui Hristos. Cum a fost acest lucru posibil? Să vedem! 
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9. Sub ce simbol mai apare Satana în Apocalipsa? Apoc. 12:9  

Şi __________________ cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi 

Satana, acela care înşeală întreaga lume […]. 

În Apocalipsa 12 Satana este simbolizat printr-un balaur. Acolo ni se spune că 

Satana a încercat încă de la început să-L distrugă pe Hristos (v. 4). Știm că el l-a 

folosit în scopul aceasta pe Irod, reprezentantul puterii romane în Palestina. Deci, în 

timp ce balaurul îl reprezintă pe Satana, vedem că el a acționat prin imperiul roman.  

Ei bine, împăratul roman Constantin cel Mare, care a adoptat formal creștinismul în 

sec. 4, și-a asumat și patronajul religiei creștine. Acum cezarul Romei era cel care 

convoca concilii eclesiastice pentru a „rezolva” probleme de doctrină, emitea legi și 

edicte cu caracter religios și se ocupa de probleme eclesiastice. Tronul cezarului a 

fost așezat chiar în mijlocul bisericii creștine. Satana, care nu reușise să distrugă 

biserica prin persecuție, a reușit acum să o corupă prin popularitate și compromis. 

Practicile și credințele păgâne au intrat în biserică înveșmântate în „haine” creștine.  

10. Prin cine a atacat Satana Pergamul prin învățături false? Apoc. 2:14-15  

a. Un om pe nume ________________ .  

b. Un grup numit __________________ .  

NOTĂ: Pergam cuprinde perioada unei religii susținute de stat, o perioadă a 

compromisului. Din păcate, între episcopii și liderii bisericii s-au găsit destui care 

să aprecieze favoarea împăratului Romei mai mult decât aprobarea umilului 

Mântuitor. Balaam este menționat în Biblie ca un profet care, sub promisiunea 

recompenselor materiale, a fost chemat de un împărat păgân să blesteme poporul 

lui Dumnezeu. Fiind lacom de bani, și văzând că singura cale pentru ca cererea 

împăratului să fie satisfăcută era ca poporul ales să păcătuiască și astfel să atragă 

dezaprobarea cerului, el l-a învățat pe împărat cum să atragă poporul în cursa 

imoralității. Aceasta este o ilustrare a compromisului teribil care a avut loc în 

secolul 4. Astfel de oameni sunt vinovați de înaltă trădare înaintea cerului. Dacă în 

perioada Sardes manuscrisele Bibliei au fost distruse cu un zel satanic, acum a avut 

loc un atac mult mai perfid asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Autoritatea Bibliei a 

fost încet înlocuită cu deciziile conciliilor eclesiastice, iar credincioșii erau de acum 

îndrumați să privească la clerici pentru sfat și călăuzire în loc să meargă la 

Dumnezeu și la Biblie. De altfel, cuvântul „nicolait” (din gr. „nike” + „laos”) se 

poate traduce simplu prin „biruința asupra poporului” sau „biruința asupra laicilor”.  
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