
De sju

sendemenighetene



Efesus: «Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet.» (2,4)

Pergamum: «Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til 

(profeten) Bileams lære, han som lærte (kong) Balak å sette en felle for 

Israelsfolket, så de spiste avgudsoffer og drev hor. Så har du også noen hos deg av 

samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære.» (2,14-15)

Tyatira: «Men dette har jeg imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel, hun som 

kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor 

og spise avgudsoffer. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke 

omvende seg fra sitt horeri.» (2,20-21)

Sardes: «Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg/ du har navn av at du 

lever, men du er død.» (3,1)

Laodikea: «Du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 

Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min 

munn. Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet 

ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken.» (3,15-17)



«Amasja gjorde det som var rett i Herrens øyne, 

men ikke med et helt hjerte.» (2.Krøn.25,2).

«Josjafat vandret på sin far Asas vei (negativt) 

og vek ikke fra den, men gjorde det som var rett 

i Herrens øyne. Men offerhaugene ble ikke 

nedlagt, og folket hadde ennå ikke vendt sitt 

hjerte til fedrenes Gud.» (2.Krøn 20,32-33)

«Joasj var sju år gammel da han ble konge, og 

han regjerte i Jerusalem i førti år ... Joasj 

gjorde det som var rett i Herrens øyne, så lenge 

presten Jojada levde ... Etter at Jojada var død, 

kom høvdingene i Juda til kongen og kastet seg 

ned for ham. Og kongen hørte på dem. Så forlot 

de huset til Herren, fedrenes Gud, og dyrket 

Asjera-stolper og gudebilder. Da ble Juda og 

Jerusalem rammet av vrede fordi de hadde gjort 

seg skyldige i dette. Herren sendte profeter 

blant dem for å føre dem tilbake til seg. 

Profetene advarte dem, men de ville ikke høre.»

(2.Krøn.24,1-2.17-19).

Judas konger – «terningkast»:

«XX var xx år da han ble konge. 

Han regjerte i Jerusalem i xx år. 

XX gjorde det som var rett/ galt i 

Herrens øyne.»



«Ja, men ...»



«Da talte Herren til Manasse og hans folk, 
men de ville ikke høre etter. Derfor lot Herren
assyrerkongens hærførere komme mot dem. 
De fanget Manasse med kroker, bandt ham med 
bronselenker og førte ham til Babel ...

... Men da han var i nød, ba han om velvilje for 
Herren sin Guds ansikt. Han ydmyket seg dypt
for sine fedres Gud. Han ba til ham og ble
bønnhørt. Gud hørte hans rop om nåde og førte
ham tilbake til Jerusalem og hans kongerike. 
Da forsto Manasse at det er Herren som er
Gud.» 

(2.Krøn.33,10-13)



«Jeg vet om de trengsler 
du må lide, og hvor fattig du 
er – men du er rik.»
(Joh.åp. 2,9)

«Jesus kom til sitt eget, og 
hans egne tok ikke imot 
ham. 
Men alle som tok imot ham, 
dem ga han rett til å bli 
Guds barn, de som tror på 
hans navn.» 
(Johannes 1,11-12)


