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DE 7 MENIGHEDER 
1) Et lokalt budskab - Skriv til englen for menigheden i…  

Et direkte budskab til menighederne om deres åndelige tilstand, som den var på Johannes' 
tid. 

2) Et globalt budskab - hvad Ånden siger til menighederne 
Et budskab til menighederne (flertal) både som de var på Johannes´ tid og som de er i vore 
dage 

3) Et personligt budskab - Den, der har øre, skal høre 
En henvendelse til hver enkelt kristen, så de ved Åndens belæring skal undgå fejltagelser og 
opmuntres gennem løftet til at gøre det rette. 

4) Et profetisk budskab (hvorfor disse syv kirker?) 
En profetisk tilkendegivelse af menighedens udvikling i kronologisk rækkefølge fra Johannes' 
tid og til Jesu komme. 

 
KIRKEHISTORIE 
1. Efesos (33-100) 
2. Smyrna (100-312) 
3. Pergamum (312-590) 
4. Tyatira (590-1517) 
5. Sades (1517-1750) 
6. Filadelfia (1750-1900) 
7. Laodikea (1900-?) 
 
OPBYGNING AF BREVENE. 

 Efesos Smyrna Pergamon Thyatira Sardes Filadelfia Laodikea 

Navn       

Titel       

Roser     X  X 

Bekymring  X    X 

Formaning       

Løfte       

Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. 

Løfte        

 

DE 24 ÆLDSTE?  
Repræsentere en ”komplet” gruppe 1Krøn 24  
 
Kan Ikke være  
- Trængselens troende Åb 7:13-14  
- Engle Åb 7:11  
- Nationen Israel Åb 7 & 12  
 
Kendetegn:  
- Kaldt ældste Åb 4:4 
- Troner Åb 4:4; Åb 3:21; Luk 22:28-30  
- Hvide klæder Åb 4:4; Åb 3:18  
- Guldkroner Åb 4:4; Åb 2:10; 3:11; Sl 21:1-8  
- Guldskåle fulde af røgelse — det er de helliges bønner. Åb 5:8 
- Sang en ny sang Åb 5:9-10  
-”Konger & Præster?" Åb 5:10  


