Uppenbarelseboken kapitel 5

LAMMET

FRAMFÖR TRONEN

Textkommentarer
DEN HIMMELSKA BOKRULLEN

Upp 5:1 B2000 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle
med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill.
Och jag såg i högra handen. Såg nr 7. Den 7:e delsynen.
En bokrulle. Böcker är betydelsefulla även i himlen.
Fullskriven. Guds rådslut är fulländat. Det finns inget att tillägga eller att dra ifrån.
Upp 22:18-19.
Sju sigill. Fullkomligt förseglad. Boken var uppdelad i sju delar med ett insegel för
varje del, så att brytandet av första inseglet ledde fram till det andra inseglet osv.
Innehållet av de sju sigillen är uppenbarade från kapitel 6 till kapitel 10:11.
5:2 Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: ”Vem är värdig att
öppna boken och bryta sigillen?”
Såg. Såg nr 8. Den 8:e delsynen.
En väldig ängel. Den 10:e ängeln omnämnd i Upp. Troligen en speciell tronängel. Uboken har många icke namngivna änglar. Mikael är den enda ängel som nämns vid
namn i boken.
Med hög röst. Röst nr 3. "Hög röst" förekommer 13 gånger i U-boken.
VEM ÄR VÄRDIG

Vem är värdig: Uttrycket är ett viktigt tema i Guds rike. Vi har blivit aktade värdiga
att få del av den nya tidsåldern och i uppståndelsen från de döda genom nåden i
Kristus Jesus. Luk 20:35. Men här var det en fråga om att verkställa avslutningen av
den nuvarande världshistorien.
5:3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se
i den.
– Här angives tre distinkta platser i universum för människor med fullt medvetande.
Bibeln undervisar klart om en evig tillvaro för alla människor efter döden.
• I himlen. Platsen för de själar som genom tron på Kristus har fått sina synder
förlåtna.
• På jorden, där alla kan söka och finna frälsning.
• Under jorden, gr hupokato = under, nedan. Platsen för människor som dött i sina
oförlåtna synder och är där i väntan på domen.
5:4 Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken
och se i den.
Och jag grät häftigt. Johannes grät på grund av bristande insikt. På samma sätt, därför
att han inte visste vem Jesus egentligen var, protesterade Simon från Cyrene när han
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blev tvingad att bära korset åt Jesus. Men när han senare fick uppenbarat att Jesus var
Guds son blev både han och hans hus frälst. Mark 15:21, Rom 16:13. En dag skall
Herren avtorka alla tårar (Jes 25:8; Upp 7:17), och vi skall känna till fullo, såsom vi
själva blir till fullo kända. l Kor 13:12
PRESENTATION AV JESUS KRISTUS –
DET HIMMELSKA LAMMET – VÄRLDENS FRÄLSARE

5:5 Men en av de äldste sade till mig: ”Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda
stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill.”
Han har segrat. Gr nikao = övervinna, besegra, vinna seger. Jesus har vunnit seger
över alla våra fiender – Satan, synden, döden. Kol 2:14-17
Lejonet av Juda stam:
• Juda stam hade benämningen ett ungt lejon. 2 Mos 49:9
• Jesus skulle födas i Juda stam. Mika 5:2
• Jesus är lejonet (fursten, konungen) i Juda stam. Lejonet är en symbol på konungslig
makt och styrka. Jesus är först och främst Sanningens och Rättfärdighetens Konung.
Joh 18:37.
– Ruben var den förstfödde av de 12 bröder som bildade Israels 12 stammar, men
han förlorade sin förstfödslorätt till Josef. Men det var Juda som blev den ledande
stammen och som var främst vid uttåget från Egypten. ”Ty väl var Juda den mäktigaste
bland sin bröder, och en furste blev en av hans avkomlingar.” 1 Krön 5:2. ”För dig,
Juda, skola din faders söner buga sig. (10) Spiran skall icke vika från Juda, icke
härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo.” 1 Mos 49:8-12. Eng
övers.: ”till dess Silo (Messias) kommer.” Silo betyder ”uppenbarelsetältet”. Jesus,
Messias, är Guds uppenbarelsetält (tabernakel, tempel) på jorden. Joh 2:19
Skottet från Davids rot. David var ett ”lejon” i Juda stam, men genom avfall från
Herren kunde inte hans efterkommande besitta Israels tron för någon längre tid. Men
Herren lovade David, att en telning – ett nytt skott – från Isais (Davids fars) avhuggna
stam skulle skjuta skott. Jes 11:1.
– Jesus föddes i Juda stam och av Davids ätt och han blev den konung som för
evigt skall sitta på Davids tron. Maria, Jesu moder, var en ättling av Juda stam. Hennes
släktregister finns i Lukas 3:23-38.
– Jesus kom till jorden på ett övernaturligt sätt. Maria avlades av den helige Ande.
Matt 1:18,20; Luk: 1:35. Jesu verklige fader var Gud, Fader, i himlen. Josef var Jesu
fader efter lagen (fosterfar) och även han var en ättling av David och av Juda stam.
Hans släktregister finns i Matt 1:1-16.
– När Jesus kom första gången till jorden, kom han som en ringa telning. Jes 53:2.
När han kommer för andra gången, då kommer han som Kungars Kung och Herrars
Herre och skall då visa sin makt genom att döma och styra jorden. 1
Han kan öppna boken med dess sju sigill. På grund av sin seger, då han gav sitt liv
och blev det slaktade lammet till världens försoning, är Jesus värdig att öppna
bokrullen. Skriften i bokrullen gäller mänsklighetens öde och Satans och de fallna
änglarnas slutliga dom. Endast Jesus har besegrat Satan och betalat priset för mänsklighetens återlösning från fångenskapen under Satan och köpt människan fri från
syndens lön som är döden.
1

Ruta 12: Sjutton titlar på Jesus i U-boken, kap 1A s40

161

Lammet framför tronen
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LAMMET FRAMFÖR TRONEN

5:6 Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod
ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är
Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden.
Och jag såg. Såg nr 9. Den 9:e delsynen.
Lamm, gr arnion. Lammet är en bild av Jesus såsom Frälsaren. Frälsning genom
Lammets blod (försoning) är ett viktigt huvudtema i hela Bibeln och kulminerar i Upp
där Lammet förekommer 28 gånger.3
Blivit slaktat, syftar på Jesu korsfästelse. Jesus hade märkena kvar efter korsfästelsen
och visade dem efter uppståndelsen. Tydligen kunde Johannes se märkena även i
himlen.
Blivit (1917: varit) slaktat, talar om ett fullbordat försoningsverk. Jesus dog för
våra synder enligt skrifterna och uppstod på tredje dagen för att leva i evighet.
Sju horn. Horn talar om styrka och sju horn om all makt. Jesus sade: ”Mig är given all
makt i himlen och på jorden.” Genom Jesus har allting blivit skapat. Kol.1:16. Efter
det fullbordade försoningsverket på Golgata har Jesus även makt att frälsa alla dem
som genom honom kommer till Gud. Hebr 7:25
Sju ögon, talar om: allseende, allvetande, och att vara allestädes närvarande. De sju
hornen och de sju ögonen ger tillsammans en symbolisk beskrivning av gudomens
härlighet och makt.
RUTA 41:

TRE EPITET PÅ GUDOMEN:

• Allsmäktig (7 horn – Omni-potent)
• Allvetande, allseende (7 ögon – Omni-scient)
• Allestädes närvarande (Omni-present)
GUDS SJU ANDAR

Guds sju andar. Det är inte sju olika andar, utan sju talet talar om fullheten av den
helige Ande, som var över Jesus och verkade genom honom efter att han blev smord
till tjänsten. Matt. 3:16. På honom skulle (fullheten) av Herrens Ande vila. Jes 11:5
• De 7 facklorna, • De 7 hornen, • De 7 ögonen, är alla symboler för den ena och
samma helige Ande som vilade över Jesus. Sjutalat talar om fullheten och
fullkomligheten i den kraft som vilade över Lammet framför tronen.
Har sänt ut över hela jorden, talar om att samtidigt som den tredje personen i gudomen, den helige Ande, vilar över Lammet (Kristus), så är den också samtidigt verksam över hela jorden.
Den helige Ande blev sänd till jorden på pingstdagen efter Kristi uppståndelse och
därmed fullföljdes GT-löftet om en andeutgjutelse över allt kött samt en uppfyllelse
av Jesu löfte till sina lärjungar om att sända en annan Hjälpare som för alltid skulle
vara hos dem.
JESUS BLIR CENTRUM FÖR HÄNDELSERNA VID TRONEN

5:7 Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen.
5:8 Och när det tog boken, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför
Lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas
böner. (1917: skålar, fulla med rökelse; det är de heligas böner.) Ps 141:2; Upp 8:3
2

Ämne 36: Guds lamm, kap 5 s169
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17. Vem är värdig?
Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och
baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en vädlig ängel som ropade ut med hög röst: ”Vem är
värdig att öppna boken och bryta sigillen? Upp 5:1-2 Och jag såg att mitt framför tronen och de fyra
varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Och det gick fram och
tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen.” Upp 5:1-2, 6-7
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De fyra varelsernas och de äldstes tillbedjan av Lammet:
Lammet blev tillbett och ärat inför tronen. Att Jesus blev tillbedd är ett bevis på att
han är Gud. Enligt det första budet får ingen annan tillbedjas utom Herren Gud:”Herren,
din Gud, skall du tillbedja (gr pros-kuneo), och honom allena skall du tjäna.” 5 Mos
6:13, 10:20, Matt 4:10 (1917)
Citat om att Kristus blev tillbedd av lärjungarna efter uppståndelsen:
• ”De... fattade om hans fötter och tillbådo (gr pros-kuneo) honom (Jesus).” Matt
28:9 (1917)
• ”Och när de fingo se honom, tillbådo (pros-kuneo) de honom.” (Jesus) Matt
28:17 (1917)
• ”Då tillbådo (pros-kuneo) de honom... (Jesus).” Luk 24:52 (1917)
Dessa bibelcitat har i den grekiska grundtexten samma ord för att tillbedja som i
det första budet, gr pros-kuneo. Detta visar att lärjungarna tillbådo Jesus och därmed
erkände hans Gudom. I B2000-översättningen har man inte varit konsekvent. I exempel
där Jesus citerar det första budet, Matt 4:10, har man översatt med ”tillbe” men i de
andra exemplen har man översatt med att ”hylla”, ord som Jehovas Vittnen använder
i sin Bibel för att förneka Kristi gudom.3
Andra exempel på att Jesus blev tilltalad och tillbedd som Gud:
• Då svarade Tomas (Jesus): ”Min Herre och min Gud.” Joh 20:28. Jesus motsade
inte Tomas när han kallade honom för Gud.
• ”...för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen
ärar inte heller Fadern som sänt honom.” Joh 5:23
• ”...för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under
jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud Fadern till ära.” Fil
2:10-11
• Om den förstfödde: ”Och alla Guds änglar skola till bedja honom.” Hebr 1:6
Var och en med sin harpa. Sång och musik har en central plats i den himmelska
gudstjänsten. Det finns många musikinstrument, harpor, basuner, trumpeter... Det kan
därför inte vara oandligt att använda musikinstrument i våra kyrkor som en del extrema kristna velat hävda.
• Upp 5:8 = 28 harpor. • Upp 14:2 = 144 000 harpor. • Upp 15:2 = oräkneligt antal
harpor. – Harpor kan stå som en symbol för många andra musikinstrument och för
lovsång och tillbedjan i allmänhet.
Och en guldskål full med rökelse. Rökelsen är en symbol på de heligas böner. Liksom
rökelsen stiger uppåt med sin väldoft, stiger våra böner, vår lovsång, tacksägelse och
tillbedjan upp inför Gud, som hör och tar emot våra böner som en väldoft från jorden.
Att Gud samlar bönerna i gyllene skålar är ett symboliskt uttryck för att han håller
noga reda på våra böner och de är dyrbara (som guld) inför honom.
EN NY SÅNG

5:9 och de sjöngo en ny sång: Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har
blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor* av alla stammar
och språk och länder och folk.
En ny sång. Den delen av sången, som handlar om att ta bokrullen och att bryta dess
3

Ämne 9: Bibelns Gud - den treenige Guden, kap 1A s42
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insegel, är en helt ny text. All dom har överlåtits åt Sonen, Joh 5:22, och Jesus framträder som historiens Herre och genom honom skall världen dömas. Apg 10:42.
Med ditt blod. Lösepenningen för människans själ var inte silver eller guld. Priset var
Kristi dyra blod, såsom blodet av ett felfritt lamm utan fläck. 1 Pet 2:19
–”Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin
själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?” Matt 16:26 (gr psuche =
själ, liv, person). Att själva återlösningen av människans själ och försoningen för
världens synd, ligger i blodets utgjutande av den ställföreträdande och syndfrie Kristus, är den mest avgörande och centrala tanken i hela evangeliet.
– ”Människosonen har kommit... för att giva sitt liv till lösen för många.” Matt
20:28. ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas
förlåtelse.” Matt 26:28. ”I honom hava vi förlosssning genom hans blod, förlåtelse
för våra synder, efter hans nåds rikedom.” Ef 1:7. ”...genom honom försona allt med
sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid.” Kol 1:20.
Friköpt människor. Jesu ord på korset: Det är fullbordat, heter på grekiska tetelestai,
vilket även kan översättas med: ”Jag har betalat priset!” Uttrycket finns också i l Kor
6:20: ”Gud har köpt er och priset är betalt.”
* Där Bibel 2000 översätter med ”människor” har grekiskan pronomenet ”hemas
= oss”, som syftar på de heliga i vers 8, vilkas böner är offrade inför Gud. I engelska
KJV har ”hemas” översatts med oss, vilket skulle innebära att även de fyra varelserna
skulle vara återlösta människor eftersom de deltager i den nya sången. Men enligt
beskrivningen i 4:6-8, är de änglaliknande varelser som framhåller Guds helighet.
Forskare i gekisk text såsom Tischendorf, Alford och Lachman har istället för ”oss”
översatt ”hemas” med ”dem” i både vers 9 och l0. De svenska översättningarna, både
1917 och B2000, har valt att översätta hemas med ”människor”, vilket framhäver att
det endast är människor som är återlösta.
Åt Gud. Genom återlösningen i Kristus övergår vi från att vara under Satans makt till
att vara under Guds. Apg 26:18. Vi blir Guds barn. 1 Joh 3:1. I vårt ofrälsta tillstånd är
vi under Satans makt och herravälde. Även om vi ej vet om det, är vi Satans andliga
barn och tillhörighet. Joh 8:44. Det är först genom pånyttfödelsen som vi blir tagna ut
ur världen och Satans herravälde och blir Guds egendom. Joh 17:6.
KUNGAR OCH PRÄSTER

5:10 Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de
skall vara kungar på jorden.
Kungadöme. Grekiska grundtexten har både ordet kung och kungadöme. ”...de som
undfå den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få konungsligt välde i liv,
också detta genom en enda, Jesus Kristus.” Rom 6:17; Upp 22:5
Präster. De heliga är ”ett konungsligt prästerskap”. 1 Pet 2:9. En präst är en medlare
mellan Gud och människor. Kommer vi som Kristi präster ha en medlareroll för dessa
som gått evigt förlorade?
Kungar. Gr basileuo = regera, vara kung, ha kungamakt. De som har del i den första
uppståndelsen skall få regera med Kristus först under tusenårsriket och sedan i ett
evigt gudsrike.
– ”Men sedan skola den Högstes heliga undfå riket och ta det i besittning för evig
tid, ja, för evigheters evighet.” Dan 7:18. ”Men rike och välde och storhet, över alla
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riken under himlen, skall ges åt den Högstes heligas folk. Dess rike skall vara ett evigt
rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.” Dan 7:27.
På jorden. Vi har löfte om att regera på jorden, men inte om att regera i himlen.
ÄNGLARNAS LOVSÅNG TILL LAMMET

5:11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och
varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen.
Och jag såg... hörde rösten av många änglar. 10:e delsynen. Den 4:e rösten och den
11:e gången ordet ängel (änglar) förekommer. Här handlar det om en stor skara änglar.
Tre distinkta grupper inför tronen:
• 1. Många änglar. Hebr 12:22
• 2. Varelserna (de fyra varelserna)
• 3. De 24 äldste
– Eftersom de 24 äldste utgör en särskild grupp skild från änglarna och de fyra
varelserna, kan man dra den slutsatsen att de äldste inte är änglar, utan återlösta
människor.
Deras antal. Myriader av myriader och chiliader av chiliader är en " hebraism" på ett
oräkneligt antal. Hebr 12:22; Dan 7:10. – 1917 års övers = 10.000x10.000x1000x1000
= hundra miljoner miljoner eller ett hundra tusen milliarder.
5:12 ...och de sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot
makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång.
Sade med hög röst. Röst nr 4.
RUTA 42:

ETT

NIOFALDIGT UTTALANDE OM

LAMMET:

• Blev slaktat = Jesus blev hela världens slaktoffer. 1 Kor 5:21
• Värdigt = att mottaga sin Faders ynnest och människors ära och lov
• Makt = allmakt. Matt 28:20
• Rikedom = äganderätt. Joh 17:6; Jes 53:12
• Vishet = allvetande
• Styrka = förmåga. Hebr 7:25
• Ära och pris = uppskattning, tacksägelse. Fil 2:9-11
• Härlighet = upphöjelse. Joh 17:5
• Lov = tillbedjan
UNIVERSELL TILLBEDJAN AV GUD OCH LAMMET

5:13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt
som finns där hörde jag säga: Den som sitter på tronen och Lammet tillhör lovsången
och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet.
5:14 Och de fyra varelserna sade: ”Amen.” Och de äldste föll ner och tillbad.
Skapelsen var en gemensam akt av en Treenig Gud. Gud, Elohim (en hebreisk trepluralform av Gud) sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss
lika.” 1 Mos 1:26
• Fadern: ”Du, vår Herre och Gud (Fadern), är värdig att ta emot härligheten och
äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och
skapades den.” 4:11
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18. Lammet i centrum inför tronen – Lovsång till Lammet
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och vareslerna och de äldste;
deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst: ”Lammet som blev
slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och
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• Den helige Ande: ”...och Guds Ande svävade över vattnet.” 1 Mos 1:2. Den
helige Ande var med i skapelseakten från dess första början.
• Kristus: I Joh 1:1-3 står det att Ordet (Logos – Kristus) var Gud och att ”Allt blev till
genom det, och utan det blev ingenting till.”
– ”Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände
honom inte.” Joh 1:10. ”Ty i honom (Kristus) skapdes allt i himlen och på jorden,
synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat
genom honom och till honom.” Kol 1:16. ”Men nu vid denna tidens slut har han talat
till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har
skapat världen (eng övers har pluralis: the worlds, gr tus aionas = tidsåldrarna,
eonerna) genom honom.” Hebr 1:2
– Hela gudomen var med i skapelsen i ett sublimt samarbete. Man har uttryckt det
så här:
• Fadern = Byggherre och beställare
• Kristus = Arkitekt och byggmästare
• Anden = Verkmästare och verkställare4
En fyrfaldig lovsång till Gud och Lammet:
• Lovet = tillbedjan
• Äran = upphöjelse
• Härligheten = förhärligande
• Väldet = allmakt
ÄMNE 36: GUDS LAMM

Lammet i Uppenbarelseboken är en bild av Jesus såsom Frälsaren. Ett lamm är, i
motsats till ett rovdjur, fredligt och värnlöst. Uttrycket ”oskyldig som ett lamm” har
sin motsvarighet i den bibliska symboliken, där lammet är en bild på syndfrihet och
renhet, men också på ett ställföreträdande lidande för andras synder.
Lammet intar den centrala delen av offerlivet i GT:s gudstjänst. Varje morgon och
varje kväll skulle ett felfritt, årsgammalt lamm offras som brännoffer på det stora
kopparaltaret på förgården till templet.
Men långt innan offerlagarna gavs till Mose på berget Sinai, visste man att det var
genom att offra ett lamm och utgjuta dess blod, som man fick försoning och förlåtelse
för synder. Redan Abel, den andre från Adam, offrade ett lamm ur sin hjord, vilket offer
Gud såg med välbehag till. Detta i motsats till Kain som offrade sina egna produkter av
grönsaker, som var en bild på hans egna gärningar. Troligen hade Adam och Eva
instruerat sina söner på vilket sätt de kunde nalkas Gud och få försoning för sina
synder. Utan blodsutgjutelse gavs ingen förlåtelse. Därförvar Kains offer ett olydnadsoffer i trots mot Guds frälsningsväg, medan Abel gick trons väg vilket dock medförde att
han blev den förste martyren.
Då Abraham blev satt på prov om han älskade Gud över allt annat och var beredd
att offra sin enfödde son, Isak, utsåg Herren ett annat offer, en vädur (ett han-får).
Herren lovade Abraham att genom hans avkomma (genom en enda – Kristus, Gal
3:16), skulle alla jordens folk bli välsignade. Omkring 2000 år senare på samma Moria
berg där Abraham offrade väduren som ett ställföreträdande offer, där offrade Gud sin
4

App 4: Bibelns lära om skapelsen s530
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enfödde son, som ett Guds slaktefår på ett kors till försoning för all världens synd och
frälsning för var och en som tror.
Vid uttåget ur Egypten var det det slaktade lammet och blodet på dörrposterna som
gav Israeliterna frihet från domen som gick över allt förstfött i Egypten. Lammets blod
blev ett tecken till räddning och befrielse från träldomen i Egypten. Efter att ha ätit
påskalammet kunde hela Israels folk tåga ut i frihet mot Kanaans löftesland.
Den mittersta versen i Jesajas ”tröstebok”, kap 40-66, är kap 53, vers 7. Denna vers,
som troligen också kan vara den mittersta i hela Bibeln, framställer en profetisk bild
av Messias, världsfrälsaren, som ett lamm som föres bort till att slaktas. Lammets
försoning intar den mest centrala delen i hela Bibelns budskap.
Då Johannes döparen, som var sänd av Herren att bereda väg för Messias, fick se
Jesus komma, utropade han: Se Guds Lamm som borttager världens synd!
Jesu lärjunge, aposteln Petrus, skriver i sitt brev, att vi har inte blivit lösköpta med
förgängliga ting, med silver eller guld, från den vandel vi förde i fåfänglighet, utan
med Kristi dyrbara blod, såsom blodet av ett felfritt lamm utan fläck.
Messias, världsfrälsaren, är symboliskt framställd såsom Guds offerlamm, som dör
en ställföreträdande död till hela världens frälsning, för alla dem som tror och tar emot
Kristus. Även i Uppenbarelsboken är Världens Frälsare framställd med symbolen av
ett lamm mycket framträdande och utgör ett centralt tema i Bibelns sista bok.
RUTA 43:

LAMMET I UPPENBARELSEBOKEN:

• Det slaktade Lammet inför tronen.
• Lammet bryter de sex första inseglen.
• Lammets vrede.
• Den stora vita skaran inför Gud och Lammet.
• Lammet skall vara deras herde.
• Lammet bryter det sjunde inseglet.
• De övervunno i kraft av Lammets blod.
• Det slaktade Lammets bok.
• Lammet på Sions berg.
• Följa Lammet varhelst det går.
• En förstling åt Gud och Lammet.
• I Lammets åsyn.
• I strid med Lammet.
• Lammet är herrars Herre och kungars Kung.
• Lammets bröllop.
• Lammets bröllopsmåltid.
• Lammets hustru.
• Lammets 12 apostlar.
• Gud och Lammet är dess tempel.
• Dess ljus är Lammet.
• Livets bok, Lammets bok.
• Guds och Lammets tron.
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