Mikaelidagen
Änglarnas dag
Ända sedan 400-talet har den 29 september varit tillägnad ärkeängeln Mikael. Den kamp som
han utkämpade mot mörkrets makter hör samman med påsken. Kristus har vunnit den avgörande segern mot ondskans makter, men kampen fortsätter i världen. Senare har Mikaelidagen blivit alla änglars dag, en dag då man
begrundar Guds änglars eller sändebuds betydelse och uppdrag. Som Guds budbärare ger
änglarna beskydd och ledning samt påminner
om livet enligt Guds vilja.
Mikaelidagen firas den 29 september eller,
om denna dag är en vardag, närmast följande
söndag.
LITURGISK FÄRG: vit, men från måndag till
lördag grön.
PSALMFÖRSLAG
I

Lova Herren, alla hans verk,
överallt i hans välde!
Lova Herren, min själ!
Ps. 103:19–22

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
Antifonen upprepas.

Hallelujavers
Prisa honom, alla hans änglar,
Prisa honom, hela hans här.
Ps. 148:2

123 Med tacksamhet jag prisar

Dps 124 Gud låter sina trogna här
126 Inför Guds himlatron

Första årgången
Första läsningen

Bibeltexterna

1 Mos. 28:10–17

Psaltarpsalm
Antifon
Herrens ängel håller vakt
kring hans trogna och räddar dem.
Ps. 34:8

Psalm
Herren har rest sin tron i himlen,
allt är underlagt hans välde.
Lova Herren, ni hans änglar,
starka hjältar, som gör
vad han befallt!
Lova Herren, hela hans härskara,
ni som tjänar honom och gör
hans vilja!
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Jakob lämnade Beer Sheva och tog vägen
mot Harran. Han kom fram till en plats
där han stannade för natten, eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna
på platsen för att ha den vid huvudgärden.
Sedan lade han sig att sova där.
I drömmen såg han en trappa som ledde
från jorden ända upp till himlen, och Guds
änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade: ”Jag är
Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks
Gud. Marken som du ligger på skall jag ge
åt dig och dina ättlingar. De skall bli som
stoftkornen på jorden, och du skall utbreda
dig åt väster och öster, åt norr och söder,
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och alla folk på jorden skall önska sig den
välsignelse som du och dina ättlingar har
fått. Och jag skall vara med dig och skydda
dig vart du än går; jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att
överge dig, jag skall fullgöra det som jag
har lovat dig.”
Jakob vaknade upp ur sömnen. ”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna
plats, och jag visste det inte!” Och han
greps av bävan och sade: ”Detta är en plats
som väcker bävan, det måste vara Guds
boning, här är himlens port.”

Andra läsningen
Upp. 12:7–12

Det blev en strid i himlen: Mikael och hans
änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon
plats för dem i himlen. Och han, den stora
draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela
världen, han störtades ner på jorden och
hans änglar störtades ner med honom. Och
jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu
finns frälsningen och kraften och riket hos
vår Gud och makten hos hans smorde. Ty
våra bröders anklagare har störtats ner, han
som anklagade dem inför vår Gud både dag
och natt. De har besegrat honom genom
Lammets blod och genom sitt vittnesbörds
ord. De älskade inte sitt liv mer än att de
kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar
och ni som bor i dem. Men ve över jorden
och havet: djävulen har stigit ner till er,
och hans raseri är stort, ty han vet att hans
tid är kort.”

Evangelium
Matt. 18:1–6 (7–9) 10

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 omvänder 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.
(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.

Andra årgången
Första läsningen
2 Mos. 23:20–23

Herren sade:
”Se, jag sänder en ängel framför dig för
att skydda dig på vägen och föra dig till
den plats som jag har bestämt. Rätta dig
efter honom och lyssna till honom! Sätt
dig inte upp mot honom; han kommer inte
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att förlåta sådant trots, ty det är jag som
handlar i honom. Men om du lyssnar till
honom och gör allt vad jag säger, skall jag
vara dina fienders fiende och dina motståndares motståndare. Min ängel skall gå framför dig och föra dig till amoreerna, hettiterna, perisseerna, kanaaneerna, hiveerna
och jevuseerna, och jag skall utplåna dem.”

Evangelium
Matt. 18:1–6 (7–9) 10
(se första årgången)

Tredje årgången
Första läsningen

Andra läsningen

Jos. 5:13–15

Hebr. 1:14–2:4

Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända
att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen?
Därför måste vi desto mer ge akt på det
vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen. Redan det ord som förmedlades av
änglar var giltigt, och varje överträdelse
och ohörsamhet fick sitt tillbörliga straff.
Hur skall då vi slippa undan, om vi inte
rätt uppskattar en sådan frälsning, den som
Herren först förkunnade, som vi har fått
bestyrkt av dem som hört honom och som
Gud själv har bekräftat med tecken och
under och olika slags kraftgärningar och
genom att dela ut helig ande efter sin vilja.
eller
Upp. 5:11–12

Jag såg, och jag hörde rösten av många
änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders
myriader, tusen och åter tusen, och de sade
med hög röst:
Lammet som blev slaktat är värdigt
att ta emot makten
och få rikedom och vishet och styrka
och ära och härlighet och lovsång.
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En gång vid Jeriko fick Josua se en man
som stod framför honom med draget svärd.
Josua gick fram till honom och frågade:
”Hör du till oss eller till våra fiender?” Han
svarade: ”Nej, jag är anförare för Herrens
här. Nu har jag kommit.” Då föll Josua ner
med ansiktet mot marken och hälsade
underdånigt. Han frågade: ”Herre, vad har
du att säga till din tjänare?” Anföraren för
Herrens här svarade: ”Ta av dig dina skor,
du står på helig mark.” Josua gjorde så.

Andra läsningen
Apg. 12:5–11

Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom.
Natten innan Herodes hade tänkt ställa
honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor,
och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt
en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde
rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt
i sidan. ”Skynda dig upp”, sade han, och
då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: ”Ta på dig bältet och sandalerna.” Petrus lydde, och ängeln sade:
”Svep om dig manteln och följ mig.” Petrus följde med honom ut, men han förstod
inte att det var verkligt, det som skedde
genom ängeln, utan trodde att det var en
syn. De passerade en vaktpost och sedan
en till och kom till järnporten som ledde
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ut till staden, och den öppnades för dem
av sig själv. När de kom ut gick de gatan
ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sade han: ”Nu vet jag
verkligen att Herren har skickat sin ängel
och räddat mig ur Herodes händer, undan
allt som det judiska folket väntat sig.”

Evangelium
Matt. 18:1–6 (7–9) 10
(se första årgången)

Dagens bön

3.
Evige Gud, vår Far i himlen.
Du sänder dina heliga änglar
för att varna och skydda oss.
Vi ser dem inte, vi anar dem.
Vi känner deras omsorg om oss,
som är din omsorg om oss.
Tack för deras närvaro.
Hjälp oss, Herre, att leva så
att vi en gång får träda in
i änglarnas heliga skara.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever från evighet till evighet.

4.

1.
Allsmäktige Gud.
Du har i din vishet gett oss
dina heliga änglar
för att skydda oss.
Sänd dem att kämpa vid vår sida
mot allt det onda
och låt oss tillsammans med dem
få lovsjunga dig
i ditt himmelska rike.
Hör oss för Jesu Kristi skull,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

2.
Käre Gud, himmelske Far.
Du sänder dina änglar.
De går före oss
och de beskyddar oss.
Vi vet att du inte överger oss.
Låt oss därför med tillförsikt
lämna oss i dina händer.
Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

Gud,
vi tackar dig för dina änglar,
änglar som skyddar oss
och änglar som strider för det goda.
Hjälp oss att tillsammans med dem
kämpa mot ondskan i världen.
Vi ber att varje människa
skall få leva i trygghet.
I Jesu Kristi namn.

5.
Käre himmelske Far.
Du sänder dina heliga änglar
för att varna och skydda oss.
Hjälp oss att komma ihåg
att dina sändebud kan komma till oss
i människogestalt.
Lär oss att högakta alla människor
och visa kärlek och gästfrihet i våra hem.
I Jesu Kristi namn.
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