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ŞAPTE SCRISORI PERSONALE ALE LUI ISUS (6/7) 

Filadelfia: Păstrează ce ai şi dacă puterea 

ta e mică 
Textul de bază: Apocalipsa 3:7-13 

 

Biserica în comparaţie 
 
• Biserica din Filadelfia este una din bisericile care nu a fost mustrată 
• Poate că din cauza aceasta ne vine foarte simpatică 
• O biserică, care nu-şi bate cu pumnul în piept “cine sunt Eu?” 
• O biserică, care nu se laudă cu succesele ei 
• Înainte de a ne compara cu ea trebuie s-o privim mai aproape 
 

Isus este puterea ta 
 
• Isus se prezintă în faţa bisericii ca „Cel puternic, cel Învingător”  
• El, care este Sfânt, poate sfinţii astfel pe cei care cred în El 
• Prin jertfa Lui de pe Golgota a creat condiţiile necesare pentru sfinţirea noastră 

Apocalipsa 3:7 
Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ,,Iată ce zice Cel Sfânt, Cel 
Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va 
închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide: 

• Isus nu se prezintă numai ca Cel Sfânt ci şi ca Cel Adevărat 
• Şi pe acest adevăr s-a bazat şi biserica din Filadelfia 
• Era sprijinul, adăpostul, stânca şi nădejdea lor 
• Dar încă un punct era important pentru ei 
• Isus Le reaminteşte, că el ţine şi cheia lui David 
• Explicaţia o primim dela profetul Isaia 

Isaia 22:22 
Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni 
nu va închide, şi când va închide el, nimeni nu va deschide. 

• Isus v-a fi acela, care v-a judeca şi poporul ales de Dumnezeu 
• Pentru un Evreu era aproape imposibil să creadă, vă Isus v-a înlocui pe David  
• Dar tot aşa de greu ne vine şi nouă să recunoaştem, că Isus va judeca asupra 

deciziei noastre: pentru sau contra Lui 
• Nici apostolul Pavel nu a putut înţelege, pentru ce a fost aşa de chinuit 
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2 Corinteni 12:7-9 
Şi ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, 
mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi 
să mă împiedece să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. 
Şi El mi-a zis: ,,Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune 
este făcută desăvârşită.“ Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu 
slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Cristos să rămână în mine. 

• Aşa S-a prezentat Isus şi bisericii din Filadelfia 
• Nu tu trebuie să fii tare, ci Eu prin tine ! 

 

Prin puterea ta mică ai păstrat esenţialul 
 

• Probabil că şi cei din jurul bisericii le-au privit puţin milostiv, văzând că ei nu 
prea au aşa mare succes în expresivitate şi în reprezentare 

• Poate că existau şi alte religii mai impozante cu o mai mare atracţie decât ei 
• Sunt sigur, că şi în rândurile bisericii erau unii care erau deznădăjduiţi 
• Cărora le-a durut slăbiciunea aceasta faţă de cei din jur 
• Dar Isus arată prin cuvintele Sale diferenţa între “putere” şi “împuternicire” 
• Isus nu laudă biserica pentrucă este puternică, ci pentrucă a rămas 

”împuternicită” prin cuvântul lui Dumnezeu 
• Puterea bisericii din Filadelfia era Încrederea ei în Cuvântul lui Dumnezeu 

Apocalipsa 3:8 
,,Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o 
poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai 
tăgăduit Numele Meu. 

• Dar Isus Le confirmă: Ştiu faptele tale !!! 
• Aici nu este loc pentru disperare, inferioritate sau simţul că nu eşti bun destul 
• Pentrucă ei au făcut ce le-au învăţat Apostoli, când au auzit prima oară 

Cuvântul lui Dumnezeu 
Faptele Apostolilor 2:42 
Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea 
pâinii, şi în rugăciuni. 

• Şi deodată au devenit din poziţia de ascultător, înfăptuitor a cuvântului 
Iacov 1:22 
Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. 

• Şi tocmai aceasta este şi semnul unei biserici binecuvântate 
• Ei a avut o putere slabă, dar au rămas în Credinţa vie în Isus Christos 

Matei 11:29-30 
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Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sunt blând şi 
smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu 
este bun, şi sarcina Mea este uşoară.“ 

• Eu sunt sigur, că şi ei au trecut prin momente de prigonire şi durere 
• Şi atunci s-au sprijinit pe textul psalmistului: 

Psalmii 73:23-26 
Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei 
călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer 
afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. 
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea 
stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. 

• Când am studiat scrisoarea trimisă bisericii din Smirna am aflat că Iudei bogaţi 
din Asia Europeană au fost cei mai mari duşmani a bisericii lui Isus 

• Chiar şi Apostolul Pavel se plânge, că într-o sinagogă nu se poate propovădui 
Evanghelia de Mântuire prin Isus Cristos 

• Sinagogile nu s-au rugat satanei, dar erau centre de opoziţie împotriva bisericii 
• Dar Isus promite bisericii din Filadelfia că o să învingă pe acest duşman 
• Nu cu forţă sau putere proprie ci prin împuternicirea primită de Isus 

Apocalipsa 3:8-9 
Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o 
poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai 
tăgăduit Numele Meu. Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, 
cari zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se 
închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit. 

• Pentru a primi o astfel de împuternicire dela Isus, credinţa ta trebuie să fie 
bazată pe adevărurile Sfintei Scripturi 

• Duhul Sfânt este foarte delicat 
• Numai un fundament bun, o stâncă puternică a credinţei poate să fie baza unei 

binecuvântări 
• O uşă deschisă înseamnă că mai este timp de Har, şi pentru cei din sinagogă 

Iacov 4:8 
Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, 
păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! 
Ioan 10:9 
Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi, 
şi va găsi păşune. 
 

Prin puterea ta mică ai realizat lucruri mari 
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• Tocmai atunci, când biserica Domnului se simte slab şi în primejdie, Domnul 
Le încurajează prin cuvântul Său 

Apocalipsa 3:10 
Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul 
încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii 
pământului. 

• El este acela, are poate închide uşile bisericii, ca să nu poate intra vrăjmaşul în 
biserică şi s-o ducă în pribegie 

• Degeaba ne cumpărăm cărţi potrivite, care ne îndrumă cum să ne purtăm într-o 
situaţie de atac a satanei 

• Este ca la conducerea unei maşini: dacă ajungi într-o situaţie dificilă în timpul 
mersului, nu-ţi ajută cu nimic, să deschizi un ghid cu explicaţii potrivite 

• Până ai găsit soluţia potrivită, e deja prea târziu 
• Viaţa ta trebuie să fie în ordine şi condusă de Duhul Sfânt 
• Atuncea El îţi va da explicaţiile şi sfaturile necesare şi potrivite 

Apocalipsa 3:11 
Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. 

• Isus nu cere dela biserica din Filadelfia mai mare elan sai mai mare activitate 
• Isus cere, ca să nu obosească în păstrarea Adevărului Biblic 

Apocalipsa 3:12 
Pe cel ce va birui, Îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu 
va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele 
cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer 
dela Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou. 

• Biserica din Filadelfia este un exemplu bun de încurajare pentru bisericile 
noastre  

• Isus este acela, care prin puterea Sa divină dă victorie 
• Şi Victoria Lui nu depinde de mărimea sau puterea bisericii locale 

Corinteni 1:27-28 
Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe 
cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de 
ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi 
lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile cari nu sunt, ca să nimicească pe 
cele ce sunt; 

• Sarcina noastră este ca să spunem aceste adevăruri mai departe 
Romani 1:16 
Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi 
a Grecului; 

Amin 


