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Predikan av Jenny Arnerlöf, 1:a Advent 2021 

 

 Vi lever i ”memets” tidsålder. Ett mem är ett bildmontage där en text som ger bilden 

en humoristisk eller satirisk prägel, är inklippt. Flera mem har gjorts på texten som 

vi hörde från Uppenbarelseboken där Jesus säger, ”Se, jag står vid porten och 

bultar”.  Den som jag har kunnat sympatisera mest med har en bild på Jesus som 

står vid en fin träport och knackar med pratbubblor som lyder:  

”Knack knack”  

”Vem är det?”  

”Det är Jesus, släpp in mig” 

”Varför?” 

”Jag ska rädda dig” 

”Från vad?” 

”Från vad jag kommer att göra med dig om du inte släpper in mig”. 

 

Memet kommer åt en bristande överensstämmelse som verkar finnas bland Bibelns 

skildringar av Jesus och sättet att tala om Jesus som en krigare som en dag kommer 

att hämnas mot alla som inte trott på honom.  I evangelierna skildras Jesus som en 

ödmjuk och saktmodig kung som red in i Jerusalem på en åsna och fem dagar senare 

lät sig korsfästas. I slutet av Bibeln, bland de sista kapitlen av visionen som är 

Uppenbarelseboken, skildras Jesus som en segrare som sitter på en vit häst.  

 

Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på 
den kallas ”Trovärdig och sann”, och han dömer och strider 
rättfärdigt.  12Hans ögon var som eldslågor, på huvudet hade han 
många kronor, och på honom var ett namn skrivet som ingen känner 
utom han själv.  13Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och 
hans namn är ”Guds ord”.  14De himmelska härarna följde honom på 
vita hästar, och de var klädda i skinande vitt linne.  15Och ut ur hans 
mun kom ett skarpt svärd som han skall slå folken med, och han skall 
valla dem med en stav av järn, och han skall trampa vinpressen för 
Guds, allhärskarens, stränga vredes vin.  16Och han har ett namn 
skrivet på manteln och på låret: ”Konungarnas konung och herrarnas 
herre.”  Upp 19:11-16 
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Vad är det som händer här? Var Jesu ödmjukhet och saktmodighet bara en 

provisorisk strategi?  Ångrade han sig någonstans mellan evangelierna och 

Uppenbarelseboken? Svaret är ”nej”.  Den vita hästen i visionen är symbolspråk 

menat att ge mod och uthållighet till den tidiga kyrkan. Visionen av Kristus på den 

vita hästen säger att utseendet till trots har Kristus besegrat ondskans makter. Som 

det står i vers fyra av Bereden väg för Herran ”Med Andens svärd han strider och 

segrar, när han lider.” Han dömer och strider rättfärdigt då han inte agerar utifrån 

en bristande självkänsla, osäkerhet eller lust för makt. Jesus Kristus agerar för att 

befria människor från sådana tillstånd. Blodet på hans mantel var hans eget – hans 

sätt att strida är det enda sättet att besegra ondskan utan att ta till sig ondskans 

metoder.  

 

Finns det anledning i vår tid att längta efter ankomsten av en som kallas ”trovärdig 

och sann”? Tillför det något till ett modernt liv att öppna porten för Kristus? Ni 

förväntar er att jag svarar ”ja” på den frågan då jag är predikanten. Men innan jag 

svarar på frågan är det bra att fråga varför Kristus står utanför.  

 

Församlingen i Laodikeia som dessa ord först riktades till hade ganska mycket 

gemensamt med oss. De levde i en rik och självförsörjande stad och ansåg sig vara 

rika.  Men de hade glömt att vad gäller själsliga frågor har vi alla behov som 

ingenting av jordiskt ursprung kan tillgodose. De beskrivs av Kristus som ljumma – 

eller självupptagna och likgiltiga. Jag känner åtminstone en person som passar in i 

den beskrivningen – kanske gör ni det med . Kanske kändes det mindre krävande 

när Kristus hamnade på utsidan.   

 

Somliga har låst Jesus ute för att en del av hans efterföljare beter sig lika löjligt som 

memerna som nämndes i början av denna predikan – det är beklagligt men även 

löjliga kristna är i en process av omvandling. Andra har låst honom ute för att de har 

upplevt fruktansvärda händelser och tvivlar på Guds godhet.  Om du hör till den 

gruppen är Advent en tid för dig. Det är tiden när vi inte ska vara rädda att tala ärligt 

om mörkret som vi upplever och tillsammans med profeterna och psalmisterna ropa 
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på Gud. Advent är den tiden när vi växer i vår förmåga att tro på Guds godhet och 

närvaro, utseendet till trots. Det är en tid att gestalta Kristus egen tro. 

 

När jag frestas att tänka och leva som om Gud inte förmår föra världshistorien och 

mitt liv till ett gott slut inser jag att jag återigen behöver öppna porten och återigen 

släpa in Kristus. Det finns många goda anledningar till att öppna porten till ditt liv 

för Kristus (inte minst det faktum att han är artig nog att knacka och vänta!). Men 

några skäliga grunder vill jag nämna här och nu: 

 

Om du känner dig likgiltig inför samhällets nuvarande tillstånd 

Om livet känns som en hela havet stormar lek och du saknar en stol  

Om du har skaffat allt ditt hjärta längtar efter och insett att du fortfarande längtar 

Om sorg hotar att beröva dig all din livsglädje 

Om ångest sakteligen tar ifrån dig varje uns av frid du har haft 

Om människorna du älskar inte förmår att älska dig tillbaka, och 

Om det känns som mörkret är din enda närvarande vän 

 

Då har du god anledning att öppna porten för Kristus som står och bultar. När vi 

släpper in Kristus är han gästen som blir till en värd. Han bjuder på sitt rikes måltid 

som gör oss trygga i fientliga situationer och som lär oss att använda den makten vi 

har på icke-våldsamma sätt. Han visar oss att vi är älskad med ett mått som 

överträffar vår längtan och han ger oss sitt rikes frid. Som individer och som en 

gemenskap är Advent en tid för oss att öppna våra liv för Kristus som kom och som 

kommer.  Som välsignar och förnyar. Välsignad vare han som kom i Herrens namn! 


