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Barnen och änglarna 
I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen. 
Bön: Käre himmelske Fader! Undervisa oss idag om dina heliga änglar och deras tjänst 

hos oss och hos Gud.  Bevara oss i tron genom ditt ord och dina sakrament. Låt oss leva i en 
sann tro med dina änglar som våra medbröder och förebilder. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre och Frälsare. Amen. 

Predikotext. Matt. 18:1-10. Storhet och ringhet. 
1 I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i 

himmelriket?" 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: 
"Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i 
himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. 5 
Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. 

6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att 
få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. 7 Ve över världen som förför! 
Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. 8 Om din 
hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för 
dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och 
kastas i den eviga elden. 9 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån 
dig! Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det 
brinnande Gehenna. 

10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen 
alltid ser min himmelske Fars ansikte. 
Mikaelidagen är en stor och viktig högtid i vårt kyrkoår. Gud vill att vi skall bli under-

visade i allt Guds ord, och då är det också viktigt att vi åtminstone en gång per år ägnar 
änglarna all vår uppmärksamhet. Denna undervisning skall sedan göra att vi ständigt 
påminner oss om änglarnas närvaro och deras tjänst varje dag.  

I vår episteltext talas om Mikael och hans änglar som stred mot draken (Uppb. 12:7ff). 
Namnet Mikael betyder ”Vem är såsom Gud” och det är framför allt det namn som Kristus 
själv bär. Han är ju Guds evige Son. Men han är också den som skapat alla de goda 
änglarna, vilka vid många tillfällen visade sig både i gamla och nya testamentet. Draken och 
hans demoner skapades också som goda änglar av Gud, men de avföll och blev onda. Gud 
kastade då ut djävulen och hans änglar ur himmelen. Om honom står det: ”Och den store 
draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden 
och hans änglar kastades ner med honom” (Uppb. 12:9). 

Det är denne onde ängel som har hela världen i sin makt. Genom honom kom synden in 
i världen då han förförde Adam och Eva, och så kom alla människor efter dem att födas 
med arvsynd och arvskuld. Men Kristus kom till världen för att göra om intet djävulens 
gärningar. Texten i Uppenbarelseboken fortsätter:  

Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet 
hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De 
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övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de 
drog sig undan döden (v. 10-11). 

Om denna frälsning säger nu Jesus i vårt evangelium:  
Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket (v. 3). 

Genom dopet och tron blir vi de goda änglarnas bröder och systrar. Det blir stor glädje i 
himlen över varje syndare som omvänder sig. Vi kan inte själva göra någonting för att med 
våra egna gärningar komma in i himmelen. Rättfärdiggörelsen sker endast genom tron. Vi 
är av naturen fångar hos de onda änglarna och deras furste, djävulen. Detta är en realitet 
även om ogudaktiga människor varken tror på goda eller onda änglar. De menar att sådant 
bara är vidskepelse. Ändå svär och förbannar de ofta och åkallar både djävulen och Guds 
namn med fruktansvärda svordomar, antingen utan att tänka på det eller när de blir väldigt 
arga. Och om en människa i livsfara blir räddad brukar många fortfarande tala om 
”änglavakt” fastän de  knappast tror att änglarna finns. Endast kristna som tror på Bibeln 
förstår att de goda änglarna verkligen är hos oss hela tiden och beskyddar Guds kyrka. De 
tjänar Gud med åkallan, böner och lovsånger och de tjänar oss kristna med skydd och hjälp. 

Änglarna är mycket starka och mäktiga, men all makt har de från Gud i gemenskap med 
honom. En gång räddade en enda ängel Jerusalem från hela den mäktiga assyriska armén 
(läs 2 Kon. 19:35!). Särskilt kämpar änglarna för att Guds ord skall predikas rent och klart. 
Därför kom de på Guds befallning och räddade Petrus ur fängelset, där han annars säkert 
skulle blivit dödad (Apg. 12:7ff). När en ängel visade sig i Jerusalems tempel för Sakarias sa 
han: "Jag är Gabriel, som står inför Gud" (Luk. 1:19). Änglarna ser ständigt Guds ansikte även 
när de är här på jorden. Så är de våra förebilder i det att de alltid tjänar Gud, lovar och 
prisar honom samtidigt som de uträttar alla hans befallningar till punkt och pricka. 

Men vi skall inte dyrka änglarna som om de vore några gudaväsen. Änglarnas härlighet 
är en reflex av Guds härlighet och de har ingen likhet med hedniska andeväsen som t.ex. 
finns i främmande religioner. Aposteln Paulus förbjuder uttryckligen ängladyrkan (Kol. 
2:18), och änglarna själva tillåter inte att människor försöker tillbedja dem (Uppb. 22:8f). 
Gud ensam är den som skall tillbedjas (Uppb. 22:9, 19:10). Därför skall vi förstå änglarna 
som våra medbröder, våra medsyskon. De är utan synd och därför redan slutligt och för 
alltid saliga och utgör den stora himmelska härskaran. Tillsammans med dem är också alla 
kristna som hittills fått komma hem och vara hos Kristus. Vi kommer också att få vara hos 
Kristus och änglarna slutgiltigt när vi dör i tron. Efter uppståndelsen får alla som trott på 
Frälsaren också personligen uppleva att läran om änglarna och saligheten i himlen är sann 
och mer underbar än någon någonsin har kunnat föreställa sig. 

Änglarna visade sig särskilt vid de stora tillfällen då Kristus kom till jorden och utförde sitt 
frälsningsverk: vid bebådelsen, födelsen, uppståndelsen och himmelsfärden. De är också med 
oss idag hela tiden i våra kristna liv. Gud vill att vi skall vara deras medkämpar i striden mot 
de onda änglarna, vilket endast kan ske när vi är iklädda Guds egen vapenrustning genom 
tron. Luthers morgon- och aftonbön i katekesen avslutas också med bönen: ”Låt din helige 
ängel vara med mig, så att den onda fienden inte får någon makt över mig. Amen.” 

Men många tänker kanske att berättelserna om änglarna bara är till för barnen som 
något fint och sagolikt att berätta för dem när de är små. Och vi skall verkligen berätta för 
barnen om änglarna. Men sedan kommer tyvärr ofta tankarna att när man blir äldre skall 
man lägga bort sådana barnsligheter. Ingenting kan vara felaktigare. Bibeln ställer fram just 
barnen och änglarna som våra förebilder. De små, döpta barnen är i en salig gemenskap 
med Gud i samma ögonblick som de döps. Gud varnar oss med allvarliga ord att inte bli 
barnen till förförelse. Vår text säger:  
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Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få 
en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup (v. 6). 
Vår vuxna tro skall vara som barnens. Deras tro är vår förebild. Vi skall helt och hållet lita 

på att Gud har omsorg om oss och att allt som sker är till det bästa för oss både i medgång 
och motgång. Aposteln Paulus skriver: ”Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar 
Gud, för dem som är kallade enligt hans rådslut” (Rom. 8:26). 

Förförelsen bort från tron kommer på många olika sätt. Djävulen är en tusenkonstnär och 
han kan alla knep och metoder för att locka och rycka de troende bort från Kristus tillbaka 
till sitt onda rike. Petrus skriver: Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter 
någon att sluka (1 Petr. 5:8). Därför skall vi med änglarnas hjälp fly bort från djävulen. Petrus 
fortsätter: Stå honom emot, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma 
lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, 
upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. (v. 9-11). 

Bibeln lär uttryckligen att änglarna sänds ut för att hjälpa dem som är kristna och tror på 
Frälsaren, Jesus Kristus. I Hebreerbrevet står det: Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för 
att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? (Hebr. 1:14). 

Och i Psaltaren står det: Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, för han ska 
befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din 
fot mot någon sten (Ps. 91:11f). 

Dessa ord gällde Kristus när han frestades men också alla troende. Änglarna ser alltid 
Guds ansikte. De visar hur viktigt det är att också vi ständigt lever i tron inför Guds ansikte. 
Vi skall därför följa Guds ord i allt, tacka och lova Gud och prisa honom för att han i sin 
kärlek sänder ut sina goda änglar också till oss. 

Amen. 

Bön. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat 
och varnat oss. Hans Helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska 
hörare, utan ordets görare, och så dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill 
änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.  Amen. 

En pålysning för dem som av någon anledning inte har möjlighet att delta i de fysiska högmässorna i 
Stockholm: 

Digitala gudstjänster utsänds varje söndag kl 19.00 på Skype. De som inte har lyssnat tidigare är 
välkomna att ladda hem Skype (eller gå in på Skype på nätet) och uppge sitt Skype-namn till Sten Rydh: 

sten.rydh@gmail.com 
tel. 070-5412529
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