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ŞAPTE SCRISORI PERSONALE ALE LUI ISUS (3/7) 

Pergam: Evită compromisurile cu 

duşmanul 
Textul de bază: Apocalipsa 2:12-17 

 

Câteva puncte istorice  

 
• Oraşul Pergam nu a avut port, dar totuşi o importanţa economică şi culturală 
• În Pergan se afla una din cele mai mari biblioteci mondiale: peste 200.000 de 

manuscrise pe papirus se aflau acolo 
• Şi templul lui Zeus cu altarul lui din marmora era de departe vizibil  
• Zeul Asklepion, zeul sănătăţii avea templul lui acolo 
• Aici la Pergam sa inventat şi pergament, prima hârtie tipografică 
• În această societate inteligentă întrebuinţează Isus puterea Cuvântului Lui 

Dumnezeu 
 

Cuvântul lui Dumnezeu este incoruptibil 
 
Apocalipsa 2:12 
Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: ,,Iată ce zice Cel ce are sabia 
ascuţită cu două tăişuri: 

• Sabia ascuţită cu două tăişuri era o armă de atac, periculoasă şi primejdioasă 
• Rezultatul acţiunii ei era dureroasă şi de multe ori nimicitoare  
• Isus compara sabia ascuţită cu cuvântul Dumnezeiesc 
• Puterea cuvântului are numai Dumnezeu Tatăl Creator 

Geneza 1.3 
Dumnezeu a zis: ,,Să fie lumină!“ Şi a fost lumină. 
Psalmii 33:9 
Căci el zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă. 

• Sutaşul din Capernaum a cunoscut Puterea Dumnezeiască a cuvântului, când a 
spus lui Isus: 

Luca 7:7 
Zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit. 

• Şi noi, care avem Sfânta Scriptură ştim, că cuvintele Domnului au o valoare 
veşnică 

Matei 24:35 
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Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. 
• Şi scriitorul epistolei Evrei ne îndeamnă: 

Evrei 4:12 
Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice 
sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, 
încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. 

• Sabia cu două tăişuri este simbolul ne infiltrat a Cuvântului Lui Dumnezeu 
2 Timotei 3:16 
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 

• Şi tocmai acest adevăr le-a fost aşa de important bisericii din Pergam 
 

Tu Mi-ai rămas devotată, credincioasă 
 

• Biserica din Pergam a pierdut un membru din mijlocul lor, pe Antipas 
• El a fost ucis pentrucă a crezut în Isus Christos 
• La 18 aprilie 2007 au fost ucişi trei creştini în Turcia: Tilman Geske (45), 

Necati Aydin (35) şi Ugur Yuksel (32) 
• Motivul era că au susţinut un loc de vânzare pentru literatură creştină 
• Organele de stat au confirmat că execuţia lor la moarte a durat peste trei ore 
• Tilman a fost membru a bisericii noastre în Lörrach/Germania în timpul 

studiului de teologie şi conducătorul de tineret a bisericii 
• Tilman a fost un prieten personal a familiei noastre 

Apocalipsa 2:13 
,,Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii 
Numele Meu, şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când 
Antipa, marturul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte 
Satana. 

• În Turcia nu există prigonirea creştinilor, dar se acceptă persecutarea lor 
• Isus a cunoscut primejdia înconjurătoare a bisericii din Pergam 
• El a ştiut de templurile în oraş, şi influenţa lor în societate 
• Isus a ştiut, că este suficient o singură mărturie şi nu ţi-ai mai fost sigur de 

viaţa ta 
1 Petru 4:14 
Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Cristos, ferice de voi! Fiindcă 
Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. 

Fii vigilentă, eşti în mare primejdie 
 
Apocalipsa 2:14 
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Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni cari ţin de învăţătura 
lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea 
copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, şi să se 
dedea la curvie. 

• Noi, care trăim în secolul al 21-lea nu suntem chemaţi să judecam faptele 
săvârşite a poporului Israel acum 3000 de ani 

• Dar ce vrea să ne spună Domnul astăzi? 
• Păcatul poporului era, că unii din ei sau lăsat ispitiţi 

Numeri 31:16 
Iată, ele sunt acelea cari, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui 
Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor; şi atunci a 
izbucnit urgia în adunarea Domnului. 

• Şi aici este problema noastră: a noastră personală dar şi a bisericii 
noutestamentale 

• Ispitele sunt întotdeauna împachetate şi camuflate întru aspect frumos 
• La poporul Israel erau femei frumoase, uşuratice 
• La noi sunt ofertele financiare, de onoare şi stimă, de distracţie şi multe altele 
• Primejdia noastră este, că la început acceptăm existenţa lor în mijlocul nostru 
• Negăm primejdia lor şi ne aranjăm cu ei, credem că suntem stăpân pe ei 
• Şi la un moment dat nu ne mai putem despărţi de ele pentrucă fac parte din 

viaţa noastră. Ne-am obişnuit de ele 
Galateni 5:1 
Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi supt jugul robiei. 

• Textul din Sfânta Scriptură nu explică exact primejdie  în care se afla biserica 
• Dar probabil s-au aranjat unii cu anumite baze de gândire cu societatea 

înconjurătoare (pentru noi astăzi poate să fie Internetul, Facebuck etc.)  
• Dacă un păstor nu mai studiază Biblia ci îşi copiază predica din internet 
• Dacă într-o biserică nu se mai cântă după un instrument ci numai după muzica 

înregistrată pe un disc  
• Sau dacă sonoritatea, volumul muzical depăşeşte înţelegerea textului cântat 
• Dacă într-o biserică se admite o locuinţă comună a doi tineri necăsătoriţi 
• Sau dacă te supui unui tratament medical spiritual practicat în ţările asiatice  
• Ofertele satanei sunt întotdeauna împachetate cu un avantaj vizibil pentru noi 

Galateni 5:13 
Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie 
o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în 
dragoste. 
Romani 12:2 
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Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin 
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea 
bună, plăcută şi desăvârşită. 
 

Tu vei cuceri viaţa adevărată 
 

• Probabil că situaţia din Pergam încă nu era pierdută, pentrucă Isus mai 
avertizează: 

Evrei 12:15 
Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată dela harul lui Dumnezeu, pentru 
ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă 
turburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea. 

• Isus cere dela biserica din Pergam să devină activă, să se întoarcă 
• Indiferenţa conducerii în biserică duce spre pierzare, spre nimicire 
• Pocăieşte-te înseamnă întoarce-te, schimbă direcţia – Isus să fie Ţelul tău 
• Aici nu este vorba numai de membrii bisericii, ci de toată biserică 
• Isus declară duşman pe acela, care nu se schimbă 
• Cu sabia Lui cu două tăişuri Îl va nimici 

Apocalipsa 2:16 
Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine curând, şi Mă voi război cu ei cu 
sabia gurii Mele.“ 

• Şi Apostolul Pavel avertizează şi reaminteşte pe cei, care vin la Cina 
Domnului 

• Judecaţi-vă singuri şi întoarceţi-vă, atunci nu veţi fi judecaţi 
1 Corinteni 11:31-32 
Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar când suntem judecaţi, 
suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. 

• Isus admite bisericii din Pergam un timp de Har 
• Un timp în care poate să se reîntoarcă spre Domnul 
• Şi Isus nu a lăsat nici biserica din Pergam, dar nici pe noi în neştire, despre 

răsplata oferită celor ce acceptă această ofertă 
• Isus cere dela noi să evităm rădăcinile de amărăciune în mijlocul nostru 
• Pentrucă ele pot tulbura viaţa şi creşterea noastră în Domnul Isus Cristos 

Apocalipsa 2:17 
Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Celui ce va birui, îi 
voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra 
aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l 
primeşte.“ 

Amin 


