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Kap. 48 – “Se, Jeg står for døren 
      og banker”

 I Åpenbaringsboken finner vi, som vi har sett, beskrivelsen av tre innsyn 
som Johannes fikk i den himmelske helligdom (jf. Kap. 33). Tre ganger fikk han 
se Jesus i Det helligste. Etter hvert innsyn fulgte en fremstilling av viktige hendel-
ser i fremtiden, inndelt i perioder symbolisert av henholdsvis syv menigheter, syv 
basuner og syv segl. Vi har sett hvordan brevet til den sjette menigheten, Filadelfia, 
refererte til begivenheter som fant sted i 1844 (jf. Kap. 39). I dette brevet finner vi 
budskapet om:

• ...at døren til Det aller helligste ble åpnet, mens døren til Det hellige 
ble lukket: ”Dette sier ... Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og 
lukker igjen og ingen åpner opp. ... Se, Jeg har satt foran deg en åpnet 
dør, og ingen kan lukke den igjen.” (Åp. 3, 7-8)

• ...at Jesus mottok herredømmet over herlighetens rike (”Davids nøk-
kel”): ”Dette sier ... Han som har Davids nøkkel...” (Åp. 3, 7)

• ...at hele verden blir prøvet av Gud gjennom et spesielt budskap: ”...den 
prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som 
bor på jorden.” (Åp. 3, 10)

• ...at en liten gruppe mennesker, til tross for majoritetens fiendtlige 
holdning til deres standpunkt, likevel holder fast på Guds ord (ikke 
menneskelige læresetninger) og ikke fornekter Ham til tross for den 
prøvelsen de gjennomgår: ”For du har liten styrke, og du har holdt fast 
på Mitt ord, og du har ikke fornektet Mitt navn. ... Fordi du har tatt vare 
på Mitt ord om utholdenhet, vil Jeg også holde deg borte fra [egentlig: 
”ta vare på deg i”, se egen rute i Kap. 39] den prøvelsens time som skal 
komme...” (Åp.3, 8. 10)

• ...at enden er nær og Jesus derfor snart kommer igjen: ”Se, Jeg kom-
mer snart...” (Åp. 3, 11)

 I brevet følger også en oppfordring om å ”holde fast” på det man i denne 
tiden har funnet. Begrunnelsen er at disse tingene har betydning for ens frelse:

”Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din.” (Åp. 3, 11) 
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 Etter at Johannes har fått høre budskapet til Filadelfia-menigheten, får 
han høre et nytt budskap som rettes til de kristne som lever i tiden etter 1844. 
Treffende nok kalles den syvende menigheten for Laodikea, som betyr ”folket 
dømmes” (gr. laos – ”folket”; dike – ”domshandling”, ”rettferdig”, ”straff ”). Det er 
i denne perioden den undersøkende dom finner sted i himmelens helligdom (jf. 
Kap. 36 og Kap. 37). 
 I den jordiske helligdomstjenesten var den store forsoningsdagen en alvors-
preget dag med selvransakelse, ydmykelse og anger over synd. Dette skulle være 
en illustrasjon for de kristne som lever mens den store forsoningsdagen foregår i 
himmelens helligdom. Men budskapet til Laodikea-menigheten viser at få bekjen-
nende kristne har forstått alvoret av den tiden de lever i. Slik er Jesu budskap til 
dem, som Johannes blir bedt om å skrive ned:

”Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du 
enda var kald eller varm! Derfor, fordi du er lunken og verken kald el-
ler varm, vil Jeg spy deg ut av Min munn. Fordi du sier: ”Jeg er rik, har 
fått overflod og har ikke behov for noe,” og ikke vet at du er elendig, 
ynkelig, fattig, blind og naken...” (Åp. 3, 15-17)

 Disse menneskene har ikke tatt avstand fra Gud. Men de har heller ikke 
overgitt seg fullt og helt til Ham. De tror de har det de trenger, og ser derfor ikke 
sitt behov for selvransakelse, omvendelse og en helhjertet overgivelse til Frelseren. 
Derfor har de heller ikke bedt om det. Budskapet om ”Fred, fred!” gir dem en 
falsk trygghet av å være rike, ha overflod og ikke ha behov for noe. Men de er like 
”elendig, ynkelig, fattig, blind og naken” som en hvilken som helst synder som ikke 
bekjenner seg til kristendommen. Verken bekjennelsen eller troen på at alt er i 
orden, kan frelse dem. De mangler overgivelse, rettferdiggjørelse og helliggjørelse. 
De mangler den nye fødsel.

”Jeg vet om gjerningene dine. ...fordi du er lunken og verken kald eller 
varm, vil Jeg spy deg ut av Min munn...”

 Jesu budskap til menneskene i den siste tid er ikke ”Fred, fred!”, men ”Lytt 
til lyden av basunen!”. Det er en alvorlig tid vi lever i, og vi er nødt til å forholde oss 
til det. Men hva skal vi så gjøre? Hva er løsningen på vårt problem?

”Men likevel, selv nå, sier Herren, vend om til Meg av hele deres hjerte, 
med faste, gråt og klage.” (Joel 2, 12)

 Sammen med det egentlig svært så alvorlige budskapet i Åp. 3, 15-17, 
kommer Gud også her med en løsning på problemet, slik Han gjør i Joels bok. Jesus 
går stadig i forbønn for menneskene i Det aller helligste av himmelens helligdom. 
Det er fortsatt mulig å vende om og bli frelst. Til Laodikea-menigheten lyder det 
gledelige budskapet:

”...så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli 
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rik, og hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke 
skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se.” 
(Åp. 3, 18)

 Jesu råd er en fremstilling av frelsesplanen i hele dens fylde. Da Adam og 
Eva syndet mot Gud, oppdaget de at de var nakne (1. Mos. 3, 7). Denne naken-
heten var det synlige uttrykk for deres syndighet. De forsøkte å dekke seg med 
sammenflettede fikenblader, men det var ikke nok. Da Gud oppsøkte dem i hagen, 
gjemte de seg likvel for Ham. De visste at de var nakne, og de fryktet for dommen. 
Men Gud laget klær til dem av skinnet til et dyr, det første fysiske symbol på sted-
fortrederen som skulle komme. Slik ble det vist at den eneste muligheten for frelse 
kommer fra Gud. Rettferdiggjørelsen illustreres ved at deres nakenhets skam blir 
fjernet og de igjen blir påkledd (jf. Kap. 6). Jesu råd til Laodikea-menigheten er at 
de kjøper hvite klær fra Ham. At klærne er hvite illustrerer et fravær av synd, noe 
kun Han kan gi (jf. Jes. 1, 18 og Åp. 7, 14).
 Den rikdom som Laodikea-menigheten mangler, er det gull som bare 
kan fås fra Jesus. Det handler om helt rent gull, ”gull renset i ild”. I et brev til de 
troende i Lille-Asia, forsøker Peter å vende deres oppmerksomhet mot håpet om 
den uforgjengelige arven og frelsen som alle kristne kan se frem til, og som vil bli 
”åpenbart i den siste tid”. Selv om livet her og nå er vanskelig, vil de ”ved Guds kraft 
[bli] bevart ved troen” (1. Pet. 1, 5). Med referanse til hvordan gull renses i ild for å 
bli rent, skriver Peter om hvor viktig det er at de kristne, gjennom personlig erfar-
ing, utvikler en ren og ekte tro:

”Over dette [håpet om arven og frelsen] jubler dere, selv om dere nå, en 
liten stund, om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøv-
elser, for at den prøvede ekthet i deres tro – som er så mye mer dyrebar 
enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild – må bli funnet til lov, 
pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.” (1. Pet. 1, 6-7)

 Dette er en erfaring som alle kristne må ha dersom de skal kunne ha ”fri-
modighet på dommens dag”, som  Johannes skriver (1. Joh. 4, 17). Johannes viser 
også hvor relatert dette er til at kjærligheten blir fullkommen i oss, altså at den ikke 
inneholder noe urent (jf. Kap. 17). Dette er sann helliggjørelse. Det handler om 
gjenskapelse i Guds bilde. Johannes skriver:

”...For som Han er, slik er vi i denne verden. Det er ingen frykt i kjærlig-
heten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten 
regner med straff. Men den som frykter, er ikke gjort fullkommen i 
kjærlighet.” (1. Joh. 4, 17-18)

 Den tredje tingen som er nødvendig for frelsen, blir av Jesus kalt ”øye-
salve”. De kristne som Laodikea-budskapet rettes mot, beskrives som ”blinde” (Åp. 
3, 17). De kan ikke se at de i virkeligheten mangler det som vil gjøre dem rike (tro-
ens og kjærlighetens rensede gull) eller det som vil dekke deres nakenhet (Kristi 
rettferdighets kledning). De ser ikke sine synder, sitt behov for en frelser eller den 
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sannhet som finnes i Bibelen. Bildet med blindhet – å ikke kunne se – brukes ofte i 
Bibelen for å illustrere at mennesker er i en slik tilstand, åndelig sett. Vi finner det 
for eksempel i Jesajas bok:

”Vi famler etter veggen som blinde, vi famler som om vi ikke hadde 
øyne. Ved høylys dag snubler vi som i tussmørke. ...  For våre overtred-
elser er blitt mange fremfor Deg, og våre synder vitner imot oss. ... Ja, 
retten er drevet tilbake, og rettferdigheten står langt borte. ... Slik er det 
når sannheten blir borte...” (Jes. 59, 10. 12. 14-15)

 Jesus brukte dette bildet for å beskrive de skriftlærde og fariseerne, men-
nesker som ble anerkjent som religiøse lærere, men som likevel ikke kunne se den 
sannhet som Skriftene formidlet. Derfor var de dårlig egnet til å veilede resten av 
folket.

”...De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, vil 
begge havne i en grøft.” (Matt. 15, 14)

”Blinde veiledere, som siler ut myggen og sluker kamelen.” (Matt. 23, 
24, se også v. 16-19)

 Problemet var ikke at de ikke kunne lese eller ikke hadde lest Skriftene og 
visste hva som stod i dem. Problemet var at de manglet det som kun Gud kunne 
gi dem, nemlig evnen til å virkelig forstå det som stod skrevet der. De trodde de 
var rike og hadde overflod, men i virkeligheten manglet de forståelse for sin sanne 
tilstand og for Guds frelsesvei og hva den innebar i praksis. En tilsvarende mangel 
finnes hos mange kristne i dag. Det er en av grunnene til at budskapet om ”Fred, 
fred!” slår så godt an. Men ”når en blind leder en blind, vil begge havne i en grøft”.
 I sitt første brev til menigheten i Korint, viser Paulus hvordan vi men-
nesker ikke kan forstå Guds visdom uten at Den Hellige Ånd viser oss:

”Men Gud har åpenbart det [sannheten om frelsen og frelsesplanen, jf. 
v. 7] for oss ved sin Ånd. ... For hvilket menneske kjenner det som hører 
et menneske til, uten menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller 
ingen som kjenner det som hører Gud til uten Guds Ånd. 

Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at 
vi skal kjenne det som av nåde er blitt gitt oss av Gud.  ...det naturlige 
menneske tar ikke imot de ting som hører Guds Ånd til, for de er som 
dårskap for ham. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes 
åndelig.” (1. Kor. 2, 10-12. 14)

 Det Paulus her beskriver, er den samme øyensalven som Jesus råder de 
kristne i den siste tid til å kjøpe fra Ham. Vi trenger ”den Ånd som er fra Gud, for 
at vi skal kjenne det som av nåde er blitt gitt oss av Gud”. Uten denne øyensalven 
vil vi ikke forstå disse ting. De ”åndelige ting” kan nemlig bare ”bedømmes ånde-
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lig”. Til sammenlikning er det ingen av oss som vet hva et annet menneske tenker 
eller føler, uten at vedkommende forteller oss det, enten gjennom ord eller med 
andre signaler. ”Slik er det heller ingen som kjenner det som hører Gud til uten 
Guds Ånd,” skriver Paulus. Vi trenger Guds Ånd for å forstå Guds vilje, karakter 
og planer. Jesus beskrev Den Hellige Ånd som ”Talsmannen” (jf. Joh. 14, 16-17). 
Hans oppgave var nettopp det å hjelpe menneskene til å forstå sannheten om Gud 
og frelsesplanen:

”Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele 
sannheten. For Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det Han hører skal 
Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han skal 
herliggjøre Meg, for Han skal ta av det som er Mitt og forkynne det for 
dere. Alt det som Faderen har, er Mitt. Derfor sa Jeg at Han skal ta av 
det som er Mitt og forkynne for dere.” (Joh. 16, 13-15)

 Gud ønsker å åpenbare sannheten for menneskene (jf. Kap. 38). Han vil 
derfor åpne de blindes øyne (jf. Jes. 35, 5; 42, 16; Sal. 146, 8). En av profetiene om 
Messias lød:

”Se, Min tjener som Jeg holder oppe, Min utvalgte, i Ham har Min sjel 
velbehag. ... Jeg, Herren, har kalt Deg i rettferd, og holder fast i Din 
hånd. Jeg bevarer Deg og gir deg som en pakt for folket, og et lys for 
folkeslagene, for at Du skal åpne blinde øyne, og føre fanger ut av feng-
slet, og føre dem som sitter i mørke, ut fra fangehuset.” (Jes. 42, 1.6-7)

 Jesu budskap til Laodikea-menigheten, de kristne som lever mens den 
store forsoningsdagen pågår i himmelen, er altså et advarende budskap på samme 
måte som det som ble formidlet av profeter som Joel, Jesaja og Sefanja (se tabell). 
Jesus beskriver faren ved å fortsette i synd og likegyldighet (”fordi du er lunken..., 
vil Jeg spy deg ut av Min munn”), og Han viser løsningen på menneskenes pro-
blem. Ennå gjør Han tjeneste i Det aller helligste. Ennå er det mulig å omvende seg. 

”Fordi ... du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, så råder Jeg deg 
til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær, 
så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og 
øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se.” 

 Budskapet til Laodikea-menigheten illustrerer Guds karakter. Han er 
rettferdig og vil dømme med rettferdighet. Men Han er også ”barmhjertig og nå-
dig, sen til vrede og rik på miskunn” (jf. Kap. 3 og 2. Mos. 34, 6). Han ønsker å 
frelse menneskene. Derfor denne alvorlige advarselen, og derfor det sterke fokuset 
på tilbudet om frelse. Budskapet fortsetter:

”Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor nidkjær og 
omvend deg! Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst 
og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og 
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han med Meg.” (Åp. 3, 19-20)

 Den eneste døren Gud ikke kan åpne med tvang, er døren til vårt hjerte. 
På samme måte som Han kalte på Adam i Edens hage (1. Mos. 3, 9), kaller Han på 
alle mennesker som lever i dag. Hvordan vi responderer på kallet, er opp til oss. 
Vi kan overse det til fordel for et budskap om ”Fred, fred!”. Eller vi kan gjøre som 
Adam og si: ”Jeg hørte stemmen Din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så 
jeg gjemte meg.” Eller vi kan lytte til Hans stemme, ta imot oppfordringen og åpne 
døren. Først da kan Han komme inn.

”Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner 
døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med 
Meg.” (Åp. 3, 20)

 Så nært er det samfunn Frelseren ønsker å ha med den Han har forløst.
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“...selv nå, sier Herren, 
vend om til Meg av hele 
deres hjerte, med faste, 
gråt og klage. Så flerr 
deres hjerter og ikke 

deres klær! Vend om til 
Herren deres Gud...” 

(Joel 2, 12-13)

Menneskene som lever i 
tiden før Jesu gjenkomst: 
“Herrens dag ... er nær.” 

(Joel. 2, 1)

Menneskene som lever i 
tiden før Jesu gjenkomst: 

“Herrens dag er nær.” 
(Sef. 1, 14)

Menneskene som lever i 
tiden før Jesu gjenkomst 

(etter 1844) 
(Åp. 3)

“Samle dere, ja kom... før 
rådslutningen blir full-

byrdet... Søk Herren, alle 
dere ydmyke på jorden... 
Søk rettferdighet, søk 

ydmykhet. Kanskje dere 
kan bli skjult på Herrens 
vredes dag.” (Sef. 2, 1-3)

Kjøp fra Jesus:
- hvite klær

(rettferdiggjørelse)
- gull (ren/fullkommen 

tro og kjærlighet)
- øyensalve (en åndelig 
forståelse av sannheten) 

(Åp. 3, 18)

“Jeg vet om gjerningene 
dine, at du verken er 
kald eller varm. ...du 
er elendig, ynkelig, 

fattig, blind og naken.” 
(Åp. 3, 15. 17)

“...fordi de har syndet 
mot Herren.” (Sef. 1, 17)

“Herrens dag er stor og 
meget fryktinngytende. 

Hvem kan utholde den?” 
(Joel 2, 11)

“Den dagen er en 
vredens dag, en dag med 
trengsel og nød, ... ruin 
og ødeleggelse,... mulm 
og mørke...” (Sef. 1, 15)

“...fordi du er lunken..., 
vil Jeg spy deg ut av 

Min munn.” 
(Åp. 3, 16)

Sefanja Laodikea- budskapet
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