A EFEZ. Od roku 31 do 100 n.e. Do śmierci Jana.
B SMYRNA. Od roku 100 do 323 n.e. Do czasu nawrócenia Konstantyna.
 Zbór w Smyrnie był zborem męczeństwa. Kto odmówił oddania czci cesarzowi, został uwięziony i
zabity.
 Jezus nie wskazał żadnych słabości w tym zborze. Dał im radę, która od wieków umacnia
chrześcijan: „Nie lękaj się cierpień… Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota”.
 (Objawienie 2:10)
C Pergamon. Od roku 323 do 538 n.e. Do czasu gdy Justynian dał papieżowi władzę polityczną.
 Żyjący cesarz po raz pierwszy był czczony w Pergamonie w 29 r. n.e. Był tam czczony również bóg
Asklepios.
 Niektórzy w Kościele uważali, że było to właściwe (Balaam oraz Nikolaici)
 Jezus daje im szansę nawrócenia. Jeśli nie, zostaną ukarani przez ostry miecz wychodzący z Jego ust.
 Siła Kościoła zmalała pod względem doktrynalnym i duchowym pomiędzy 4. a 6. wiekiem.
Potrzebowali chleba żywota („ukrytej manny”) tak jak i my dzisiaj.
D TIATYRA. Od roku 538 do 1517 n.e. Do Reformacji Lutra.
 Rzemieślnicy w Tiatyrze, w celu dopuszczenia do cechów handlowych, musieli brać udział w
rytuałach w pogańskich świątyniach. Przywódcy kościelni zachęcali wiernych do kompromisu
(w Objawieniu zostali nazwani „Jezebel”)
 W czasie średniowiecza, niewykształcone masy miały wielki zapał religijny (2:19), ale przywódcy
kościelni wypaczyli chrześcijańską wiarę. W 538 roku Imperium nadało im autorytet. Zastąpili
pośrednictwo Jezusa ludzkim pośrednictwem oraz uczyli, że zbawienie można osiągnąć przez
uczynki.
E SARDES. Od roku 1517 do 1798 n.e. Do czasu uwięzienia papieża.
 W 1517, Reformacja ponownie wysoko uniosła prawdę. Niestety, między 1565 a 1740,
zreformowany Kościół popadł w bezduszny formalizm.
 Jezus Chrystus prosi nas o poszukiwanie duchowej doskonałości i utrzymanie wiary w czystości. On
da nam białe szaty.
F FILADELFIA. Od roku 1798 do 1844 n.e. Do końca 2300 dni.
 Globalne odrodzenie religijne rozpoczęło się pod koniec XVIII wieku i trwało do połowy XIX wieku.
 Nie ma nagany dla tego kościoła, ale „otwarte drzwi”, to nowe spojrzenie na duchowe prawdy o
Niebiańskiej Świątyni.
 Jesteśmy zachęcani do zachowania tego, co mamy. Jezus umieści w nas swój charakter (swoje imię)
i będziemy żyć z Nim na zawsze.
G LAODYCEA. Od roku 1844 do… do Czasu Końca.
 Mieszkańcy Laodycei byli bogaci dzięki handlowi, cennej czarnej wełnie i frygijskiej maści na oczy.
W pobliżu miasta, w Hierapolis, znajdowały się źródła termalne. Woda ta była doprowadzana do
miasta za pomocą akweduktu.
 O tym kościele nie napisano nic dobrego. Jezus zna nasze osobiste życie duchowe i zachęca nas,
byśmy czerpali od Niego to, co jest nam potrzebne.
— Złoto: Wiara (1 Piotra 1:7)
— Białe szaty: Zbawienie i sprawiedliwość (Izajasz 61:10)
— Maść na oczy: Duchowe zrozumienie (Efezjan 1:17-18)
 On z uporem puka do drzwi naszych serc. Jeśli wpuścimy Go i będziemy z Nim żyć, zasiądziemy z
Nim na Jego tronie.

Przesłania są sparowane w stylu żydowskim: pierwsze jest sparowane z siódmym,
drugie z szóstym, trzecie z piątym, a czwarte jest dwukrotnie dłuższe (przedstawiając
najciemniejszy okres w historii Kościoła).
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Każde z tych przesłań ma następującą strukturę:
a) Jezus przedstawia się
b) Zbór jest oceniany
 Atuty
 Słabości
c) Rada
d) Apel i obietnica(*)
(*) Pierwsze trzy zbory mają(1) wezwanie do słuchania (2) i obietnicę.
Ostatnie cztery zbory mają(1) obietnicę, i (2) wezwanie do słuchania.

