
Avsnitt 50:
 Kapitel 2 i Uppenbarelseboken

 
Upp 2:1
Skriv till församlingens ängel i Efesus:
Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, 
han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld:...

Apg 19:1
Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att 
ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar.

1 Tim 1:3
Som jag uppmanade dig redan när jag var på väg mot 
Makedonien, vill jag att du stannar i Efesos och förmanar vissa 
där att inte förkunna falska läror.

Upp 1:20
Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min 
högra hand och de sju ljusstakarna av guld: de sju stjärnorna 
är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de 
sju församlingarna.

Upp 2:2
Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och 
jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat 
dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit 
att de är lögnare.

Upp 2:19
Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt 
tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista 
gärningar är fler än de första.
Upp 3:1
Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes: Så säger han 
som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner 
dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är 
död.”

01:50 – 01:58

02:00 – 02:02

02:34 – 02:49

02:56 - 03:00 
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Upp 3:8
Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen 
för dig som ingen kan stänga, för din kraft är liten och du har 
hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.”
Upp 3:15
Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag 
skulle önska att du vore kall eller varm!

Jak 2:26
Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar 
död.

Upp 2:3-7
Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns 
skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har 
övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, 
och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om 
du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din 
ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för, att du 
hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Den som 
har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den 
som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds 
paradis.

Upp 12:11 
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt 
vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig 
undan döden.

Upp 22:2
Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. 
Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och 
trädets löv ger läkedom åt folken.
1 Mos 2:8-9
Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte 
där människan som han hade format.  Och Herren Gud lät 
alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och 
goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och 
trädet med kunskap om gott och ont.

2 Kor 12:2-4
Jag vet en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt 
ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför 
kroppen vet jag inte, Gud vet. Jag vet att den mannen – om 
det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet – 
blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen 
människa kan eller får uttala.

03:08 – 03:13

07:02 – 07:30

07:52 – 08:03

08:11 - 08:19 
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1 Mos 3:22
Herren Gud sade: ”Se, människan har blivit som en av oss med 
kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta 
även av livets träd och så äta och leva för evigt.

Upp 2:8
Skriv till församlingens ängel i Smyrna:
Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv 
igen:...

Jes 48:12
Hör på mig, Jakob, du Israel som jag har kallat. Jag Är. Jag är den 
förste, jag är också den siste.

Upp 2:9
Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur 
du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en 
Satans synagoga.

2 Kor 8:2
Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande 
glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på 
uppriktig hängivenhet.

Rom 2:28 
Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre 
på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker 
genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte 
av människor utan av Gud.

Upp 2:10
Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta 
några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio 
dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så 
skall jag ge dig livets krona. 

4 Mos 11:19
Ni ska få äta, inte bara en dag, inte två dagar, inte fem dagar, inte 
tio dagar, inte tjugo dagar.
1 Sam 25:38
Omkring tio dagar senare slog Herren Nabal så att han dog.
2 Krön 36:9
Jojakin var arton år när han blev kung, och han regerade tre 
månader och tio dagar i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i 
Herrens ögon.
Neh 5:18
Varje dag tillagades på min bekostnad en oxe, sex utsökta får och 

08:23 - 08:35 

09:17 – 09:21

09:39 – 09:47

10:18 – 10:42

11:24 - 11:35
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12:01 – 12:06

12:29 - 12:38 

13:29 – 13:32

13:37 - 13:40

dessutom fåglar. Var tionde dag skaffades en mängd vin av olika 
sorter. Ändå krävde jag inte att få ut det underhåll som ståthållaren 
hade rätt till, eftersom arbetet tyngde folket så hårt.
Jer 42:7
Tio dagar senare kom Herrens ord till Jeremia.
Dan 1:12
Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar. Låt oss få äta grönsaker 
och dricka vatten.
Dan 1:14-15
Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio 
dagar. Efter de tio dagarna visade det sig att de såg bättre ut och 
var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat.
Apg 25:6
Festus stannade hos dem i högst åtta eller tio dagar och reste sedan 
ner till Caesarea. Dagen därpå tog han plats på domarsätet och 
befallde att Paulus skulle föras in.

Upp 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt 
vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan 
döden.

Upp 2:11
Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. 
Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.

Upp 20:11
Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga 
eldsjön, är den andra döden.

Upp 2:12
Skriv till församlingens ängel i Pergamus: Så säger han som har det 
skarpa, tveeggade svärdet:... 

Upp 1:16
I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett 
skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner 
i all sin kraft.

Ef 6:17
Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Upp 2:13-14
Jag vet var du bor - där Satan har sin tron. Och du håller fast vid 
mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då 
Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 



15:52 – 16:05

16:08 – 16:16

17:58 – 18:20

Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till 
Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels 
barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.

4 Mos 22:1-6
Israels barn bröt upp och slog läger på Moabs hedar, på andra 
sidan Jordan mitt emot Jeriko. Balak, Sippors son, såg allt som Israel 
hade gjort mot amoreerna. Och Moab var rädda för folket därför att 
det var så talrikt. Moab gruvade sig för Israels barn och sade till de 
äldste i Midjan: ”Nu kommer denna skara att äta upp allt omkring 
oss, liksom oxen äter upp gräset på marken.” På den tiden var 
Balak, Sippors son, kung i Moab. Han skickade sändebud till Bileam, 
Beors son, i Petor vid floden där hans folk bodde för att kalla honom 
till sig, och han lät säga: ”Nu har ett folk dragit ut ur Egypten, det 
täcker markens yta och har slagit sig ner mitt emot mig. Kom nu 
därför och förbanna det folket åt mig, för det är starkare än jag. 
Kanske kan jag då slå det och driva bort det ur landet. Jag vet ju att 
den du välsignar är välsignad, och den du förbannar är förbannad.”

4 Mos 31:16
Det var ju de som efter Bileams råd förledde Israels barn till otrohet 
mot Herren i saken med Peor, så att hemsökelsen drabbade Herrens 
församling.
4 Mos 25:1-3
Medan Israel uppehöll sig i Shittim, började folket begå otukt med 
Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och 
folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då 
upptändes Herrens vrede mot Israel.

Upp 2:15-17
Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till 
nikolaiternas lära. Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart 
över dig och strider mot dem med min muns svärd. Den som har 
öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som 
segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge 
honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom 
den som får det.

2 Mos 16:31
Israels barn kallade det manna. Det liknade korianderfrö och var vitt 
och smakade som tunna kakor med honung.
2 Mos 16:33
Till Aron sade Mose: ”Ta ett kärl och lägg en gomer manna i det och 
ställ det inför Herren. Det ska bevaras för kommande släkten.”
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18:33 – 18:53

19:08 – 19:28

20:22 - 20:36 

20:49 – 20:57

21:22 - 21:42

Joh 6:33
Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv.

Ps 118:22
Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten.
Jes 28:16
Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en 
beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval.
Sak 3:9
Se den sten som jag lagt inför Josua! Över denna enda sten vakar 
sju ögon, och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren 
Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda 
dag.

Upp 2:18
Skriv till församlingens ängel i Tyatira: Så säger Guds Son, han som 
har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm:...

Upp 1:14-15
Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var 
som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i 
smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten.

Upp 2:19
Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och 
din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina 
första.

Upp 13:10
Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om 
någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig 
de heligas uthållighet och tro.

Upp 2:20
Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som 
säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare 
att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. 

1 Kung 16:31
Och som om det inte var nog för honom att leva i Jerobeams, 
Nebats sons, synder, tog han också till hustru Isebel, som var dotter 
till Etbaal, sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Baal och 
tillbad honom.
2 Kung 9:22 
När Joram fick se Jehu sade han: ”Är allt bra, Jehu?” Han svarade: 
”Hur skulle det kunna vara det så länge som din mor Isebels 
avgudaväsen och hennes många trolldomskonster finns kvar?”
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22:37 – 22:52

23:02 – 23:18

24:08 - 24:14 

24:24 – 24:33

Upp 2:21-23
Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända 
sig från sin otukt. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som 
bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte 
omvänder sig från hennes gärningar. Jag skall döda hennes barn, 
och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar 
hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter 
hans gärningar.

Jer 17:10
Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var 
och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.

Ps 62:13
Och hos dig, Herre, finns nåd. Du ska löna var och en efter hans 
gärningar.

Upp 2:24-25
Men till er andra i Tyatira, ni som inte har denna lära och inte 
känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag 
inte lägger på er någon ny börda. Men håll fast vid det ni har, till 
dess jag kommer.

Upp 1:7
Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de 
som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig 
för hans skull. Ja, amen.

Upp 2:26
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, 
honom skall jag ge makt över folken...

Matt 10:22
Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som 
håller ut till slutet ska bli frälst.
Matt 24:6 
Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni 
inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 
Matt 24:13-14
Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium 
om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. 
Sedan ska slutet komma.
Matt 13:39
Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och 
skördemännen är änglar.
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24:44 – 24:50

25:29 – 25:45

26:32 - 26:42

Matt 13:49 
Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda 
från de rättfärdiga.
Matt 24:3
När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma 
med honom, kom de fram till honom och frågade: "Säg oss: När 
ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här 
tidsålderns slut?"
Matt 28:20
Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er 
alla dagar till tidens slut.

Upp 5:10
Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de 
ska regera på jorden.

Upp 2:27
...och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar 
lerkärl,...

Ps 2:9
Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkärl.

Upp 2:28
...såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge 
honom morgonstjärnan.

Upp 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i 
församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara 
morgonstjärnan.

Upp 2:29
Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
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