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Vem säger ni att jag är? – 
Människosonen 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Vi predikar den här hösten utifrån en fråga ”Vem säger ni att jag är?”. Det är Jesus som ställer den frågan 
till sina lärjungar. Idag handlar predikan om den titel som Jesus använder överlägset mest om sig själv: 
människosonen. Hela 78 gånger kan vi i evangelierna läsa att han kallar sig för människosonen. En del är 
parallellställen så säg runt 40 unika gånger. Varför gör han det? Vad betyder det? 
 
Läs Daniel 7:13-14 
 
Daniel har här en dröm. Han drömmer om fyra djur: lejon, björn, leopard och så ett som är alltför 
hemskt för att kunna beskrivas med ord, men som har enorm styrka och tio horn. Sedan blev troner 
utplacerade och "den gamle av dagar" tog plats för att döma. Det fjärde djuret blev därefter dödat och 
de andra djuren miste sin makt. I drömmen får Daniel en förklaring som säger att djuren är fyra riken på 
jorden, varav det sista är grymt. Då händer det: en människoson kommer på himlens skyar för att 
etablera ett nytt evigt välde. 
 
Drömmen var så stark för Daniel att hans ansikte bleknade. Han bevarar den i sitt hjärta och skriver 
sedan ner den. Idag kan vi förstå att det är en samtidsdröm, en framtidsdröm och t.o.m. en dröm om 
tidens slut.  
 
När Jesus frågar sina lärjungar: Vem säger ni att jag är? svarar Petrus: ”Du är Messias, den levande 
Gudens son.” Alltså Guds son. Själv säger Jesus inte Guds son utan människoson. Varför? Jo, lärjungarna 
och vi är människor, och ser att Gud blir en människa som vi. Men Jesus, som ju fanns innan han föddes 
som människa, kommer från ovan – från Gud – och blir en människa. Alltså en människoson. Från vårt 
perspektiv blir han Guds son. Från Guds perspektiv blir han en människoson. 
 
Det faller sig alltså väldigt naturligt för Jesus att använda sig av ”människoson”. Dessutom är det vist att 
göra det. Om Jesus skulle använt sig av vårt begrepp ”Guds son”, skulle han bli dödad för tidigt. Alla de 
under och tecken han gjorde, all undervisning han hade, skulle bli mycket mindre av. Men när tiden var 
inne kunde han säga det. Återigen frågade översteprästen honom: "Är du Messias, den Välsignades 
son?" Jesus svarade: "Jag Är. (Mark 14:63) Här säger Jesus att han är det, och nu behövs inga vittnen, nu 
ska han korsfästas. Nu kan Jesus också lägga till Och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra 
sida och komma bland himlens moln." (Markus 14:63). Messias och människosonen är densamma! Det 
förstod man inte då.  
 
När Jesus talar om sig själv som människosonen istället för Guds son så är det dolt för den tidens män-
niskor. Att han skulle vara människosonen som kom på himlens skyar kunde man inte förutse, men vi 
som i efterhand vet om korset, uppståndelsen och himmelsfärden kan förstå det. För oss blir det tydligt 
och även i efterhand för lärjungarna.  
 
Daniels dröm är något som vi än idag väntar på. Något som inte är uppfyllt än. Vad var det han drömde? 
Och finns det texter i Nya Testamentet som bekräftar och kanske t.o.m. förstärker drömmen?  
 
I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar.  
Jesus säger Matt 24:30 att alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln 
med stor makt och härlighet. I Upp 1:7 får Johannes en uppenbarelse om Jesus Kristus ”Se, han kommer 
med molnen, och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar 
ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.” 
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Här finns det stora likheter med Daniels profetiska dröm. Paulus skriver dessutom i 1 Thess 4:16 När en 
befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen,  
Det råder inga tvivel: Jesus ska en dag vända tillbaka till jorden, och han ska återvända som han en gång 
lämnade den – ifrån skyarna. Det har vi inte sett än. Det väntar vi på. Men förstår vi vilken tyngd Jesu 
återkomst har? Ibland behöver vi kanske skakas om lite. Det är ju oerhört det som står. Det är inte 
Buddha som ska komma på himlens skyar, inte någon hinduisk människogud, inte Mohammed. Nej, han 
som kommer heter Jesus! 
 
Det här var stort för vår förste pastor John Ongman, och den stora drivkraften för församlingen att 
evangelisera och söka Gud. Man levde med en stark förvissning om att detta skulle ske mycket snart. Hur 
mycket tänker vi på det idag? Vilken roll spelar det för församlingen idag? I september hade vi besök av 
fyra tanzanier här i gudstjänsten som skulle be för vårt land. En av dem fick ett starkt tilltal vid bönen 
inför gudstjänsten. Han sa att han upplevde att Gud sa till honom att det är snart nu. Han ska komma 
tillbaka.  
 
Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. 
I drömmen som Daniel har, närmar sig människosonen den gamle eller den gamle av dagar som det står 
tidigare och han satte sig ner på en av tronerna som sattes fram. Jesus säger så här: När Människosonen 
kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla 
folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från 
getterna. (Matt 25:31-32) 
 
Jesus kommer att slå sig ned på en av tronerna bredvid Fadern och döma oss en dag. Han kommer att 
göra det tillsammans med den gamle eller fadern. Paulus skriver: Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud 
och Kristus Jesus som ska döma levande och döda (1 Tim 4:1). Jesus är ingen bifigur. Han är i centrum. 
Han och Fadern ska avsluta den här tidsåldern tillsammans. 
 
Åt honom gavs makt, ära och rike, 
Vad säger Jesus? "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” (Matt 28:18) Petrus skriver ”Hans är 
äran och makten i evigheters evighet” (1 Pet 4:11) Människosonen som kommer på skyarna är den som 
tilldelats allt. Det finns ingen annan som är större. Han har makten. Han ska äras och han har riket som 
består. Vad finns kvar? Vad finns mer? Vad finns utanför detta? Svar: ingenting. Jesus har fått allt. Det är 
viktigt att vi är klara över detta. Alla försök att tona ner Jesus i den kristna tron leder oss inte rätt. Gud 
kan många människor tro på – och det är härligt – men ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Vad 
är det absolut viktigaste för en kristen församling idag? Jag påstår att det är att förkunna Jesus. 
 
och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom 
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” (Matt 28:19) säger Jesus. Paulus skriver att alla knän ska 
böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud 
Fadern till ära. (Fil 2:10-11) Det finns inga människor, folkslag, grupper, nationaliteter som står vid sidan 
av. Det gäller verkligen alla. Vi kan inte säga ”Låt dem ha sin religion och tro i fred; blanda inte in Jesus.”. 
Det går inte för det stämmer inte. Det är ju detta som gör att vi måste missionera. Alla kommer att 
bekänna och erkänna Jesus som Herre och tjäna honom. 
 
Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. 
Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i 
evighet. (Joh 6:51) Men om Sonen säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet, (Heb 1:8) 
 
Ärkebiskop Nathan Söderblom fick Nobels fredspris 1930. Det sägs att strax innan han somnade in i 
döden viskade någon ”Nu är det slut”. Då hördes Nathans stämma svagt: ”Nej, nu börjar det.”.  
 
Kan vi förstå detta? Det bästa ligger framför dig, och det kommer aldrig ta slut. Vilket löfte! Är det inte 
bara en dröm alltihop? Jo, det är en dröm som Daniel får men det är en sann dröm. Den är 
dokumenterad. Den är bekräftad av människosonen Jesus själv. Du och jag har något fantastiskt att se 
fram emot. Ett evigt rike som inte kan förstöras. Det är Jesus vi kan tacka för allt. För att han var lydig till 
döden på ett kors, har Fadern upphöjt honom. 


