
BISERICA DIN EFES

“DOCTRINA FĂRĂ DRAGOSTE ESTE DOAR O 

RELIGIE!"



Orașul Efes 

• EFES : vrednic de dorit, orașul plăcerii, permisiune, admitere, a(o) lăsa mai         
moale

• INFRASTRUCTURĂ : străzi pavate in marmură, băi, biblioteci, piață, teatru în 
aer liber de 25.000 de locuri.

Templul Dianei – una din cele 7 minuni ale lumii antice : 104 m lungime, 50 m lățime, 
susținut de 100 stâlpi având 16 m înălțime .

• Orașul Efes, oraș portuar, a decăzut din cauza aluviunilor aduse de râul Meandru ce 
se varsă în Marea Egee.

• Aproximativ 200000 de locuitori.



• MISIOLOGIE :

- O scurtă vizită în a doua călătorie misionară a lui Pavel. F.A. 18:19

- A treia călătorie misionară, Pavel rămâne peste doi ani . F.A. 19:1-10

- După plecarea lui Pavel biserica este condusă de Timotei.







• MESAJUL SCRISORII : îngerului (liderul uman)

Îngerului Bisericii din Efes scrie-i :”Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în 

mâna dreaptă, și Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur.” Ap. 2:1

ISUS              ÎNGER                IOAN              LIDERULUI BISERICII

(Apoc. 1:1)

- ducerea Evangheliei este slujba păstorilor, evangheliștilor,...

- îngerul are doar un rol de mesager. F.A. 8 : 26,27. 

- CELE 7 STELE: îngerii celor șapte biserici

- CELE 7 SFEȘNICE : 7 biserici



1. ISUS HRISTOS CUNOAȘTE STAREA TA

” Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi; că ai pus la 
încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinosi. Știu că ai 
răbdare, că ai suferit din pricina numelui Meu, și că n-ai obosit.” Apoc. 2 : 2,3

- Fiecare scrisoare este un prilej de autoanaliză.

- Faptele izvorăsc din CREDINȚĂ

- OSTENEALA este expresia DRAGOSTEI

”Nevoia de bani ne face să muncim”

ÎN PLAN DUHOVNICESC SUNTEM DETERMINAȚI DE DRAGOSTE

- Fapte, muncă, răbdare, invățătură dreaptă, suferință pentru adevăr, continuitate (ai 
rămas în picioare).



2. EXISTĂ UN PERICOL (FII VEGHETOR)

” Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.”

PĂRĂSIREA DRAGOSTEA DINTÂI : -este dragostea primită când ai auzit și 
ai primit    (1 Ioan 3:11, 16-18)

- este dragostea care se jertfește

Galateni 5:6 ” Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur 

n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.

Când dai Domnului din ce mai rămâne, când ai timp, când nu ai alte treburi, 

atunci faci cu mare drag ceva pentru Domnul. Dacă lucrarea Domnului 

interferează cu vreo lucrare a ta, atunci pică totul.



• AI PĂRĂSIT  adică AȘA AI VRUT(act voluntar)

• AI PIERDUT un act involuntar

Ex.

“DOCTRINA FĂRĂ DRAGOSTE ESTE DOAR O 
RELIGIE!„



3. EXISTĂ O PORUNCĂ

”Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale 

dintâi.”                                                                           Apoc. 2:5

- Recunoaștere

- Aducere aminte 

- Întoarcere la Dumnezeu și pocăință.

Apocalipsa nu trebuie citită cu răceala unui savant ci cu dragostea unui ucenic.



4. EXISTĂ O PEDEAPSĂ DAR ȘI RĂSPLATĂ

” Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.”

Apoc 2:5b

Zelul, entuziasmul exterior, o doctrină pură nu pot înlocui dragostea creștină.

- Fără dragoste biserica este descalificată ăn al reprezenta pe Hristos 1 Ioan 4:8

- Dragostea vine din Duhul Sfânt (Rom. 5:5)

- Dumnezeu va  răsplăti pe toți aceia care vor asculta de El

” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da 

să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.””

Apoc. 2:7


