APOCALISA PENTRU SECOLUL XXI
CAPITOLUL 2:18-3:6

Mesaje catre cele sapte biserici – Tiatira si Sardes

BISERICA DIN TIATIRA
Cristos lauda biserica din Tiatira pentru marturia sa crestina,
o mustra pentru duhul de compromis cu idolatria si o
indeamna sa biruiasca ca sa nu fie judecata, ci sa
mosteansca domnia impreuna cu Cristos.

18 Îngerului

bisericii din Tiatira scrie-i: «Acestea sunt cuvintele
pe care le spune Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce are ochii ca flacăra
focului și picioarele asemenea bronzului încins:
• Rolul de Judecator al lui Cristos
• Fiul lui Dumnezeu

19 știu

faptele tale, dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta
și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele.
• Martori credinciosi ai lui Cristos

20 Dar

ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela, femeia aceea
care spune despre sine că este profetesă, să dea învățătură și să-i
ducă în rătăcire pe robii Mei, ca să curvească și să mănânce ceea
ce este jertfit idolilor. 21 I-am dat timp să se pocăiască, dar nu
vrea să se pocăiască de curvia ei. 22 Iată, o arunc la pat, iar pe cei
ce comit adulter cu ea îi arunc într-un necaz mare, dacă nu se
pocăiesc de faptele ei. 23 Apoi pe copiii ei îi voi lovi cu moartea. Și
toate bisericile vor ști că eu sunt Cel Care cercetez mințile și
inimile și că vă voi da fiecăruia după faptele voastre.
• Pacatul tolerantei si compromisul cu practicile idolatre

24 Vouă însă, celorlalți din Tiatira, tuturor celor ce nu aveți
învățătura aceasta și care nu ați cunoscut ‘adâncimile lui Satan’,
cum le zic ei, vă spun: nu pun peste voi altă greutate.
25 Doar țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni! 26 Celui ce
învinge și păzește până la sfârșit lucrările Mele îi voi da autoritate
peste neamuri – 27 el le va conduce cu un sceptru de fier, le va
sfărâma ca pe niște vase de lut – 28 tot așa cum am primit și Eu
autoritate de la Tatăl Meu. Și îi voi da Steaua de dimineață. 29 Cel
ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» (Ap. 2:18-29)

• Promisiune pentru biruitori: Domnia impreuna cu Cristos

BISERICA DIN SARDES
Cristos mustra biserica din Sardes datorita lipsei marturiei si
datorita compromisului si o indeamna sa isi biruiasca starea
in care se afla pentru a mosteni binecuvantarile mantuirii.

1 Îngerului

bisericii din Sardes scrie-i: «Acestea sunt cuvintele
pe care le spune Cel Ce are cele șapte duhuri ale lui
Dumnezeu și cele șapte stele: știu faptele tale; îți merge
numele că trăiești, dar ești mort.
2 Trezește-te și întărește cele rămase, care erau pe cale să
moară, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea
Dumnezeului Meu!
• Reputatia buna a unei biserici aproape moarte
• Letargia spirituala si marturisirea lui Cristos

3 Adu-ți

deci aminte cum ai primit și ai auzit și păzește și
pocăiește-te! Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și
nicidecum nu vei ști la ce oră voi veni la tine.
• Cristos motiveaza biserica din Sardes sa se intoarca la
starea dinainte
• “Venirea” lui Cristos pentru a juedeca biserica din Sardes
• Legatura cu venirea finala

4 Ai

totuși în Sardes câteva nume care nu și-au pângărit
hainele. Ei vor umbla cu Mine, îmbrăcați în alb, pentru că
sunt vrednici. 5 Cel ce învinge astfel, va fi îmbrăcat în haine
albe și nu-i voi șterge nicidecum numele din Cartea Vieții, iar
Eu îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu și înaintea
îngerilor Lui. 6 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor
Duhul!» (Apocalipsa 3:1-6, NTR)
• Necompromisi in mijlocul compromisului
• Promisiunea hainelor albe si a numelui in Cartea Vietii

INTERACTIUNE SI APLICATIE
Amenintarea Izabelei

 Profetii si invatatorii falsi pot sa afecteze mult sanatarea unei
biserici. Cum identificam invatatorii falsi si profetii mincinosi?

Reputatia si realitatea

 Chiar daca o biserica sau un crestin au o reputatie buna, in unele
cazuri Cristos s-ar putea sa spuna ca ei sunt morti si ca lucrurile
bune sunt “pe cale sa moara”. Avem o reputatie buna ca
biserica? Dar personal? In ambele cazuri, corespunde reputatia
realitatii?

INTERACTIUNE SI APLICATIE
 Desi un nume bun (Prov. 22:1) e binevenit, dorinta unei
reputatii bune poate deveni si o capcana si o forma de
idolatrie. Care sunt modurile subtile prin care incercam sa ne
creem o anumita “imagine” din care sa rezulte o reputatie
buna?
Intrebari si remarci
Urmatorul studiu: 19 Decembrie
Filadelfia si Laodicea

