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ŞAPTE SCRISORI PERSONALE ALE LUI ISUS (4/7)

Tiatira: Fereşte-te de duhurile rele
Textul de bază: Apocalipsa 2:18-29

Câteva descrieri istorice
• Oraşul Tiatira era un centru important pentru comerţul produselor textile
• Apostolul Pavel ne descrie prima femeie convertită în zona europeană
• Lidia, care a locuit la Filipi, e născută în Tiatira şi a copilărit acolo
Faptele Apostolilor 16:14

Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o
femeie temătoare de Dumnezeu, şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să
ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, nea rugat şi ne-a zis: ,,Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi
rămâneţi în casa mea.” Şi ne-a silit să intrăm.
• Nu numai ea, ci toată casa ei s-a întors la Domnul
• Şi a pus în practică credinţa şi dragostea ei faţă de Domnul

Înaintea Domnului, nimic nu rămâne ascuns
•
•
•
•

Isus se prezintă bisericii din Tiatira ca Fiu a Lui Dumnezeu
Este singurul loc în Sfânta Scriptură, unde se prezintă Isus astfel
Poate că au existat atunci unele biserici, care nu au acceptat faptul acesta
Un lucru, pe care şi timpul de astăzi unele biserici nu acceptă
Apocalipsa 2:18

Îngerului Bisericii din Tiatira, scrie-i: ,,Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu,
care are ochii ca para focului, şi ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă:
• Ochi, ca para focului, o descriere după Vechiul Testament
• Un foc, o privire, care pătrunde până în cele mai ascunse taine ale inimii
• Pe care numai Dumnezeul Creator, prin lumina Sa, poate pătrunde
Ieremia 17:9-10

,,Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o
cunoască? ,,Eu, Domnul, cercetez inima, şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc
fiecăruia după purtare lui, după rodul faptelor lui.”
• Poate că mulţi din Tiatira nu şi-au dat seama de primejdia în care se aflau
• Şi nouă ne spune Isus, că ne cunoaşte exact şi ne avertizează
Ioan 3:20-21
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•
•
•
•

Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se
vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca
să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”
Pentru creştinii din Tiatira, cuvintele rostite de Isus erau o încurajare
În special pentru acei, care n-au avut ce ascunde faţă se Isus
Ei nu au avut nevoie să se prefacă, ştiind, că Isus vede în inima lor
Isus a vrut să arate biserici, că nu o condamnă cu întregime, ci numai pe acei,
care nu se ţin de Cuvântul lui Dumnezeu

O viaţă activă şi binecuvântată a bisericii
• Isus începe scrisoarea Lui către Tiatira cu o confirmare pozitivă
Apocalipsa 2:19

•
•
•
•
•
•
•

,,Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele
tale depe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi.
Eu sunt sigur, că fiecare biserică de astăzi ar fi mândră şi bucuroasă pentru o
aşa mare apreciere din partea Domnului Isus
Dar pentru o astfel de confirmare din partea Domnului, trebuie să faci ceva
Nu ajunge numai câte ceva din toate posibile
Isus Le numără: fapte, dragostea, credinţa, slujba, răbdarea, faptele depe urmă
Aici nu-i ca la biserica din Efes, unde a lipsit dragostea dintâi
În această biserică s-a văzut o creştere a credinţei, a dragostei, a binefacerilor
reciproce, adecă o viaţă plină de Duhul Sfânt
Oare nu a fost biserica din Tiatira un exemplu bun pentru bisericile din jur?

O străduinţă distrugătoare
• Satana preferă atacurile lui tocmai în locuri de mare binecuvântare şi bucurie
• Biserica era aşa de încântată şi de ocupată cu succesul lor în credinţă, încât nu
a observat atacurile satanei în rândurile lor
Apocalipsa 2:20

•
•
•
•

Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Isabela, femeia aceea, care se zice
proorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie, şi
să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.
Istoria documentează, că numele femeii din Tiatira nu era Isabela
Dar Isus vrea să arate simbolic primejdia în care se afla biserica făcând
comparaţie cu istoria poporului Israel, când a căzut şi el în păcat
O întâmplare, pe care fiecare o cunoştea
Noi nu vrem să facem aici studii istorice ale poporului Israel
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• Dar ce vrea să ne spună nouă versetul citit, noi, care trăim în secolul XXI?
• Situaţia istorică începe în Cartea întâi a Împăraţilor, capitolul 16
• Ahab, care a domnit peste poporul Israel a luat fiica împăratului Sidoniţilor, pe
Izabela de nevastă, legându-se astfel şi de viaţa, dar şi de tradiţia ei
• Totodată s-a închinat şi în faţa lui Baal şi l-a slujit
1 Împăraţi 16:31

Şi, ca şi cum ar fi fost puţin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă şi pe Izabela, fata lui Etbaal,
împăratul Sidoniţilor, şi a slujit lui Baal şi s-a închinat înaintea lui.
• Izabel nu s-a mulţumit cu situaţia aceasta
1 Împăraţi 21:7-8

Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis: ,,Oare nu domneşti tu acum peste
Israel? Scoală-te, ia şi mănâncă şi fii cu inima veselă, căci eu îţi voi da via
lui Nabot din Israel!” Şi ea a scris nişte scrisori în numele lui Ahab, le-a
pecetluit cu pecetea lui Ahab, şi le-a trimes bătrânilor şi dregătorilor cari
locuiau cu Nabot în cetatea lui.
• Acţionând în spatele lui Ahab, l-a atacat şi pe profetul Ilie căutând să-l omoare
• Ilie, disperat de groaza acestei femei, fuge, - nu mai vrea să trăiască
1 Împăraţi 19:2-4

•
•
•
•
•
•
•
•

Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins, şi a zis: ,,Scoală-te şi
mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.”
El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea
aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui
Dumnezeu, Horeb.
Numai mâna salvatoare a lui Dumnezei Îl ridică pe picioare
Ţelul suprem a Izabelei era ruperea legăturii între poporul Israel şi Dumnezeul
Veşnic a poporului ales
Ţelul satanei în bisericile noastre este distrugerea liderilor noastre care stau în
fruntea bisericii - şi cu aceasta şi distrugerea bisericii Domnului
Nu ar fi de prima dată, că un pastor, un diacon sau un slujitor binecuvântat a
unei biserici noutestamentale spune: “Nu mai pot, nu mai vreau!”
Într-o astfel de situaţie nu este vorba de victoria unei persoane din mijlocul
bisericii, ci este vorba de o victorie a satanei asupra bisericii
Bucuria mare care ne umple inimile noastre este că şi într-o astfel de situaţie,
pentru ochii noştrii nevindecabilă, Dumnezeu mai întinde o mână de salvare
Dragostea lui Dumnezeu pentru biserica, dar şi pentru copii Săi e prea mare
Pentru cei neînţelegători, pedeapsa lor este stabilită:
Apocalipsa 2:21-23

I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!
Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; şi celor ce preacurvesc cu ea, am să le
a4ro04s6

© „Cu Evanghelia pe drum”, de Manfred Folk

4

trimet un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu
moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că ,,Eu sunt Cel ce
cercetez rărunchii şi inima”: şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele
lui.

Ţineţi bine ce posedaţi
• Profetului Ilie sa simţit prea slab ca să se împotrivească împotriva lui Izabel
• Şi în biserica din Tiatira erau creştini, care nu s-au supus învăţăturii dubioase
• Ei au rezistat, dar n-au putut rezolva problema. Ei sau simţit prea slabi
Apocalipsa 2:24-25

•
•
•
•
•
•

Vouă, însă, tuturor celorlalţi din Tiatira, cari nu aveţi învăţătura aceasta, şi
n-aţi cunoscut ,,adâncimile Satanei”, cum le numesc ei, vă zic: ,,Nu pun
peste voi altă greutate. Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni!”
Nu există şi astăzi o astfel de primejdie şi în bisericile noastre?
Acolo, unde un grup de membrii se adună în jurul unui lider, ceilalţi sunt
priviţi – foarte lin exprimat – secundari sau slab în credinţă?
Dar Isus cere o altă atitudine, El cere statornicie în credinţă
El nu cere acţiuni artificiale sau organizatorice de apărare
Isus cere dela copii Lui să rămână în aceeaşi credinţă, pe care a Lăudat-o la
începutul scrisorii
Iar problema propriu-zisă o rezolvă El personal
Apocalipsa 2:26-28

Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da
stăpânire peste Neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fer, şi le va zdrobi ca
pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere dela Tatăl Meu. Şi-i voi da
luceafărul de dimineaţă.
• Pentru noi, care facem parte dintr-o biserică noutestamentală a Domnului
nostru Isus Cristos, aceste versete biblice sunt de o mare întărire
• Siguranţa, că acest Domn a Domnilor, acest Isus Cristos este stăpân peste toate
neajunsurile noastre, ne înviorează sufletul şi ne îndreaptă spre El
Apocalipsa 2:25

Ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni!
1 Ioan 4:4

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentrucă Cel ce este
în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.
Amin
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