
Biserica din Tiatira, Apoc.2:18-29 

Tiatira=Sacrificiu,ofrandă continuă ???? Judecătorul neprihănit scoate la lumină răul. 
Încă din Evul Mediu s-a susţinut înv.falsă a sacrificiului continuu, a Lui Hristos, dar 

reforma a venit spunând că păine şi vinul sunt doar simboluri ale morţii Domnului.Hristos a 
suferit odată pentru păcate (Evrei 9.28 ),nu mereu la Sfânta Cină. 

Cum se descrie Domnul Isus pe El Însuşi ca Împărat şi Profet : (să observăm că nu mai se 
scoate în evidenţă smerenia Domnului, ci puterea,tăria, atotcunoştinţa etc...atributele 
Dumnezeirii Sale). 

- Ochii ca para focului vorbesc despre indignarea intensă şi judecata Lui 
purificatoare.În Biblie sunt descişi oameni cu ochii întunecaţi,prin neascultare,Eli din 
1 Samuel 4.15, sau Ionatan căruia i s-a luminat ochii când a luat din miere.Ochii 
Domnului nu sunt ‚’’luminaţi’’,ci este un mod diferit de a descrie ochii Domnului.V.23 
El vede până şi în rinichi. 

- Picioarele erau ca arama aprinsă (gr.chalkolibano)- un aliaj de metale preţioase de o 
strălucire foarte puternică: aur argint,arama.Picioarele Domnului Isus sunt de un fel 
spre deosebire de picioarele chipului din Daniel 2 care sunt amestecate,fierul cu 
lutul.Chipul de acolo merge de sus,ca fiind puternic, dar cu trecerea timpului se 
degradează şi slăbeşte. 

În Tiatira exista un templu special al lui Apollo – zeul soare, iată de ce Domnul Isus se 
prezintă pe Sine ca Fiul Lui Dumnezeu,singura  dată din Apocalipsa când se prezintă astfel.De 
asemenea El se mai numeşte Luceafărul strălucitor de dimineaţă,punându-se din nou în 
contrast cu Satan-Lucifer.Isaia 14.12 
 
Tiatira: Biserica în care este tolerată apostazia. În Pergam era acceptat compromisul,iar în 
Tiatira este tolerată apostazia,lepădarea de credinţă. 
Cetatea aceasta era situată într-o zonă bogată agricol, fiind renumită pentru producerea 
vopselei de purpură. O biserică aşezată într-un oraş obscur, mic, devreme ce nu exista nici 
măcar o sinagogă, Pavel s-a dus să se roage pe malul râului, dar îi este adresat cel mai lung 
mesaj din cele 7 existente. 
 
Fapte 16:14 ne vorbeşte despre convertirea Lidiei,şi a întregii case, vânzătoare de purpură 
din Tiatira,o cetate macedoneană, care probabil vopsea mătase ce venea din Asia Mică. Se 
poate ca Lidia şi familia ei, să fi vestit acolo Evanghelia şi aşa să fi luat fiinţă o adunare. 
 
Ca Profet El cercetează rana,îi dă timp să se pocăiască (în V.T.leproşii se închideau 7 zile 
afară din tabără), iar după aceea erau din nou cercetaţi,şi fie erau izolaţi ptr.totdeauna,fie li 
se permitea reintrarea în tabără.  
 
 *Ştiu dragostea ta (prima Biserică lăudată),stă mai bine decât Efes într-un sens,dar 
sunt şi acolo nişte probleme. Dacă prin Lidia, o femeie, s-a deschis o adunare, tot printr-o 
femeie s-a încercat şi distrugerea acelei lucrări. Cum de a ajuns o femeie să dea învăţătură în 
Biserică,nu ştim.Unele manuscrise indică soţia pastorului, (femeia ta) deşi nu suntem siguri. 
Poate că acea femeie învăţa sub autoritatea soţului, poate că femeia aceasta se referă la un 
sistem ecleziastic  idolatru, nu ştim. 
 



Atunci şi acolo,dar şi aici şi acum există un pericol f.f.mare.Cel al învăţătorilor şi proorocilor 
mincinoşi.Deuteronom 13 .1-3 
Când un prooroc te învaţă,el are un impact foarte mare,datorită slujbei lui, şi înşelăciunea se 
face mult mai uşor.Aşa era Izabela, profetesă. Dar de ce o femeie,de ce nu ţineau ei cont de 
învăţătura lui Pavel? Poate pentru sensibilitatea pe care o avea liderul la această femeie,sau 
la femei,în general.Pericolul acestei învăţături era şi practica acelei înv.’’să înveţe şi să 
amăgească’’.Cei ce practicau erau creştini slabi,cu o credinţă îndoielnică.Ei erau foarte uşor 
de trântit din credinţa lor fragilă. 
Acolo,Cuv.Domnului se ocupă mai întâi de slujitor,vitaminizându-l, pentru că era slab,nu 
avea putere,deşi viaţa lui era în regulă,el trebuia să păzească turma. 
 
La ce ne gândim însă când citim de Izabela este cutremurător.Et-Baal regele Sidonului era 
tatăl ei, iar Ahab era soţul ei, cel mai rău împărat din Israel.1 Imp.16.33.În 1 Împ.21.1-16 
Izabela îl omoară pe Nabot, în 19.2 omoară pe preoţii Domnului,dar moare în condiţii greu 
de imaginat.2 Împ.9.33-35. 
 

1 Împăraţi 19.1-8 – Dumnezeu  Îl întăreşte pe Ilie! 
Iacov.5.17 ne aminteşte de noi ca fiind:’’supuşi slăbiciunii’’.Nu de mult am vorbit de 

Ioan B. ca fiind o trestie clătinată în vânt.Matei 11.7 
Cât de ciudat şi Ilie; nu se teme de 850 de prooroci mânioşi, dar fuge la ameninţarea unei 
femei.Cauzele fricii lui: 

a) Fizică.Are o experienţă deosebită pe Mt.Carmel,după care oboseşte .Să nu neglijăm 
odihna.Mk.6.31 

b) Spirituală.Ilie a privit la Izabela,nu la Domnul Cel Atotputernic cum obişnuia.El a 
ascultat la ameninţările ei, şi a uitat de promisiunile Domnului. De obicei la orice pas, 
Ilie aştepta porunca Domnului. 1 Împ.17:2,8;18:1,36 dar acum frica îl conduce la 
neascultare.Isaia 28.16.În loc să-şi rişte viaţa ca un viteaz ce era,acum fuge ca un laş. 
Psalm 37.23’’paşii unui om bun sunt călăuziţi de Domnul (engl.),dar paşii lui Ilie l-au 
condus cam 100 km.spre un şi mai mare pericol: singurătatea,în pustie,fără 
slujitor,vrea să moară.Vrea să fie singur în descurajările sale.Nu e bine ca omul să fie 
singur,zice Domnul,mai bine 2 decât 1,căci dacă se întâmplă să cadă unul..  
Singurătatea şi descurajarea merg   mână-n mână.Moise în Numeri 11.16, Iona 4:3.    
Şi ei au momente de singurătate şi dezamăgiri,nu văd rezultate în lucrarea lor, şi cad 
în depresie. Dar ce minunat îşi întăreşte Domnul slujitorul.Dumnezeu ştia de ce avea 
Ilie nevoie: mâncare,odihnă, după aceea de la Carmel – la Horeb(muntele Lui 
Dumnezeu).Acolo şi predecesorul său,Moise,aude glasul Domnului dintr-o flacără de 
foc.Exod.3.Este mângâietor să-L vedem pe Tatăl cum îşi încurajează copilul. 

 
De ce vânt,cutremur,foc? Dumnezeu voia să-i arate profetului cât de puternic este El, de 
aceea să nu se mai teamă. 
 
De ce un susur blând şi subţire, o voce joasă,uşoară? Pentru că lucrarea Domnului nu este 
întodeauna răsunătoare. Pe Carmel a fost o lucrare răsunătoare, dar uneori lucrarea în 
câmpul Evagheliei se face în şoaptă, în taina inimilor oamenilor.’’Sarea’’ se dizolvă în 
lume,se topeşte ,se consumă în linişte,pe nesimţite,şi astfel dă gust,previne stricăciunea, 
vindecă.Noi poate ne dorim să facem lucrări mari,doar că nu noi ştim cum trebuie făcut, 



El ştie mai bine.Datoria noastră este să ne încredem şi să-l ascultăm.19.14-15. Du-te 
înapoi, ajunge cu vaietele- înapoi la lucru. 

Cum de nu ştia Ilie de cei 7000 de credincioşi? 
Elisei continuatorul lui Ilie. 
Ilie -  slujitorul focului,vântului,cutremurului! 
Elisei – slujitorul susurului blând şi subţire. 

Este uimitor faptul că Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie la cer,nu după marea experienţă de la 

Carmel,ci după descurajarea din pustie. 

 ’’Nu nouă Doamne,nu nouă,ci Numelui Tău dăm slavă’’-Psalm 115.1 

 
 O imagine a corupţiei subtile,un simbol al imoralităţii şi al idolatriei. 
În bunătatea Lui, Domnul i-a dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea (interesant timp vorbirii 
-  prezent).De aceea acolo,şi atunci intervine pedepsirea ei, dar pentru cei care o urmeaza 
încă sunt lăsaţi să aibă un timp de pocăinţă,după ce vor vedea ce se va întâmpla cu ea. Din 
nou vedem mila şi răbdarea Domnului. Este lăsată ca exemplu pentru urmaşii ei,pentru copiii 
ei, şi pentru Biserici. 
Toţi să ştie Cine este Cel ce cercetează inima şi rărunchii,adică mintea şi inima. 
 
 Mesajul către Tiatira se potriveşte perioadei din istorie, când a început înălţarea 
Mariei, depravarea spirituală, idoli sub formă de statui etc.. 
 
 Efes – sinagoga Satanei (o sinagogă începea de la 10 membri) 

 Pergam – scaunul de domnie al Satanei (el vrea cât mai mulţi supuşi) 

               Tiatira – adâncimile Satanei (care să fie adânc implicaţi) 

v.24.Vouă însă...: erau şi credincioşi adevăraţi,un grup care nu cunoşteau ’’adâncimile 
Satanei’’ – cum le numesc ei!!! Cred că se lăudau cu aşa experienţe,sau secrete după o altă 
traducere.Trage adânc din ţigară,trage în piept,nu doar aşa..strici ţigara de pomană. 
Încurajare la aprofundarea păcatului,nu la superficialitate.Dă paharul pe gât dintr-o dată 
până la fund...sunt îndemnuri de a adânci păcatul.(înghit nelegiuirea ca apa - )Isaia 5.18,Iov 
15.16...vs. 1Cor.2.10 - Duhul Lui cercetează lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. 
1 Corinteni 2.9,10 – lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu vs. – Apoc.2.24 – adâncimea Satanei ! 
 
-Numai ţineţi cu tărie ce aveţi până voi veni – interesant că nu le spune să plece de 
acolo,dintr-o Biserică apostată.Nu pune peste ei o altă greutate. 
 
Invitaţie şi promisiuni: 

- Numai ţineţi cu tărie – foarte greu de ţinut drumul drept. – până voi veni, 
motivaţia.Aceste cuvinte ne mai arată că aceste înv.vor fi aceleaşi ,valabile, de 
actualitate până la sfârşitul veacului. 

 
-celui (sg.) – deşi trăim laolaltă ca trup al Lui Hristos,lucrarea este personală , iar răsplata 
este de asemenea personală, sau se adresează Bisericii la modul personal,singular arătând 
unitatea dintre ei, cei credincioşi desigur. Celui ce va birui , orice fel de încercare pe cale,îi 
voi da: 
- stăpânire peste Neamuri, cârmuire, zdrobire, la fel cum a făcut Isus.Creştinilor biruitori,li se 
permit poziţii de autoritate.Ei vor participa împreună cu Hristos  la conducerea Naţiunilor 
lumii.Matei 25.31-46 .De felul cum vei conduce o mică împărăţie,va depinde cum vei 



conduce o mare Împărăţie.Cârmuire aici şi acum,slujre,însă acolo,şi atunci va fi toiag de fier – 
judecată,însă să ne le confundăm. 
 
- va primi Luceafărul de dimineaţă.Luceafărul apare înainte de ivirea zorilor,şi poate se referă 
la revenirea Domnului.Apoc.22.16 : Isus este Luceafărul,iar în 2 Petru 1.19 ..’’va răsări 
Luceafărul de dimineaţă în inimile voastre..’’Ne vom scălda în lumina Luminii.Aici vedem în 
parte, în chip întunecos,dar atunci vom vedea în chip luminos. 
 

- Interesant că de aici încolo avertizarea :’’ cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor 
Duhul! ’’ apare la sfârşitul mesajului.Acest fapt poate arăta că de acum încolo,numai 
cei care înving sunt dispuşi să asculte ce spune Duhul Domnului.De asemenea văd că 
Duhul este Cel de care trebuie să ascultăm. 

 
 
 


