
Biserica din Filadelfia!      

Apocalipsa 3:7-13  
A 6-a Biserică din cele 7, Filafelfia=dragoste de frate , filos+adelfos=filadelfos 
Această Biserică a fost fondată cu sute de ani î.d.Hr.de Atallus Filadelfus al Pergamului, în 
cinstea fratelui său, scopul fiind răspândirea filozofiei greceşti, elenizarea cetăţii. Astăzi 
oraşul se cheamă....... 25000 de locuitori, din care foarte puţini sunt creştini, majoritatea 
fiind musulmani.  
Dominaţia idolatră: zeul Dionisos,sau Bachus, zeul beţiei, zona fiind bogată în podgorii de 
viţă de vie. 
Prezentarea Domnului Isus : 
Domnul nu este sfânt doar aici, El totuşi se prezintă diferit în funcţie de nevoile bisericii 
respective. Astfel El se prezintă ca: 

- Cel Sfânt( Separat,altfel decât toţi – Dumnezeu).Dacă Biserica nu va reuşi alte 
deziredate, totuşi ea trebuie să fie întotdeauna sfântă. Isaia 6:10,Apoc.4:8, 1 Petru 
1.16 

- Cel Adevărat. El este autentic, El este Originalul, nu copia. Erau mulţi zei atunci 
(1Cor.8:5,6), dar El Singur este Adevăratul şi Singurul Dumnezeu. Apoc.6:10. Pentru 
că e sfânt El trebuie să judece păcatul, iar pentru că este Adevărul, El trebuie să-şi 
răzbune slujitorii omorâţi. 

- Cel ce deschide (mai întâi), şi nimeni nu va închide, Cel ce închide şi nimeni nu va 

deschide. Isaia 22:15-25, ne vorbeşte despre invazia Asiriei asupra regatului de sud al 
lui Iuda. Dregătorii apelau la Egipt să-i scape, şi nu la Domnul. Trezorierul de atunci 
era unul Şebna, care folosea cămara Stăpânului pentru folos personal şi nu pentru cei 
pe care-i slujea. Atunci Domnul l-a înlăturat şi în locul lui a pus pe altul, numit 
Eliachim, un slujitor credincios, o imagine a Domnului Isus din textul nostru. Isus mai 
poartă şi cheile morţii şi ale locuinţei morţilor. Apoc.1:18. Dar pentru noi cei de astăzi 
ce poate să însemne aceste lucruri? Îl văd pe Domnul spunând că El este Cel ce ne 
deschide uşile în sus în relaţia noastră cu Dumnezeu, pentru a beneficia de comorile 
cerului, şi pe orizontal către cei nemântuiţi. Faptul că El deschide uşi arată că există 
împotriviri. 1 Cor 16.9, 2 Cor.2.11-13 şi Coloseni 4:2-4, Ezechiel 44.2,Dan.10.13. ’’Ai 

puţină putere’’- cred că are de-a face cu ’’ţi-am pus înainte o uşă’’, şi arată că noi 
suntem slabi, dar nu ca reproş ci ca încurajare. El ştie din ce suntem făcuţi, Îşi aduce 
aminte că suntem ţărână. El pune uşi deschise în drumurile noastre, ca noi să avem 
oportunitatea să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Nu contează dacă avem 
puţină putere, dar păzim Cuvântul Lui, şi nu tăgăduim Numele Lui. Accentul se pune 
pe ceea ce face El, dar şi pe credincioşia noastră. 

 

Promisiuni:’’îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei’’.Probabil că se referă la vremea 
sfârşitului când aceştia care au făcut mult rău lucrării Sale, vor veni şi se vor arunca la 
picioarele lor ca să ştie că Domnul i-a iubit. Verbul este însă la prezent:’’îţi dau’’,indică o 
smerire a celor răi.’’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’’.Tu ai 
păzit, şi Eu te voi păzi. De vs.Din=2 Petru 2.9: să izbăvească...din..Dan.6:23 ..din groapa leilor. 
Este greşit să-i spunem cuiva să se pocăiască pentru a scăpa de necazuri,de foamete, de 
probleme. Corect ar fi să spunem:’’din necaz,din probleme’’, iar asta înseamnă că El va fi cu 
noi, la bucurie şi la necaz. Deci El ne va păzi ..de..ceasul, adică vom fi luaţi înaintea Necazului, 
ca Enoh înainte de Potop.’’Ceasul(o perioadă) încercării’’- greek =ek folosită cu un substantiv 



în cazul genitiv, adică scăpat în afara problemei.’’Locuitorii pământului’ ’=  Apoc. 13:7,8;17.2. 
Biserica nu mai locuia pe Pământ. Expresia aceasta se referă la cei ce trăiesc în afara sferei 
Bisericii.’’Un stâlp’’- acolo era o zonă bogată seismic. De multe ori cetatea căzuse în 
cutremure, dar era acolo un stâlp al templului care parcă se încăpăţâna să cadă. Vorbind 
probabil de acel stâlp, Domnul face referire la un creştin care rămâne în picioare prin 
cutremurele vieţii.1 Tim 3.15,un stâlp în Templul Lui. Oamenii făceau din piatră frumos 
sculptată zeiţe, femei, idoli, dar El are compus Templul din pietre vii frumos lucrate cu 
bisturiul Duhului Sfânt. 
’’Eu vin curând’’=nu repede,  ci brusc, pe neaşteptate.El nu vine pentru noi ca un hoţ, ci ca 
Mirele nostru iubit. Noi nu ne temem de venirea Lui, ci noi o dorim cu ardoare. Pentru cei răi 
va veni ca un hoţ noaptea.’’Păstrează ce ai’’ .1 Petru 5.12 -  adevăratul har este harul de care 
v-aţi alipit.Apoc.2.10:  ’’fii credincios’’,rămâi astfel. Amin! 


