Den helige Mikaels dag Jh 1:47-51
Finns änglarna?
Få tycks tvivla på änglarnas existens.
Ett allmänt talesätt när någon klarat sig helskinnad från en olycka är: han eller hon hade änglavakt.
Det kan stå på tidningarnas förstasida eller återges i TV: ns nyhetsrapportering. En del har också
upplevt i farans stund hur liksom en stark hand styrt bort det farliga.
Själva ordet ängel kommer från det grekiska ordet ”ánggelos” och betyder budbärare eller
sändebud. Den hebreiska motsvarigheten är ”mal´ak” och betyder sända ut.
Den kristna konsten har försett änglarna med vingar, en föreställning som inte finner något starkt
stöd i Bibeln. Snarare beskrivs änglarna som män klädda i skinande vita kläder.
Dagens gamla testamentliga text berättar, hur Jakob drömde om att änglar gick upp och ned för en
trappa som förband himlen med jorden.
Denna dröm gick i uppfyllelse när Jesus föddes Guds änglar fyllde skyn och sjöng för herdarna som
vaktade sina får. ”Ära åt Gud i höjden och på jorden fred åt dem som han har utvalt.”
Till Jesu lärjungar säger Jesus ”Sannerligen, jag säger er; Ni ska få se himlen öppen och Guds
änglar stiga upp och ner över människosonen”. Den slutgiltiga uppfyllelsen av detta löfte blir när
Jesus på den yttersta dagen kommer åter tillsammans med sina heliga änglar för att hämta de sina
hem till himmelen.
Änglarna tillhör alltså Guds osynliga skapelse som finns mycket nära oss människor.
Det lilla barnet har sin skyddsängel, Jesus manar oss att inte förakta någon av dessa små. Han säger:
Jag säger er att deras änglar himmelen alltid ser min himmelske faders ansikte. Mt 18:10 Det är
skönt för en förälder att få höra detta. Guds änglar är också med barnet när det vuxit upp och det är
dags att flytta hemifrån och tårarna rinner utmed kinderna på mamman och pappan, som i oro frågar
sig hur det ska bli med barnet. Guds änglar följer oss människor sedan genom hela livet.
En barndomsupplevelse som jag hade, var en kväll när jag skulle till att sova, plötsligt upplystes
hela rummet och jag upplevde rummet fyllt av änglar. Jag ropade på min mamma för att visa henne
detta underbara. Till min besvikelse kunde hon inte se något hur jag än försökte att berätta vad jag
såg.
Guds änglar är nära oss människor för varje dag. I en morgonbön som Luther skrivit står det: ”Låt
din helige ängel vara med mig, så att den onde fienden inte får någon makt över mig”.
Jesus talar också om att Guds änglar gläder sig över att en enda syndare omvänder sig, Lk 15:10,
och tror på Jesus.
I en del kyrkor finns en ängel avbildad på predikstolen, med anknytning till uppenbarelseboken där
det talas om ”församlingarnas änglar”, Upp 1:20. Inledningsvis nämnde jag att ánggelos betyder
budbärare eller sändebud. Vi behöver nog påminnas om att en predikant är ett Guds sändebud.
Paulus uppmanar därför sina församlingsbor gång på gång att be för honom ”så att orden läggs i
min mun och jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet”. Ef 6:19
Ibland talas det om människor som änglar: När Stefanos arresterades så heter det om honom att det
stora rådet gav akt på honom och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. Apg 6:15
Paulus uppmanar de kristna som läser hans brev: ”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de
som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det” Hebr 13:2
Så kan det bli när människor lever sina liv nära Gud, att himlen liksom landat här på jorden.
Har du sett Guds änglar?

Vi har mycket att upptäcka i Guds underbara värld. Tillsammans med Guds änglar i himmelen får
vi lovprisa vår Herre och bekänna vår tro

