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ŞAPTE SCRISORI PERSONALE ALE LUI ISUS (1/7)

Efes - Întoarce-te la dragostea dintâi
Textul de bază: Apocalipsa 2:1-7

Câteva gânduri
• Apostolul Ioan se afla ca prizonier pe insula Patmos, din cauza credinţei lui în
Isus Cristos şi din cauza propovăduirii cuvântului
• Mesajul primit nu-l primeşte dictat ci îl vede cu ochii lui: Isus personal îI
vorbeşte
Apocalipsa 1:11,

Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o
carte, şi trimete-o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira,
Sardes, Filadelfia şi Laodicea.”
• Planul Domnului Isus Cristos era ca toate bisericile să citească aceste mesaje
• Ele reprezintă fiecare în parte o problemă a biserici locale
Apocalipsa:1

Descoperirea lui Isus Cristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate
robilor Săi lucrurile cari au să se întâmple în curând,
• Isus priveşte bisericile locale ca un corp cu nenumărate daruri: simţul, pipăitul,
auzul, vederea, mirosul şi altele
• Toate aceste daruri nu pot exista una fără alta, ele se slujesc reciproc
• Aşa şi bisericile locale, fiecare din ea are darul ei, dar şi problema ei deosebită

Biserica locală din Efes
• La începutul fiecărei scrisori, Isus se prezintă bisericii, ţinând cont de
necesităţile de îmbărbătare din partea Domnului
• O descriere mai detailată o putem citi în capitolul 1: 12-18
Apocalipsa 2:1

Îngerului Bisericii din Efes scrie-i:, Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele
în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:
• La început pare suspect, descrierea cu cele şapte stele, dar în capitolul 1:20 este
amănunţit descris
Apocalipsa 1:20

Taina celor şapte stele, pe cari le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor
şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici; şi
cele şapte sfeşnice, sunt şapte Biserici.
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Isus Cristos se prezintă bisericii ca Căpetenia şi Marele Preot al bisericii
El deleagă conducătorii bisericii să facă cunoscut mesajul primit
Astfel documentează Isus şi în zilele noastre că El coordinează biserica locală
Ca Mare Preot cunoaşte şi adâncurile gândurilor noastre
Şi ne poate arăta ca printr-o oglindă fărădelegile noastre
Psalmii 90:8

Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre, şi scoţi la lumina Feţei Tale
păcatele noastre cele ascunse.
• Astfel de descoperiri pot fi foarte dureroase, dar ele au scopul de vindecare
• Ca un medic care prin diagnostica lui poate stabili felul de vindecare
• Aşa şi Isus, prin arătarea greşelilor noastre Ne poate ajuta la vindecarea lor

Extraordinar, ce ai făcut tu pentru mine
• Dacă există lucruri bune în viaţa ta, Isus Le cunoaşte şi Le apreciază
Apocalipsa 2:2

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi;
că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit
mincinoşi.
Biserica locală nu era leneşă sau indiferentă faţă de problemele credinţei
Ei nu au suportat sau au îngăduit păcate şi abateri în credinţă
Nici profeţi cu o învăţătură dubioasă nu au admis în rândurile lor
Apostolul Pavel a avertizat conducerea bisericii, când a plecat dela ei:
Faptele Apostolilor 20:29-30

Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, cari nu
vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, cari vor învăţa
lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.
Şi biserica s-a ţinut după aceste îndrumări.
Chiar şi Isus Le recunoaşte şi apreciază
Un lucru, care chiar şi în zilele noastre nu este aşa de apreciat
În momentul în care te ţi exact de mesajul biblic, eşti clasificat ca nemilos, prea
legal, neînţelegător sau cu frunte îngustă
Dar biserica din Efes nu a fost aşa. Ea s-a trudit să fie o biserică curată în
cuvânt şi în învăţătură
Apocalipsa 2:3

Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit.
• O biserică de care de fapt ai putea visa. Sau?

De ce nu mă mai iubeşti aşa ca la început?
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• Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos o clasifică şi o judecă altfel
Apocalipsa 2:4

•
•
•
•

Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.
Eu sunt sigur, că această biserică aşa de credincioasă a rămas uimită de
acuzarea Domnului
Ea, care a susţinut curăţenia în învăţătura şi în purtarea credinţei?
Ea, care a suferit pentru intoleranţa ei faţă de cei, care au vrut să-o moaie
Oare cum se manifestă atunci dragostea faţă de Domnul, dacă nu aşa?
Apocalipsa 2:5

Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele
tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă
nu te pocăieşti.

Semnul dragostei este o decizie personală pentru Domnul
• Pocăinţă înseamnă “întoarcerea dela o cale, o direcţie greşită”
• Decizia omului era “o îndepărtare dela cele vechi”
• O viaţă nouă sub conducerea Domnului, vizibil pentru toţi din jur
Faptele Apostolilor 19:19

•
•
•
•
•
•

Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, şi-au adus cărţile, şi le-au ars, înaintea
tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi.
Şi toate acestea numai din dragostea lor faţă de Domnul
Dar o astfel de acţiune se poate face numai odată, şi atunci?
Poate că în cursul timpului s-au infiltrat anumite atitudini necuvincioase în
activitatea bisericii din Efes
Isus o întreabă în versetul 5: “Cu cât te-ai îndepărtat de mine?”
Oare, nu te-ai decis că mă iubeşti?
Aceeaşi întrebare a pus Domnul şi lui Petru:
Ioan 21:16,

Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?”
• Isus subliniază importanţa atitudinii noastre faţă de Tatăl Ceresc
Matei 22:35-38

•
•
•
•
•

Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea
următoare: „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Isus
i-a răspuns:, Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare
poruncă.”
Biserica din Efes era puternică şi sănătoasă în învăţătura creştină
Dar probabil nu a corespuns viaţa lor personală acestei puteri de înflăcărare
Scânteia aceasta binecuvântată a dragostei pentru Isus nu a mai adus roade
Probabil a intrat o anumită letargie duhovnicească în viaţa bisericii
Dorinţa aceasta a dragostei pentru cel pierdut în lume, nu mai era
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• Ei sau mulţumit cu ceeace au realizat
• Profetul Osea avertizează odată poporul ales de Dumnezeu:
Osea 13:6

Dar când au dat de păşune, s-au săturat, şi când s-au săturat, inima li s-a
umflat de mândrie; de aceea M-au uitat.
• De uitat, nu se poate spune. Doar Biserica din Efes a fost foarte activă
Ioan 14: 21 şi 23

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte,
va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.”
Drept răspuns, Isus i-a zis:, Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu,
şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.
• Biserica a susţinut şi a predicat aceste pretenţii biblice. - Dar în viaţa lor
personală au avut probabil probleme
1 Corinteni 13:2

•
•
•
•
•

Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată
ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş
avea dragoste, nu sunt nimic.
Pentru lumea înconjurătoare, viaţa unui creştin nu a mai fost ceeace a fost
Mulţi dintre cei noi convertiţi au pierdut familiile lor, sau locul de muncă sau
chiar şi viaţa lor
Probabil că cei din Efes sau aranjat cu societatea înconjurătoare
Faţă de cei din jur au arătat o credincioşie sfântă şi neprefăcută
Dar Isus Le învinovăţeşte, că au pierdut dragostea cea convingătoare, care
subliniază şi împuterniceşte toate învăţăturile biblice
1 Timotei 1:5

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un
cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută.
• Isus nu condamnă biserica din Efes, aşa cum nu condamnă nici bisericile din
timpul nostru - dacă propovăduiesc o Evanghelie curată
• Dar Le întinde o mână salvatoare de întoarcere – de pocăinţă
Apocalipsa 2:5

Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut;
• Isus nu vorbeşte numai bisericii, ci şi nouă personal
Iacov 1:22

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.
• Şi o garanţie pentru decizia noastră avem prin Domnul nostru Isus Cristos:
Galateni 5:6

Căci în Isus Cristos, nici tăierea împrejur, nici ne tăierea împrejur n-au
vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.

Amin
a4ro04s3

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

