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Predikan av Jenny Arnerlöf – Den helige Mikaels dag - 2022 

I fredags var jag på en handelsträdgård där jag nästan snubblade över en 

meter hög trädgårdsstaty av en glad ängel. Det fick mig att tänka på 

samtalet om änglar vi hade haft på Öppen Kyrka dagen innan. Det vi 

undrade i samtalet var om änglar inte längre betraktas som religiösa. De är 

på något sätt fortfarande acceptabla att tro på i vårt sekulära samhälle. 

Änglar finns i berättelserna från alla världens stora religioner och andliga 

traditioner vilket vittnar om en allmän erfarenhet och uppfattning om deras 

existens.  

Det finns inga sekulära änglar. Änglar antingen förhärligar och tjänar 

Kristus eller så är de fallna och tjänar den som skrifterna kallar anklagaren, 

lögnernas fader – förloraren vars tid är kort.  

Änglar är andliga varelser som förmedlar Guds närvaro och hjälper oss att 

rikta våra liv mot Gud. De är ett av sätten som Gud har valt att förbinda 

himlen och jorden med varandra. Himlen och jorden är inte helt åtskilda 

dimensioner.  Ett av Uppenbarelsebokens viktiga budskap är att en andlig 

kamp pågår under vardagslivets yta.  Enligt Bibeln är skapelsen vi lever i 

inte en sekulär plats – den är en god plats ockuperad av en makt som är 

fientlig till Gud och Guds godhet.  Uppenbarelseboken är en bok som 

handlar om uthållighet och hopp för alla som i Kristi efterföljelse kämpar 

emot Guds och skapelsens fiende.  Bokens budskap är att allt inte är som 

det ser ut på ytan - segern är vunnen av Kristus.  

Texten vi hörde från Uppenbarelseboken idag om striden i himlen ledd av 

den heliga Mikael är infogad mitt i en annan scen. Den kommer mitt i 

berättelsen om en havande kvinna klädd i ljus som är förföljd av en eldröd 

drake. Kvinnans identitet är flerfaldig. Som teolog Joe Mangina har skrivit är 

kvinnan Eva – den första kvinnan vars avkomma skulle leva i fiendskap 
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med ormen. Hon är Israel (och Maria) som födde fram världens frälsare, 

hon är kyrkan som föder frälsarens efterföljare och trossyskon, och hon är 

skapelsen som ropar i födslovåndor i väntan på den nya skapelsen. Det är 

en fantastisk scen och författaren Johannes syfte med den är att uppmuntra 

de trötta kristna till uthållighet. De första kristna hörde i stort sett till 

samhällets mest förtryckta. Johannes ville hjälpa dem förstå att vi inte är 

ensamma i vår kamp emot fientliga (även onda) krafter och allt inte är som 

det ser ut på ytan.  Uppenbarelsen är ett sätt att skildra den osynliga striden 

som pågår där Guds rike bryter genom.  

Vi behöver alltid komma ihåg att från världens perspektiv såg korset ut som 

en förlust.  Bara den som tror på uppståndelsen förstår det som en seger - 

den ultimata och avgörande segern över ondskan.  Den helige Mikaels och 

änglarnas seger i den himmelska striden är ett sätt att säga att det som från 

världens perspektiv ser ut som nederlag inte nödvändigtvis är det från ett 

himmelskt perspektiv. Alla som med Kristus slåss emot ondskan med vapen 

av kärlek och icke-våld slåss inte ensamma.  Guds änglar hjälper oss att stå 

fasta emot frestelsen att ta till oss fiendens vapen som på ytan alltid verkar 

garantera en säkrare seger och större kraft.  Vilka slags vapen är det? De är 

många men framför allt tänker jag på lögner, smutskastning, och fusk – 

sådana taktiker verkar vara gängse metoder för att ta sig fram världen över. 

Fastän vi knappt förfasas över dessa taktiker längre är de lika våldsamma 

som slag och skott.  När vi använder sådana vapen skadar vi andra men vi 

gör också allvarliga skador på vår egen själ.  

I versen inför dagens text säger Jesus ”den som förleder en av dessa små 

som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd 

om halsen och sänktes i havets djup.” Före denna stränga varning hade han 

kallat sina åhörare att omvända sig och bli som barn.  Möjligen är 
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påståendet om kvarnstens Jesus hårdaste uttalanden. Hur vi använder vår 

makt - särskilt mot de maktlösa - är en mycket viktig fråga för Gud. Varför 

det? 

För att enligt Bibelns berättelse är vi skapade till Guds avbild; hur vi 

använder vår makt säger något som antingen är sant eller falskt om Gud.  

Jesus säger att de små, de maktlösa och de som är unga i tron, är så viktiga 

för Gud att det finns änglar vars uppdrag är att underrätta Gud om hur de 

har det. Änglarnas sätt att gripa in är ett mysterium – oftast tror jag att det 

är genom att få människor att agera. Och när inte vi agerar verkar det som 

om de lider med de små i tystnad och förmedlar de smås lidande till Gud.  

Frestelsen är stor att undra vilken nytta Guds kännedom gör när alla 

övergrepp inte hindras av Guds änglar.  Frågan är mer komplex än vi vill 

kännas vid och vi är inte fria att stå vid sidan av och agera som Guds 

anklagare. Det finns mycket att säga om hur vanliga människors högmod, 

girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja (för att nämna de klassiska 

sju dödssynder) har skadat skapelsen och de svagaste.  

Som kristna lever vi i väntan på den dagen när Gud själv skall torka bort alla 

deras och våra tårar eftersom vårt hopp är att det finns ingen skada på 

jorden som inte himlen kan läka. Men vi har också ett ansvar att leva 

framåtlutade mot den framtid vi hoppas på.  Som kristna kan vi leva på ett 

sätt som förmedlar hopp om helande och befrielse från svåra händelsers 

grepp. Vi kan jobba för att skapa sammanhang som är säkra och hindrar 

övergrepp mot de små. Som församling behöver vi en bred tolkning av vilka 

som är de små – en tolkning som inkluderar de som är unga i tron. Det är 

vårt ansvar att hjälpa dem och varandra växa och mogna till en tro som är 

fast förankrad i Kristi seger. Allt detta är sätt att vara en aktiv del av Guds 

strid mot sin och vår fiende.  
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Rapporterna om övergrepp från vår egen tid är upprörande och 

fasansväckande. Faktumet att vi är upprörda är ytterligare bevis på Guds 

seger i Kristus och utbredningen av Guds rike. I den tidiga kyrkans tid var 

situationen för barn så illa att det är svårt för oss att föreställa sig.  Det var 

vanlig praxis att ställa oönskade barn ute på gatan för att dö efter födseln – 

modern fick oftast inte bestämma över sitt barns öde.  Slavbarn kunde 

säljas bort som blivande slavar men alla ville inte lägga resurser på att 

uppfostra barn som föddes till slavar.  Människor med onda intentioner tog 

barn som lades ut för döden och uppfostrade dem för att sedan kunna 

känna pengar på dem som sex-slavar bland annat.   Men en växande skara 

kristna som Makrina den yngre (330-379) började också gå ut till soptippen 

och ta in övergivna barn som de uppfostrade. De sökte inte bara övergivna 

barn som en författare har skrivit – de sökte efter Gud för att de förstod att 

allt inte är som det ser ut på ytan.    

Under andra århundradet skrev den hedniska författaren Celsus kritiskt om 

de kristna att de lockade kvinnor och barn till sig.  Vi har ett arv att vara 

stolta över men också att förvalta. Änglarna vakar över oss och de sjunger i 

himlen när våra handlingar förmedlar himlens närvaro och förebådar den 

nya skapelsens mål.  

Kroppsdelarna som Jesus nämner i dagens text, handen, foten och ögat, är 

de primära delarna som gör det möjligt att handla fysisk illa mot en annan.  

Jesus ord är inte menade att tolkas bokstavligt, men hans budskap är 

tydligt: använd din makt för att göra dig själv maktlös – särskilt när din 

impuls skulle skada en av de små.  

Ju mer vi förstår Guds omsorg om de små, desto mer annorlunda kommer vi 

att forma våra liv och vår gemenskap.  Inte för att vi är rädda att änglarna 
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ska skvallra på oss när vi tar ett felsteg utan för att det som Gud tycker är 

viktigt måste också vi se som viktigt.     

Änglar är en förlängning av Guds närvaro. Himlens kraft och närvaro 

omringar oss och gör jorden till en plats som är fylld med goda möjligheter.   

Striden i himlen påminner oss att Gud är med och stödjer oss i vår kamp 

emot allt som är fel och orättvist. Genom Kristi seger på korset och Guds 

nåd blir vi och vår värld förvandlade. Som det står i psalmen som Dietrich 

Bonhoeffer skrev är vi av goda makter underbart bevarade. Amen.  


