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DEN HELIGE MIKAELS DAG – Änglarna!  
Du är älskad! Gud älskar dig och sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus! 

Läs kyrkoårets texter, 1 Mos 28:10–17, Upp 5:11–14, Joh 1:47–51 och Upp 12:7–12 (som läses varje 

år) och Ps 103:19–22, för söndag 4 oktober, 2020, Årgång 3, DEN HELIGE MIKAELS DAG – Änglarna 

Finns änglar på riktigt? 
Har du mött en ängel? Jag tror att många har erfarenhet av änglar men att man inte vågar berätta 

om det.  

Tror du på änglar, sa en äldre dam till mig? Jag körde henne i en taxi/färdtjänstbil. Ja, sa jag.  Hon 

berättade: Jag hade en ängel på besök hos mig och jag fick höra om hennes erfarenhet. 

Är inte änglar sagor? 
Några år tidigare ansåg jag att änglar hör till sagorna. Det är inget som är på riktigt ansåg jag. Jag 

bekänner mig som kristen sedan unga år, men trodde inte på änglar. Idag ser jag hur blind jag var. 

Det står om änglar i nästan alla Bibelns böcker utom Ruts bok, Esters bok, Johannesbreven och 

Jakobs brev. Idag känner jag en trygghet när Jesus säger: ”Se till att ni inte föraktar någon enda av 

dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte” (Matt 

18:10). Barnen är så viktiga för Gud att alla har sin ängel som har direkt kontakt med Gud (Fadern).  

 

 

 

 

 

            

 

Älskade och saknade barn! 
Jag fick en gång frågan av en pastor: när slutar vi vara barn, Guds barn? Jag tror att rätt svar är att vi 

aldrig upphör att vara Guds barn. Gud tvingar oss inte att stanna hos sig och vara Guds barn.  Men 

Gud har skapat oss och älskar dig och mig och söker ständigt efter möjligheten att återupprätta vårt 

trygga barnaskap genom Jesus Kristus. Jag citerar Jesajas ord om Guds kärlek till Israels folk men jag 

uppfattar att Guds kärlek gäller oss alla. ”Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den 

hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig” (Jes 49:15).  

 

 

 

 

Du får gärna höra av dig med kommentarer och 

tankar. Sprid gärna veckans ord till andra. 

Veckans ord finns på hemsidan 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 
 

Veckans ord, 20 

Du är Guds älskade barn! Får Jesus ta hand om ditt liv och återupprätta 

ditt barnaskap?  

Gud vill! Vill du? 

Tala/be till Jesus, berätta för honom precis hur du har det och be Jesus 

ta hand om dig. 

Carl Milles, Guds hand. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://equmeniakyrkan.se/skanninge
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Den heliga Mikaels dag, har firats i kyrkor sedan 400-talet. Mikaels dag påminner oss om 

striden mellan gott och ont, Gud och satan, som beskrivs i Upp 12:7–12. Ängeln Mikael leder änglar 

som kämpar mot draken, ondskan och satans änglar och besegrar dem. Kraften att besegra satan får 

änglarna genom Jesus död och uppståndelse (Lammets blod) och vittnesbörden från människor som 

vittnar om Jesus och är beredda att dö för sin övertygelse, tron på Jesus. 

Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, är inte lätt att förstå. Uppenbarelseboken skrevs 

troligen på 90-talet efter Kristi födelse när det var förföljelse mot de kristna. Den romerska kejsaren 

krävde att han skulle tillbes som Gud. De kristna blev förföljda för de kunde inte bekänna någon 

annan Gud än Jesus Kristus, Fadern och den heliga Anden. Johannes som skrev Uppenbarelseboken 

var som fånge förd till ön Patmos. Förföljelsen av de kristna gjorde att de behövde kunna tala med 

varandra utan att de som förföljde den förstod.  

 

 

Jag har också lärt mig att evangelierna fick olika bilder/symboler, Matteus – Ängel eller människa, 

Markus – Lejon, Lukas – Tjur och Johannes – Örn. När jag nu läser om fyra varelser inför Guds tron i 

Uppenbarelseboken 4:6–9, 5:6, 8, 11, 14, förstår jag att varelserna symboliserar de fyra evangelierna.  

 

 

 

 

 

 

 

Texterna för den Heliga Mikaels dag. 
Texterna beskriver Guds härlighet och Guds seger över ondskan genom Jesus Kristus. Texten 1 Mos 

28:10–17) berättar att Jakob fick se Gud, änglar och stegen till himlen och höra Guds löften som 

avslutas med ”… jag skall fullgöra det som jag har lovat dig” (1 Mos 28:15). Texterna från Upp 5:11–

14, Upp 12:7–12 berättar om Guds seger över ondskan. Natanael skulle få se Jesus storhet. Han 

skulle få se människosonen öppna vägen till himlen (Joh 1:47–51). Ps 103, hyllar, lovar Herren. Läs 

gärna hela psalmen. En av många verser att älska är: ”Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede 

och rik på kärlek” (Ps 103:8). Jag skriver ut slutet av Ps 103:19–22.  

 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

”Jag lägger mig ner i frid 

och sover. Du, Herre, 

låter mig bo i trygghet ” 

(Ps 4:9).  

Symboler för evangelierna är ofta bevingade och har sin 

respektive betydelse: 

Matteus – Ängel eller människa, symbol för den heliga 

inkarnationen. 

Markus – Lejon, symbol för kunglig makt. 

Lukas – Tjur, symbol för bön och offer. 

Johannes – Örn, symbol för inspirationen av den Helige 

Ande.                                       https://sv.wikipedia.org/ 

”Förtrösta på Herren av hela ditt 

hjärta, och lita inte till ditt eget 

förstånd. Tänk på honom var du 

än går, så skall han jämna vägen 

för dig” (Ords 3:5–6). 

Jesus på tronen med de fyra evangelisternas attribut.  

Kristna använde t. ex. fisken som symbol. När två möttes 

ritade den ena övre halva fisken och om den andra var kristen 

fullbordade den fisken. De förstod då att de var syskon i tron.  

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. 

Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt! 

Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja! 

Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde! 

Lova Herren, min själ! 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
mailto:mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu
https://equmeniakyrkan.se/skanninge

