
“Den som har øre, han høre hva 
Ånden sier til menighetene!”
Åpb 3:13
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Hør! De sju menighetene

➢ Efesus
➢ Filadelfia
➢ Laodikea
➢ Pergamum
➢ Sardes
➢ Smyrna
➢ Tyatira

● “Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!” Åpb 3:13



Åpb 3:13 øre -> høre

● Jesu åpenbaringer til menighetene -> høre og forstå => gjøre. 

● Hør Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Mos 6:4f(f)
○ Lytte, følge med på/fokusere på/høre etter og følge - og besvare

● Jesu mange lignelser: høre og forstå -> formål: handle på det = tro tjener. Gjøre hva?
○ Såmannen Mark 4 (og Matt 13)

■ Mark 4:9 -> Den som har ører å høre med, han høre!



Hvordan høre

- Kom i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! (Åpb 3:3)

- Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene. (Åpb 3:6)

- Hva kan vi gjøre? F.eks. vi i Vestkirken?
- Lese om de 7 menighetene og spørre DHÅ. 

- 1 pr. dag 

- Hva er vi i Vestkirken god på, hva må vi omvende oss på? 

- Skriv ned og be over det framover!

- Vi har garantert ting vi må høre og gjøre noe med!

- Det vi får: ta imot og bære frukt! (såmannen)

- Flere overordnede tips: 5 Mos 6:6-9



Oppmuntring til å høre-gjøre

★ Den som seirer (Åpb 2-3):
○ å spise av livets tre (i Guds paradis)

○ gjøre til en støtte i Guds tempel + skrive mitt Guds navn på han…

○ gi den skjulte manna + hvit stein med nytt navn

○ bli kledd i hvite klær + ikke utslettes fra livets bok

○ ikke rammes av den andre død

○ få makt over folkeslagene

★ Salme 87 - hjemme i den hellige by

★ Den som har ører, han høre -> altså gjøre hva Den hellige ånd sier!


