


Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) 
 

Skriv det, du har set,  
Synet af Kristus     Kapitel 1 

og det, som er,  
De Syv Menigheder     Kapitel 2-3 

og det, som siden skal ske. 
Det der kommer efter Menighederne  Kapitel 4-22 

Bortrykkelsen og første halvdel af den store trængsel.   Kap. 4-12. 
Sidste halvdel af den store trængsel.    Kap. 13-18. 
Tusindårsriget.      Kap. 20:1 - 20:10. 
Dommen og evigheden.      Kap. 20:11 - 22. 



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. 



De 7 Menigheder 

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-?) 



De 7 Menigheder 

1. Efesos: Den Hebræiske Menighed 

2. Smyrna: Den Græske Menighed 

3. Pergamon: Den Latinske Menighed 

4. Thyatira: Den Engelske Menighed 

5. Sardes: Den Tyske Menighed 

6. Filadelfia: Den Nordiske menighed 

7. Laodikea: Den Indiske Menighed ? 

Grundtvigs Folkekirke Syn 

Grundtvig: Kristenhedens Syvstjerne - http://torshammer.dk/hojskolen/Grundtvig/Syvstjerne.htm 



De 7 Menigheder 

1. Navn 
2. Titel 
3. Roser 
4. Bekymring 
5. Formaning 
6. Løfte / Afslutning 
7. Løfte / Afslutning 

Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til menighederne! 

Opbygning af brevene 



De 7 Menigheder 

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 7 Menigheder 

Navn 3:1 Sardes 

Titel 3:1 Han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner 

Roser 

Bekymring 3:1 Du har ord for at leve, men er død.  

Formaning 3:2-3 Vågn op og styrk resten, som er døden nær. Husk derfor, hvorledes du 

tog imod og hørte; hold fast ved det, og omvend dig!  

Løfte 3:4-5 Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans 

navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og 

hans engle.  

Afslutning 3:6 Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.  







De 7 Menigheder 

Navn 3:1 Sardes 

Titel 3:1 Han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner 

Roser 

Bekymring 3:1 Du har ord for at leve, men er død.  

Formaning 3:2-3 Vågn op og styrk resten, som er døden nær. Husk derfor, hvorledes du 

tog imod og hørte; hold fast ved det, og omvend dig!  

Løfte 3:4-5 Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans 

navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og 

hans engle.  

Afslutning 3:6 Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.  



De 7 Menigheder 

Navn 3:7 Filadelfia 

Titel 3:7 Den Hellige, den sanddru, han som har Davidsnøglen 

Roser 3:8-10 du har svage kræfter og dog har holdt fast ved mit ord; jeg vil give dig 

nogle af dem fra Satans synagoge; du har bevaret mit ord om 

udholdenhed 

Bekymring 

Formaning 3:11 Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din 

sejrskrans.  

Løfte 3:12 Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans 

navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og 

hans engle.  

Afslutning 3:13 Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.  



De 7 Menigheder 

Navn 3:14 Laodikea 

Titel 3:14 Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skabnings ophav 

Roser 

Bekymring 3:15-16 Du er lunken og hverken varm eller kold 

Formaning 3:17-19 Rig & mangler intet, Men elendig, ynkelig, fattig, blind og nøgen. Så 

købe guld, hvide klæder og salve til at salve dine øjne med, hos 

Jesus. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og 

omvend dig!  

Løfte 3:20-21 Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham. Den, der 

sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone 

Afslutning 3:22 Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.  



De 7 Menigheder 

Navn 3:14 Laodikea 

Titel 3:14 Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skabnings ophav 

Roser 

Bekymring 3:15-16 Du er lunken og hverken varm eller kold 

Formaning 3:17-19 Rig & mangler intet, Men elendig, ynkelig, fattig, blind og nøgen. Så 

købe guld, hvide klæder og salve til at salve dine øjne med, hos 

Jesus. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og 

omvend dig!  

Løfte 3:20-21 Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham. Den, der 

sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone 

Afslutning 3:22 Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.  



De 7 Menigheder 

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  

De 24 Ældste?  



De 7 Menigheder 

De 24 Ældste?  

Ordet menighed i Åbenbaringen  

Åb 1-3: 19 gange  

Åb 4-19: 0 gange  

Åb 20-22: 1 Gang 

Forløb 

1. Trængselen begynder ikke før Lammet bryder seglene Åb 6:1 

2. Lammet modtager ikke bogen med de syv segl før efter at de 24 ældste 

lægger deres kroner ned for tronen Åb 4:10; 5:7 

3. De 24 ældste (og de syv fakler) er i himlen når trængselen begynder Åb 

1:20; 4:4-5. 2Thess 2:1-6? 


