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Vakna Upp Och Håll Dig 
Vaken 

Ett brev från Jesus till församlingen 
Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 

Vakna upp och håll dig vaken (Upp 3:2) 

Bibeltext 
”Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag 
känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och 
stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför 
min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte 
håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du 
har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita 
kläder, ty de är värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans 
namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. Den som har öron må höra 
vad Anden säger till församlingarna.” 

(Johannes Uppenbarelse 3:1-6 SFB98) 

Inledning 
Bibeln är en märklig bok. Skriven under kanske 1500 år (från Mose c:a 1400 fr Kr fram till 
Johannes c:a 90 e Kr) så innehåller den hela Guds frälsningshistoria. Det allra sista som skrivs 
är Uppenbarelseboken där en vision av församlingens framtid ges och Guds stora 
frälsningsplan går i fullbordan när Jesus kommer tillbaka, och Gud skapar nya himlar och en 
ny jord där synden är utrotad och rättfärdigheten bor. 

I början av Uppenbarelseboken skriver Jesus sju brev till sju församlingar i nuvarande Turkiet.  
Breven innehåller uppmaningar och tillrättavisningar. Vad vi ser när vi läser igenom dessa 
brev är att den framgångsrika pionjärtiden är över, församlingen i Jerusalem finns inte 
längre , de flesta av apostlarna -- den tidens pionjärer -- är döda, och istället för stora 1

framgångar och tillväxt hotas nu församlingarna av inre och yttre faror. Utifrån av förföljelse 

 Församlingen lämnade Jerusalem strax innan staden jämnades med marken av romerska trupper 70 e Kr1
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och frestelser, men också inifrån av apati, likgiltighet, villfarelser, synd och annat av samma 
slag. 

Det är tydligt från texten i Uppenbarelseboken att Jesus är oerhört mån om sina församlingar.  
Därför är han både tillrättavisande och uppmuntrande i sina brev, och den inledande scenen 
av den förhärligade Människosonen som går omkring bland församlingarna och håller 
församlingarnas änglar i sin hand  visar att Jesus känner till förhållandena i sina församlingar 2

och vill hjälpa dem att komma till rätta med sina problem och uppmuntra dem att hålla fast 
vid det som fortfarande är rätt och fungerar. 

Vad som skakar om mig är att läsa i kyrkohistorien om hur kyrkornas problem fortsatte trots 
Jesu förmaningar. Många av dem försvann ganska snart in i den blandning av hedendom och 
kristendom som växte fram över hela Medelhavsområdet kring år 300 e Kr, och idag finns 
ingen av dessa församlingar kvar. 

Vi är i svensk kristenhet i allmänhet och Pingströrelsen i synnerhet i en mycket liknande 
situation. Våra pionjärer är borta, våra glansdagar är över, och numera för vi en hård kamp 
för att överleva överhuvudtaget mot alla de yttre och inre fiender som hotar oss. Därför blir 
jag uppskakad när jag läser början av Uppenbarelseboken, och jag ber: "Herre, låt det inte gå 
lika illa för oss som det gick för dem".  Och det räcker inte att vissa postmodernt präglade 
församlingar i storstäderna som satsar enbart på vissa åldersgrupper har en viss framgång -- 
missförstå mig rätt, om dessa människor verkligen blir omvända har vi all anledning att tacka 
Herren för det -- men vad som behövs är ett andligt uppvaknande över hela linjen och en 
återerövring av allt det som våra pionjärer slogs för.  

Jesus sa: "Vakna upp" till församlingen i Sardes. Idag säger han det till pingströrelsen i Sverige 
och Pingstförsamlingen i Lindesberg: "Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är 
kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför 
min Gud." 

Predikan 
1. Brevets avsändare. Det har stor betydelse att man vet vem det är som har skrivit ett 

brev. Om det är från en oviktig person bryr man sig inte om innehållet, men om det är 
från en viktig person får det större betydelse. 

1.1. Han som har Guds sju andar. Detta är en symbolisk bild för att den Helige Ande 
är något som Jesus förfogar över. Anden är också vad församlingen behöver, och Jesus 
vill göra klart för oss att allt av kraft och andligt liv som församlingen behöver för att 
möta alla sina utmaningar finns hos honom som skrivit brevet till oss. 

 Uttrycket "församlingarnas änglar" kan syfta på lokala församlingsledare eller särskilda änglar, kanske 2

skyddsänglar, som var knutna till varje lokal församling. Det troligaste är att det är lokala församlingsledare som 
avses, därför att en ängel har föga nytta av den information som Jesus vill förmedla till församlingen. Ordet 
ängel kan också översättas med "budbärare".
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1.2. Han som har de sju stjärnorna. Oavsett vad de sju stjärnorna syftar på så är 
budskapet till oss också det att Jesus har kontroll över församlingarna, därför att han 
håller deras änglar i sin hand. Han är ju huvudet för kroppen, och det är han som 
ytterst styr utvecklingen i församlingen. 

1.3. Han som känner församlingens gärningar. Jesus inte bara har kontroll över 
församlingarna, han känner dem också innan och utan. Det finns ingen del av en 
församling som han inte har full insyn i, och han ser det som vi människor inte ser. 
Människor bedömer gärna saker efter ytan, men Herren ser till hjärtat innanför allt 
det där yttre. Därför vet han också vad som behöver göras när saker och ting inte 
fungerar, och det är ju därför han hör av sig till församlingen i Sardes. 

1.4. Han som skall komma tillbaka som en tjuv. Hela Nya testamentet och kanske 
särskilt Uppenbarelseboken framhåller väldigt tydligt att Jesus skall komma tillbaka. Se, 
jag kommer snart står det överallt. Lika säker som att han kommer snart, så varnar han 
också för att hans tillkommelse kommer att ske hastigt och överraskande, som en tjuv. 
På vår gata har det på sistone varit en del inbrott, och det har lett till att många 
installerat larm i sina hus, så även vi . Att tjuven kunde komma oväntat och bryta sig 3

in berodde på att det inte fanns någon beredskap, ingen vakenhet, och då blir det ett 
bryskt uppvaknande. Jesus varnar för att en församling som inte är redo kommer att 
möta Jesu tillkommelse som en obehaglig överraskning: Du skall inte veta vilken stund jag 
kommer över dig. Märk uttrycket: kommer över dig . En vaken församling skall ryckas upp 4

på himlens moln för att möta Herren, men en församling som inte är redo kommer att 
ställas inför domaren som hastigt kommer över den. Jesus undervisar oss och säger: 
”Herren sade: "Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare 
för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. 
Salig är den tjänaren. Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. Men om 
tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och 
tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, då skall den tjänarens herre komma en dag han 
inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom 
få sin plats bland de trolösa.” (Lukasevangeliet 12:42-46 SFB98) 

2. Problemen som brevet tar upp och hur dessa skall lösas. Jesus Kristus är väldigt praktisk, 
för han nöjer sig inte med en massa teoretiska resonemang utan sätter fingret på de 
faktiska problem som församlingen i Sardes har, och vilka åtgärder som behövs för att lösa 
problemen. 

2.1. Församlingen har namn om sig att den lever men den är död. Det verkar 
som om Sardes var en ganska livaktig församling, kanske var det en stor församling 

 Om någon tycker att det är brist på tro att skydda sig med ett larmsystem istället för att lita på Gud så vill jag 3

bara fråga: "Använder ni bilbälten när ni kör bil?" Någon kanske svarar: "O, ja, men det är ju lag på det!" 
Korrekt, men ingen menar väl att de skulle låta bli att använda bälten även om det inte var lag och istället lita på 
Gud? Att lita på Gud är inte samma sak som att sluta använda sitt sunda förnuft.

 Samma uttryck förekommer i 2:5, 2:16 och handlar också där om en hastig dom över församlingen.4
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med mycket folk, och det var mycket liv och rörelse på mötena och i verksamheten. 
Ändå säger Jesus att församlingen är död -- det är bara på ytan som den ser ut att leva.  

2.1.1. Detta med att fokusera på det yttre verkar vara ett misstag vi ofta gör. Gud sa ju  
till Samuel när en efterträdare till kung Saul skulle utses: Se inte på hans utseende och 
hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människan ser. En 
människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat (1 Sam 16:7). 

2.1.2. Vi vet inte exakt vad problemet med ytligheten i Sardes var, men låt mig dela en 
erfarenhet som kan belysa vad det ungefär skulle kunna ha handlat om. För ett tag 
sedan besökte jag en stor kristen konferens, och jag blev beklämd över den ytlighet 
jag såg. Det fanns inga tårar, ingen fri bön, ingen förkrosselse, endast hög musik, 
blinkande lampor, animationer på vita duken och rökmaskiner, och enda gånger 
någon kanske fick en tår i ögonen var när någon drog ett dåligt skämt från 
estraden. Vidare så skymtade det fram ett oerhört högmod över hur bra rörelsen 
var som anordnade konferensen, och inte i första hand en tacksamhet över vad 
Jesus gjort för oss. Jag sökte upp en av ledarna och sa ungefär så här: "Jag har läst 
att Herrens härlighet uppfyllde templet med rök när det invigdes, att tungor som 
av eld kom över lärjungarna på pingstdagen när Anden föll över dem, att ett dån 
hördes från himlen vid samma tillfälle, osv, men vi verkar ju inte behöva något av 
det där längre eftersom vi ersatt det med allt det här som vi själva kan framställa!" 
Missförstå mig rätt, jag säger inte att man aldrig kan använda sig av dessa olika 
saker, men när de här mänskliga medlen ersätter vad Gud skall göra och ge oss, då 
är det stora fara -- för då skapar vi en yttre illusion av att det är verkligt andligt liv, 
men i själva verket är det dött! För det finns ingen bön, ingen fri lovprisning, inga 
tårar, ingen böjer knä längre, och det som förkunnas är ett ytligt "må-bra-
evangelium" som inte kan frälsa någon, endast få oss att lita på lögnen om att "allt 
står väl till" medan vi stapplar mot förtappelsen tillsammans med den värld vi 
blivit kallade att vinna för Gud. 

2.2. Församlingens gärningar är inte fullkomliga inför Gud. Den främsta 
anledningen till de skarpa orden från Jesus angående bristen på andligt liv i 
församlingen i Sardes är att deras gärningar inte är fullkomliga (längre) inför Gud.  

2.2.1. Vad menar han egentligen? Vi kan se att Jakobs brev säger samma sak: Så är 
också tron i sig själv död, när den är utan gärningar (Jak 2:17). Detta betyder inte att 
frälsningen är beroende av våra gärningar i sig, men vad Jesus vill säga är att 
endast den tro som får sitt uttryck i goda frukter kan betecknas som äkta.  

2.2.2. Frälsningen beror inte av något att än omvändelse och tro, men en sann 
omvändelse och en sann tro kommer att bära frukt i form av goda gärningar i 
människans liv: På deras frukt skall ni känna igen dem (Matt 7:21). Församlingen hade 
blivit som ett halvdött träd, som kanske såg levande ut med mycket vackra 
blommor och gröna blad, som som ruttnade på insidan och som bar dåligt med 
frukt och sådan frukt som inte gick att äta. 
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2.2.3. Vi vet inte exakt vad bristen på goda gärningar berodde på i Sardes, men vi kan 
lära oss av vad Jesus säger till församlingen i Efesus strax innan: Men det har jag emot 
dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig 
och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och 
flytta din ljusstake från dess plats. (Upp 2:4-5) Församlingen i Efesus, och kanske i 
Sardes också, hade slutat älska Jesus som man gjort den första tiden, och detta 
ledde till att det andliga livet inte flödade längre och gav upphov till god frukt. 

2.2.4. Är det bristen på kärlek till Jesus som är orsaken till alla våra problem? 
Likgiltigheten, apatin, ytligheten, ointresset för Guds verk, det låga engagemanget 
för församlingen? När Petrus skulle upprättas efter sin förnekelse av Jesus och få 
uppdraget att vara en ledare i Guds församling frågade Jesus honom tre gånger: 
"Petrus, älskar du mig?" Och sann kärlek till Jesus kommer att visa sig i sann kärlek 
till 1) hans församling, och 2) de förlorade ute i världen. Om vi älskar Jesus 
kommer gärningarna automatiskt. Att tjäna Gud blir en förmån, vår största 
glädje. 

2.3. Församlingen som helhet sover och behöver väckas och hållas vaken. 
Brevet till Sardes är ett "väckelsebrev", där Jesus vill väcka en sovande församling. En 
väckarklocka. Och det är egentligen vad sann, biblisk och sund väckelse handlar om: 
att församlingen vaknar upp från en andlig sömn. 

2.3.1. Församlingen behöver väckas från slöhet, likgiltighet och apati -- rätt diagnos! 

2.3.2. Församlingen behöver hållas vaken så att den inte somnar igen -- chocken över 
diagnosen får inte leda till att man förnekar den! 

2.3.3. Församlingen behöver få rätt medicin mot den förrädiska sömnaktigheten 

2.3.3.1. Kom ihåg vad du har tagit emot och hört -- vänd tillbaka till det evangelium 
om Jesus som en gång var anledningen till att församlingen kom till, att Kristus 
dog för våra synder enligt Skrifterna, att han uppstod på tredje dagen enligt 
Skrifterna och att han visade sig (1 Kor 15) 

2.3.3.2. Håll fast  vid det -- släpp inte taget om det evangelium vad som än händer. 5

2.3.3.3. Omvänd dig -- tänk annorlunda, ångra dig, ompröva 

3. De löften som avsändaren ger. När Jesus tar itu med problemen i Sardes är han också 
noga med att peka på utvägar och lösningar, samt uppmuntra den lilla flock i mitten av 
eländet som faktiskt inte somnat in med de andra utan som sett åt vilket håll det varit på 
väg, och som kanske försökt göra något med inte blivit tagna på allvar. Du har några få  i 6

Sardes, säger Jesus, som inte blivit nedsmutsade av allt det där som drabbat församlingen 
som helhet. Majoriteten hade gått vilse, men det fanns en liten minoritet som var vaken. 

 Det grekiska ordet för håll fast är tereo och betyder hålla fast, behålla, bevara, bevaka och används bland annat i Apg 5

12:5 där det står att Petrus hölls kvar i fängelset.

 Det grekiska ordet för några få är oligos och betyder klen, kort, liten och är samma ord som Jesus använder i Matt 6

7:14 där han talar om att det är en smal väg som leder till livet och det är få som finner den.
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3.1. De som inte smutsat ner sina kläder skall få vandra med Jesus klädd i vita 
kläder. Dessa få som inte hade somnat, och de som var villiga att vakna upp och 
omvända sig, skall bli räddade för evigheten -- det är vad Jesus säger här. Att få vandra 
med Jesus i vita kläder är en beskrivning av det himmelska tillstånd som skall skänkas 
var och en som omvänder sig och tror på Jesus.  

3.1.1. Att få vandra med Jesus handlar nog inte så mycket om att bara gå runt, runt i 
den himmelska staden, utan är ett sätt att beskriva en djup och gränslös 
gemenskap med Jesus. Vi läser om Hanok, som vandrade med Gud, och 
vandringen fortsatte ända in i himlen: Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud 
fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom (1 Mos 5:24). 

3.1.2. I vita kläder är också ett symbolspråk för att förklara det rena tillstånd som denna 
djupa gemenskap med Jesus skall ske, totalt fritt från synd och orättfärdighet. 
Bibeln talar mycket om att de vita kläderna är bröllopskläder som vi behöver för 
att kunna komma in till den himmelska bröllopsfesten, men den betonar också det 
faktum att det är kungen själv som förser oss med dessa vita kläder. 

3.1.3. De är värdiga -- här upprepas bara det vi redan har sett, nämligen att grunden för 
detta löfte ligger i att de inte blivit nedsmutsade och somnat in som resten av 
församlingen. Jesus skickar ju det här brevet till sin egen församling, men det 
framgår tydligt att de allra flesta inte var värdiga och därmed riskerade att gå 
förlorade! 

3.2. Den som segrar skall inte strykas ur livets bok utan deras namn skall 
Jesus kännas vid inför Fadern. Här upprepas löftet från föregående punkt med 
andra ord.  

3.2.1. Den som segrar är ett vanligt uttryck i Uppenbarelseboken och återkommer 8 ggr 
och handlar om den som som är vaken intill slutet och vilka löften Herren Jesus 
ger (2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21, 21:7).  

3.2.2. Här är det specifika löftet det att den som segrar inte skall strykas ur livets bok, 
och att Jesus skall kännas vid deras namn inför Fadern. Vill jag besöka kungen i 
Stockholm och gå på middag i hans hem, då räcker det inte med att jag själv vet 
en massa saker om kungen. Vad som krävs är att kungen känner mig vid namn, 
och har skrivit upp mig på sin gästlista. 

Avslutning 
När vårt första barn föddes och han vaknade på nätterna och skrek, så hände det alltför ofta 
att jag vaknade till som hastigast och frågade min fru: "Vill du ha hjälp med något?" och 
innan hon svarat hade jag vänt mig om och somnat om igen. 

Min största fruktan inför vad som händer nu är att vad jag försökt förmedla till oss idag 
enbart skall ruska om oss för stunden, för sedan vänder vi oss om och somnar om på andra 
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sidan. Jag fruktar att en del av oss kommer att gå härifrån idag med åsikter om både musiken 
och predikans framförande, eller predikanten själv, men utan att det man har hört kommer 
att förändra någonting. Livet kommer att fortsätta precis som vanligt. Jag vill dock vädja till 
oss alla: låt oss inte gå härifrån idag utan att ha ställt oss frågan om det är sanningen vi har 
hört idag. Och är det sanningen, då hjälper inga undanflykter. Det är inte ordets hörare som blir 
saliga, utan ordets görare. Det betyder inte, som vi redan sett, att frälsningen är baserat på 
gärningar, för frälsningen bygger enbart på omvändelse och tro. MEN: beviset för att vi 
verkligen omvänt oss och verkligen tror är att våra gärningar förändras: Var ordets görare, inte 
bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man 
som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast 
hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk 
hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. (Jakobs brev 1:22-25) 

Jesus kommer snart, det är dags att vakna. Och att hålla sig vaken och tjäna Gud i väntan på 
att Hans Son skall komma igen. Amen, kom Herre Jesus! 

Att eventuellt samtala om vid hemgruppen 
• Hur håller en kristen församling sig vaken i en tid som vår? Var ligger de största farorna för 

andlig sömnaktighet i vårt samhälle? 

• Sardes var under antiken ett centrum för handel med och tillverkning av ull och textilier. 
Fundera över varför Jesus använder bilden av "kläder" och "vita kläder" i sitt brev till 
församlingen i Sardes, och vad det symboliserar. 

• Vad betyder vers 6: Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna ?
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