Uppenbarelseboken kapitel 3B

BUDSKAPET

TILL

FÖRSAMLINGEN I

SARDES

Den förvärldsligade och andligen döda församlingen
TEXTKOMMENTARER

Upp 3:1 B2000 Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes: Så säger han som har
Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar, det heter om dig
att du lever, men du är död.
Sardes hade på 600-talet f Kr varit huvudstaden i kungariket Lydien, men var på
Johannes tid en stad i tillbakagång och förfall. Den var belägen ca 60 km söder om
Thyatira och var känd för sina färgerier och ylleväverier.
Och skriv till ängeln. Den sjunde uppmaningen att skriva. Den 7:e ängeln.
Så säger han som har Guds sju andar: Uttrycket är ett tillägg till beskrivningen av
Kristus i Upp l:13-16. Sjutalet är ett uttryck för hur den helige Ande är verksam på
olika sätt och symboliserar fullheten av den tredje personen i Gudomen som är den
ena och samma heliga Ande. I Jes 11:2-3 finns en sju-faldig beskrivning av Andens
verksamhet.
RUTA 27:

ANDENS

SJU-FALDIGA VERK GENOM

JESUS:

• På honom skall Herrens Ande vila
• Vishets Ande • Förstånds Ande
• Råds Ande • Starkhets Ande
• Herrens kunskaps Ande • Herrens fruktans Ande
Och de sju stjärnorna: Se kommentar: Upp 1:20
Det heter om dig att du lever, men du är död: Det är en beklagansvärd situation att
ha namnet om sig att leva som en kristen men i verkligheten, i Guds ögon, vara död.
Jesus gick mycket hårt åt fariseerna därför att de hade en hycklande och ihålig
gudsfruktan. De hade ett yttre sken utan något äkta innehåll. De levde för att få ära
och pris av människor. Joh 5:44.
NÄRA ATT DÖ

3:2 Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Ty jag har funnit
att dina gärningar inte håller måttet inför min Gud.
Vakna upp: Sardes hade flera gånger blivit intaget av fiender därför att de inte
bevakade sina befästningar. De trodde nämligen att de var så säkra uppe i sin borg på
klippan att de inte kunde bli intagna. Men både Kyros och Epifanes överraskade dem
med soldater som klättrade upp och fann en stig bland de branta klipporna och intog
deras befästning under nattetid. Därför var ordet vaka ett mycket relevant ord i Sardes.
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– Ordet väckelse förekommer inte ordagrant i Bibeln, men Jesus hade ett verkligt
väckelsebudskap till Sardes. Det gällde att vakna upp och se sin rätta belägenhet, sin
synd och sitt avfall och att sedan hålla sig vaken, vilket är avgörande om väckelsen
skall bära någon varaktig frukt.
Stärk det som finns kvar och som var nära att dö: Hoppet var ännu inte helt ute för
Sardes. Det fanns fortfarande livstecken bland dem, som om de styrktes skulle kunna
rädda dem från döden. Herren har den rätta medicinen för den döende patienten. En
andesmord förkunnare som förmedlar Andens eld och kraft kan göra underverk i en
andligt döende församling.
Ty jag har funnit att dina gärningar inte håller måttet: Sardes hade somnat in i en
andlig dödssömn. Det fanns ingen eld, ingen andlig gnista. De var likgiltiga, försoffade
och bekymmerslösa över sin andliga ställning. Därför blev också deras gärningar
ofullkomliga inför Gud. De levde samma liv, i lustar och begär, som världens barn
runtomkring dem gjorde. Församlingen var förvärldsligad. Det fanns ingen skillnad
mellan moral och livsstil bland kristna och icke kristna.
– Jesus skall en dag presentera församlingen inför Fadern, inför sin Gud, och då blir
det en församling vars gärningar är fullkomliga inför Gud. Genom tron på Kristi
försoning skall de stå inför tronen utan synd, utan något fel eller ofullkomlighet. Den
gärning som åstadkommer allt detta är trons gärning. När folket frågade Jesus vad de
skulle göra för att utföra Guds verk (l917: gärningar) svarade Jesus: ”Detta är Guds
verk att ni tror på honom som han har sänt.” Joh 6:28-29. Faran i Sardes var att de höll
på att förlora tron genom att de levde efter världen istället för efter Guds ord.
Inför min Gud: Ibland använde Jesus ordet Gud om sin Fader. Joh 20:17. Det fråntar
inte Jesus hans gudom och jämställdhet med Fadern men visar på att Jesus har en fin
inbördes relation av ära och upphöjelse hos Fadern.
KOMMA SOM EN TJUV

3:3 Kom ihåg vad du har hört och tagit emot, och bevara det och vänd om. Ty om du
inte vaknar, skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag
kommer över dig.
Kom ihåg vad du har hört och tagit emot: Gr lamba’no = ta emot, ta till sig, ta i
besittning, gripa ta fast, anförtro (1917: hur du undfick ordet). Genom den väckelse
som uppstod i Efesos, fick hela Mindre Asien höra evangelium. Apg 19:10. Enligt
Apg 19:20-22 sände Paulus sina medhjälpare Timotheos och Erastos till Makedonien.
På liknande sätt kunde Paulus även ha sänt sina medhjälpare till städerna runt Efesos,
inklusive Sardes, för att predika evangelium.
– Det kunde mycket väl vara Paulus predikan för handelsresande från Sardes på
besök i Efesos, som blev grunden till församlingen i Sardes. Paulus predikade om tron
på Kristi försoning på korset som grunden för frälsning. Han predikade om omvändelse
för att mottaga syndernas förlåtelse och hans tal var inte grundat på mänsklig visdom
utan var en förkunnelse i ande och kraft. l Kor 2:2-5. – ”Kom ihåg vad du har hört!”
Bevara det: Det är viktigt att inte endast vara ordets hörare utan också dess görare.
Trons lydnad är en viktig del av förkunnelsen. Rom 1:5, 16:26. ”Kämpa för den tro
som en gång för alla har anförtrotts ( gr paradi’domi= överlämna, anförtro) de
heliga”. Jud v3
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– Det är den kristna läran (tron) som vi har fått ta emot, som har anförtrotts oss
(paradi’domi) och som vi har i vår ägo, som vi skall kämpa för och bevara. Paradi’domi
är samma ord som användes när man deponerar (anförtror) pengar i en bank.
Och vänd om! När människan ödmjukar sig, ångrar sina synder och vänder sig till
Herren med bön om nåd och rening, så finns det frälsning och full upprättelse. Ps
32:5.
Ty om du inte vakar: Jesus uppmanade sina lärjungar ofta att de skulle vaka och
bedja. I Mark 13:33-37 står det i anslutning till Kristi återkomst: ”Se till att ni håller
er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om
det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp
(vakna), så han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag
säger till alla: Håll er vakna.”
Skall jag komma som en tjuv: Uttrycket syftar inte här på Kristi återkomst utan på en
plötslig dom över Sardesförsamlingen om de inte vände om.
– Bilden om att komma som en tjuv hade stark genklang för innevånarna i Sardes.
De hade nämligen ofta blivit överraskade mitt i natten av tjuvar. Staden låg på en
bergsplatå som borde vara en säker borg. Men tyvärr var bergarten så lös att tjuvar
kunde få fäste och klättra upp för den branta bergssidan och överraska sardesborna
under natten.
Jag kommer över dig (med straffdom): Till Sardesförsamlingen var uppmaningen
till omvändelse mycket befogad och absolut avgörande för deras frälsning.
Församlingen var nära att helt dö ut i förvärldsligande och fullkomlig likgiltighet för
andliga ting – en förlamande sömn till döds.
VITA KLÄDER

3:4 Men du har några få i Sardes som inte har fläckat sina kläder, och de skall
vandra med mig i vita kläder eftersom de har förtjänat det.
Några få: På Elias tid fanns det 7000 som inte hade böjt knä för avguden Baal. Under
vedermödans tid skall det finnas 144 000 i Israel som följer Lammet varhelst det går.
Även i Sardes hade Herren sina trogna, men de var endast några få. Säkerligen led de
över förfallet i församlingen liksom Lot en gång led i sin rättfärdiga själ över omoralen
och gudlösheten i Sodom och Gomorra.
Som inte har fläckat sina kläder: Den som sover andligen eller är andligen död, låter
köttets lustar och världens begärelser taga överhanden till att begå allehanda synder
i både tanke, ord och gärning, varmed de fläckar sina kläder. Men den som har fläckat
sina kläder kan två dem vita i Lammets blod. Upp 7:14. Genom syndabekännelse och
bön om rening och förlåtelse tages syndafläckarna bort.
Vandra med mig i vita kläder: Frälsningen är bildlikt framställd i form av en vit
klädnad, lik en bruddräkt, som syftar på brudens renhet och oskuld. Att få vandra med
Jesus i vita kläder i himmelens land, fullkomligt rättfärdiggjord och syndfri måste i
sig själv vara en himmelsk upplevelse.
Eftersom de förtjänat det: (1917: Värdiga.) Egentligen har ingen förtjänat den eller
är värdig att mottaga denna vita dräkt, men de kristna får den av nåd för Jesu skull om
vi är redo, bedjande och vakande och lever det nya livet i gemenskap med Kristus i
Anden.
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3:5 Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder, och jag skall inte stryka hans namn
ur livets bok, och jag skall kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans
änglar.
Den som segrar: Det finns löften till segervinnarna i varje församling. Sammantaget
gäller dessa löften för alla segervinnarna.
Kläs i vita kläder: Sardes var känd för sin klädnadstillverkning. De var specialister
på att färga ull och de var de första som framställde svart ylletyg. Men att framställa
en vit klädnad, fullkomligt bländande vit utan någon fläck, var på den tiden ett ännu
större konststycke än att färga ullen svart.
RUTA 28: DE VITA KLÄDERNA SYMBOLISERAR TRE SAKER:

• Renhet. Jesus Kristus ger oss renhet genom försoningen på korset.
• Fest. Frälsningen ger oss visshet och glädje.
Vår gemenskap med Gud i rättfärdighetens vita kläder blir en fest.
• Seger. De vita kläderna är också segerns kläder och symbol.
Inte stryka hans namn. Löftet är givet till segervinnarna. Att vara med i Guds
församling som en andligen död medlem garanterar ingenting. Risken finns att namnet
utplånas i livets bok även om det står kvar i församlingsmatrikeln.
Herren är säkert ovillig att utplåna någons namn som en gång skrivits in i livets
bok, men talesättet en gång frälst, alltid frälst med garanterad evig frälsning, har inte
full täckning i Guds ord. Annars skulle Herren här använda sig av ett meningslöst hot.
Enligt 2 Mos 32:32-33 kan Herren utplåna namn ur sin bok. Han säger om dem som
hade syndat: ”Honom vill jag utplåna ur min bok.” En liknande varning ges i Upp
22:18-19 för dem som tager någonting bort ifrån profetian i denna bok.
* I antiken hade man register över invånarnas namn. När någon dog ströks det
namnet ur registret. De kristna har sina namn registreade i livets bok i himlen. Den som
intill änden bevarar tron på syndaförlåtelsens och reningens nåd genom tron på Kristi
kors behöver aldrig riskera att få sitt namn struket i boken.
Livets bok: När någon tager emot Kristus som sin Frälsare, skrives hans namn in i
himlen i livets bok. Luk 10:20
Jag skall kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar: Uttrycken
finns även i Matt 10:32-33:
”Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid
inför min Fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna honom skall
jag förneka inför min Fader i himlen.”
”Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom
skall också Människosonen skämmas för, när han kommer i sin Faders härlighet med
de heliga änglarna.” Mark 8:38.
3:6 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna.
Hör vad Anden säger. De femte uppmaningen att höra.

115

RUTA 29:

SAMMANFATTNING AV BUDSKAPET TILL SARDES:
Sex negativa saker:
1. Namnkristna
2. Sovande
3. Ofullkomliga gärningar
4. Namnet om sig att leva men var döda
5. Fläckade kläder
6. Nära att dö
En positiv sak:
7. Några få är värdiga

VAD SÄGER ANDEN TILL FÖRSAMLINGARNA?
På vilket sätt var budskapet förankrat och tillämpat på sardesbornas situation?
• Sardes var en döende stad.
Det är möjligt att en allmän likgiltighet
och hopplöshet inför stadens framtid även grep de kristna.
• Uttrycket som en tjuv om natten
var något som sardesborna ofta hade upplevat.
• Talet om vita kläder
hade en stor relevans i vävarstaden Sardes.
Eftersom församlingarna är i pluralis,
gäller budskapet inte endast Sardes utan är ett tidlöst budskap t
ill alla församlingar i samma situation.
På vilket sätt kan varningen till Sardes ha aktualitet
och likheter med dagens församling?
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Sardes: Och skriv till ängeln för
församlingen i Sardes:
”Så säger han som har
Guds sju andar och de sju stjärnorna:
Jag känner dina gärningar, det heter
om dig att du lever, men du är död. Vakna
upp och stärk det som finns kvar och
som var nära att dö. Ty jag har funnit
att dina gärningar inte håller måttet
inför min Gud."

NAMN OM DIG
ATT DU LEVER

Namn
kristna

Sovande

Ofullständiga
gärningar

MEN DU ÄR

Fläckade
kläder

DÖD

Dina gäningar
håller inte måttet
inför Gud!
Den som segrar
och jag skall inte stryka
och jag skall kännas vid hans namn
Hör vad Anden säger

Nära
att dö

Några få
är värdiga

Vakna upp!
Stärk det som
finns kvar!
skall alltså kläs i vita kläder,
hans namn ur livets bok,
inför min Fader och inför hans änglar.
till församlingarna!

Sardes
(5) Sardes – den sovande och döda församlingen
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