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Objawienie 1:4-11

Jan siedmiu zborom, które są w Azji. Łaska wam i 
pokój niech będzie od tego, który jest i który był, i który 
przyjść ma; i od siedmiu duchów, które są przed 
oblicznością stolicy jego; I od Jezusa Chrystusa ... 

Ja Jan ... byłem na wyspie, którą zowią Patmos, dla 
słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa Chrystusa: 
Byłem w zachwyceniu ducha w dzień Pański i 
słyszałem za sobą głos wielki jako trąby, mówiący: co 
widzisz, napisz w księgi i poślij siedmiu zborom, które 
są w Azji, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do 
Tyjatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei.





Patmos



Patmos
1. Efez

2. Smyrna

3. Pergamon
4. Tyjatyra

5. Sardes

6. Filadelfia

7. Laodycea

Siedem zborów w Azji

Milet



Patmos

Odległości między zborami

Pergamon-Tyjatyra – 60 km

Sardes-Filadelfia – 40 km

Smyrna-Pergamon – 70 km

Efez-Smyrna – 60 km

Milet-Efez – 60 km

Tyjatyra-Sardes – 50 km

Filadelfia-Laodycea – 70 km



Ważniejsze drogi handlowe w Azji

EPHESOS LAODICEA



Tracja Bizancjum (Istanbuł)

Troja

Lydia
SardesJonia

Efez

Jafetyci
Tracja = Tyras

(Troja)
Jonia = Jawan

(Grecja)
Frygia = Aszkenaz

(Midas)

Semici
Lydia = Lud

(Krezus)

Pergamon Frygia

Hierapolis

Starożytne
ludy Azji



PERSOWIE
546 pne.
Cyrus
kontra

Krezus
SARDES



MACEDOŃCZYCY
334 pne.
Aleksander
kontra
Dariusz III



RZYMIANIE
133 pne.
Prowincja
AZJA
stolica
PERGAMON

PERGAMON



Wyspa Patmos



Patmos

Widok na zatokę Skala
z Klasztoru św. Jana 
w miejscowości 
Chora



Klasztor św. Jana w Chora na Patmos



Grota objawienia



Klasztor św. Jana



Port Skala na Patmos



Milet



Droga dojazdowa do Miletu z widokiem na teatr





Zwiedzanie wykopalisk



Akropol Miletu z ruinami późniejszej twierdzy



Milet, widok z Akropolu na dolinę rzeki Meander



Wokół Miletu było morze, teraz są łąki



Tu było morze, zanim Meander zamulił zatokę



Port, do którego przypływał między innymi Paweł



PozostaPozostałłoośści pomnika portowegoci pomnika portowego



Widok na otoczenie agory z resztkami kolumnady



Najbardziej okazałymi pozostałościami są teatry



Teatr w Milecie z akropolem w tle



Dobrze zachowane „ foyer ” teatru w Milecie



Przejścia i schody
na balkony i loże



Czytanie 
pożegnalnej 

mowy Ap. Pawła 
(Dz.Ap. 20:17-38)



Pożegnanie z Miletem



Priene



Miasto zbudowane według planu
w IV. stuleciu przed Chrystusem



Pozostałości świątyni 
Ateny w Priene



Pozostałości chrześcijańskiej bazyliki 



... bizantyjskie dobud... bizantyjskie dobudóówkiwki



Nad tym wszystkim
domują budowle
potomków Jawana
założycieli Priene

Joński kapitel kolumny



Dolina rzeki Meander między Miletem a Priene



1. Zbór w Efezie

Ale mam nieco przeciwko tobie, 
żeś miłość twoję pierwszą opuścił.



Nie-wielka już dziś
Artemida Efeska
i jej świątynia,

jeden z byłych
cudów świata.



GrGróób apostob apostołła Jana w bazylice jego imieniaa Jana w bazylice jego imienia



Cesarz Domicjan
(81-96 r. ne)

za jego panowania
w Azji Mniejszej
prześladowano

Żydów i chrześcijan

Wtedy to apost. Jan
został zesłany

na wyspę Patmos
i spisał Objawienie



Świątynia Domicjana 
w Efezie



Świątynia
Trajana 

w Efezie



...i fontanna
Trajana



A tyle zostało dzisiaj ze świątyni Artemidy



Tylko kult przetrwaTylko kult przetrwałł, cho, choćć w nieco innej formiew nieco innej formie



Amfiteatr w Efezie 
25 tys. miejsc



Widok z teatru w kierunku morza



Tu było morze

Ulica portowa

A tu w IV w. wybudowano świątynię im. Marii 



Tyle z świątyni tej 
zachowało się do 
naszych czasów.

W 431 r. odbył się
tutaj Sobór Efeski, 
3. sobór powszechny 
uznający matkę
Jezusa za boginię.



Biblioteka Celsusa



Ulica wiodąca z górnej agory w kierunku 
biblioteki Celsusa i dolnej agory



Przy ktPrzy któórej tarasowo wznosirej tarasowo wznosiłły siy sięę bogate domybogate domy



i szalety publiczne...     tylko dla mężczyzn



Brama wejściowa na dolną agorę



I jeszcze pożegnalny rzut oka na amfiteatr



Brama bazyliki św. Jana w Selcuku



Plan bazyliki, ktPlan bazyliki, któóra w VI wieku byra w VI wieku byłła a 
jednjednąą z najwiz najwięększych kszych śświwiąątytyńń



Model bizantyjskiej bazyliki Model bizantyjskiej bazyliki śśw. Janaw. Jana



Miejsce grobu Jana - centralny punkt bazyliki

GrGróób ap. Janab ap. Jana



Chrzcielnica w kształcie krzyża





Widok z bazyliki na miejsce świątyni Artemidy



2. Zbór 
w Smyrnie

SMYRNA

Bądź wierny 
aż do śmierci, 
a dam ci 
koronę żywota.



Izmir z twierdzy Kadifekale na wzgórzu Pagos



Starożytna agora Smyrny



Agora















Smyrna - Agora





Wieża zegarowa
w eleganckiej 

dzielnicy Izmiru

KONAK



SMYRNA

3. Zbór w 
Pergamonie

Znam uczynki twoje 
i gdzie mieszkasz, 
to jest, gdzie jest 
stolica szatańska



Wzgórze Pergamońskiego akropolu



Miejsce słynnego ołtarza Zeusa w Pergamonie



Berlińska rekonstrukcja ołtarza z Pergamonu



Tron szatana?



Świątynia Trajana



Koło takich budowli
można się poczuć

malutkim

TeatrTrajaneum



Trajaneum

Teatr



Jeden z najbardziej stromych teatrJeden z najbardziej stromych teatróów greckichw greckich



SchodzSchodząąc w dc w dóółł
trzeba dobrze patrzetrzeba dobrze patrzećć pod nogipod nogi



Czerwona bazylika



4. Zbór w Tyjatyrze

iż niewieście Jezabeli, 
dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, 

żeby wszeteczeństwo płodzili



Starożytny skwerek w centrum Akhisar



Tyjatyra, bazylika wokTyjatyra, bazylika wokóółł ktktóórej zgromadzono rej zgromadzono 
archeologiczne znaleziska z miastaarcheologiczne znaleziska z miasta





Obcowanie tureckiej młodzieży ze starożytnością







Ruiny bazyliki z V. lub VI wieku





PozostaPozostałłoośści Tyjatyryci Tyjatyry



Tyjatyra - pierwszy zbór, który zwiedzaliśmy



5. Zbór
w Sardes

Ale masz niektóre 
osoby w Sares, 
które nie pokalały 
szat swoich; 
przetoż chodzić
będą ze mną w 
szatach białych, 
iż godni są.





Stolica króla Lidów - Krezusa



Rekonstrukcja rzymskiego gymnazjonu



Osobliwe
prążkowane

kolumny



Synagoga w Sardes



Kunsztowne 
mozaiki

Wejście główne do synagogi



Czytanie listu do 
zboru w Sardes

* * *

Pod drzewem 
figowym

przed synagogą

* * *

„Bądź czujny
i utwierdzaj innych”

Obj. 3:2



Kapitele 
korynckie



JoJońński kapitel Artemizjonu w Sardesski kapitel Artemizjonu w Sardes



Świątynia Artemidy w Sardes była 
niewiele mniejsza od Artemizjonu Efeskiego



Marta Jakub

PiotrPiotr



śśrednica kolumny > 166 cm + kapeluszrednica kolumny > 166 cm + kapelusz



ŁąŁączenie staroczenie starożżytnoytnośści z nowoczesnoci z nowoczesnośściciąą



PoPożżegnanie z piegnanie z pięęknknąą stolicstolicąą KrezusaKrezusa



6. Zbór w
Filadelfii

Otom wystawił
przed tobą drzwi 
otworzone, 
a żaden nie może 
ich zamknąć;



Ze staroZe starożżytnej Filadelfii ytnej Filadelfii 
pozostapozostałły tylko y tylko 
pojedypojedyńńcze kamieniecze kamienie



WspWspóółłczesne miasto Alaczesne miasto Alaşşehirehir

wzniesione na miejscuwzniesione na miejscu
starostarożżytnej Filadelfiiytnej Filadelfii



Kolumny bizantyjskiego koKolumny bizantyjskiego kośściociołła a śśw. Janaw. Jana



WokWokóółł resztek staroresztek starożżytnego muru zgromadzonoytnego muru zgromadzono
nieliczne paminieliczne pamiąątki starotki starożżytnoytnośścici





W 1878 roku przeprowadzono tu prace W 1878 roku przeprowadzono tu prace 
wykopaliskowe, odswykopaliskowe, odsłłaniajaniająąc resztki Filadelfii.c resztki Filadelfii.



KoKośścicióółł bizantyjski z VII w. na bizantyjski z VII w. na 
fundamentach starofundamentach starożżytnej Filadelfiiytnej Filadelfii



7. Zbór w
Laodycei

bodajżeś był zimny 
albo gorący! 
A tak, ponieważ
jesteś letni, a ani 
zimny ani gorący, 
wyrzucę cię z ust 
moich.



Rekonstrukcja gRekonstrukcja głłóównej ulicy Laodycei wnej ulicy Laodycei -- CardoCardo



Tylko skromne pozostaTylko skromne pozostałłoośści ci śświadczwiadcząą o o 
wielkowielkośści staroci starożżytnego miasta.ytnego miasta.





OkazaOkazałły teatr wkomponowany w krajobrazy teatr wkomponowany w krajobraz



Z Laodycei widaZ Laodycei widaćć wapienne wapienne źźrróóddłła letniej wody a letniej wody 
w Hierapolis (Pamukkale)w Hierapolis (Pamukkale)



Zagubieni wZagubieni wśśrróód ruin Laodycei...d ruin Laodycei...



Zdaje siZdaje sięę, , żże tylko staroe tylko starożżytny bruk ytny bruk 
zostazostałł na swoim miejscu.na swoim miejscu.



Spojrzenie w stronSpojrzenie w stronęę Hierapolis (Pamukkale)Hierapolis (Pamukkale)



Laodycea
a Hierapolis
(Pamukkale)
i Kolossy

... gorliwą miłość ma 
przeciwko wam i 
przeciwko tym, którzy 
są w Laodycei i którzy 
są w Hierapolis.

List do Kolosan 4:13



Pamukkale Pamukkale -- HierapolisHierapolis



To nie jest To nie jest śśniegnieg



Tylko wapienny osadTylko wapienny osad
bardzo mibardzo miłły w dotykuy w dotyku

w wapiennej wodzie w wapiennej wodzie 
momożżna sina sięę zanurzyzanurzyćć



KKąąpiel w wapiennej sadzawcepiel w wapiennej sadzawce
(podobno lecznicza)(podobno lecznicza)



W tych sadzawkach nie wolno siW tych sadzawkach nie wolno sięę jujużż kkąąpapaćć..



Na szczycie wapiennej gNa szczycie wapiennej góóry znajdowary znajdowałło sio sięę
uzdrowiskowe miasto Hierapolis.uzdrowiskowe miasto Hierapolis.





Jak zwykle najbardziej okazaJak zwykle najbardziej okazałłym zabytkiemym zabytkiem
jest amfiteatr z zachowanym proscenium.jest amfiteatr z zachowanym proscenium.



Widok z teatru w kierunku LaodyceiWidok z teatru w kierunku Laodycei



Lecznicze wody Lecznicze wody 
rozprowadzano w rozprowadzano w 
Hierapolis takimiHierapolis takimi
kamiennymi kamiennymi 
kanakanałłamiami



Hierapolis sHierapolis słłynynęłęło jako uzdrowisko,o jako uzdrowisko,
ale jest raczej wielkim cmentarzyskiem.ale jest raczej wielkim cmentarzyskiem.



Trudno byTrudno byłło nam rozstao nam rozstaćć sisięę z wodami Hierapolis.z wodami Hierapolis.



Po Kolossach zostaPo Kolossach zostałł tylko pagtylko pagóórek akropolu.rek akropolu.



Gdyby nie tablice, trudno byGdyby nie tablice, trudno byłłoby rozpoznaoby rozpoznaćć miejscemiejsce



Ale widok ze wzgAle widok ze wzgóórza akropolu jest pirza akropolu jest pięęknykny



Najlepiej podziwiaNajlepiej podziwiaćć go z tarasugo z tarasu



Ostatnie spojrzenie i ... akropolis adieu.Ostatnie spojrzenie i ... akropolis adieu.



Patmos
1. Efez

2. Smyrna

3. Pergamon
4. Tyjatyra

5. Sardes

6. Filadelfia

7. Laodycea

Siedem zborów w Azji



Kto ma uszy, niechaj słucha, 
co Duch mówi zborom.


