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Vem säger ni att jag är? – 
Lammet 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Vi predikar den här hösten utifrån frågan ”Vem säger ni att jag är?” Det är Jesus som ställer den frågan 
till sina lärjungar. Vem är han för dem och vem är han för oss? Vi har tidigare i den här serien lyft fram 
att Jesus är Herre. Herren över allt. Han är också Messias, den smorde, Kungen. Dessa båda titlar talar 
om Jesus som upphöjd, mäktig och väldig. Idag ska vi lyfta fram något helt annorlunda. Idag blir det Jesus 
som lamm – ett slaktat lamm.  
  
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar bort världens 
synd. (Joh 1:29)  
  
Dessa ord säger Johannes döparen när Jesus första gången träder fram. Jesus är okänd för folket då, men 
Johannes vet vem han är. De var visserligen släkt, men det är framför allt som profet Johannes talar här. 
Det är en stark uppenbarelse som Johannes fått om Jesus. Han är ett lamm, men varför? 
  
Vi behöver gå tillbaka 1300-1400 år ungefär i tiden. Guds utvalda folk, Israel, befinner sig i en fångenskap 
i Egypten som varat i 400 år. De är slavar under Farao och längtar efter befrielse. Folket lider och klagar 
och Gud hör deras rop. Han ska befria folket från Farao. Han utser Mose, som efter en uppenbarelse vid 
en brinnande busken, motvilligt antar uppdraget. Gud säger att han ska göra Farao hård och omedgörlig, 
så att han inte lyssnar på Mose. Det ska han göra för att egyptierna ska inse att han är Herren, men 
också för att israeliterna ska få ett minne som de aldrig ska glömma, utan som ska leda till att de börjar 
fira påsk. Nio olika plågor drabbar Egypten, men Farao vägrar att släppa folket ända tills den tionde och 
värsta plågan kommer: allt förstfött i Egypten ska dö.  
  
Mose kallade samman alla de äldste i Israel och sade: ”Gå och hämta var sitt lamm åt era 
familjer och slakta det som påskoffer. Tag sedan en knippa isop och doppa den i skålen med 
blodet och stryk lite av blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut 
genom dörren i sitt hus innan det blir morgon. Herren skall gå fram genom landet och 
hemsöka egypterna. Men när han ser blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna skall 
han gå förbi dörren och inte låta förgöraren gå in i era hus för att döda er.  (2 Mos 12:21-23) 
  
Så blev det. Vid midnatt dödade Herren alla förstfödda, alltifrån Faraos son till fången i fängelsehålan 
och även bland boskapen. Det hördes ett klagoskri i Egypten, för det fanns inget hus där inte någon var 
död. Men han passerade – gick förbi och skonade – alla de som hade lammets blod struket på dörr-
posten. Påsk handlar om död men också om liv och befrielse. (Påsk kommer från hebreiskans "pesach", 
som betyder passera eller gå förbi.) 
  
När Jesus firar påsk med sina lärjungar säger han plötsligt: "Tag och ät detta är min kropp. Tag och drick 
detta är mitt blod." Vad händer nu? Jesus förnyar eller utvidgar det gamla förbundet till ett nytt förbund 
som ska gälla för alla i alla tider. Lammets blod i Egypten räddade folket. Lammets blod räddar också dig 
och mig. Påsk handlar även idag om död och liv. Jesus kom till jorden för att dö. Han dog för att du och 
jag skulle få liv och befrielse.  
  
Paulus skriver: "talet om korset är en dårskap för de som går förlorade men för oss som räddas är det en 
Guds kraft". Jag vet inte vad du tänker när man talar om Jesus som ett offerlamm. Kanske tycker du att 
det är alldeles fantastiskt underbart också skapar det frågor som du knappt vill ställa. Vad är det för en 
Gud som gör såhär? Först förhärdar han Faraos hjärta så han ska bli envis, och sedan dödar han männi-
skor och djur. Sedan låter han sin egen älskade son utsättas för tortyr och en plågsam död för att vara 
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nöjd. Vad är det för en Gud? Är inte Gud kärlek? Ska han inte vara kärleksfull? Den här frågan har jag 
mött den sista tiden från kristna som börjar tvivla på sin tro. Man säger: "Jag vet inte om jag tror längre. 
Jag vet inte om jag vill eller kan tro på den Gud som finns i Bibeln."  
  
Vem säger ni att jag är? En avgörande fråga. Vem säger du att Gud är? Det finns något vi behöver ha 
klart för oss om vi vill hylla och tillbe honom. Vi säger att Gud är kärlek. Det är sant. Så älskade Gud 
världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt 
liv. (Joh 3:16) Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son 
som försoningsoffer för våra synder. (Joh 4:10) Gud älskar, men det verkar som att det måste ha ett pris 
för honom. Han gav sin son. Han sände sin son som ett försoningsoffer. När Jesus i Getsemane ber – så 
att han svettas blod – om att få slippa lidande och död om det är möjligt, så får han inte bönesvar. Det är 
inte möjligt. Det krävs ett offer. 
  
Men varför det? Gud är ju kärlek. Ja, men det är inte det enda attributet Gud har. Han beskrivs också 
som helig, ren, rättfärdig, sann, väldig. Bibeln berättar att människan som skapades av Gud var olydig. 
Hon åt frukt från det förbjudna trädet, frukt som skulle ge kunskap på gott och ont, men också död. Synd 
kom in världen och djävulen fick makt med stora förödande konsekvenser. Om Gud är helig, ren, rätt-
färdig, sann, väldig kan han inte bara säga: "Ja, ja vi får väl glömma det där." Något gick sönder. Något 
kraschade. Något måste repareras. Något måste gottgöras eller sonas. I Gamla Testamentet blev 
djuroffer den tillfälliga lösningen. Felfria djur som blev syndoffer och dödades för att skona människan 
som ju var skyldig. På korset hängs en felfri, människa utan synd och fläck upp inför helig Gud. Han är 
värdig, och han tar bort all världens synd. Djävulen som förlett den första människan kan nu konstatera 
att den andre – eller siste – Adam besegrat honom, eftersom han aldrig syndade. Det här kallar vi för 
frälsningsbudskapet. Vi, du och jag kan få liv genom Jesus. Vi blir frälsta eller räddade genom hans blod.   
  
De första kristna förstod bilden av Jesus som Guds offerlamm. Paulus skriver i 1 Kor 5: "Vårt påskalamm 
Kristus har blivit slaktat2 och Perus skriver 1 Pet 1: "Det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, 
Kristi dyrbara blod". I Apg 8 kan man läsa att en ängel säger till Filippos att gå till en viss väg. Där passerar 
en vagn med en etiopisk hovman som läser ur Jesaja bok. Han läser: ”Liksom ett får som leds till slakt, 
liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det öppnade han inte sin mun.” Han förstår inte vad det 
betyder, men Filippos förklarar för honom att det handlar om Jesus. Det slutar med att hovmannen vill 
stanna vagnen och döpas. Han förstod att Jesus hade dött för honom. Därför vill nu han dö och begrava 
sitt gamla liv och uppstå med Jesus.  
  
I Uppenbarelseboken 5 berättas om att Johannes får en mäktig syn. En dörr stod öppen till himlen. Han 
kom dit och fick se en tron där Gud Fadern satt, och bakom honom en regnbåge med ädelstenar. Det 
kom blixtar, dån och åska från tronen, sju facklor brann och framför tronen låg ett hav av kristall. Det var 
verkligen liv och kraft som syntes och hördes från den här tronen. Runt tronen fanns fyra varelser som 
man kan säga representerar skapelsen, och utanför dem satt tjugofyra äldste i vita kläder och med 
kransar av guld på huvudet. De representerar allt Guds folk.  
  
Han som satt på tronen höll en bokrulle, förseglad med sju sigill. Ingen var värdig att öppna den. Det såg 
alltså ut som att tiden nu var slut och allt var över. Men mitt framför alla stod ett lamm, som såg ut att 
ha blivit slaktat. Det gick rakt fram och tog boken ut handen på honom som satt på tronen. 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. Och de sjöng en ny sång: 
 
Läs Uppenbarelseboken 5: 9-13 
  
Jesu död på korset är det som gör att han är upphöjd idag. Att han idag är Herrars Herre och kungars 
kung beror på att han avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Det är därför Gud har upphöjt 
honom över allt. Han var lydig ända in till döden på ett kors för din skull, för min skull. Han blir som 
människa en ställföreträdare för dig och mig. Han gjorde det för dig. Han gjorde det för mig. Han tog vårt 
straff. 


