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Namnet Mikhaael betyder VEM ÄR SOM GUD?
Eller VEM ÄR LIK GUD?
De första som läste Uppenbarelseboken visste svaret.
Jag tror även att ni vet svaret.
Kärt barn har många namn, jag såg en förteckning där
man funnit 132 olika namn och titlar på Jesus ,men
säkert finns det många flera.
I den här texten förekommer ytterligare två namn på
Jesus både lammet och den smorde. 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
Vi vet att Johannes döparen pekade på Jesus och sa:
Se Guds Lamm som borttager världens synder.
Lammet var viktigt i hela gamla testamentet. Ett
exempel var när Israels folk befriades från slaveriet i
Egypten
Ordet den smorde heter på hebreiska  ָָמ ִשיַחoch på
grekiska Χριστός och vi brukar tala om Jesus som
Messias och Kristus.

Det finns en profetia som pekar fram emot Jesus i
Daniel 12:1 På den tiden skall Mikael träda upp, den
store fursten som står såsom försvarare för dina
landsmän. Här sägs uttryckligen att han som kommer
skall vara en försvarare för sitt folk.
Det står om Jesus att han nu sitter på Guds högra sida
och vädjar för oss, han är vår försvarare
I hela gamla testamentet fick man inte uttala Guds
namn utan man var tvungen när såg de fyra
bokstäverna för Guds namn  יהוהi de bibliska texterna
att i stället säga adonaj som betyder HERREN. Många
gånger i Nya testamentet tilltalas Jesus som HERRE.
När Gud presenterade sig för Mose vid den brinnande
törnbusken så säger Gud: JAG Är den JAG ÄR. Under
Jesu jordiska liv så var han konsekvent med att göra
anspråk på att vara Gud och han använder gång på
gång ordet ἐγώ εἰμί JAG ÄR.
Det var också det som gjorde judarna så rasande att de
ville döda Jesus. Man kan läsa om det i Mark 14: 61ff
Då ställde översteprästen ännu en fråga: ”Är du
Messias, den Välsignades son?” Jesus svarade: ”Det är
jag, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens
högra sida och komma bland himlens moln.” Då slet
översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Vad skall
vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser
ni?” Alla fann att han förtjänade döden.

Nya testamentet är väldigt tydlig med att bekänna Jesu
gudom: i Kol 1:15 kan man läsa Han är den osynlige
Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen
Jesus själv säger att han är den som kommit ned från
himmelen. Ty jag har inte kommit ner från himlen för
att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja
som har sänt mig Joh 6:38
Lite längre fram säger Jesus till Judarna: ”Ni hör
hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna
världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade
jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att
jag är den jag är skall ni dö i era synder. ” Joh 8:23f
I den upplästa texten står det att Mikael och hans
änglar stod i strid med draken.
När Jesus fängslas så säger Jesus till Petrus, som ville
ta till svärd att han hade tillgång en himmelsk härskara
på mer än 72000 änglar. Men Jesus valde att inte ta
dem i bruk. Matt 26:53
Jesus stred mot draken, som också kallas ormen från
urtiden, djävulen och satan och han vann SEGER över
honom som anklagade dem inför vår Gud både dag
och natt. Satan är besegrad genom Lammets blod.
Satan är utkastad från himmelen. Anklagelserna har
tystnat.
I dagens evangelium gläds lärjungarna över kraften i
Jesu namn : ”Herre, till och med demonerna lyder oss
när vi uttalar ditt namn.” Han svarade: ”Jag har sett
Satan slungas ner från himlen som en blixt. Luk
10:17-18 Satan har nu inte någon plats i himmelen.

Efter Jesu himmelsfärd så finns Jesus vid Faderns
högra sida som vår försvarare. Därför är hela
universum uppfyllt av jublet och Johannes uppmanar
oss Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem.
Det heter att djävulen blev nedkastad till jorden. Det
är något som vi inte kan förneka. Här på jorden gör sig
djävulen ständigt påmind. Vi behöver bara slå upp en
dagstidning eller lyssna till en nyhetssändning så möts
vi av så mycket ont. Vi själva kan dras in i det ondas
spiral och våra liv förgiftas av ondska. Vi behöver få
förlåtelse, befrielse och upprättelse i kraft av Jesu
namn, det namn som betyder: Han frälsar.
Som kristna får vi hålla oss tätt till honom som leder
oss genom livet hem till Gud. Han som säger: Jag är
vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern
utom genom mig. Joh 14:6
Bibeln är kategorisk när den säger att Hos ingen
annan finns frälsningen, och ingenstans bland
människor under himlen finns något annat namn som
kan rädda oss. Apg 4:12
Om honom sägs i Fil 2:9-11
Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom
det namn som står över alla andra namn, för att alla
knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden
och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus
Kristus är herre, Gud fadern till ära.
I dag får vi överlåta våra liv till Jesus, ta emot honom
som vår försvarare. Vi får bekänna att han är vår
HERRE som har segrat över ondskans alla makter.

