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ŞAPTE SCRISORI PERSONALE ALE LUI ISUS (5/7) 

Sardes: Trezeşte-te – trezeşte şi pe alţii 
Textul de bază: Apocalipsa 3:1-6 

 

Isus, Donator de Viaţă 
 
• Sardes s-a aflat ca. 100 km mai în nordest de Smirna 
• Oraşul a fost în anul 1402 distrus de armata mongolă a lui Tamerlan  
• Biserica din Sardes este una din cele două biserici care nu au fost lăudaţi 
• Şi totuşi este de mirat în ce ton fin se prezintă Isus bisericii 

Apocalipsa 3:1 
,,Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: ,,Iată ce zice Cel ce are cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: ,,Ştiu faptele tale: că îţi merge 
numele că trăieşti, dar eşti mort. 

• Isus nu S-a prezentat ca Cel care va judeca odată omenirea 
• Isus s-a prezentat ca Domn a bisericii noutestamentale 
• Ca Cel care dă Viaţă Veşnică primită de Tatăl Ceresc 
• Numai prin Duhul Sfânt, prin Isus primim acces la Tatăl 

Ioan 6:63 
Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe 
cari vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă. 

• Şi Isus spune în Evanghelia după Ioan 
Ioan 7:38 
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice 
Scriptura. 

• Probabil, biserica din Sardes a avut nevoie de această înviorare 
• Reamintirea, că o viaţă binecuvântată poţi duce numai într-o legătură strânsă 

cu Domnul Isus Cristos prin Duhul Sfânt 
Ioan 15:5 
Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân 
Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. 

• Fără această legătură directă, viţa e moartă 
 

Faci de parcă eşti trează, dar dormi 
 
Apocalipsa 3:1 
 Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 

• Probabil că biserica era foarte apreciată şi bine vizitată 
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• Probabil că le-a plăcut vizitatorilor felul şi stilul serviciilor duminicale 
• În comparaţie cu biserica din Tiatira, biserica din Sardes nu a avut probleme 

cu învăţături greşite sau profeţi dubioşi 
• Pentru cei din jur, biserica era foarte vie 
• Dar despre care moarte vorbeşte Isus atunci, viu şi mort, se poate? 
• Isus compară viaţa lor cum a fost înainte de pocăinţă şi cum e în prezent 

Efeseni 2:4-5 
Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu 
care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă 
împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). 

• Isus Le subliniază, că nu în activitatea voastră, ci în viaţa voastră v-aţi 
distanţat de El 

• O sentinţă aspră şi foarte tare, care a avut scopul de trezire 
Apocalipsa 3:2-3 
Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele 
tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte dar cum ai 
primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi 
nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. 

• Interesant este, că Isus nu Le acuză, că au falşificat Evanghelia 
• El le acuză vă nu au pus-o în practică 
• Pe de altă parte, au admis probabil o libertate de trai, care nu corespundea 

credinţei unui copil a Lui Dumnezeu 
• O situaţie, pe care apostolul Pavel o acuză şi în biserica din Corint  
• Şi aici biserica nu veghează şi nu trage consecinţele 
• Probabil că conducerea bisericii nu i-a dat importanţă acestei situaţii de păcat 

1 Corinteni 5:1-2 
Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de 
acelea, cari nici chiar la păgâni nu se pomenesc; până acolo că unul din 
voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai 
degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta, să fi fost dat afară din 
mijlocul vostru! 

• Întrebarea este numai, cum umblăm noi în bisericile noastre, dacă se descoperă 
într-o familie pocăită anumite fapte şi atitudini necuvincioase? 

• Cum acţionează conducere bisericii, Îngerii bisericii, pentru a rezolva 
problema distrugătoare? 

• În special atunci, când etica unui creştin este aproape egală cu cea a unui ne 
salvat de Domnul 

Apocalipsa 3:3 
Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu 
veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. 
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• Şi aici pretinde Isus acelaşi lucru ca la toate fărădelegile noastre: pocăieşte-te 
şi întoarce-te spre Domnul. Este singura posibilitate de salvare 

Efeseni 5:10-14 
Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului, şi nu luaţi deloc parte la 
lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osândiţi-le. 
Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, 
când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentrucă ceia ce scoate 
totul la iveală, este lumina. De aceea zice: ,,Deşteaptă-te tu, care dormi, 
scoală-te din morţi, şi Cristos te va lumina.“ 

 

Diletant în biserică, dar binecuvântat 
 
Apocalipsa 3:4-5 
Totuşi ai în Sardes câteva nume, cari nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla 
împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, 
va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din 
cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea 
îngerilor Lui.“ 

• Isus vorbeşte aici de unii, care au fost albe, dar sau mânjit 
• Şi de unii care au fost albe – şi mai sunt albe.  
• Cum au reuşit ei, să aibe haine albe? 
• Singur nu poţi. Numai prin spălare zilnică cu Sângele Domnului 
• Dacă nu eşti de acord să umbli cu Isus, nu poţi pretinde ca să Te conducă 

Apocalipsa 7:14 
Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în 
sângele Mielului. 

• Haina albă, haina albită nu este numai un semn al iertării păcatelor noastre 
• Haina albă este şi un semn vizibil pentru lumea înconjurătoare că suntem copii 

lui Dumnezeu 
• Cei din jurul nostru ştiu că haina noastră ar trebuia să fie albă dacă suntem 

într-adevăr copii ai Lui Dumnezeu 
• Dar ei descoperă anumite pete întunecate sau chiar şi negre şi de odată primesc 

îndoială în vorbele noastre 
• Viaţa noastră nu mai reflectă albul binecuvântării, pe care trebuia să reflecte 
• Se dovedeşte, că nu suntem noi cei care strălucim, ci noi reflectăm pe Domnul 

1 Ioan 1:7şi 9 
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de 
orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să 
ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. 



 

a4ro04s7                                                                                                   © „Cu Evanghelia pe drum”,  de Manfred Folk  
 

4 

• Încă o situaţie deosebită în biserica din Sardes 
• Isus nu Le-a mustrat pe cei care au rămas în credinţa sănătoasă 
• Ci Le-a întărit şi Le-a încurajat  
• Mărturia şi viaţa lor era destul pentru Domnul 

Matei 10:32 
De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, Îl voi mărturisi 
şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; 

• Scopul şi ţelul Domnului era, ca biserica să se trezească 
• Şi pentru aceasta avea nevoie de cei cu credinţă sănătoasă 
• O trezire într-o biserică poate avea numai acolo loc, unde Duhul Sfânt se poate 

manifesta 
• Şi lucrul acesta este posibil numai prin prezenţa celor salvaţi 
• Dacă noi, care cunoaştem Tainele lui Dumnezeu nu dăm voie Duhului Sfânt, 

să lucreze în rândurile noastre, cum să binecuvinteze biserica? 
• Cum să găsească cel nepocăit salvarea de sub jugul păcatului, dacă noi nu 

suntem lumina lumii: 
Matei 5:14 
Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână 
ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună supt obroc, ci o pun în 
sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina 
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să 
slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. 

• Isus nu a avut ce lăuda în biserica din Sardes, 
• Dar a încurajat pe a cei, care au mai trăit după Voia Lui 
• Şi Le-a promis o glorie veşnică, binecuvântată în prezenţa Lui 

Apocalipsa 22:1-4 şi 14 
Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din 
scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul pieţii cetăţii, 
şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece 
feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la 
vindecarea Neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. 
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi 
vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Ferice de 
cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi 
în cetate! 

Amin 


