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DEN HELIGE MIKAELS DAG ÄNGLARNA

Joh 1:47-51 Jesus såg Natanael komma och sade om honom: »Där är en
sann israelit, en som är utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna
mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fi-
konträdet.« Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels ko-
nung.« Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg
dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« Och han sade: »Sanner-
ligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp
och stiga ner över Människosonen.«

Dagens text handlar om att Jesus kallar lärjungar. Inledningen är inte med
så därför börjar jag med att återge de inledande verserna innan dagens text:

Joh 1:43-46 43 Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då
träffade han Filippos. Han sade till honom: ”Följ mig!” 44 Filippos var
från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. 45 Filippos träf-
fade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om
i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” 46 Nata-
nael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade:
”Följ med och se!”

Vi läste nyss hur Jesus uppmanar Filippos ”Följ mig!” och Filippos börjar
följa Jesus. Strax därpå inträffar nästa händelse där Filippos träffar Natan-
ael. Natanael är lite tveksam, men lyder uppmaningen: ”Följ med och se!”

Vi ser här starten av de första lärjungaskapen. Individuella situationsbilder.
Filippos följer med direkt, Natanael är lite mer tveksam, men hörsammar
och följer med. En första reflektion:
Hur tveksam är du? Eller, har du bestämt dej?

Merparten av evangelietexterna är ord från Jesus till sina lärjungar. Jesus
talar förvisso till folket, men löftena är riktade till hans lärjungar. 

Centrala ord i dagens text är: ”Följ mej” respektive ”följ med och se” Gör
vi det ,  DÅ har vi följande löfte:



Gal 3:26-29 26 Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Je-
sus. 27 Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. 28 Nu är ing-
en längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i
Kristus Jesus. 29 Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till
Abraham och arvtagare enligt löftet.

Således: Följer jag Jesus? Tror jag på vad han säger? Vill jag att han styr
mitt liv? Om ja, så gäller orden dej och mej. Med samma kraft som de
gavs till församlingsborna i Galatien!

Kanske någon undrar: Hur återvänder jag och blir Guds barn? Hur blir jag
inlemmad i lärjungaskaran? 

Nyckeln är Jesu försoningsgärning. Han har sagt att han är enda vägen.
Andra förslag är därmed falska. Oavsett det är första gången – eller du
upptäckt att du lämnat Jesu lärjungaskara - bed högt så här:

”Jesus jag har medvetet handlat fel. Brutit mot din och Guds vilja. Förlåt.
Jag vill från och med nu att du styr mitt liv.”

Genom dessa enkla ord från din mun är du Jesu lärjunge. Återvändare eller
nybliven, spelar ingen roll. Du är ägare av bibelns löften. Bönen innebär
starten på din omvändelse, så som det hände på den första pingstdagen:

Apg 2:37-39 Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de
andra apostlarna: »Bröder, vad skall vi göra?« Petrus svarade: »Omvänd
er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era
synder. Då får ni den heliga anden som gåva.  Ty löftet gäller för er och
era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.«

Avslutande reflektion inför söndagstextens slutord:
” … han (Jesus) sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öp  -  
pen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

När vi en framtid ser himlens verklighet, blir skillnaden uppenbar, beroen-
de på om jag här i tiden sagt: ” … Jo, jag är kristen därför att jag är bero-
ende av Jesu försoning …”, jämfört med, att jag uttryckt mig så här: ”…
inte för att jag är en kristen, men jag tycker ändå att de kristna värdena är
ok. …” Slutreflektion: Vems änglar lyssnar jag till? Guds eller frestarens?


