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DEN HELIGE MIKAELS DAG 
M I C H A E L I S   A R C H A N G E L I 

Tekst: Mark 9:33-50. Asbjörn Hjorthaug 
 
Disiplene hadde en samtale og diskusjon seg i mellom om hvem som var størst. Kanskje var det Peter? 
Johannes? Eller Jakob som ble kalt «Herrens bror»? Jesus forsto hva de snakket om likevel spør han om 
hva de snakket om. De svarte ikke.  Men Jesus underviser dem og sier noe om rangordning i himmelriket. 
Den er helt annerledes enn i denne verden. Det finnes en rangordning i himmelen blant englene. 
Apostelen Judas kaller Mikael for erkeengelen. Engelen Gabriel er også en av de fremste englene. Vi hørte 
også i dagens tekst om barnas engler «Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn.». Disse står 
nærmest Gud Fader. Det er ikke de store kirkelederes engler som står nærmest Gud, men de små barns 
engler. Det er det motsatte av hva hvordan vi har det i denne verden. 
I Guds rike gjelder ikke vanlig målestokk. I verden lager en til finere selskap desto høyere status et 
menneske har. Men i Guds rike er det motsatt. Her gjelder det å være hverandres tjenere og alltid sette 
andre høyest. Så bruker han et lite barn og sier at den som tar imot et slikt lite barn tar i mot Jesus og 
derigjennom Gud. Hva større finnes det enn å ta i mot Gud selv? «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt 
navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg.» Mark 9,37 
På samme måte som det er en stor gjerning å ta seg av de som er minst i Guds rike, så er det svært 
alvorlig å føre vill et barn i Guds rike. Jesus sier at det var bedre for et slikt menneske at det hadde 
druknet med en kvernstein rundt halsen. En alvorlig og forferdelig straff. 
 
Da har Jesus altså denne søndagen satt fokus på at uansett hvem du er, hvor liten du føler deg i Guds 
rike, hvor kort du er kommet i ditt kristenliv, så setter Gud deg høyt. Han setter deg så høyt at han har 
satt av engler til å passe på deg og vokte deg hvor du enn går. Derfor må vi ikke forakte noen av disse av 
hans minste små. 
Hva er spesielt for et barn siden Jesus sier det han sier i dagens tekster? Er det lite nok så er det 
forsvarsløst. Det har ikke samme evne til motstand og forsvar som et voksent menneske.  
Et lite barn har liten erfaring i forhold til hva voksne har. Derfor innretter det seg lettere etter det som 
voksne sier og gjør og har full tillit. Nå sier Herren Jesus at akkurat slik det er i virkeligheten, slik er det 
også i kristenlivet. Når det gjelder vårt forhold til Gud så er vi som barn og må bli som barn. Vi må ha full 
tillit til han og hans ord. Vi kan ingen ting av oss selv og alt er av nåde.  Vi trenger omsorg og beskyttelse, 
vi må vernes mot all fare og falske lærere som vil røve oss bort fra Guds gode favn, akkurat som små 
barn.  Kristenlivet er barnekår. Engeset synger slik: Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt, takk skal han ha for 
det. Alt det han har er no med rette også mitt, takk skal han ha for det. 
Dette at vi er Guds barn har også gitt oss rettigheter. Vi kan når som helst komme til han med alle våre 
ønsker og begjæringer. Han har lovet å svare oss. På samme måte som våre små barn er verdifulle for oss, 
så er også vi verdifulle for Gud: «Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs 
sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg.” JES 49,15. “Hvis da dere som er onde, vet å gi deres barn gode 
gaver, hvor meget mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham» LUK 11,13. 
Selv om barn kan være ulydige, plagsomme og få oss irriterte og sinte, så forandres ikke kjærligheten vi 
har til dem eller forholdet til dem. De er og blir våre barn uansett. Slik er det også med vårt forhold til 
Gud. Du som hører eller leser dette i dag. Du skal vite at for Gud er du utrolig verdifull. Du er det 
kjæreste han har. Uansett hvilke synder du kjenner på, hva du har gjort Gud imot, hvordan du enn føler 
deg, så forandrer det ikke noe på saken. Du er der du sitter noe av det mest dyrebare Gud har. Gud gjort 
alt for å frelse deg ved at hans enbårne Sønn ble menneske og døde for all verdens synd og stod opp igjen 
til vår rettferdiggjørelse.  Gud gjør alt for at du skal få del i dette frelsesverket, og han gjør alt for at du 
skal bli bevart.  Alle ting tjener den til gode som elsker Gud står det.  Han gjør alt for at du skal føres trygt 
hjem til himmelen.  Du er mere verdt en hele verden, på tross av dine synder. «For så sier Herren, Allhærs 
Gud, den herlige, som har sendt meg, om de folk som plyndret dere: Den som rører dere, rører ved min øyesten.» Sak 2,12. 
Gud, den allmektige, Himmelens og jordens skaper, kaller deg der du sitter for: SITT BARN og seg selv 
for VÅR FAR. Han har lært oss å be: "Fader Vår" Tviler du på hvor verdifull du er? I Guds øyne er en 
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som gjør seg liten som et lite barn, som bekjenner sine synder og sin hjelpeløshet, den største i 
himmelriket. Dette fordi en er ikledd Jesu Kristi rettferdighet. Kristi rettferdighet er fullkommen slik Gud 
er fullkommen. En som vil være stor i egne øyne, kler seg i egne klær og blir den minste og går fortapt. 
 
Så litt om englene:"Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få 
frelsen ?" I Hebr.1,14 Englene er til hjelp for oss i tjeneste for Gud.  Hver dag er vi i stor fare. Djevelen og 
hans engler, falne engler som er en hel åndehær i himmelrommet, setter alt inn på å få oss vekk fra Gud 
og hindre oss i nå himmelen. Gud gjør alt for å bevare oss fra verden, djevelen, synden og vårt eget kjød. 
I denne kampen inngår de gode englene. De forsvarer oss og beskytter oss. I GT- teksten for dagen i dag 
hørte vi at «Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisa.” 
Må Gud også få åpnet øynene våre slik at vi ser at vi ikke er alene. Vi har alltid Guds engler rundt oss.  
Englene er rundt oss for å hjelpe oss og beskytte oss. Bevarer oss fra alt ondt. De er som en usynlig hær 
som kjemper for de kristne mot de onde maktene. Fra vuggen til graven betjenes Guds barn av englene. 
Det er mange løfter knyttet til englene: 
"For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier." Salme 91,11ff. 
Her i dagens tekst viser Jesus oss at englene har et særskilt ansvar for barna: "Deres engler i himmelen ser alltid 
min himmelske fars åsyn" Matt 18,10.   
Barn er spesielt utsatt for djevelen og hans engler. Han er barnets fiende. Alt i mors liv får han tatt livet av 
mange før de blir født. Så forhindrer han barn i å bli døpt  enten ved at foreldre ikke bryr seg om det eller 
har en falsk lære om dåpen slik at de sier at barn ikke trenger å bli døpt. 
Vi skal minne hverandre om at vi har engler som beskytter oss. Han har også her i dagens tekst vist at 
barna har en spesiell omtanke. Ikke bare at barna har sine egne engler, men Gud holder alltid særskilt 
kontakt med dem. «Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn." 
Derfor skal vi be som Luther gjør det i sin morgen/aftenbønn: "La din hellige engel være med meg, slik at 
djevelen ikke får noen makt over meg." 
Foruten englene har vi Den Hellige Ånd som arbeider gjennom Nådemidlene. Gud satser alt på å bevare 
oss.  
 
Teksten i dag taler sterkt om det å bli lokket til synd. Her tar Jesus fram hånden, foten, øyet som noe som 
kan lokke en til å synde. Jesus ber oss gå radikalt til verks. Hugg armen og foten av, riv øyet ut. Det 
handler om å komme inn i Guds rike.  Alt som vi setter høyere enn Gud, må vi kvitte oss med. Det er 
bedre å kvitte seg med noe en har kjært framfor å gå fortapt. Hvordan skal vi bli bevart? Den Hellige Ånd 
har lovet å ta seg av oss. Det gjør han gjennom nådemidlene. Jesus advarer mot de som forfører ”en av 
disse små som tror på meg”. Forførelse skjer ofte gjennom falsk lære. Det er å så tvil om Guds ord taler sant. 
Så tvil om vi skal ta Gud på ordet eller omskrive det etter vår egen fornuft.  Jesus er ikke nådig mot disse. 
Det var bedre de fikk en kvernstein om halsen og senkes i havet. "Pass dere for å se med forakt på en av disse 
mine minste små" Disse voktes av Gud selv og hans engler. Derfor om du forakter et Guds barn som tror 
og bekjenner som skriften lærer, da forakter du Gud selv.  Men Gud har ikke glemt oss. Han har gitt en 
engel til hver og en av dere som passer på dere dag og natt.  
 
«For hvert menneske skal saltes med ild, og ethvert offer skal saltes med salt. 50 Salt er en god ting. Men hvis saltet mister 
sin kraft, hvordan skal dere da gjøre det salt igjen? Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre!"» Mark 9,49-50 
Ha salt i dere selv. Hva betyr det? Salt brukes for at mat skal holde seg friskt og ikke råtne. 
Åndelig talt har evangeliet denne funksjonen. Den verner oss mot forråtnelse og den åndelige død. 
Guds ord og den Hellige Ånds kraft vil gjennom troen bevare oss som Guds barn og beskytte oss mot 
syndens død. Derfor må nådemidlene brukes slik at saltet ikke mister sin kraft. Det gamle mennesket skal 
daglig dødes, slik at evangeliet kan gjøre Kristus stor for oss. 
«Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre!» 
Ved å slippe evangeliet til vil troen bli stor og troens frukt vil komme til syne. Å holde fred med 
hverandre innebærer en formaning om å holde sammen i fellesskap. Det er en oppfordring til å finne 
sammen som kristne i en tro, lære og bekjennelse. Det å leve i ufred med hverandre er ikke noe Jesus 
oppfordrer til. Dette er et bønneemne at vi som er sammen i troen og bekjennelsen også kan finne 
sammen i ett felleskap. «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» Apg 
2,42. De hadde salt i seg selv og holdt fred med hverandre. 
Gud være ære og takk i all evighet. Amen 
 


