
Objawienie 1                                          Studium 8 

LIST DO KOŚCIOŁA W FILADELFII – Obj.3,7-13 

JA CIEBIE UKOCHAŁEM! 

 

Kościół Problem Rozwiązanie 

EFEZ  

 

 

SMYRNA   

 

PERGAMON   

 

TIATYRA   

 

SARDIS   

 

 

Kościół w Filadelfii: najbardziej pozytywny z 7 kościołów - obok Smyrny. Skromny, niewielki, ale 

wierny i wytrwały (w. 10). Posiadał niewielką moc, jednak zachował Słowo Jezusa i nie zaparł się 

imienia Jezusa (w. 8). Chrystus nie udzielił mu żadnej nagany, tylko wyraził pochwałę (w. 8).  

Powiedział o tym kościele szczególne słowa: „Ja cię ukochałem” (w. 9c). 

Kościół ten zmagał się z duchową opozycją ludzi z „synagogi szatana”: chcieli zamknąć drzwi 

możliwości kościoła (w. 7), próbowali zmuszać wierzących do wyparcia się imienia Jezusa (w. 8b), 

kwestionowali naukę Jezusa i - jako kłamcy - wmawiali im, że Bóg ich nie kocha (w. 9c). 

Gr. filadelfia – znaczy: miłość braterska. Piękny Boży kościół mieścił się w mieście o pięknej 

nazwie! 

PRZESŁANIE JEZUSA DO KOŚCIOŁA W FILADELFII 

Opis Chrystusa 

(Obj 3,7) 

 

 

 

Pochwała 

(Obj 3,8-11) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Napomnienie 
 

Ostrzeżenie i 

zalecenie (w. 11) 

 

 

Obietnice dla 

zwycięzcy 

(Obj 3,12) 

 

 

Działania szatana – wroga kościołów:                             

a) 2,9 –  

b) 2,10 –  

c) 2,13 –  

d) 2,24 – 

e) 3,9 –  

WNIOSKI: 

1) Kościoły te doświadczały silnej opozycji szatana – Smyrna i Filadelfia zwyciężały, Pergamon 

miał problemy doktrynalne (fałszywe nauki), zaś w Tiatyrze niektórzy zasmakowali „szatańskich 

głębi” – fałszywych nauk i niemoralnego życia. 

2) Jezus kocha każdy wierny i wytrwały kościół!  

3) Jezus zachowa od godziny próby tych, którzy są Mu wierni! 

4) Jeśli chcesz być wierny Chrystusowi – musisz liczyć się z duchową opozycją! 

5) Bóg nagrodzi wieńcem tylko wytrwałych zwycięzców! 

ZASTOSOWANIE: 

a) Czy trwasz przy Panu i zachowujesz Jego Słowo? 

c) Czy boisz się godziny próby? Pamiętaj, Pan Jezus zachowa tych, którzy trwają w Nim teraz!!! 

d) Czy liczysz na wieniec w niebie? Czy strzeżesz tego, co masz?  

e) Jaką rolę pełnisz w kościele? Czy jesteś podporą i filarem dla innych? 

f) Jakim nowym imieniem mógłby cię określić Pan? Wierny, pokorny, Bogumił (-a)? Bogusława, 

Bożydar? 

„Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, 

aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca” (Obj 3,11) 


