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Idag är ju dagen då vi år efter år ropar ”Hosianna Davids son”. 

Eller ”Jesus kom och hjälp oss” som det ju betyder, var med 

oss, grip in. Hosianna, som också med tiden blev ett 

hyllningsrop till frälsaren och räddaren Jesus Kristus. 

Traditionellt så läser vi texten från Matteus 21:1-9 när Jesus 

rider in i Jerusalem på en åsna, mantlarna läggs ned framför 

honom, palmbladen vajar i händerna på vuxna och barn som 

ropar ropet, Hosianna. En söndag då Jesus verkligen är i fokus. 

Och det är det som är mitt tema idag på denna den andra av 

mina fyra sista predikningar som pastor i Korskyrkan. Se Jesus! 

Men vi ska landa ca 55 år efter det att Jesus red in i Jerusalem. 

På ön Patmos i grekiska övärlden där Johannes är 

frihetsberövad och på ålderns höst får uppenbarelser som han 

tecknar ner. Boken börjar med breven till de sju 

församlingarna och dagens episteltext är en vers från brevet 

till den sjunde församlingen, den i Laodiokeia i nuvarande 

västra Turkiet.  

Vi läser Uppenbarelseboken 3:14-22 

14Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia: 

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! 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!” 

Det börjar mäktigt, Så säger han som är Amen, det trovärdiga 

och sanna vittnet, början till Guds skapelse  

Jesus har alltid funnits, Jesus var så klart med i alltings början, i 

hela skapelseprocessen.  

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet 

var Gud, står det om Jesus i Joh 1:1. 

Och Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela 

skapelsen står det i Kol 1:15 



Också kommer själva budskapet till de kristna i Laodikeia. Du 

är ljum! Så många kristna har gått genom århundradena och 

både läst det och känt sig utmanad av det… Om du ändå vore 

varm.. Men kanske framför allt tror jag känt sig nedslagen av 

det, är jag en sån där ljum kristen som Jesus vill spy ut ur sin 

mun? Till och med tror jag att det använts som skällsord eller 

nästan som en förbannelse: Du är en ljum kristen. Du lever 

inte upp till Jesus standard, eller kyrkans standard. Din tro 

räcker inte. Som om Jesus skulle stå och se ner på dig.  

Förra söndagen predikade jag om att Se människan och sa 

bland annat att Jesus aldrig ser ner på någon, aldrig bort från 

någon, han vänder sig alltid till oss människor, möter oss i 

ögonhöjd, ser oss i ögonen med nåd, sanning och kärlek. Och 

det är just så jag tror vi måste förstå Jesu ord här som 

Johannes ser och tecknar ner. Han ser på de kristna i 

församlingen i Laodiokeia med nåd, sanning och kärlek. För om 

vi fortsätter och läsa så ser vi att han säger i vers 19 Jag 

tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd 

om!  

Sanning, Jesus tillrättavisar & tuktar, Jesus säger sanningen till 

församlingen i Laodikea, Jesus säger sanningen om ditt liv till 

dig, och sanningen om mitt liv till mig 

Kärlek, alla dem som jag älskar, Jesus älskar församlingen i 

Laodikea, Jesus älskar dig, Jesus älskar mig 

Nåd, Visa iver och vänd om. Nåden är att det alltid finns en ny 

chans hos Jesus, för de kristna i Laodiokeia, för dig, och för 

mig.  

Vad är kärlekens väg från sanningen till nåden, Jo vers 18.  

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. 

Skulle de gå och köpa guld, bara ta på sig vita kläder, och kleta 

salva i ögonen? Nä, Jesus talar i bildspråk. Inte helt enkelt för 

oss, men antagligen fattade de som läste detta första gången 

direkt vad han menade. Liknande bilder finns på andra ställen i 

Nya Testamentet och då betyder de tro, rättfärdighet och 

andlig klarsyn (1 Pet 1:7; Upp 19:8; Joh 9:6, 15, 39)  

Mer äkthet och överlåtelse i tron till Jesus. Mer stå upp för det 

som är rätt och rättvist på de svagas och utsattas sida. Och en 

klarare blick vem som verkligen är vägen, sanningen och livet.  

Och vad är det som är det stora problemet för dem då? 17Du 

säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. 

Jag känner så lätt igen mig i den versen. Inte för att jag är så 

fett rik kanske utan för att den ger uttryck för det som jag tror 

vi i dagens Sverige faller i så många gånger. Jag klarar mig 

själv, jag behöver inte dig Jesus, jag fixar livet själv.  



Men på det ger ju Jesus svaret själv och säger: du förstår inte 

att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och 

naken. 

Du fattar inte. Du fattar inte att du behöver mig hela tiden. 

Ibland fattar vi när det händer något som skakar om oss. 

Ibland är det då mitt i de svåra omständigheterna, i krisen, i 

den stora tröttheten, i sjukdomen, i sorgen, ibland är det inte 

förrän först då som vi verkligen fattar och börjar ropa som de 

utmed vägen in till Jerusalem: Hosianna, Jesus, Hosianna! 

Det var ett sjukt långt intro det här för att komma fram till vers 

20 som är den vers som jag egentligen tänkte tala om idag. 

Jesus bultar. Jesus bultade på församlingen i Laodikea. Jesus 

bultar på ditt och mitt liv idag. ”Det är jag igen, Jesus, din 

frälsare, fattar du att du behöver mig, fattar du att livet finns i 

mig, fattar du att utan mig tappar du bort både vägen 

sanningen och livet. Jag är här nu.” 

Och om du är här just nu och känner: jag är lite ljum, jag är 

varken varm eller kall. Så kom ihåg, Jesus ser på dig med 

sanning, nåd och kärlek. Alltid. Med famnen öppen. Alltid.  

Holman Hunt, brittisk 1800-tals konstnär, målade tavlan ”Light 

of the world” som efter en världsturné fick sin plats i St Pauls 

Cathedral i London, och som just beskriver vers 20 i vår text. 

Om ni ser på bilden så står Jesus och knackar på en grov 

igenstängd port. En port utan portklaff eller handtag eller 

nyckel på utsidan. Holman beskrev tavlan just så, porten går 

bara att öppna från insidan. Och porten är porten till ditt liv, 

ditt hjärta, och bara du kan öppna.  

Och när du öppnar så möts du av en leende Jesus, med så 

mycket kärlek i ögonen till just dig, han vet sanningen om dig, 

men det är också just det som är befrielsen, för han ser ändå 

på dig med kärlek. 

Om du hör hans röst.. hör du rösten? Jag tror att en del av oss 

faktiskt kommer uppleva att vi hör rösten just nu och kanske 

till och med känner av att Jesus bultar.  

Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till 

honom och äta med honom och han med mig. Äta – djup 

gemenskap – Jesus vill dela livet med dig, dela vardagen med 

dig, få finns med i djupet av ditt innersta. Om du öppnar, skall 

Jesus gå in. Det är ett löfte! Du behöver aldrig tveka på om 

Jesus vill eller inte, han vill!  

Men vet du, det stannar inte där, för Jesus bultar, Jesus bultar 

där du minst anar det, i människor du inte trodde skulle vilja 

ha med Jesus att göra, i muslimer, i ateister, i de kaxiga 

ungdomarna på bussen, bland de häktade, i pensionärerna 

som inte kunnat prata tro sen de var barn, i karriärkvinnorna 

och karriärmännen, på SIS hemmen och också bland dina 

vänner, grannar och släktingar. Gud är på G, inte bara utöver 

världen utan också i Sverige igen. Gud är på G. Ibland kan jag 



känna att jag behöver mer salva att smörja mina ögon med för 

att se, för att använda Jesu egen bild. Andlig klarsyn vad Jesus 

gör just nu. Jesus, smörj mina ögon så att jag kan se vad det är 

du gör runt omkring mig, se vilka dörrar du bultar på lite extra 

just nu, se vilka människor som är på väg att glänta på sina 

dörrar för de längtar och är nyfikna på dig Jesus.   

Du som har öron, hör vad Anden säger 

Amen! 

 

 

Plus, frälsningsinbjudan innan nattvarden 

Använd bönen i slutet av ”Att presentera Jesus” av Daniel 

Röjås 

 

 

 


