
Dag 4 morgon

Och jag såg: I mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod 
ett Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, 

som är Guds sju Andar utsända över hela jorden.
Upp. 5:6

Jesus offrades för våra synder. Han står inför Guds tron som vår medlare hos Gud. Men han 
finns också i evangeliets (de fyra varelsernas) budskap om syndernas förlåtelse i hans blod 
och likaså hos de 24 äldste, d v s i sin församling, i dess vittnesbörd. 

Jesus har ju i verkligheten varken sju horn eller sju ögon. Horn betyder makt. Dan. 7:24. Och 
7 horn betyder andlig makt, 7 ögon är andligt seende. Jesus är ett med Anden (sju Andar) och
allestädes närvarande och allseende (över hela jorden). 

Jesus är vårt horn till frälsning, enligt den gammaltestamentliga förebilden. Den som efter att 
ha syndat oavsiktligt höll fast vid altarets horn fick sin synd förlåten. Mose fick i uppdrag av 
Gud att låta göra horn på brännoffersaltarets fyra hörn. 2 Mos. 27:2. Brännoffersaltaret är i 
sig en profetia om Guds Lamms offer. Att altaret var fyrkantigt antyder att Jesus dog för hela 
världen. 

Men det gammaltestamentliga offeraltarets horn gav ingen förlåtelse för verkliga synder. 
Herren lovade genom profeterna ett bättre horn åt folket, en makt, som de skulle kunna 
åberopa till frälsning från sina synder. 'På den tiden ska jag låta ett horn växa upp åt Israels 
hus'. Hes. 29:21. Och när detta Herrens horn hade blivit fött i Betlehem, prisade Sakarias Gud
med orden 'Lovad vare Herren, Israels Gud, som har upprättat åt oss ett frälsningens horn.' 
Luk. 1:69.

Tack, Gud, för frälsningshornet Jesus, som vi får klamra oss fast vid när vi anfäktas i vårt 
samvete på grund av våra synder, som ändå är oss förlåtna i Jesus.


