Objawienie 1

Studium 7
LIST DO KOŚCIOŁA W SARDIS – Obj 3,1-6
DUCHOWA REANIMACJA MARTWEGO KOŚCIOŁA!

Kościół
EFEZ

Problem

Rozwiązanie

SMYRNA
PERGAMON
TIATYRA

Miasto SARDIS - 50 km od Tiatyry – starożytna stolica królestwa lidyjskiego. Za sprawą
legendarnych bogactw króla Krezusa (560-546 p.n.e.) Sardis było jednym z najbogatszych miast
świata – rozkwit, bo leżało na skrzyżowaniu 4 głównych szlaków handlowych. Miasto leżało nad
brzegiem złotonośnej rzeki Paktolus, miało niedostępną twierdzę z rezydencją królewską na
szczycie góry Tmolus, która wyglądała jak z żelaza, choć była z gliny.
Miasto było wielokrotnie zdobywane, niszczone przez najeźdźców oraz trzęsienie ziemi.
Ostatecznie doszczętnie zrujnowane w 1402 r. przez armię turecką.
5. Kościół w Sardis:
a)
b) w. 4a c) w. 2c d)
e) objawy martwoty duchowej:

f) w kościele było tylko kilka osób godnych białych szat (3,4).

PRZESŁANIE JEZUSA DO KOŚCIOŁA W SARDIS

Opis Chrystusa
(Obj 3,1)
Pochwała
Napomnienie
(Obj 3,1-2)
Ostrzeżenie i
zalecenie
(instrukcja)
(Obj 3,2-3)

w. 2a –
w. 2b –
w. 3a –
w. 3b -

Obietnice dla
zwycięzców

w. 3c w. 4 –
Zob. Obj. 7,9-17
w. 5 -

Ważność czynów (uczynków) w życiu duchowym człowieka:
a) Ef 2,8-10 –
b) Tyt 3,5 –
c) Tyt 2,11-14; 3,1.8.14 –
d) Jk 2,14-26 –
e) Mt 7,21-27 –

Oczekiwanie na przyjście Pana:
a) 1 Tes 5,1-6 b) Łk 12,35-40 –
c) Mt 24,42-44 d) Mt 25,1-13 –
WNIOSKI

1) Pan Jezus zna duchowy stan każdego kościoła i każdego z nas z osobna!
2) Średnia duchowej kondycji członków kościoła – to jego żywotność lub martwota!
3) Brak dobrych czynów (żywej wiary) oraz oczekiwania na przyjście Pana – prowadzą do
duchowego uśpienia, a potem duchowej śmierci!
4) Ratunkiem jest obudzenie się z letargu, opamiętanie, wzmocnienie i gotowość na spotkanie z
Panem!

ZASTOSOWANIE.
1) Czy dostrzegasz w sobie objawy duchowej drzemki, snu, a może powolnego umierania?
2) Czy masz żywą wiarę popartą szlachetnymi czynami?
3) Czy jesteś gotowy na spotkanie ze swoim Panem?
4) A może potrzebujesz przebudzenia i opamiętania? Proś Boga o ratunek!
„Obudź się, który śpisz! Powstań z martwych! A zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5,14)

