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ŞAPTE SCRISORI PERSONALE ALE LUI ISUS (7/7)

Laodicea: Fiindcă eşti căldicel am să te vărs
din gura mea
Textul de bază: Apocalipsa 3:14-22

Câteva puncte istorice
• Oraşul Laodicea este aşezată la malul apei Lycus în teritoriul Phygien
• A fost zidită de Antiochu II (261-246 î.Cr.) şi numită după soţia lui
• Fiind un centru de circulaţie, s-a îmbogăţit repede prin textile, lână, medicina,
Facultate de Medicină, farmaceutica şi comerţ
• La un cutremur (62 d.Ch.) oraşul a fost distrus şi cu putere proprie reconstruit

O autoiluzionare fatală
• Biserica din Laodicea nu a primit nici o laudă din partea Domnului
Apocalipsa 3:14-16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: ,,Iată ce zice Cel ce este Amin,
Marturul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele
tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!
Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura
Mea.
Şi de data aceasta Isus întrebuinţează ca pildă o realitate locală, bună pentru
înţelesul tuturor
9 km de Laudicea existau izvoare calde, şi astăzi încă o atracţie turistică
Oraşul Laodicea nu avea izvoare cu apă potabilă şi trăgea apa prin conducte
din Hierapolis şi a depozitat-o în cisterne mari, dar cu gust insuportabil
Din cauza aceasta oraşul a primit şi apă rece din Colosei, dar care din cauza
temperaturii climatice a devenit pe transportul lung căldicel
Bogăţia materială a preluat conducerea vieţii în acest oraş
Ei s-au simţit superior şi s-au şi purtat aşa
Ca un oraş a băncilor le-a mers bine
Bunăstarea şi posibilităţile materiale într-o societate de bunăstare au influenţat
şi caracterul şi gândirea bisericii
Deciziile şi viziunile bisericii erau înfiltrate cu gândurile economice
Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost unitate de măsură la deciziile bisericii ci
exemplele economice sau morale din societatea înconjurătoare
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• Nu cei plin de Duh aveau ceva de zis, ci numai cei cu portofelul plin
• Nu s-a mai văzut nimic din milostenia duhovnicească din timpul pocăinţei
• Apostolul Pavel vede ispita aceasta faţă de creştini şi cere, ca scrisorile lui să
fie citite în toate bisericile din jur
Coloseni 2:1-2

Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din
Laodicea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; pentru ca să li se
îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile
plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe
Cristos
Coloseni 4:16

După ce va fi citită această epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şi în
Biserica Laodicenilor; şi voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va
veni din Laodicea.
• Apostolul Pavel şi-a dat seama că numai o dragoste fierbinte, o dragoste
aprinsă poate rezista atacurile distrugătoare ale satanei
• Probabil că bisericile nu şi-au dat seama de consecinţele, care o să rezulte prin
viaţa lor superficială şi instabilă în credinţă
• Pentru aceasta, Isus se prezintă bisericii ca o stâncă pe care te poţi baza

Isus nu Ne dezamăgeşti nici odată
Apocalipsa 3:14

Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: ,,Iată ce zice Cel ce este Amin,
Marturul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:
• Isus mai subliniază încă odată, că El este începutul şi sfârşitul creaţiei
• El este acela, prin care toate lucrurile sunt făcute:
Coloseni 1:15-16

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.
Pentrucă prin El au fost făcute toate lucrurile cari sunt în ceruri şi pe
pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie
domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
• Isus arată bisericii din Laodicea că El este singurul fundament, pe care poţi
zidi
• Şi fundamental acesta ţine şi atunci, când credinţa omului lasă de dorit
2 Timotei 2:13

Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate
tăgădui singur.
Evrei 13:8

Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!
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Isus consideră biserica din Laodicea ca goală şi oarbă
Goală în inimă. Fără nici o putere Dumnezeiască. Fără puterea Duhului Sfânt
Goală, că nu poate alimenta pe alţii în nădejdea Credinţei
Goală, pentrucă cei de afară nu mai pot recunoaşte un fundament de valoare
veşnică în viaţa şi în biserica lor
Orb, pentrucă nu-şi dădeau seama că în viaţa lor nu este ceva în ordine
Orb, pentrucă nu mai puteau recunoaşte care este „drumul cel bun spre
sfinţenie”
Orb, pentrucă nu-şi dădeau seama, că viaţa lor mergea într-o direcţie greşită, o
direcţie fără Dumnezeu
Poate că au mai încercat ei câteodată o schimbare, poate prin metode
organizatorice, discuţii, comitete, conferinţe. Dar fără puterea Duhului Sfânt

Isus cere o întoarcere a întregii biserici
Apocalipsa 3:20
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Nu vă daţi seama, că Eu stau la uşă, şi bat? Dacă aude cineva glasul meu şi
deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
Isus nu stă numai la uşă şi bate, El cheamă şi cu vocea Lui
Isus a trebuit să spună lucrul acesta la o biserică noutestamentală
O biserică, care au fost convinsă, că viaţa lor este în ordine
Ei s-au numit copii ai lui Dumnezeu, dar L-au împins afară, pe Mântuitorul lor
Ei, care s-au simţit aşa de sigur, au fost judecaţi de Domnul
Acest Isus, care a fost scos din centrul activităţii Le oferă un ajutor, o unică
salvare
El se compară cu aurului, singurul material de o curăţenie exemplară
Isus a cerut o întoarcere: o întoarcere a întregii biserici
El Le oferă aceleaşi valori, pe care cunosc ei: aur, vedere, îmbrăcăminte, dar
toate cu valoare veşnică
Apocalipsa 3:18

•
•
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Te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti;
şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii
tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.
E o declaraţie de dragoste a Domnului nostru faţă de biserica Lui
Tocmai la o biserică, pentru care nu a găsit cuvinte de laudă
Noi trebuie să învăţăm, că Isus, Fiul lui Dumnezeu judecă altfel
Isus, când a vorbit cu Biserica nu a venit ca Judecător, ci ca Salvator, fără ca
judecata propriu zisă să fie înmuiată
Apocalipsa 3:19
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Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă
dar, şi pocăieşte-te!
• Isus repetă promisiunea dată la data pocăinţei: vreau să locuiesc în inima
voastră, în mijlocul vostru
• Isus vrea să fie Domn în viaţa lor şi în viaţa bisericii
• Isus Le reaminteşte de cele făcute de El pentru salvarea lor
2 Corinteni 8:9

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar că era
bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă
îmbogăţiţi.
• Isus cere ca această primă înflăcărare să fie din nou vizibilă
• Ea trebuie să fie un semn a Binecuvântării Domnului în toată împrejurime
2 Petru 1:5-9

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta;
cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu
răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi,
iubirea de oameni.Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu
vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina
cunoştinţă a Domnului nostru Isus Cristos. Dar cine nu are aceste lucruri,
este orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui
păcate.
• Pentru biserica din Laodicea, care ştia să umble cu banul, oferta aceasta nu era
logică şi nici pentru înţelesul omului
1 Petru 1:18-19

Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi dela
părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără
prihană.
• Isus cere, ca Duhul Sfânt să preia conducerea în viaţa lor
• Fără această întoarcere, fără pocăinţă, veţi fi pierduţi
• Biserica din Laodicea a căzut în păcat. Dar Domnul Le-a întins o mână de
salvare
Apocalipsa 3:21

Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie,
după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de
domnie.

Mai este şi astăzi timp de Har. Isus ne cheamă la El.
Amin
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