
Granskning av de sju församlingarna i Uppenbarelseboken kap. 2 och 3 
 

Budskap Efesus Smyrna Pergamus Tyatira Sardes Laodicea Filadelfia Sammanfattn 
Jesus 
presenterar 
sig som 

Stjärnhållaren 
som vandrar 
bland ljusstakar 

Den förste och 
den siste – 
han som var 
död men åter 
blivit levande 

Han som har 
det skarpa 
tveeggade 
svärdet 

Han som har 
ögon som 
eldslågor 
och glänsande 
malmfötter 

Han som har 
sju Guds 
Andar och sju 
stjärnor 

Han som är 
Amen och 
begynnelsen till 
skapelsen 

Han som har 
Davids nyckel 

Granskaren 
söker Prima 
kvalitet av 
tubudsliv. 

Situation att 
övervinna 

Merguden egna 
andliga verk –
kristet avguderi 

Skökan-Satans 
synagoga och 
den 2:a Döden 
Martyrförsaml. 

Satans tron 
och makt 
 

Isebel/skökan 
Förförelse till 
otukt och 
avgudadyrkan 

Merguden 
hade övertag 
 en död 
församling 

Merguden hade 
övertagit  
”Jag är rik-
lögnen” 

Att övervinna 
med endast 
liten kraft 
- hushållning 

Den judiska 
modern borta – 
Skökan Rom tar 
över makt  

Uppmuntrar Gärningar 
Ståndaktighet 
och viss Lära 

Du är rik! 
Lider men är 
ståndaktig i 
förstlingstro 

Antipas-tro Håll rent och 
säg ifrån  
 - stå emot 
 - avslöja  

De få Prima 
som inte 
smutsat sina 
kläder 

Dem som ser att 
Jesus är utanför 
och öppnar 
dörren  

Bäst i klassen 
 - ståndaktig 
 - trogen 
 - tubudstånd 

Övervinnare i 
Född tro, 
Förstabudstro 
och Tubudsliv 

Varnar Du har övergett 
din första kärlek 
 - förstabudet 
 - kvaliteten 

– Slapphet och 
världsvänskap 
+ viss lära 
> Ändra sinne! 

Håll gränsen 
mellan lamm 
och vilddjur 
- håll kurs! 

Självbedrägeri 
har sövt ner 
församlingen 
> Ändra sinne! 

Du är ljum 
Du är fattig 
> Gör bättring 
> Ändra sinne 

– Falsk, självisk, 
överskattande 
andlighet. 
Skökans lamm 

Straff/Hot Jag ska flytta  
bort ljusstaken 

– Jag ska strida 
med min 
muns svärd 

Isebel döms 
med de sina 
 

Jag ska komma  
över dig som 
en tjuv 

Jag tuktar och 
agar dem jag 
älskar 

–  

Löften Äta av Livets 
träd (Kristus)  
i Guds paradis 
 
 - tre paradis 
 - tre himlar 

Var trogna 
intill döden så 
ska jag ge 
Livets krona. 
 - att inte lida 
skada av den 
andra döden 

Mannat 
 - tre manna 
Stenen 
 - den vita  
Namnet 
 - tre namn 

Järnspira och 
morgonstjärna 
 - makt över 
hedningar 
 - del i 
tusenårsriket 

Vita kläder 
(- född 
rättfärdighet) 
och bevarat 
namn i livets 
bok – till inre 
identitet 

Att få sitta med 
Jesus på tronen 
 - tre troner 
och kärlekens 
övervinnartron 
av tjänande 

Frälst ur 
prövningen 
Pelare i Guds 
tempel 
Påskriven med 
Guds namn  
 tre gudsnamn 

Slutordet från 
tronen: 
Gud gör nytt 
 – allt blir nytt 
Övervinnaren 
får ärva allt 
 – alla löften 

Speciellt Var Original ! 
Sök det bästa ! 

Övervinna den 
2:a döden ! 
Läs  720-723. 

Var rädd om 
ditt namn 
- Original ! 

Skökan är en 
seg fiende 
- håll ut ! 

Tillräknad och 
tillägnad nåd/ 
rättfärdighet. 

Tala sanning ! 
Endast fröet 
växer till liv. 

Den minste får 
det högsta 
över-namnet. 

Övervinnare i 
underordnad 
ställning. 

Betyg Sekunda  (S) Prima S, Under-S (U) S, U, (Prima) U, (Prima) Under sekunda Prima bara 1/3 Prima ! 
Grund för betygssättning:  I alla församlingarna söker Jesus Prima Övervinnande, Prima Gärningar och Prima Kärlek. 


