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DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna 

Luk 10:17-20 De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: 

»Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt 

namn.« Han svarade: »Jag har sett Satan slungas ner från him-

len som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar 

och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingen-

ting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, 

utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.« 

I uppenbarelseboken kan vi läsa om församlingen i Sardes. Den 

församlingen var nära att dö. Medan vi läser om Sardes, får vi 

den centrala frågan: Hur bibehåller jag mitt namn i livets bok? 

Upp 3:4-5 Men du har några få i Sardes som inte har fläckat 

sina kläder, och de skall vandra med mig i vita kläder eftersom 

de har förtjänat det. Den som segrar skall alltså kläs i vita klä-

der, och jag skall inte stryka hans namn ur livets bok, och jag 

skall kännas vid hans namn inför min fader och inför hans äng-

lar. 

Vad kan menas med orden ”Den som segrar …? ” 

Är det syndfrihet? Ja, det skall vi sträva efter, genom att bli 

mästaren lik. Men, hur är det då på vägen dit, är den lärotiden 

syndfri? Sannolikt inte. Åtminstone inte min. Det kan vara så 

illa, att man inte ser någon utveckling alls hos sig själv. Samma 

gamla lockelser, samma svagheter. 

Centralt är att Jesu försoning gäller för alla dem som miss-

lyckas. De som dagligen ser sitt behov av Jesu försoning, på 

grund av sina brister. Paulus såg på sig själv, och har låtit oss få 

en inblick i hans liv: 



Rom 7:18-19 Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill 

säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte för-

mågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör 

jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 

Några verser framåt fortsätter Paulus att berätta för oss om sitt 

lärjungaliv: 

Rom 7:22-24 i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser 

en annan lag i mina lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt 

förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. 

Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens 

kropp? Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre! 

Vi hörde nyss från uppenbarelseboken orden: Den som segrar 

skall alltså kläs i vita kläder, och jag skall inte stryka hans 

namn ur livets bok 

Segrar gör vi när vi håller fast vid vårt behov av Jesu försoning. 

När mina brister framstår som uppenbara. När jag trots bristerna 

säger var och en som möjligen ifrågasätter min kristna tro:  

”Alla mina brister medför att jag är helt beroende av Jesu för-

soning.” 

Om jag inte ger upp, inte glömmer bort eller överger Jesus och 

hans försoning, då gäller fortfarande hans enkla och tydliga 

löfte: 

Matt 10:32-33 Var och en som känns vid mig inför männi-

skorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. 

Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag 

förneka inför min fader i himlen 


