
Upp 3:20-22 

Jesus knackar pa  – Fö rsta advent 

Advent, av latinska adventus, av grekiska Parousia, allt 

betydande ankomst. Herrens ankomst. Jesus ankomst. Nu är vi 

i advent igen. Advent är så sjukt mycket mer än ljusstakar, 

stjärnor, ljusslingor, skyltsöndag och årets första glögg.  

Advent sätter in oss i Guds stora berättelse om hur Gud blev 

människa, Jesus släpper sin gudomliga härlighet i treenigheten 

och föds på en bakgård i mellanöstern, julens största gåva som 

det står på kyrkan ovanför ingången. Advent drar oss in i 

berättelsen, hjälper oss att få rätt fokus, får oss att inse att 

Gud som är större än vi ens kan greppa vill vara nära oss mitt 

in i livet just nu. När vi ropar Hosianna, Rädda oss, kom och va 

med oss så kommer han och är med oss.  

Advent sätter också in oss i Guds stora berättelse om hur Jesus 

en dag ska komma tillbaka, krossa ondskan och göra allting i 

detta vårt universum nytt igen. Läste härom veckan en artikel 

om hur Islamska Staten - IS väntar på att profeten Jesus i Islam 

ska komma tillbaka, spela en avgörande roll som krigsherre 

och leda kalifatet till seger mot alla som inte underkastar sig 

och krossa dem. Sekteristiskt, galet och ondskefullt tänker nog 

de flesta av oss automatiskt. Särskilt nu när IS terror skapar 

rädsla också i Europa. Och samtidigt så har ju vi som Jesus 

efterföljare, de som kallas kristna, i alla tider väntat på att 

Jesus ska komma tillbaka. Denna världen tar slut, och Jesus 

säger ”se, jag gör allting nytt”. Det är svårt att greppa och ta 

till sig, men väldigt vackert och oerhört hoppfullt mitt i en 

värld som vi ibland tycker faller sönder bara mer och mer. 

Men advent handlar också om att Jesus vill ankomma rakt in i 

våra liv just nu denna första advent, och det är det dagens 

predikan kommer att fokusera på. Vi läser dagens episteltext 

från Uppenbarelseboken 3:20-22, slutet av en syn som 

Johannes fått till den kristna församlingen i Laodioceia i 

Frygien i nuvarande västra Turkiet.  

20Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst 

och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med 

honom och han med mig. 21Den som segrar skall jag låta sitta 

hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min 

fader på hans tron. 22Du som har öron, hör vad Anden säger 

till församlingarna!” 

Jag läser att i den grekiska grundtexten finns nyanser som att 

bultandet på dörren har skett länge nu, och knackandet sker 

oavbrutet.  



1827-1910 levde William Holman Hunt, en brittisk konstnär 

som målade många konstverk, men där det kanske mest 

kända är tavlan ”The light of the world” som han målade i tre 

versioner under sitt liv, och den blev större och större för varje 

gång. Den sista målade han i slutet av sitt liv och den hänger 

sen mer än 100 år tillbaka i St Pauls Cathedral i London som 

altartavla i ett sidokapell. Så här ser den ut (Bilden) 

Tavlan är målad just utifrån vers 20 som vi just läste, hur Jesus 

står och knackar på en port, stabil, igenväxt och utan handtag. 

Han vill komma in och äta, som på denna tid var tecken på 

verklig äkta vänskap och gemenskap. Inget fastfood på 

McDonalds utan tid med varandra.  

Porten symboliserar porten till ditt liv. Det är du! 

Handtaget finns bara på insidan. Jesus tvingar sig aldrig på 

någon, forcerar sig aldrig in, det är du och bara du som kan 

öppna. 

Mossan på dörren symboliserar synden i våra liv, allt som 

distraherar oss och som får oss inte öppna dörren. Det syns 

kanske inte riktigt här, men den vissnar och torkar, den dör. 

Det finns inget verkligt liv där.  

Skogen och lyktan symboliserar mörkret och ljuset. Det kan 

ibland kännas mörkt runt omkring oss men Jesus som knackar 

på våra liv med ljus. ”Jag är världens ljus. Den som följer mig 

skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” säger han i 

Johannes 8:12 

Blicken är inte full av ilska eller besvikelse, utan av kärlek, och 

de som beskriver tavlan säger att blicken följer dig vilken 

vinkel du än har till målningen.  

Knackningarna, har du sålt jultidningar? Det gjorde jag när jag 

var ung och ibland särskilt i lägenhetshus så öppnas dörrar 

ibland bara en liten springa och allt man ser är en näsa som 

sticker fram bakom en så kallad säkerhetskedja. Har ni det? Då 

gällde det att presentera sig och hade man tur togs kedjan 

bort och jag fick sälja något eller så sa de tom att jag fick 

komma in i köket och sätta mig vid köksbordet. En del å andra 

sidan sa bara att de inte hade tid men att jag kunde komma 

tillbaka enare och en del sa bara nej och slängde igen dörren. 

Så kan det få vara, eller hur. Vi kan ha våra säkerhetskedjor 

och det är helt ok. Jesus tar det, men räkna med att han 

fortsätter knacka. Andra av oss har titthåll i dörren, vi står det 

med bultande hjärta och en spirande tro och funderar på om 

vi ska våga öppna våra liv för denne Jesus, vad kommer hända 

med mig om han kommer in och vi sätter oss vid käksbordet 

och käkar lite god mat ihop?  



Oavsett är det bara du som kan öppna. Perioder i livet tror jag 

Jesus knackningar kan kännas lite tydligare, mörkret omkring 

oss kanske är större eller så är det bara för att vi stannar upp 

och faktiskt lyssnar. Han knackar på ditt liv idag, det är advent, 

å vad han längtar efter att få ankomma in i ditt liv.  

Men tänker kanske du, Jesus finns i mitt liv, han har funnits 

med där länge, kanske ända sen jag var barn. Är detta då inte 

till dig? Jo, jag tror det, för om vi läser verserna i sitt 

sammanhang så är de ju faktiskt skrivna till kristna lärjungar, 

efterföljare till Jesus i församling. I staden Laodioceia, långt 

från oss geografiskt, kulturellt, och tidsmässigt. Men – ändå så 

nära. Laodioceia var känt för att vara en rik handelsstad. 

Kanske inte så långt bort från oss som klagar på att vi inte har 

pengar men ändå shoppar loss på Black Friday, sätter 

besöksrekord på Gekås i Ullared och år efter år ökar på 

julhandeln. Staden var känd för sin linnetygstillverkning, för de 

senaste trenderna och modet, det lönar sig ju inte att tillverka 

kläder i Sverige längre, men vi konsumerar desto mer. Staden 

var känd för sin läkemedlesindutri, ungefär som typ Astra 

Zeneca idag som drar in sjukt mycket pengar på alla piller vi 

konsumerar. Staden var också känd för sin medicinska 

utbildning, de var akademiker, präglade av ett akademiskt 

tänkande. Nu är vi absolut inte akademiker hela gänget här, 

men vi är ändå allesammans präglade av ett rationalistiskt 

tänkande. Och mitt i staden försöker efterföljarna till Jesus 

följa honom precis som många av oss försöker idag. Så här 

börjar budskapet till församlingen i Laodioceia, och till oss 

idag:  

Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, 

början till Guds skapelse. 15Jag känner dina gärningar, du är 

varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm! 16Men 

nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag 

spy ut dig ur min mun. 17Du säger: jag är rik, jag har vunnit 

rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är 

eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. 18Jag 

råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du 

blir rik, och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din 

skamliga nakenhet, och salva att smörja dina ögon med så att 

du kan se. 19Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. 

Visa iver och vänd om!  

Jag saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig 

och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Du är ljum. 

Det talar in i mitt liv i alla fall denna Advent 2015 när 

människor står på kö för att få komma in i Sverige. Det är nog 

så att jag behöver Jesu Advent in i mitt liv här och nu. Kanske 

är det också så för dig! 

Hosianna, Davids son, förbarma dig över oss, Amen! 


