
Avsnitt 42:
Den Gamle och Människosonen

 
Dan 7:9-14
Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av 
dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på 
hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och 
dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och 
gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom, och 
tiotusen gånger tiotusen stod inför honom. Han satte sig ner 
för att döma, och böcker öppnades. Jag fortsatte att se på, 
eftersom hornet talade så stora ord. Medan jag såg blev djuret 
dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande 
elden. De andra djuren miste också sin makt, och deras livstid 
var bestämd till tid och stund. I min syn om natten såg jag, och 
se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. 
Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt 
honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar 
och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som 
inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.

Matt 24:29-30
Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen 
inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och 
himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken 
synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser 
Människosonen komma på himlens moln med stor makt och 
härlighet.

Upp 19:11-21
Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som 
satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider 
i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud 
bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen 
känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var 
doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska 
härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt 
rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå 
folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han 
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trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och 
på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: 
’Kungarnas Kung och herrarnas Herre.’ Och jag såg en ängel 
som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som 
flög uppe på himlen: ’Kom och samlas till Guds stora måltid, 
så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga 
män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla 
människor, fria och slavar, små och stora.’ Och jag såg 
vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till 
strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret 
greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort 
tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit 
emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades 
levande i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades 
med svärdet som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt 
sig mätta av deras kött.

Hes 1:2-5
På femte dagen i månaden under det femte året sedan kung 
Jojakin förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen 
Hesekiel, Busis son, i kaldeernas land vid floden Kebar, och 
Herrens hand kom där över honom. Jag fick se en stormvind 
komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det 
omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt 
glänsande metall, och mitt i elden syntes något som liknade 
fyra levande varelser. De såg ut som människor.
Hes 1:15-16
Medan jag såg på dem, fick jag se ett hjul på jorden bredvid 
varelserna med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen 
var gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var 
likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul
Hes 1:26
Ovanför valvet över deras huvuden syntes något som liknade 
en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en 
gestalt som såg ut som en människa.

Upp 6:15-16
Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika 
och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och 
bland bergens klippor, och de sade till bergen och klipporna: 
’Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och 
för Lammets vrede!’

Ef 5:5
Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller 
girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och 
Guds rike.
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1 Kor 15:50
Men det säger jag, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds 
rike, och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga.

Dan 7:27
Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska 
ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett 
evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det.

1 Kor 6:2
Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om världen 
ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker?

Upp 19:15
Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, 
och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, 
den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

Upp 20:4
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. 
Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för 
Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett 
vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna 
eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.”

Upp 19:11
Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som 
satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider 
i rättfärdighet.

Upp 5:11
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt 
tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var tiotusen 
gånger tiotusen och tusen gånger tusen

Matt 25:31
När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar 
med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron.

Upp 5:12
och de sade med stark röst: ’Lammet som blev slaktat är 
värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, 
härligheten och lovsången!’

Upp 5:5-6
Men en av de äldste sade till mig: ’Gråt inte! Se, Lejonet av 
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Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna 
bokrullen och dess sju sigill.’ Lammet inför tronen. Och jag 
såg: 

Upp 5:9-10
Och de sjöng en ny sång: ’Du är värdig att ta bokrullen och 
bryta dess sigill, för du har blivit slaktad, och med ditt blod 
har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk 
och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till 
präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden.’

Jes 34:4
Himlens hela härskara går under, himlarna rullas ihop som en 
bokrulle. Hela dess härskara faller förvissnad ner som 
vissnade löv från vinrankan, som vissnade blad från 
fikonträdet.

Dan 2:44-45
Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike 
som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska 
överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut 
på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt. Du 
såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av 
människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, 
silvret och guldet.

Upp 13:5-6
Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, 
och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade 
sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans 
boning, dem som bor i himlen.

2 Petr 3:3-4
Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer 
hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er 
och säger: ’Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan 
fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan 
skapelsens början.’

1 Thess 4:18
Trösta därför varandra med dessa ord.
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