
Apocalipsa – Lec ţia 3 
 
Celui ce va birui… 
 
Apocalipsa 2-3 
 
Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi 
Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. 
 

 
SCOPUL LECŢIEI 
 

� Să identificăm mesajul pe care Isus Hristos l-a adresat fiecăreia din cele şapte biserici. 
� Pornind de la acest mesaj, să analizăm situaţia noastră prezentă şi să ne gândim la ceea 

ce are Hristos să ne transmită nouă 
 
De-a lungul secolelor, cartea Apocalipsa a incitat spiritele credincioşilor, făcându-i să privească 
curioşi înspre „înainte”, adică înspre finalul istoriei şi evenimentele care îl prevestesc. Dar să nu 
uităm, cartea a fost adresată şi intenţionată, mai întâi, celor şapte biserici ale Apocalipsei.  

„Ce vezi – a zis glasul care-i vorbea lui Ioan – scrie într-o carte şi trimete-o celor şapte 
biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea… Scrie dar 
lucrurile pe cari le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele” (1:11 şi 19). 

 
Prin urmare, capitolele 2 şi 3 în care bisericile sunt vizate în mod direct sunt extrem de 
importante pentru înţelegerea cărţii. Ele vor servi ca un punct de reper la care ne vom întoarce 
pe parcursul întregului studiu.  
 
Deşi pare logică propunerea de a studia cartea în lumina celor şapte scrisori, se ridică totuşi 
întrebarea care este rostul revelaţiilor din carte cu privire la viitor? Cu siguranţă nu putem nega 
existenţa lor şi nu putem limita cartea Apocalipsa la secolul 1 d. Hr.  
 
Fiind „Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă” (1:10), Isus Hristos vede în acelaşi timp 
trecutul, prezentul şi viitorul bisericii. Cuvintele Lui au rolul de a provoca  bisericile să ia, în 
prezent, decizii corecte, adică acele decizii care mai apoi să aducă peste ele nu blestemul, ci 
binecuvântarea despre care vorbeşte Hristos.  
 
Această provocare ne vizează şi pe noi! Atenţionările, mustrările şi îndemnurile rostite de Isus 
către cele şapte biserici reprezintă o ocazie de cercetare a inimii noastre şi a comunităţii din care 
facem parte. Vom fi gata să ne lăsăm “radiografiaţi” pentru ca apoi să facem schimbările 
necesare ca să putem beneficia de binecuvântare? 
 
ÎNTREBĂRI 
 

1. Pentru început este important să cunoştem structura şi conţinutul scrisorilor. În acest 
sens, te poţi folosi de următoarele întrebări:.  

a. Cum este descris Hristos în introducerea fiecărei scrisori? 
b. Ce ştie Hristos despre fiecare biserică? 
c. Ce are împotriva fiecăreia? 
d. Ce aşteaptă de la fiecare din ele? 
e. Ce le promite? Care sunt consecinţele (pozitive şi negative) ale decizilor pe 

care bisericile le vor lua în viitor? 
 



2. În fiecare scrisoare se regăseşte o parte din portretul lui Hristos descris deja în capitolul 
1:10-19. Crezi că există vreo legătură între descrierea lui Hristos din introducerea 
fiecăreia dintre scrisori şi între mesajul adresat bisericii vizate de scrisoare? Un exemplu: 
biserica din Smirna.  
� Portretul lui Hristos: “Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat”  
� Problema bisericii: batjocură şi prigoană. Diavolul va încerca să distrugă biserica 

prin încercări grele. 
� Îndemn şi Promisiune: îndemn la credincioşie şi perseverenţă în vederea moştenirii 

vieţii.  
� Legătura dintre portret şi problemă: Hristos a învins ispita, iar Diavolul nu l-a putut 

opri, nici chiar prin moarte. Învierea lui este garanţia că toţi cei care îşi vor pune 
încrederea în El şi îi vor rămâne credincioşi vor învia la rândul lor.  

3. Fiecare dintre oracolele profetice vechi-testamentale conţin biiinecuvântări şi blesteme.  
Ce parte a scrisorii ar corespunde cu binecuvântarea din Vechiul Testament? Dar cu 
blestemul? 

4. În scrisori vei descoperi aluzii vechi-testamentale, cum ar fi sfeşnicul, mana, Balaam etc. 
În ce fel contribuie ele la interpretarea elementelor scrisorii? 

5. Ce ar trebui să facă fiecare dintre biserici pentru ca să se poată număra printre biruitori şi 
pentru a putea moşteni astfel binecuvântarea?  

6. Ce ajutor a primit fiecare biserică din cunoaşterea problemelor celorlalte biserici?   
 
Întrebări aplicative: 

7. Ce credeţi că-L interesează pe Hristos cel mai mult, atunci când priveşte la Biserica Sa?  
8. Cum aţi descrie „Biserica” după inima lui Hristos în lumina celor şapte scrisori? 
9. Deşi fiecare scrisoare priveşte întreaga biserică locală căreia îi este adresată, totuşi, 

chemarea la biruinţă este adresată fiecărui membru în parte: „Celui ce va birui…”. Treci în 
revistă problemele din cele şapte biserici. Tu personal, în ce aspect simţi că eşti chemat 
la biruinţă? 

10. Ce din cele şapte scrisori ar fi relevant pentru biserica din care faci parte? 
11. Ce anume ai putea face, personal, în direcţia implementării acestor adevăruri descoperite 

în text? 
 
 
PROVOCARE 
 
Aşa cum am subliniat şi în introducere, atunci când vorbim despre locul şi rolul scrisorilor în 
carte, se cuvine să afirmăm că scrisorile sunt adresate în primul rând celor şapte biserici 
istorice. Dar aceasta nu neagă în nici un fel complementaritatea lor în întreg, ceea ce permite 
alcătuirea unei imagini compozite a Bisericii. Aşadar, cele şapte scrisori devin o oglindă pentru 
Biserica lui Hristos din toate timpurile.  
 
Scopul cărţii Apocalipsa este “descoperirea lui Isus Hristos” – cunoaşterea Lui – atunci. 
Fiecăreia dintre cele şapte biserici Hristos i se prezintă într-un mod aparte, relevant problemei 
cu care biserica respectivă se frământă. Cunoaşterea lui Hristos sub aspectul respectiv avea 
menirea vindecării bisericii, ajutării bisericii să biruiască. 
 
Vindecarea vieţilor noastre, a familiilor sau bisericilor noastre ţine tot de gradul în care îl 
cunoaştem pe Hristos şi mesajul lui pentru situaţia noastră. Avem ocazia prin acest studiu să îl 
rugăm pe Hristos să ni se descopere în mod specific şi să ne arate care sunt lucrurile care îl 
întristează din vieţile noastre. Suntem invitaţi să “ieşim la lumină”, să lăsăm să ni se vadă faptele 
noastre rele. Apoi să auzim mustrarea blândă a lui Hristos, să ne întoarcem de la căile noastre 
rele şi, prin puterea Duhului Sfânt care lucrează în noi şi alături de fraţii noştri, să trăim pentru 
El. Iar la final, să putem să beneficiem şi noi de toate promisiunile făcute celor ce vor birui.  


