
Dag 5 afton

”Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna
 i Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea.”

Upp. 1:11

Orternas särdrag och namnens betydelser står i överensstämmelse med deras ordningtals
symboliska betydelser: 
I brevet till Efesus, med ordningstalet ett ( = Kristus) och ortnamnets betydelse 'åtråvärd', 
talas om att vår första kärlek måste vara Kristus.
I brevet till Smyrna, med ordningstalet två ( = sanning och sann) och ortnamnets betydelse 
'myrra' (symbol för sanning), talas om att vara sanningen trogen.
I brevet till Pergamus, med ordningstalet tre ( = från Gud) och ortnamnets betydelse 'borg', 
lovar Herren att strida för församlingen.
I brevet till Tyatira, med ordningstalet fyra ( = världen) varnas för att låta världens väsen få 
intrång i församlingen.
I brevet till Sardes, med ordningstalet fem ( = förgängelse och död) uppmuntras vi till att 
styrka det som är nära att dö.
I brevet till Filadelfia, med ordningstalet sex ( = människan) talas om evangeliet som 
människans enda möjlighet till frälsning.
I brevet till Laodicea, med ordningstalet sju ( = Anden) talas om nödvändigheten att få 
Andens ögonsalva för att kunna se sanningen om sig själv.

Herren Jesus har valt församlingarna med omsorg för att få fram sitt budskap genom 
ortnamnens betydelser. Han vill uppmuntra sina förkunnare och deras församlingar och alla 
sina lärjungar på jorden i fråga om dessa punkter: 
1) att förbli i Kristi kärlek,
2) att vara Kristi lära trogna,
3) att strida mot satan,
4) att vara vaksamma mot världens väsen,
5) att styrka det svaga,
6) att hålla fast vid evangeliet
7) att söka Andens ljus till att känna sig själv rätt!ʺ

Tack, Jesus, för att du har omsorg om oss nu när ditt rike blir angripet och trängt från alla 
sidor, av vårt eget kött och världen styrda av lögnens furste djävulen! Vi behöver ditt stöd 
och din uppmuntran i tron.


