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Istoria Bisericii de la dec�derea ei �i pân� la lep�darea ei 
 
Capitolul 2 
 
Scrisorile deschise adresate Adun�rilor din Efes, Smirna, Pergam �i Tiatira 
 
Observa�ii preliminare la scrisorile deschise adresate Adun�rilor 
 
  Toate viziunile cuprinse în cartea Apocalipsei se refer� la viitor, cu excep�ia primei �i a celei 
introductive, care se aplic� la prezent. În aceasta g�sim pe Domnul Isus în mijlocul celor �apte 
Adun�ri, �i anume în gloria Lui proprie care I se cuvine ca Fiu al Omului (capitolele 1,12-16). 
Dar corespundeau cele �apte Adun�ri, în ceea ce prive�te starea lor efectiv�, denumirii »sfe�nice 
de aur«, care le-a fost dat� de Duhul Sfânt, �i erau ele în concordan�� cu caracterul sfânt al 
Persoanei minunate din mijlocul lor? Cu regret, nu! Caracteristica sfin�eniei, veridicit��ii, 
d�ruirii, cur��iei, t�riei �i unit��ii, care caracteriza Biserica în starea ei ini�ial�, nu se mai v�d 
acum în ultimele zile ale m�rturiei ei pe p�mânt. Pentru un timp scurt, sfe�nicele de aur au 
r�spândit o lumin� str�lucitoare, dar acum abia dac� se poate vedea o lic�rire opac�. Necredin�a 
public�, care se ascundea odinioar� în s�lile de cursuri �i la catedre, s-a r�spândit acum public pe 
amvoanele bisericilor. 
   În aceste scrisori deschise, care au fost necesare din cauza st�rii Adun�rilor, se prezint� clar 
primul punct al abaterii, dep�rtarea inimilor de Hristos, p�r�sirea dragostei dintâi (capitolul 2,4). 
Ca urmare a r�cirii sentimentelor dispare �i dorin�a dup� revenirea Sa personal� din cer (Matei 
24,48). În felul acesta s-a deschis du�manului u�a �i poarta. Evolu�ia exterioar� a Bisericii 
prezentat� aici este confirmat� detaliat de m�rturiile contemporane. Odinioar� poarta Bisericii a 
fost bine z�vorât� fa�� de Satan �i fa�� de r�u, dar acum Satan �i uneltele lui au g�sit intrarea 
(Apocalipsa 2,20,24). În ��rile noastre cre�tine se r�spânde�te rapid întunericul moral, �i noi nu 
mai suntem departe de ultima treapt� a evolu�iei, dezicerea public� de cre�tinism. Dac� Hristos 
renun�� la biserica m�rturisitoare ca purt�tor de lumin� al Lui �i ca martor al Lui, atunci aceasta 
devine subiectul deosebit al judec��ii divine. 
   În descrierea scurt� a istoriei Bisericii, a�a cum o g�sim în capitolele 2 �i 3, nu sunt numite 
multe detalii, ci aten�ia este îndreptat� spre evolu�ia formei generale a r�ului. Un gând c�l�uzitor, 
care r�mâne permanent în câmpul vizual, este rela�ia lui Hristos cu starea în care se afl� fiecare 
Adunare, �i de aceea El se prezint� fiec�rei Adun�ri într-un caracter potrivit cu starea ei. El 
Însu�i este singurul mijloc de ajutor în cazul sl�biciunii spirituale �i al dec�derii spirituale. 
   Scriitorul istoriei „timpului na�iunilor” este Daniel, scriitorul istoriei Bisericii este Ioan. 
Misiunea lui Daniel era instruirea deosebit� a poporului s�u, a Iudeilor; Ioan a scris pentru 
folosul Bisericii lui Dumnezeu. Folosirea acestor scrisori deschise se extinde asupra întregii 
Biserici �i asupra fiec�ruia, care are urechi de auzit. Câ�tigul l�untric, care se ob�ine prin studiul 
serios al scrisorilor deschise adresate Adun�rilor amintite, este foarte mare �i s-a dovedit 
totdeauna de folos pentru cititorul care a f�cut aceasta cu rug�ciune. 
   În aceste scrisori deschise se folose�te un principiu, prin care starea efectiv� a Bisericii în 
diversele perioade de timp se poate judeca. Istoria Bisericii �i verificarea st�rii ei este cuprins� 
între începutul ei sub plin�tatea binecuvânt�rii divine �i partea ei final� în unirea ei cu Hristos în 
slav�. Starea ei de la început, din trecut, �i din viitor este deci etalonul, dup� care ea este judecat� 
în prezent. Ce diferen�� este între ceea ce Biserica a fost odinioar�, �i ceea ce este ea ast�zi! �i 
cât de diferit� este ea de slava str�lucitoare, care o a�teapt� pe ea! În scrisoarea deschis� adresat� 
Adun�rii din Efes �i Pergam, acestea sunt solicitate s� se poc�iasc� cu privire la starea de 
odinioar� (»adu-�i aminte de unde ai c�zut«), în timp ce în scrisorile adresate ultimelor patru 
Adun�ri este considerat� imposibil� reîntoarcerea la starea de început. Pentru acestea, venirea 
Domnului, care în primele trei scrisori deschise nu este amintit� direct, este considerat� �inta 
speran�ei. 
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   Sfâr�itul epocii apostolice era caracterizat prin arogan�� spiritual� �i p�r�sirea dragostei dintâi 
(capitolul 2,1-7). Dup� aceea au urmat perioade de necazuri mari, pân� la sfâr�itul celui de-al 
zecelea, �i ultimul, val de prigoan� sub Diocle�ian: Smirna (capitolul 2,8-11). Dec�derea st�rii 
spirituale �i crescânda asem�nare cu lumea au mers mân� în mân� începând cu urcarea lui 
Constantin pe scaunul de domnie �i favorizarea public� a cre�tinismului, din partea lui, �i pân� în 
secolul �apte: Pergam (capitolul 2,12-17). Biserica papal� poate fi desemnat� în arogan�a ei de 
absolutism universal �i prigoanele barbare a sfin�ilor lui Dumnezeu ca fiind lucrarea lui Satan pe 
p�mânt. Domnia ei funest� cuprinde Evul mediu, în care starea spiritual�/moral� poate fi 
desemnat� ca fiind întuneric. Domnia papal� a subjugat pe to�i care i se împotriveau: Tiatira 
(capitolul 2,18-29). Reforma a fost interven�ia lui Dumnezeu în har �i putere, ca s� sl�beasc� 
suprema�ia papal� �i s� lase lumina s� str�luceasc� în Europa, care mai mult de 300 de ani a 
luminat mai mult sau mai pu�in. Protestantismul arat� îns� destul de clar, cu f�râmi��rile lui �i 
dispari�ia lui moral�, cât de departe este el de gândurile lui Dumnezeu cu privire la Biseric� �i 
cre�tinism: Sardes (capitolul 3,1-6). Începutul secolului al 19 a ar�tat o alt� reform�, care poart� 
de asemenea amprenta lucr�rii divine: Filadelfia (capitolul 3,7-13), Starea general� din prezent a 
bisericii m�rturisitoare este cu starea ei de nep�sare mult mai odioas� �i mai dezgust�toare decât 
toate cele descrise anterior. Aceast� ultim� faz� a istoriei bisericii în ajunul judec��ilor poate fi 
just desemnat� ca „perioada lipsit� de Hristos”: Laodiceea (capitolul 3,14-22). 
   Mai este de remarcat, c� istoria primelor trei Adun�ri s-a derulat una dup� alta, în timp ce 
istoria celorlalte patru Adun�ri continu� s� se deruleze în paralel, pân� la sfâr�it, pân� la venirea 
Domnului. Cu înc� o remarc� încheiem aceste remarci preliminare; elementul divin, caracterizat 
prin num�rul trei, este dominant în prima grup�, în timp ce în grupa a doua cu num�rul patru î�i 
g�se�te intrarea extins� elementul uman. 
 
 

Scrisoare deschis� c�tre Efes 
(capitolul 2,1-7) 

 
1. - »Îngerului Adun�rii din Efes scrie-i.« Aceste cuvinte se repet� în introducerea fiec�rei 
scrisori deschise. Fiecare scrisoare deschis� este adresat� »îngerului Adun�rii«. Auzim în aceste 
scrisori oarecum vocea Duhului Sfânt (versetul 7) �i a Domnului Însu�i (versetul 1), care se 
adreseaz� Adun�rilor, dar ele nu sunt apelate direct. Apostolul Pavel a scris sfin�ilor care sunt în 
Efes (Efeseni 1,1), Ioan a scris îngerului Adun�rii. De ce? Prima exprim� intimitate, a doua mai 
degrab� distan��. Motivul formei mai pu�in intime a vorbirii folosite de Ioan îl g�sim în faptul, c� 
starea spiritual� a Adun�rii era a�a de dec�zut�, c� Domnul putea s�-i vorbeasc� numai prin 
reprezentantul sau îngerul (nu fiin�e spirituale, ci oameni) ei. 
   Unii scriitori sus�in ideea unei „tutele” a îngerilor adev�ra�i asupra Adun�rii �i gândesc c� acest 
„înger-tutore” este apelat. Acest gând pare tras de p�r �i neîntemeiat. Pentru Duhul Sfânt, pe 
p�mânt, �i pentru Domnul, în cer, Biserica sau Adunarea este subiectul îngrijirii deosebite. Prin 
Adunare, puterile spirituale din locurile cere�ti cunosc în�elepciunea nespus de felurit� a lui 
Dumnezeu (Efeseni 3,10); tot a�a, aceste fiin�e cere�ti primesc înv���tur�, prin Biseric�, despre 
ordinea divin� (1 Corinteni 11,10). Dar paza Adun�rii este pus� în mâini mai bune �i mai înalte, 
decât în paza îngerilor. În afar� de aceasta ar fi gre�it, s� ne gândim la îngeri, care dau gre� în 
împlinirea sarcinilor lor. Ei »împlinesc Cuvântul S�u, ascult� de glasul Cuvântului S�u« 
(Psalmul 103,20), în timp ce îngerii Adun�rilor, care sunt f�cu�i r�spunz�tori de starea vizibil� a 
Adun�rilor de aici, sunt mustra�i pe drept. Cuvintele adresate aici îngerilor: »Am împotriva ta« 
sau »adu-�i aminte de unde ai c�zut, �i poc�ie�te-te« nu par nicidecum s� fie adresate îngerilor lui 
Dumnezeu, despre care se spune, c� ei au fost ale�i �i sunt sfin�i �i drept urmare r�mân p�zi�i s� 
nu gre�easc� �i s� nu cad�. Mul�i au în�eles îns� a�a, c� „îngerul” este un supraveghetor (episcop) 
al unei Adun�ri. „B�trânii” �i „supraveghetorii” sunt una �i aceea�i persoan� (Faptele Apostolilor 
20,17,28). Denumirea „b�trân” îndreapt� aten�ia mai mult spre vârsta �i experien�a b�rbatului, în 



Apocalipsa - Walter Scott 

36 

timp ce denumirea „episcop” sau „supraveghetor” arat� spre supravegherea spiritual�. B�rbatul 
�i activitatea sa au fost denumite astfel pe drept „b�trân” sau „supraveghetor”. B�trânii au 
devenit supraveghetori, �i din ace�tia erau mai mul�i în diversele Adun�ri, ca de exemplu în Efes 
(Faptele Apostolilor 20,17) �i Filipi (Filipeni 1,1). Lui Timotei, Onisim �i Ioan li s-a atribuit 
onoarea dubioas� din partea preo�ilor deosebit de în�elep�i, c� dup� moartea apostolului Pavel 
fiecare din ace�tia ar fi fost îngerul Adun�rii din Efes. 
   Pare ceva for�at, dac� se insist�, c� no�iunea de „înger” s-ar folosi numai pentru supraveghetori 
sau b�trâni (prezbiteri). O astfel de folosire exclusiv� nu este posibil� �i din cauz� c� un alt 
simbol, �i anume „stelele” (capitolul 1,20), este folosit pentru desemnarea acelora�i persoane. 
„Stelele” sunt destinate s� str�luceasc� �i s� r�spândeasc� lumina din cer în noaptea întunecat� a 
istoriei Bisericii. O persoan�, chiar dac� ar ocupa cea mai înalt� pozi�ie în biseric�, nu este 
neap�rat o „stea”. 
   Vedem în îngerul Adun�rii pe reprezentantul simbolic al Adun�rii în starea ei spiritual� �i 
moral�. Sensul în privin�a aceasta este reprezentare sau suplinire. Din acest motiv în aceast� 
carte �i apa (capitolul 16,5), �i vântul (capitolul 7,1), �i adâncul (capitolul 9,11), �i focul 
(capitolul 14,18) au fiecare îngerul lor „propriu”. Privit în felul acesta „îngerul Adun�rii” poate 
pe deplin s� desemneze mai mult decât o singur� persoan�. A�a cum este folosit cuvântul în 
leg�tur� cu cele �apte Adun�ri, accentul se pune mai mult pe o reprezentare moral�, decât pe una 
oficial�. În timp deci ce Duhul supravegheaz� fiecare Adunare local� – �i Adunarea ca întreg -, 
fiecare Adunare este apelat� în reprezentantul ei; c�ci în general este a�a, c� în cele mai multe 
comunit��i ale sfin�ilor sunt din aceia care joac� un rol de conducere moral� �i spiritual�, total 
independent de o pozi�ie oficial�. 
 
Cele �apte stele �i cele �apte sfe�nice de aur 
 
1. »Iat� ce zice Cel ce �ine cele cele �apte stele în mâna dreapt�, Cel ce umbl� în mijlocul 
celor �apte sfe�nice de aur.« Denumirile descriptive, sub care Hristos se prezint� fiec�rei 
Adun�ri în parte, sunt aproape f�r� excep�ie preluate din descrierile care ne-au fost date în primul 
capitol �i sunt descrieri detaliate ale Persoanei Sale. În capitolul 1,20 stelele sunt v�zute ca fiind 
în sau pe dreapta Sa; în capitolul 3,1 El are stelele, dar aici indic� o influen�� mai intens�: El le 
�ine. Stelele sunt purt�torii de lumin� ai Adun�rii. Ele primesc lumina lor de la El, ele sunt 
supuse puterii Lui �i sunt sprijinite de El. El le conduce, El le controleaz� �i le �ine tare. Ce 
înt�rire pentru fiecare slujitor supus încerc�rilor! Cât de mult se potrive�te, c� la începutul acestei 
scurte descrieri a istoriei Bisericii în aceste dou� capitole, se scoate în eviden�� autoritatea 
absolut� a lui Hristos peste to�i, care sunt r�spunz�tori, ca s� lumineze pentru El în timpul nop�ii 
întunecate a absen�ei Sale. 
   Domnul nostru Î�i are locul în mijlocul celor �apte sfe�nice de aur (capitolul 1,13), dar aici El 
umbl� în mijlocul lor �i ia cuno�tin�� de orice necaz �i greutate, de care au parte ei în comun, sau 
particular. El supravegheaz� iluminarea pe care o fac l�mpile �i este prezent, ca s� sprijine vasele 
m�rturiei Sale. Ajutorul Lui este imediat disponibil în orice situa�ie de necaz. Niciodat� 
Adunarea nu se va g�si într-o situa�ie, în care s� se vad� lipsit� de ajutorul activ al lui Hristos, 
Care se plimb� în mijlocul ei, îi supravegheaz� c�ile �i o laud� �i o mustr�. El îngrije�te �i cur��� 
fiecare sfe�nic, dar îl va muta de pe locul responsabilit��ii lui pe p�mânt, dac� el se dovede�te 
total necredincios. Aceast� parte a adev�rului în niciun caz nu sl�be�te siguran�a ve�nic� a 
Adun�rii lui Dumnezeu, pe care »por�ile locuin�ei mor�ii nu o vor birui« (Matei 16,18), �i a 
fiec�rui m�dular al ei (Romani 8,38-39). 
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Domnul laud� 
 
2.-3. »Cunosc lucr�rile tale, osteneala ta �i r�bdarea ta, �i c� nu po�i suferi pe cei r�i; c� ai 
pus la încercare pe cei ce zic c� sunt apostoli �i nu sunt, �i i-ai g�sit mincino�i. �tiu c� ai 
r�bdare, c� ai suferit din pricina Numelui Meu, �i c� n-ai obosit.« Domnul laud�, înainte ca 
El s� mustre. Lui Îi place s� enumere, ceea ce harul – harul S�u propriu – a lucrat în suflete �i pe 
c�ile poporului S�u. În aceste scrisori deschise se arat� dec�derea progresiv� a Bisericii, dar 
Domnul Însu�i este neschimb�tor. El iube�te, s� laude pe sfin�ii S�i, atunci când poate �i unde 
poate, �i dac� lucrurile se degradeaz� pân� ajung s� se termine, aceasta nu-L împiedic� s� 
recunoasc� lucrarea Duhului, oriunde aceasta lucreaz� într-un sfânt. �i la noi trebuie ca roada 
Duhului s� atrag� mai mult aten�ia asupra Sa, decât lucr�rile firii p�mânte�ti (ale c�rnii). Dac� 
am fi totdeauna gata s� recunoa�tem din inim� tot ce este bun �i excelent �i s� exprim�m 
aprecierea noastr� f�r� nicio îngr�dire, în mod deosebit acolo unde exist� �i r�u. 
   Cuvintele »cunosc« �i »�tiu«, care apar în fiecare din cele �apte scrisori deschise, arat� 
cunoa�terea deplin� din partea Domnului; El cunoa�te starea poporului S�u �i împrejur�rile, în 
care el se afl�. El spune aici: »Cunosc lucr�rile tale«. F�r� îndoial� acestea au fost numeroase �i 
diverse. Dar nu orice lucrare este înso�it� de r�bdare sau de roada r�bd�rii, a�a cum sunt lucr�rile 
amintite aici. Una din primele „lec�ii” cre�tine este r�bdarea (Romani 5,3), �i „mult� r�bdare” 
este tr�s�tura de caracter a unui adev�rat slujitor al lui Dumnezeu (2 Corinteni 6,4). R�bd�rii îi 
urmeaz� aici nesuportarea celor r�i. R�bdarea fa�� de cei slabi, care au fost încerca�i în mijlocul 
încerc�rilor �i împotrivirilor, nu a f�cut Adunarea indiferent� fa�� de r�u. Sim�ul spiritual a fost 
veghetor. În afar� de aceasta, ea a pus la încercare pe cei care se numeau apostoli, �i aceasta a 
f�cut-o a�a de temeinic, c� în lumina acelor semne caracteristice, dup� care puteau s� fie 
recunoscu�i apostolii Domnului, a fost descoperit� orice preten�ie nejustificat� (1 Corinteni 9; 2 
Corinteni 11 �i 12). Se mai adaug�: »�i i-ai g�sit mincino�i«. Preten�iile nejustificate ale acestor 
oameni, care î�i revendicau func�ia �i autoritatea apostolilor, a fost total respins� �i ace�ti oameni 
au fost înfiera�i ca mincino�i sau, a�a cum se exprim� apostolul Pavel, »apostoli mincino�i« (2 
Corinteni 11,13). 
   Cât de neîngr�dit� este aici lauda! Îns�, oricât de bogat� �i cuprinz�toare a fost recunoa�terea 
de pân� acum, se spune mai mult. Ei au dovedit nu numai mai înainte r�bdare, ci r�bdarea a 
d�inuit �i era practicat� în momentul când Ioan, într-o oarecare m�sur� ca „secretar” al 
Domnului, scria aceasta. Mai departe se spune: »c� ai suferit din pricina Numelui Meu«. Ei au 
suferit mult, au fost greu încerca�i, dar ei au suportat toate cu bucurie din pricina Numelui lui 
Isus Hristos. Din pricina aceluia�i Nume le-au fost iertate p�catele (2 Corinteni 11,13). 
   La urm� se spune, c� ei »n-au obosit«. Niciun gând cu privire la a ceda sau la o capitulare în 
lupta împotriva r�ului! Ei nu au obosit în aceast� lupt�, �i nici nu �i-au pierdut puterea. Ce tablou 
frumos al d�ruirii pentru cauza Domnului! Dar care au fost sursele activit��ii lor sfinte �i drepte? 
Ele nu sunt amintite. Cu siguran�� au existat, c�ci altfel nu ar fi existat nicio laud�. Care sunt 
adev�ratele izvoare ale vie�ii cre�tine �i a ostenelilor cre�tine? Ele ne sunt numite în prima 
scrisoare, pe care apostolul Pavel a scris-o: »C�ci ne aducem aminte f�r� încetare ... de lucrarea 
credin�ei voastre, de osteneala dragostei voastre �i de t�ria n�dejdii ...« (1 Tesaloniceni 1,3). 
Adun�rii din Efes i-au fost confirmate faptele, lucr�rile �i n�dejdea, dar lucr�rile pare într-o 
oarecare m�sur� s� se fi desprins de adev�ratul lor izvor, de credin��; �i puterea de a lucra pare s� 
nu fie total scoas� din dragoste, care este lucrarea naturii divine �i atmosfera deosebit�, în care 
Biserica �i cre�tinii trebuie s� tr�iasc� �i s� lucreze; în sfâr�it, în leg�tur� cu r�bdarea, care este 
l�udat� de dou� ori la Adunarea din Efes (capitolul 2,2-3), nu este amintit� n�dejdea, care este 
izvorul �i puterea vie a r�bd�rii. 
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Domnul mustr� 
 
4. »Dar ce am împotriva ta, este c� �i-ai p�r�sit dragostea dintâi.« Aici se descoper� 
r�d�cinile e�ecului �i neajunsurile personale �i colective – îndep�rtarea inimii de Hristos. Aurul 
fin a devenit mat, floarea s-a ofilit. Prima bucat� a roadei Duhului este dragostea (Galateni 5,22), 
�i aceasta se vedea foarte slab; îns� în zilele apostolului Pavel Adunarea din Efes a fost l�udat� 
pentru »dragostea ei pentru to�i sfin�ii«, o dragoste, care a luat na�tere prin dragoste. Dac� 
lipse�te dragostea, adev�rata fiin�� a cre�tinismului (1 Corinteni 13), cununa �i str�lucirea lui, 
atunci a disp�rut �i puterea moral� l�untric� a Bisericii �i a vie�ii personale. – În afar� totul poate 
ap�rea frumos �i promi��tor, �i nimeni altul decât ochiul Celui atot�tiutor poate recunoa�te 
s�r�cia l�untric�, �i anume, r�cirea inimii fa�� de Domnul ei. »�i-ai p�r�sit dragostea dintâi«, 
acesta a fost primul pas al Biserici pe drumul care duce în jos (compar� cu Matei 24,48). 
Pierderea dragostei proaspete �i ginga�e este o chestiune foarte serioas� �i nu trebuie privit� ca 
ceva secundar. »Dar am împotriva ta«, spune Domnul cu privire la p�r�sirea dragostei dintâi. 
»Dar am ceva împotriva ta« (versetul 14) spune El cu privire la faptul c� au fost tolera�i aceia 
care se �ineau strâns de înv���tura lui Balaam, �i al�ii, care se �ineau strâns de înv���tura 
Nicolai�ilor. »Dar am împotriva ta« (versetul 20), spune El iar��i, deoarece Izabela a fost 
tolerat�, cea care sem�na stric�ciune cu înv���tura ei. S� observ�m, c� în fiecare din aceste cazuri 
expresia »am împotriva ta« st� în opozi�ie evident� cu marea recunoa�tere f�cut� anterior.  
 
Domnul amenin�� cu judecata 
 
5. »Adu-�i dar aminte de unde ai c�zut; poc�ie�te-te, �i întoarce-te la faptele tale dintâi. 
Altfel, voi veni la tine, �i-�i voi lua sfe�nicul din locul lui, dac� nu te poc�ie�ti.« Domnul are 
un motiv clar, specific, împotriva îngerului: »Am împotriva ta, c� �i-ai p�r�sit dragostea dintâi.« 
Acesta este singurul lucru, pentru care Efesul este mustrat, dar cât de serios este! E�ecul care va 
veni al bisericii m�rturisitoare, lep�darea ei public� de c�tre Hristos (capitolul 3,16), este urm�rit 
aici pân� la r�d�cin�, pân� la p�r�sirea dragostei dintâi. Niciodat� Domnul nu va uita bucuria Sa 
fa�� de dragostea dintâi a poporului S�u. »A�a vorbe�te Domnul: „Mi-aduc aminte înc� de 
dragostea pe care o aveai când erai tân�r�, de iubirea ta, când erai logodit�, când M� urmai în 
pustie, într-un p�mânt nesem�nat« (Ieremia 2,2). Dragostea dintâi a lui Israel �i a lui Iuda nu a 
fost niciodat� uitat� de Domnul; tot a�a Domnul Î�i aduce aminte de dragostea dintâi a Bisericii, 
�i El o dore�te. Dac� judecata, care a fost anun�at�, trebuia s� fie îndep�rtat�, atunci este necesar� 
o întoarcere la dragostea dintâi �i la faptele dintâi. Ca s� se ob�in� aceasta, atunci sunt neap�rat 
necesare cele dou� aten�ion�ri; »adu-�i aminte« �i »poc�ie�te-te«. Adu-�i aminte de în�l�imea 
moral�, pe care ai stat odinioar�, adu-�i aminte de m�rimea dragostei, de »muntele de mir« �i de 
»dealurile de t�mâie«, pe care umbla-i odinioar� cu Acela care î�i iube�te sufletul cu o iubire 
ve�nic�. Ce adânc ai c�zut! Poc�ie�te-te, condamn�-�i starea inimii, care te-a condus la primul 
pas pe drumul care duce în jos. – Aducerea aminte �i poc�in�a sunt numite ca fiind dou� p�r�i, 
care pot s� readuc� înapoi dintr-o stare de dec�dere. 
   Luarea sfe�nicului din locul lui ca purt�tor de lumin� nu atinge absolut cu nimic problema 
siguran�ei ve�nice a tuturor acelora care au cl�dit pe Hristos, Stânca veacurilor. În general putem 
spune, c� l�mpile, care odinioar� luminau a�a de luminos, �i în mod deosebit în renumita capital� 
Efes, au fost luate de la locul lor, �i întunericul adânc al islamului, al credin�ei gre�ite a 
mahomedanilor, învele�te acum aceste �apte cet��i ale Asiei mici cu ridurile mor�ii lor. M�rturia 
cre�tinismului din vest o a�teapt� de asemenea punerea la o parte. Necredin�a �i necredincio�ia – 
personal� sau în comun – trebuie judecate. Starea deplorabil� de ast�zi din Efes, cunoscut ast�zi 
sub numele de Ajasoluk, este un exemplu de aten�ionare pentru to�i. A r�mas cre�tin�tatea la 
bun�tatea lui Dumnezeu? Nu, �i de aceea întuneric mai adânc va acoperi aceste ��ri (Isaia 60,2), 
în care odinioar� lumina Evangheliei a str�lucit a�a de puternic. În Efes vedem prezentat� starea 
Bisericii într-o anumit� faz� de dezvoltare, �i anume, starea care o caracteriza la sfâr�itul 
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primului secol. Ne bucur�m s� �tim, c� dragostea �i credin�a a reînviat într-o oarecare m�sur� în 
Adunarea din Efes �i sfe�nicul a fost cur��it, a�a c� ea în cel de-al treilea conciliu ecumenic din 
anul 431 a dat o m�rturie clar� cu privire la marele principiu de baz� ale cre�tinismului, 
întruparea Domnului nostru. Cu toate acestea pentru ea a venit ora, în care i-a fost luat sfe�nicul 
de la locul lui. Restabiliri par�iale de felul acesta au fost acordate Bisericii în ansamblul ei, dar 
soarta ei este clar�. 
 
Nicolai�ii 
 
6. »Ai îns� lucrul acesta bun, c� ur��ti faptele nicolai�ilor, pe care �i Eu le ur�sc.« 
Credincio�ia Adun�rii din Efes fa�� de înv���tur� �i condamnarea strict� a r�ului au oferit prilejul 
unei laude mari (versetele 2 �i 3). Aceast� laud� este urmat� de mustrare, care a fost exprimat� 
cu toat� claritatea (versetul 4), �i în cele din urm� a fost anun�at� judecata, care putea fi 
preîntâmpinat� numai prin poc�in�� (versetul 5). Aici se trateaz� acum o parte deosebit� a r�ului, 
care este urât� în aceea�i m�sur� �i de Domnul, �i de îngerul Adun�rii. P�r�sirea dragostei dintâi 
este regretabil�, dar fa�� de r�u era o ur� îndrept��it�, opusul dragostei. Nu nicolai�ii au fost urâ�i, 
c�ci �i ei erau subiectul dragostei generale a lui Dumnezeu (Ioan 3,16); dar lucr�rile lor erau 
urâte, �i pentru aceasta îngerul a primit laud�. Trebuie s� fi fost lucr�ri cu un categoric caracter 
r�u, care a necesitat un astfel de cuvânt sever de dezaprobare. Cine au fost ace�ti nicolai�i, �i care 
era înv���tura lor? Un r�spuns satisf�c�tor la aceast� întrebare este aproape imposibil1. F�r� 
îndoial� nicolai�ii erau o sect� imoral� �i necurat�. Dar c� Nicolae din Antiohia, ultimul din cei 
�apte din Faptele Apostolilor 6,5, a fost întemeietorul sectei, care îi poart� numele, nu se poate 
constata cu certitudine. Irineu este primul p�rinte al Bisericii �i scriitor care afirm� aceasta. Al�ii 
cred, c� Nicolae este pe nedrept învinov��it, dac� i se atribuie înv���tura gre�it� �i faptele acestei 
secte, care au devenit cu atât mai condamnabile, cu cât s-au r�spândit sub mantaua acoperitoare a 
cre�tinismului. Dac� Nicolae a fost întemeietorul sectei, atunci înseamn� c� el s-a r�t�cit foarte 
mult de la credin��. Dar noi nu putem spune aceasta cu siguran��. S-a presupus de asemenea, c� 
nicolai�ii au fost aceia�i, cu cei care se �ineau de înv���tura lui Balaam. Dar în lumina versetelor 
14 �i 15 este greu de în�eles a�a, c�ci aceast� înv���tur� rea este tratat� separat: »Ai câ�iva, care, 
de asemenea, �in înv���tura Nicolai�ilor.« Acest r�u din urm�, a�a se pare, era cel mai grav din 
ambele rele. To�i scriitori de la început sunt unanimi în privin�a c� tr�s�turile principale ale 
acestei secte erau necur��ia �i destr�b�larea. Se pare c� nicolai�ii au unit m�rturia cre�tinismului 
cu necur��ia p�gânismului. Cedarea în fa�a înclina�iilor carnale (fire�ti) înseamn� negarea 
practic� a naturii sfinte a cre�tinismului. Ea nu poate fi tolerat� nici de Domnul, �i nici de aceia, 
care doreau s� se �in� strâns cu credincio�ie de Numele Aceluia care este »Cel sfânt �i adev�rat« 
(capitolul 3,7) 
   În privin�a acestui r�u, între Efes �i Pergam, prima �i a treia Adunare, exist� un contrast 
remarcabil. Prima s-a dep�rtat cu o dezaprobare sfânt� de aceast� necur��ie, cea de-a treia a 
protejat pe vestitorii acestei înv���turi necurate. Ce a fost urât de Efes, a fost tolerat în Pergam. 
Într-una erau lucr�rile nicolai�ilor, în cealalt� era înv���tura lor; dar înv���tura, fie bun� fie rea, 
are totdeauna roadele proprii. Efes nu a vrut s� aib� pe niciuna din ele, nici lucr�rile, nici 
înv���tura. Pergam dimpotriv�, a tolerat ceea ce a fost sursa distrugerii cur��iei morale �i a 
otr�virii. 
 
 
 
 

                                            
1 Numele nicolait este tradus prin: înving�tor al poporului. Numele arat�, c� nicolai�ii au introdus practic 
subîmp�r�irea contrar� Scripturii în „preo�i“ �i „laici“ �i au înv��at ceea ce apoi a croit drumul spre domnia „castei 
spirituale“ (clerul) asupra restului poporului, chiar �i asupra „credincio�ilor simpli“. Potrivit cu înv���tura Noului 
Testament, to�i cre�tinii n�scu�i din nou constituie o preo�ie sfânt� �i o împ�r��ie preo�easc� (1 Petru 2,5,9). 
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Chemarea la ascultare 
 
7. »Cine are urechi, s� asculte ce zice Bisericilor Duhul!« De �apte ori citim aceast� 
aten�ionare. În scrisorile deschise adresate primelor trei Adun�ri st� înaintea f�g�duin�elor date 
celor care vor birui, în timp ce în ultimele patru scrisori deschise aceast� aten�ionare st� la sfâr�it. 
În prima grup� Biserica este v�zut� în totalitatea ei �i este chemat� la poc�in��, în cea de-a doua 
grup� starea Bisericii în totalitatea ei este prea evident lipsit� de speran��, �i de aceea o r�m��i�� 
este diferen�iat� de mul�ime, a c�rei singur� speran�� este îndreptat� spre revenirea Domnului din 
cer. Din faptul, c� la ultimele patru Adun�ri apelul de a asculta urmeaz� dup� cuvintele de 
confirmare a biruitorilor, tragem concluzia c� acolo, în afar� de biruitori nu mai este nimeni care 
aude vocea Duhului. 
   Responsabilitatea personal� �i direct� fa�� de Dumnezeu este unul din adev�rurile principale 
ale înv���turii cre�tine. Înv���tura papal� nu �ine seama de con�tiin�a personal�. „Ascult� de 
biseric�”, acesta este con�inutul ei esen�ial. Dar în realitate în catolicismul roman niciodat� nu 
este ascultat� vocea bisericii. Rangurile înalte ale clerului au preluat locul Bisericii, �i vocea lor a 
fost declarat� vocea bisericii; rangurile de jos �i mul�imea poporului, sub amenin�area cu 
blestemul, trebuie s� asculte de aceast� voce, în timp ce poporul este indus în eroare cu o 
aparen�� de adev�r. Zicala mult iubit� �i deseori repetat�, „ascult� de Biseric�!”, dedus� gre�it 
din Matei 18,17, este folosit� s� acopere �i s� apere sistemul barbar, supersti�ios �i care înrobe�te 
sufletele. În realitate este fapta deosebit de abil� a lui Satan. Cum poate o Biseric�, care ea îns��i 
st� sub amenin�area cu judecata (capitolul 2,5; 3,16), s� aib� autoritate asupra oamenilor? De 
aceea în aceste scrisori deschise adresate Adun�rilor se face apel la fiecare în parte, ca s� asculte 
de vocea Duhului. 
   Este Domnul, Cel care vorbe�te, �i numai vocea Lui trebuie ascultat�. În felul acesta în aceste 
aten�ion�ri se accentueaz� responsabilitatea personal� �i colectiv�. Ambele sunt legate între ele. 
Dac� Biserica este a�a de complet stricat�, c� vocea lui Dumnezeu din Sfânta Scriptur� nu mai 
d� loc la nicio reac�ie, atunci pentru fiecare în parte este a�a de clar necesar s� deschid� urechea 
sufletului s�u la »A�a vorbe�te Domnul«. Când Domnul Isus a fost pe p�mânt, prin cuvintele 
cunoscute »Cine are urechi de auzit, s� aud�« (Matei 13,9,43; 11,15 �i alte locuri) a îndreptat 
mereu aten�ia ascult�torilor spre înv���tura Sa. Aici, Acela�i Domn, vorbe�te cu cuvinte foarte 
asem�n�toare �i a�teapt� o aten�ie serioas� �i evlavioas� pentru aceast� m�rturie nou�. 
 
Biruitori 
 
7. »Celui ce va birui, îi voi da s� m�nânce din pomul vie�ii, care este în raiul lui 
Dumnezeu«. Am ar�tat deja anumite tr�s�turi caracteristice ale celor dou� grupe, în care sunt 
împ�r�ite aceste �apte Adun�ri, �i anume, primele trei �i ultimele patru. Fiecare din aceste grupe 
constituie o unitate în sine, cu toate c� sunt desigur �i însu�iri comune. În prima grup� predomin� 
elementul divin, a�a cum arat� num�rul trei, în timp ce elementul uman �i-a g�sit intrare larg� în 
cea de-a doua grup�, despre care vorbe�te num�rul patru. 
   O alt� diferen�� interesant� o g�sim la studiul f�g�duin�elor �i r�spl�tirilor celor biruitori. 
R�spl�tirile în prima grup� nu sunt a�a de cuprinz�toare �i nu poart� caracter public, ca cele din 
grupa a doua. În ultimele patru scrisori deschise, r�spl�tirile sunt deosebit de generoase, pentru 
c� ele leag� semnul unei rela�ii personale �i intime cu Hristos cu onorarea Lui public�. 
Diferen�ele între aceste r�spl�tiri, în plin�tatea �i felul lor, n-i le explic�m, prin faptul c� în a 
doua grup�, ob�inerea biruin�ei este mult mai grea decât în prima. Furtuna vâjâie mai puternic�, 
elementele du�mane sunt mai numeroase, �i de aceea f�g�duin�ele sunt corespunz�toare m�rimii 
greut��ii luptei. 
   De la Tiatira �i pân� la Laodiceea, Biserica, privit� în totalitatea ei, este într-o stare 
dezn�d�jduit de stricat�. De aceea, pentru a înota împotriva curentului, este nevoie de o energie a 
credin�ei, care nu este necesar� în aceea�i m�sur� ca în timpul când Biserica este recunoscut� 
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public, a�a cum este în cazul Bisericilor din Efes, Smirna �i Pergam. Aceste r�spl�tiri nu sunt 
numai numite aici mai dinainte, ca s� învioreze ceata c�l�torilor �i s� încurajeze pe fiecare în 
parte în lupta care devine tot mai grea �i mai înfl�c�rat�, ci Domnul Isus Însu�i amaneteaz� 
Cuvântul S�u, c� ei vor r�mâne cu siguran�� p�zi�i: »Eu voi da«. Cu propria Lui mân� va 
încununa pe biruitor. Vocea Lui va saluta pe biruitor, ca semn de recuno�tin��, când el jubilând 
va trece pragul por�ilor cere�ti. 
   În toate cazurile este vorba de m�rturia personal�, �i este de la sine în�eles, c� biruitorul este 
acela, care în energia credin�ei învinge greut��ile deosebite, c�rora el se vede expus. Biruitorul 
din Laodiceea are o misiune mai grea înaintea lui, decât biruitorul din Efes. În fiecare Adunare 
situa�ia este alta, împrejur�rile �i felul luptei sunt diferite. 
   Aceast� prim� f�g�duin�� pentru biruitor con�ine o aluzie evident� la Gr�dina Eden cu pomul 
vie�ii în mijlocul ei (Geneza 2). Adam nu avea nimic de învins în gr�dina Eden, el trebuia numai 
s� asculte �i s�-�i p�streze inocen�a, �i proba pentru ascultarea creaturii nevinovate a fost o 
singur� porunc�; s� nu m�nânce din pomul cuno�tin�ei binelui �i r�ului. Nu avem niciun motiv s� 
presupunem c� Adam ar fi mâncat din pomul vie�ii, cu toate c� nu i-a fost interzis� aceasta. Dar 
scena, care se pune înaintea privirii biruitorului cre�tin, este mult mai minunat� decât cea din 
Geneza 2, c�ci aici se vorbe�te despre Paradisul lui Dumnezeu cu Pomul vie�ii al lui, din care ai 
voie s� m�nânci nestingherit; �i acolo nu este nici un pom al cuno�tin�ei binelui �i r�ului, ca 
simbol al responsabilit��ii creaturii. Via�a în nevinov��ie (Geneza 2) era dependent� de ascultare, 
dar aici se savureaz� Pomul vie�ii, al vie�ii ve�nice, în caracterul lui deplin de fericire, f�r� nicio 
îngr�dire, f�r� team� c� vei e�ua. Via�a ve�nic� va fi totodat� în Paradisul lui Dumnezeu o mas� 
permanent� de s�rb�toare pentru biruitor. Cuvântul Paradis apare de trei ori în Noul Testament 
(Luca 23,43; 2 Corinteni 12,4; Apocalipsa 2,7). Vine din Orient �i înseamn� „gr�din� de 
pl�ceri”, „gr�din� de distrac�ie”. În acest sens este folosit �i în Vechiul Testament de trei ori 
(Neemia 2,8, tradus prin cuvântul „p�dure”, în Eclesiastul 2,5, tradus prin „gr�din�”, în Cântarea 
Cânt�rilor 4,13). Dup� concep�ia oriental�, Paradisul este esen�a tuturor fericirilor. Paradisul lui 
Dumnezeu este o expresie, care arat� spre fericirea cereasc�. Este un loc real, despre care gr�dina 
p�mânteasc� Eden (Geneza 2) a fost numai o umbr� a ei. Aici fericirea este neschimb�toare �i 
ve�nic�. Paradisul ofer� plin�tatea savur�rii, totalitatea tuturor bucuriilor. Deja tâlharului de pe 
cruce, întors la Dumnezeu, i s-a dat asigurarea Paradisului, iar apostolul Pavel a fost r�pit acolo. 
Aceast� f�g�duin�� deosebit�, unic�, este dat� oricui care biruie�te în starea în care se afl� 
Biserica, prezentat� în scrisoarea deschis� adresat� Adun�rii din Efes. 


