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Den helige Mikaels dag 

Änglarna 

I dag har vi återigen situationen att vi behöver läsa texten som föregår 

dagens text, för att förstå sammanhanget. För ett par veckor sedan hörde 

vi i evangelietexten att lärjungarna grälade om vem som skulle anses 

störst. Nu hör vi samma frågeställning igen: 

Matt 18:1-6 Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och 

frågade: »Vem är störst i himmelriket?« Han kallade till sig ett barn 

och ställde det framför dem och sade: »Sannerligen, om ni inte omvän-

der er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som 

gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den 

som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. 

Men 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. 

Det vi nu hörde är bakgrunden till dagens evangelietext: 

Matt 18:7-10 Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste 

ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand 

eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det 

är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i 

den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder 

dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in 

i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. 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. 

Världen, som Jesus talar om, är inte berg, floder eller byggnader, utan 

världen, det är människor. Jesus förkunnar inte heller självstympning, 

utan betonar allvaret. Han tolererar inte ursäkter modell: ” … det är 

mänskligt att fela ...” I texten har vi särskilt fokus på små barn. De gör 

inte som vi säger, utan de härmar och gör det vi gör. Således, genom 

vårt levnadssätt, kan vi missleda och förföra barn och andra människor. 

Ett exempel på detta är när vi gör om bibelns berättelse till myter, alltså 

sagor. Citerar följande ur utbildningen från utbildningsföretaget Ar-

cada, som arbetar på högskolenivå: 



”Exempel på bibliska myter är skapelseberättelsen, berättelsen om 

syndafloden och berättelsen om Jona i valfiskens buk.” Slut citat. 

Sådana här uttalanden skapar grund för tvivel, en förförelse med avsikt 

att vi skall tro att bibeln är en sagobok. Frågan blir givetvis: Är bibeln 

en sagobok? Jesus bekräftade bibelns innehåll, vi tar del av vad han sa: 

Joh 19:28 Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet 

skulle uppfyllas sade han: »Jag är törstig.« 

Vi vet, genom fyndet av dödahavsrullarna 1948, att bibeltexterna inte 

förvanskats, så då återstår kristendomens centrum: Jesus är uppstånden 

och Guds son, som på korset gav skriftordet auktoritet in i minsta detalj. 

Förförelsen, att förkunna bibelns budskap såsom myter – alltså strunt – 

är inte nytt. Det började med att man mutade den romerska vakten, som 

hade hållit vakt vid graven. Det ledde till följande uttalande av Paulus: 

1 Kor 15:17-20 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro menings-

lös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i 

tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, 

då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus 

uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. 

Varför skulle Paulus ord vara sanna, kanske någon undrar. Mitt enkla 

svar blir: 

Alla lärjungarna – utom Johannes – blev avrättade för sin tro. Jag påstår 

att ingen som står inför sin egen avrättning håller fast vid en saga. 

Alla mina misstag börjar med en frestelse – en förförelse. När man full-

följt en frestelse, först då inser man att det var ett misstag! 

Jesu huvuduppgift var att förlösa dej och mej ur en omöjlig situation. 

Det gjorde han, genom att på korset – såsom Guds son – försona allas 

våra misstag. Hans försoning får vi genom att be om räddning. Det enda 

som hindrar oss är vår prestige. Sannolikt värst för den som menat att 

Guds ord är myter och sagor. Så här lyder tillvägagångssättet och löftet: 

Rom 10:12-13 Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme 

herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var 

och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. 

 


