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ŞAPTE SCRISORI PERSONALE ALE LUI ISUS (2/7) 

Smirna: Tu ai fost pregătită să suferi 
Textul de bază: Apocalipsa 2:8-11  

 

Întroducerea în temă 
• Era în timpul lui Hitler. 1944. Prof. Dr. Georg Maus (1888-1945) explică 

elevilor cum prin dragoste către duşmanul tău poţi învinge vendeta. Un elev îl 
întreabă, dacă mai este valabilă această lege? Pentrucă Dr. Goebbels a spus ieri 
în radio că trebuie să le urăşti. Profesorul îşi dădea seamă de primejdia acestei 
întrebări şi răspundea: „Nici Dr. Goebbel nu poate ocoli cuvintele rostite de 
Isus”. Profesorul a fost imediat arestat, transportat în lagărul de concentrare 
din Dachau unde a şi murit de foame. 

• Şi biserica din Smirna trebuia să se decidă: pentru Isus ca Salvator şi 
Mântuitor sau Creştin numai după nume. Ei s-au decis pentru Isus. 

• Toate şapte scrisori au fost concepute în acelaşi stil: 
o Cine primeşte scrisoarea? 
o Cine o scrie? – Prezentarea 
o Laudă sau mustrare 
o Chemare la întoarcere – pocăinţă 
o Binecuvântarea 

• Numai biserica din Smirna nu a fost mustrată - ea a primit numai laude 
 

Isus învinge moartea 
 
• Isus se prezintă bisericii ca Învingător al morţii 

Apocalipsa 2:8 
Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i:, Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe 
urmă, Cel ce a murit şi a înviat”. 

• Isus subliniază divinitatea Lui Veşnică şi Dumnezeiască.  
• El a fost de veci şi v-a fi în veci, dar El este şi cel în prezent 
• El vrea să-I facă cunoscut drumul greu pe care-L are de parcurs pe acest 

pământ pentru salvarea omenirii şi a bisericilor celor salvaţi prin Isus Cristos 
• Oraşul Smirna a fost titulată de împăratul roman: “A fost şi va fi cea mai 

frumoasă localitate din împărăţia lui” 
• Pentru aceasta a preluat şi Isus jocul acesta de cuvinte, spunând ca în Vechiul 

Testament, că El este acela, care a fost şi care va fi în veci 
• El este Învingătorul asupra morţii 
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• El a fost condamnat şi răstignit, dar a înviat şi a fost înălţat 
• Ioan a văzut şi a auzit cântecele de slavă în faţa tronului 

Apocalipsa 5:9 
Şi cântau o cântare nouă, şi ziceau:, Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi 
peceţile: căci (Tu) ai fost junghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu 
sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi 
de orice neam. 

• În ochii oamenilor, Isus a fost un păgubaş 
Luca 23:36-37 
Ostaşii de asemenea îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet, şi-i 
ziceau:, Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!” 

• Dar Isus a fost ascultător Tatălui Ceresc purtând toate aceste suferinţe pentru 
salvarea noastră 

Filipeni 2:8 
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până 
la moarte, şi încă moarte de cruce. 

• Mesajul acesta era aşa de important pentru biserica din Smirna, că Isus Cristos 
a învins moartea şi este şi va fi Învingător! 

Romani 6:9 
Întrucât ştim că Cristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai 
are nici o stăpânire asupra Lui. 
 

Biserica din Smirna se opune opiniei publice 
 

• Oraşul Smirna era un oraş bogat, cu mulţi evrei bogaţi 
• Sinagogile lor străluceau în bogăţie 
• Ei au fost cei mai mari duşmani a bisericii noutestamentale 
• Biserica din Smirna nu se potrivea în această societate 

Apocalipsa 2:9 
Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea 
celor ce zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. 

• Cuvântul “sinagogă” vine dela cuvântul “loc de părtăşie” “de întâlnire” 
 

O situaţie tragică: Poporul ales a lui Dumnezeu este împotriva 
noului popor ales de Domnul – biserica Sa 
• Adecă, Iudei bogaţi au trăit în părtăşie cu satana 
• Situaţia nu era nouă. Chiar şi Isus a petrecut-o, spunând fariseilor: 

Ioan 8:44 
Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El 
dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este 



 

a4ro04s4                                                                                                   © „Cu Evanghelia pe drum”,  de Manfred Folk  
 

3 

adevăr. Oridecâte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este 
mincinos şi tatăl minciunii. 

• În timpul de atunci era legitim să pierzi ca creştin toată averea ta, dacă te-ai 
întors la Domnul 

• Lucrul, care şi astăzi se mai întâmplă 
• Acuma câţiva ani, un preot a unei biserici în sudul oraşului Viena, în Austria, a 

cerut dela amvonul bisericii, ca să nu se mai cumpere marfă dela un anumit 
comerciant din oraş, pentrucă e pocăit 

Evrei 10:34 
În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea 
averilor voastre, ca unii cari ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care 
dăinuieşte. 

• Este o greşeală dacă ni se promite o viaţă mai bună şi mai frumoasă pe acest 
pământ, dacă ne întoarcem la Domnul 

Faptele Apostolilor 14:22 
Întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea 
că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. 

• Biserica din Smirna a ştiut că posedă o mult mai mare avere şi bogăţie în cer 
în comparaţie cu cea de pe acest pământ 

• O bogăţie veşnică, o viaţa veşnică cu Domnul Isus 
 

O biserică învingătoare – prin suferinţe 
 

Apocalipsa 2:10 
Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în 
temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. 
Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii. 

• Oare nu a suferit biserica din Smirna destule batjocuri şi înjosiri? 
• Isus Le avertizează că unii din ei o să piardă şi viaţa lor pentru Isus 
• El vorbeşte de zece zile, dar nu sunt şi zece zile prea mult? 
• Pentru ce nu intervine Isus pentru biserica Lui? 
• Unde este puterea Domnului Isus? 
• Sau nu mai sunt valabile cuvintele din Evanghelia după Matei unde spune : 

Matei 28:18 
“Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” 

• Isus, prin Duhul Sfânt dă de înţeles bisericii din Smirna, că durata persecuţiei 
este limitată şi că moartea, adecă Satana a fost învins pe vecii  

• Isus Cristos a învins moartea pe cruce, jertfindu-Se pentru noi 
• Noi nu putem explica care este motivul acestei persecutări 
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• Dar ar fi o mare greşeală, dacă am susţine, că satana nu mai are nici o putere 
asupra noastră pe acest pământ  

• Noi ştim că Isus a învins moartea, dar şi ştim că satana încă nu a fost 
condamnat  

• Sentinţa încă nu a intrat în vigoare 
Ioan 16:11 
În ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 

• Isus încurajează biserica lui ca să suporte necazurile trecătoare de pe acest 
pământ 

• El avertizează biserica Lui, că satana nu o să dea linişte 
1 Petru 5:8 
Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca 
un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. 

• Dar Isus avertizează şi pe acei, care cad în ispită 
Apocalipsa 21:8 
Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, 
închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu 
foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua. 

• Pentru biserica din Smirna, aceste rânduri au fost o mare încurajare şi 
îndemnare în credinţa, dar şi în suferinţele lor 

• Era singurul îndemn pe care au putut primi într-o astfel de durere  
• Speranţa, dar şi convingerea lor, că Isus Cristos este şi va fi Învingător era 

baza credinţei lor 
Apocalipsa 20:6 
Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua 
moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos, 
şi vor împărăţi cu El o mie de ani. 

• Apostolul Pavel descrie situaţia până la venirea Domnului nostru astfel: 
Romani 8:18 
Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse 
alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. 

• Întrebarea pe care trebuie să ne punem fiecare în parte: 
• Suntem noi pregătiţi să suferim pentru Domnul nostru Isus Cristos? 
• Dacă nu, atunci hai să ne întălnim sub Crucea Învingătoare a Slavei. 

 
Amin 


