Predicã

Biserica din Laodicea - Biserica
vremurilor din urmã
(Apocalipsa 3.14-22)
SCURTÃ PREZENTARE A
CELOR ªAPTE BISERICI
DIN APOCALIPSA

CONSTANTIN MOLOCE
Pastor biserica Betania, Bucureºti

Îngerului Bisericii din Laodicea
scrie-i: „Iatã ce zice Cel ce
este Amin, Mar
tor
ul credincios ºi
Martor
torul
adevãrat, începutul zidirii lui
Dumnezeu: „ªtiu faptele tale: cã
nu eºti nici rece, nici în clocot.
O, dacã ai fi rece sau în clocot!
Dar, fiindcã eºti cãldicel, nici
rece, nici în clocot, am sã te
vãrs din gura Mea. PPentr
entr
entruu cã
zici: „Sunt bogat, m-am
îmbogãþit, ºi nu duc lipsã de
nimic” ºi nu ºtii cã eºti ticãlos,
nenorocit, sãrac, orb ºi gol, te
sfãtuiesc sã cumperi de la Mine
aur curãþit prin foc, ca sã te
îmbogãþeºti; ºi haine albe, ca sã
te îmbraci cu ele, ºi sã nu þi
se vadã ruºinea goliciunii tale;
ºi doctorie pentru ochi, ca sã-þi
ungi ochii, ºi sã vezi. Eu mustru
ºi pedepsesc pe toþi aceia, pe
care-i iubesc. Fii plin de râvnã,
deci, ºi pocãieºte-te! Iatã Eu
stau la uºã, ºi bat. Dacã aude
cineva glasul meu ºi deschide
uºa, voi intra la el, voi cina cu
el, ºi el cu Mine. Celui ce va
birui, îi voi da sã ºadã cu Mine
pe scaunul Meu de domnie, dupã
cum ºi Eu am biruit ºi am ºezut
cu TTatãl
atãl Meu pe scaunul Lui de
domnie.
Cine are urechi, sã asculte ce
zice Bisericilor Duhul.
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Cuvântul Adevãrului

Laodicea este ultima dintre cele
7 biserici din Asia (descrise în Apocalipsa cap. 2 ºi 3) care au primit câte o
scrisoare din partea Domnului.
Biserica din Laodicea reprezintã,
dacã þinem cont de evoluþia în timp,
biserica zilelor noastre.
Biserica din Laodicea este cea
care prefigureazã creºtinãtatea
apostatã din vremea din urmã, ce este
gata sã satisfacã drepturile omului
mai degrabã decât cele ale lui Dumnezeu - sã democratizeze excesiv
Biserica, sã justifice aspiraþiile poporului, sã exercite ea însãºi dreptatea sau
rãzbunarea în locul lui Dumnezeu.
Sã trecem în revistã evoluþia
caracteristicilor bisericilor prezentate
în cap. 2 ºi 3, atât pe orizontalã cât
ºi pe verticalã.
- Biserica din Efes (dorit) se
caracterizeazã prin pãrãsirea dragostei dintâi ºi prin formalism ºi obosealã
în viaþa spiritualã.
- Biserica din Smirna (smirnã)
se caracterizeazã prin suferinþã,
persecuþie ºi martiraj.
- Biserica din Pergam (pentru
cãsãtorii) se caracterizeazã prin
amestec ºi prin acceptarea compromisurilor.
- Biserica din Tiatira (a jertfi)
se caracterizeazã prin învãþãturi
greºite ºi prin reguli omeneºti care
au luat locul Cuvântului lui
Dumnezeu.
- Biserica din Sardes (cei care
scapã, rãmãºiþa) se caracterizeazã
prin somn spiritual ºi prin cultul
amintirii, ceea ce duce la moarte
spiritualã.
- Biserica din Filadelfia (dragoste frãþeascã) se caracterizeazã prin
putere în slãbiciune, credincioºie ºi
fidelitate faþã de Cuvânt.
- Biserica din Laodicea (drepturile poporului) se caracterizeazã prin

iluzii, stare cãlduþã ºi automulþumire
dar ºi prin inconºtienþã, împietrire ºi
orbire. Pune accentul pe dreptatea
sau judecata poporului (laos = popor;
dikaios = drept) ºi este singura
bisericã în care lipseºte elementul
pozitiv.

CETATEA LAODICEA
CADRU ISTORIC,
GEOGRAFIC ªI
CULTURAL
Laodicea era o cetate bogatã în
sudvestul Frigiei, în provincia
romanã Asia. Iniþial s-a numit
Diospolis, cetatea lui Zeus (Jupiter
la romani). Regele seleucid
Antiochus al II-lea (261 246 î. Hr.)
a mãrit-o ºi i-a schimbat numele în
cel al soþiei sale, Laodice. Cetatea se
afla în valea fertilã a râului Lycus
(afluent al Meanderului) în apropiere
de Hierapolis ºi Colose. Era numitã
„Laodicea pe Lycus” pentru a o
deosebi de alte oraºe cu acelaºi nume.
Se afla la întretãierea unor drumuri
comerciale foarte importante din
Asia Micã. Aceastã poziþie strategicã
a fãcut din acest oraº un centru
comercial prosper. Era un centru
bancar important ºi un centru de
schimb. Cicero, în anul 51 î.Hr. a
schimbat aici bani în drum spre
provincia romanã Cilicia. În anul 60
d.Hr. a avut loc un puternic cutremur
care a distrus oraºul, dar localnicii
au refuzat ajutorul trimis de senatul
roman. Era renumit ºi pentru stofa
din lânã neagrã lucioasã, produsã de
oi autohtone din valea Lycus. Din
acea stofã se confecþionau mantii
negre (haine vestite), cât ºi covoare
din aceastã lânã. Existau ºcoli medicale de oftalmologie ºi era renumit
pentru colirul faimos ce se fabrica
cu ajutorul unei pudre numitã „balsam de Frigia”, pentru tratarea
bolilor de ochi. De aici, legãtura cu
versetele 17 ºi 18. Zeul vindecãtor
era Esculap (la romani) sau Asclepios

