APOCALISA PENTRU SECOLUL XXI
CAPITOLUL 3:7-22

Mesaje catre cele sapte biserici – Filadelfia si Laodicea

BISERICA DIN FILADELFIA
Cristos lauda biserica din Filadelfia pentru perseverenta in
marturie si promite ca va continua sa le dea putere,
incurajandu-i sa continue sa persevereze ca sa mosteneasca
partasia cu Dumnezeirea in Noua Creatie.

7 Îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i: «Acestea sunt
cuvintele pe care le spune Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel Care
are cheia lui David, Cel Care deschide și nimeni nu va închide
și Cel Care închide și nimeni nu va deschide:

• Numele folosite de Cristos

8 știu faptele tale – iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă,
pe care n-o poate închide nimeni – știu că, deși ai puțină
putere, ai păzit Cuvântul Meu și n-ai negat Numele Meu. 9
Iată, ți-i dau pe cei din sinagoga lui Satan, care spun despre
ei înșiși că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face să
vină și să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit.
• Usa deschisa
• Implinirea inversa a profetiei

10 Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu
de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea,
pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului.
• Paziti spiritual in mijlocul incercarii si necazurilor

11 Eu

vin curând. Ține ceea ce ai, pentru ca nimeni să nu-ți ia
coroana! 12 Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul
Dumnezeului Meu și nu va mai ieși din el. Și voi scrie pe el
Numele Dumnezeului Meu, numele cetății Dumnezeului Meu,
Noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, și
noul Meu Nume. 13 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor
Duhul!» (Apocalipsa 3:7-13)
• Unirea vesnica cu Dumnezeu si partasia cu El

BISERICA DIN LAODICEA
Cristos mustra biserica din Laodicea pentru marturia sa
ineficienta si pentru starea sa spirituala jalnica, incurajandu-i
sa devina martori credinciosi si sa isi reinnoiasca partasia cu
El ca sa domneasca cu El.

14 Îngerului bisericii din Laodicea scrie-i: «Acestea sunt
cuvintele pe care le spune Cel Ce este Amin, Martorul
credincios și adevărat, Inițiatorul creației lui Dumnezeu: 15 știu
faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi
rece sau în clocot! 16 Dar fiindcă ești căldicel – nici în clocot,
nici rece – o să te vărs din gura Mea! 17 Pentru că zici: ‘Sunt
bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic!’ și nu-ți dai
seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol,
• Starea spirituala a bisericii vazuta de Cristos si de biserica

18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să
fii bogat, haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea
goliciunii tale, și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să poți
vedea. 19 Eu îi mustru și-i disciplinez pe cei pe care-i iubesc. Fii
plin de zel deci și pocăiește-te! 20 Iată, Eu stau la ușă și bat!
Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și
voi cina cu el, și el cu Mine. 21 Celui ce învinge îi voi da dreptul
să șadă împreună cu Mine pe tronul Meu, tot așa cum și Eu am
învins și am șezut împreună cu Tatăl Meu pe tronul Lui. 22Cel
ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»” (Apocalipsa
3:14-21)
• Solutii pentru problemele bisericii

INTERACTIINE SI APLICATIE
Dumnezeu ne pazeste in incercari, garantandu-ne protectie
spirituala, dar nu intotdeauna protectie fizica. Credem aceasta
invatatura biblica?
Nicio biserica si niciun credinciosi nu sunt nesemnificiativi
pentru Dumnezeu. Cum ii vedem pe “cei mai putin
importanti”?
Confundam prosperitatea materiala cu binecuvantarea lui
Dumnezeu?
Cat pret punem pe partasia cu Dumnezeu?

Observatii generale pe baza celor sapte scrisori:
1. Starea spirituala generala a bisericii crestine de-a lungul
veacurilor e precara.
2. Doar Cristos cunoaste adevarata stare spirituala a bisericilor.
3. Amenintarea constanta in toata perioada bisericii e compromisul
cu lumea, care pe care cel rau incearca sa o impuna prin prigoana,
prin invataturi false si prooroci falsi.
4. Cristos e extrem de intersat de felul in care Il marturisim.
5. Cristos are solutia potrivita pentru fiecare biserica. 6. Fiecare
biserica e chemata sa fie vigilenta, sa se autoexamineze in
continuu si sa auda ce ii comunica Duhul.

Evaluare sumara a celor sapte biserici:
Efes – vigilenta in ce priveste doctrina, dar isi pierduse dragostea dintai
Smirna – in necaz si saraca d.p.d.v. material, dar credicioasa si bogata
d.p.d.v. spritual
Pergam – perseverase in suferinta, dar accepatse compromisul idolatru
prin invaturi false
Tiatira – il marturisea pe Crisots, dar acceptase compromisul idolatru
printr-o profetesa falsa
Sardes – avea renume, dar era de fapt (aproape) moarta
Filadelfia – fara putere, dar credicioasa si i se garanteaza paza spirituala
Laodicea – intr-o stare spirituala dezastruoasa, dar se considera bogata

INTERACTIUNE SI APLICATIE
Intrebari si remarci
Urmatorul studiu: 2 Ianuarie
Capitolul 4

