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Laodicea în secolul al XXI-lea 
Textul de bază: Apocalipsa 3:14-22 

(Citeşte şi comentarul Bibliei Ediţie de Studiu Thompson, pagina 1401) 
 

Întroducerea 
Autorul Scrisorilor 
• Isus Cristos, care a arătat lui Ioan prin îngerul Său cuvinte de proorocie (1:1-5) 
• Scopul scrisorilor era situaţia în prezent a bisericilor din Asia Mică (1:11) 
• Şi viitorul, cuvinte de proorocie până la venirea Domnului (1:19)) 
 
Şapte biserici cu şapte probleme şi şapte proorociri 
• Efes, care a pierdut prima dragoste, proorocit pentru secolul până 100 d.Cr.  
• Smirna, o biserică batjocorită şi urmărită, pentru secolul 100-312 d. Cr. 
• Pergam, care a acceptat şi alte învăţături, (religii de stat, bileam) pentru secolul 

312-600 d.Cr. 
• Tiatira, care a tras toată responsabilitate şi putere la ea, (Papa dela Roma, 

Isebel), pentru secolul 600-1500 d.Cr. 
• Sardes, a început cu Dumnezeu, dar unii s-au lăsat, (Protestantismul, 

Reformatorii Luther Zwingli, Spliter etc), pentru secolul 1500-1800 d.Cr. 
• Biserica din Filadelfia, care s-a ţinut de Cuvântul lui Dumnezeu. Ea este unica 

Biserică care nu a fost mustrată. Cu putere mică a realizat lucruri mari, Hadson 
Tayler, Moody, Spurgeon, Billy Graham, pentru secolul 1800 până astăzi 

• Biserica din Laodicea, care se simte bogată, dar va fi perdută. Este unica 
Biserică care nu a fost lăudată. Unele Biserici din zilele noastre. 

 
Conţinutul textului citit în scurt 
• Insărcinarea de a scrie şi trimite un mesaj (3:14) 
• Fixarea scriitorului: Isus (3:14) 
• Acuzarea după stilul din Vechiul Testament (3:15) 
• Ameninţarea cu sentinţă (3:16) 
• O nouă acuzare (3:17f) 
• Avertizarea că Isus va lua măsuri (3:19a) 
• Îndrumarea: pocăieşte-te ((3:19b) 
• Mângăierea (3:20) 
• Încurajarea (3:21) 
• O nouă perspectivă pentru Biserica (3:22) 
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Situaţia historică a oraşului 
• 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 înbogăţit repede prin textile, lână, medicina, 

Facultate de Medicină, farmaciotica şi comerţ 
• La un cutremur (62 d.Ch.) oraşul a fost distrus şi cu putere proprie reconstruit 
 

Situaţia bisericii din Laodicea 
• Ea este una din bisericile înfiinţate de elevii Apostolui Pavel 
• Ea trebuie să fi fost o biserică sănătoasă în credinţă (Coloseni 4:15-16) 
• Fiind numai 17 km de Colosei, ea a fost foarte înfluenţată de biserica de acolo 
• Asfel au cunoscut şi ei problemele bisericii din Colosei  
• Probabil situaţia bisericii din Laodicea a fost mai gravă decât cea din Sardes 
• Îngerul condamnă toată biserica din Laodicea, iar la Sardes condamnă numai o 

parte din ea  (3:16 şi 3:4) 
• Judecata Îngerului era: eşti săracă, eşti oarbă şi eşti goală.  
• Dumnezeu Te-a scuipat afară. Nu mai eşti creaţia Lui !!! 
• Contrarul convingerii a bisericii din Laodicea 
 

Era acuzată că nu este nici rece nici clocot 
• Expresiile “rece şi clocot” se referă la atitudinea omului faţă de Tatăl Ceresc 
• 10 km mai în nord lângă Laodicea, existau Băile Termale Hierapolis cu 

izvoare termice cu apă fierbinte 
• De aici Laodicea a fost alimentată prin conducte cu apă potabilă 
• Ajuns jos era numai apă căldicelă cu un 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 
• Clocot este acela care trăieşte prima dragoste primită de Dumnezeu 
• Care răspândeşte o căldură binefăcătoare în societatea înconjurătoare 
• Cu el poate conta Domnul în lucrarea Sa 
• Rece este acela care nu se mai bazează în viaţa lui pe dragostea lui Dumnezeu 
• Cel care decide raţional şi care vrea să-şi asigure singur viaţa lui de trai 
• El nu mai simte nevoia lui Dumnezeu în viaţa sa 
• Biblia ne arată cum să umblăm cu un astfel de creştin (Matei 18:15-17) 
• Căldicel este acela, care se lasă tras în orice direcţie, îşi cauată avantajele 

propii şi e extraordinar de schimbător în părerile lui 
 

Era acuzată că se simte bogată 
• Bogăţia materială dar şi cea spirituală a preluat conducerea vieţii 
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• S-au simţit superior şi s-au şi purtat aşa 
• Ca un oraş a băncilor le-a mers bine 
• Bunăstarea dar şi posibilităţiile materiale într-o societate de bunăstare au 

influenţat şi caracterul şi gândirea bisericii 
• Deciziile şi viziuniile 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 
• 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 
• Isus nu Se mai află în centrul bisericii ci stătea afară şi bătea la uşă (3:20) 
 
Era acuzată că e goală şi oarbă 
• Goală în inimă. Fără nici o putere Dumnezeiească. Fără puterea Duhului Sfânt 
• Goală, că nu poate alimenta pe alţii în nădejdea Credinţei 
• Goală, pentru-că cei de afară nu mai pot recunoaşte un fundament de valoare 

veşnică în viaţa şi în biserica lor 
• Orb, pentru-că nu-şi dădeau seama că în viaţa lor nu este ceva în ordine 
• Orb, pentru-că nu mai puteau recunoaşte care este „drumul cel bun spre 

sfinţenie” 
• Orb, pentru-că nu-şi dădeau seama, că viaţa lor mergea într-o direcţie fără 

Dumnezeu 
• Poate că au mai încercat câte-odată o schimbare, poate prin metode 

organizatorice, discuţii, comitete, conferinţe. dar fără puterea Duhului Sfânt 
 

Domnul îi oferă o salvare 
 

Isus Le oferă un ajutor 
• Isus, care a fost scos din centrul activităţii Le oferă o unică salvare 
• El se compară cu aurului, singurul material de o curăţenie exemplară 
• El cere dela întreaga biserică pocăinţă (3:19) 
• Şi cerinţa aceasta se adresează şi îngerului bisericii !!! 
• Isus bate la uşă. Prin aceasta, Isus cere o nouă decizie a bisericii (3:20) 
• Isus repetă promisiunea dată şi la data pocăinţei: vreu să locuiesc în inima 

voastră, în mijlocul vostru 
• Isus cere dela Biserica din Laodicea un elan nou sub conducerea Duhului 

Sfânt 
• Isus vrea să fiu Domn în viaţa lor 
• Isus cere ca această primă înflăcărare să fie din noi vizibilă 
• Ea trebuie să fie un semn a Binecuvântării Domnului în sociecatea locală 



 

a4ro09x7                                                                                                                                           © „Cu Evanghelia pe drum”  de Manfred Folk  

 

4 

Cum ne poate ajuta Domnul să evităm astfel de 
nedeajunsuri în secolul al XXI-lea?  
 
Bogăţia noastră trebuie s-o supunem Binecuvântării Domnului 
• Bunăstarea noastră, şi cea a bisericii noastre locale trebue sfinţită 
• Ea este o Binecuvântare a Domnului dacă este pusă în Slujba Lui 
• Pentru un om în stare bună, jertfa şi dărnicia îi vine mult mai greu 
• Un om în stare bună este prea ocupat cu belşugul lui 
• El uită că orice belşug este venit dela Domnul – noi suntem numai gestionari, 
şi nu proprietari acestori avuţii 

• El de multe ori nu-şi dă seama de cel nevoiaşi în dreapta sau la stânga lui 
 
Sfinţenia vieţii noastre – numai Harul Lui Dumnezeu are valoare 
• Dacă moiăm deciziile biblice, care după Cuvântul lui Dumnezeu ne-ar acuza 
• Dacă interpretăm adevărurile biblice în aşa fel încât acţiuniile noastre deodată 

devin sub Cuvântul lui Dumnezeu acceptabile 
• Între viaţa noastră înainte sau după pocăinţă, nu mai este nici o diferenţă 
• Este ca la nunta cerească unde a venit unul cu hainele vechi (Matei 22:11) 
 
Viziunea pocăinţei – numai Credinţa în Isus Cristos poate schimba 
viaţa unui om 
• Cine priveşte numai la problemele lui, sau a bisericii sale, neglijează 

importanţa unei pocăinţe a celui pierdut 
• Viziunea pocăinţei lunecă - în gradul importanţei, pe un loc secundar 
• “Eu-l” devine tot mai important în gândirea omului: « Ce fel de daruri am 

EU » ? « Cum pot EU să fiu mai efectiv în biserica mea « ?  
• Privirea noastră ari trebuia să fie concentrată aspra celui, care încă nu cunoaşte 

pe Isus Cristos ca Domn  
• Cum îl pot ajunge mai bine cu Cuvântul lui Dumnezeu ? 
• Viziunea aceasta primeşti numai printr-o convorbire personală cu Mântuitorul 
 
Biserica din Laodicea a reuşit să împingă de Isus afară din Biserica 
lor – până dincolo de uşă 
Dorinţa Domnului nostru este ca El să fie nu numai centrul vieţii şi 
a gândirii noastre ci şi centrul Bisericilor noastre. 
                                                    Amin 


