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GRÄFSNÄS SOLLEBRUNN och MAGRA

Söndag 4 okt - Änglarna 
I Psaltaren 103:20 står det 
Lova Herren, ni hans änglar, 
starka hjältar, som gör vad han befallt! 

Har du mött en ängel? För snart 10 år 
sedan mötte jag en ängel.  

Jag arbetade som lektor i Byggnadsfysik 
på Lunds Universitet och ett par veckor in 
på höstterminen dog en av mina 
studenter mycket tragiskt av en diabetisk 
chock. 

Självklart skulle vi ha en minnesstund med 
studenter och lärare. På morgonen dagen 
för minnesstunden stod det klart att 
studentprästen låg på akuten, 
universitetets kurator var inblandad i en 
stor cykelolycka, studenterna kom inte in i 
korridoren där rummet vi skulle vara i 
låg, vi saknade ljudsystem och en 
fotoram….. Jag kände paniken komma, 
då studentkårens ordförande kom. Lugnt 
och metodiskt löste han de praktiska 
problemen, hälsade på studenter och 
lärare, gav mig en kram och sa några 
uppmuntrande ord. Så när minnesstunden 
startade en halvtimma senare var allt 
fridfullt och värdigt. Tyvärr hade jag ett 
tåg att hinna med och hann inte tacka 
honom. Så nästa dag försökte jag få tag i 
honom och möttes flera gånger av 
samma svar: Nej, han har ju tagit 
examen, vi har inte sett honom det 
senaste halvåret. 

Jag vet att studentkårens ordförande var 
en grabb i 25 års åldern i kött och blod, 

men han var samtidigt en ängel den 
dagen.  

Ordet ängel kommer från grekiskan och 
betyder Guds sändebud. Guds änglar 
kommer ofta med tröst och hjälp. 
Ordet  ängel går egentligen att använda 
om alla som tar på sig uppdraget att gå 
Guds vägar. 

Du kan be för människor i din närhet, 
familj, vänner, grannar och andra: 

Herre, tack för att din goda ängel 
beskyddar _ _ _. Låt också mig 
vara en en ängel för honom/
henne. 

_____________________________ 
Denna vecka ber vi med resten av 
Equmeniakyrkan:  

Vi tackar för det senaste halvårets 
tydliga tillväxt i flera av Equmenia-
kyrkans församlingsplanteringar 
och ber om nya pionjära initiativ i 
hela vår kyrka. 

Vi ber för  arbetet i Moldavien  
med de kvinnor och barn som 
lever under hot om att bli 
utnyttjade sexuellt. Vi ber om 
mod, beskydd och vishet. 

Guds ängel, vaka över mig, 
håll över mig din hand. 
och led mig tryggt från farans stig 
till salighetens land. 	 Amen  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Söndag  11 okt - Tacksägelsedagen 
Aposteln Paulus skriver i Kolosserbrevet 
3:16–17 
Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom 
och med all sin vishet. Lär och vägled 
varandra, med psalmer, hymner och 
andlig sång i kraft av nåden, och sjung 
Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör 
i ord eller handling ske i herren Jesu 
namn och tacka Gud fadern genom 
honom. 

När jag ser på världen runt omkring kan 
jag ibland undra om tacksamhet blivit 
omodernt. Det är så mycket i olika medier 
som handlar om att ha mer, göra nya 
saker och fokusera på mig själv.  

Tacksamheten talar om något annat, om 
att vi finns i relationer till andra människor 
och till Gud. Och att vi i dessa relationer  
få ta emot goda saker.  

Livet är inte alltid rättvist, logiskt eller 
enkelt. Men även i de mörkaste stunder 
finns ljusglimtar att vara tacksam över. 

Jag tror man kan öva sig i tacksamhet. 
Öva upp sin förmåga att glädja sig över 
de små glädjeämnen som möter oss varje 
dag. 

Min lärare i religion på högstadiet talade 
om att se det korn som glimmar i 
gråstenen. Det tycker jag är en bra bild. 

Tacksamhet gör också något med oss. Vi 
blir mindre innestängda i oss själva. 
Tacksamheten öppnar oss för andra 
människor och för Gud.   

Tacksamheten kan också ge oss ett lugn. 
När jag vilar i tacksamhet behöver jag 
inte jaga efter det världen omkring jagar 
efter. Då kan jag få vila. 

Ett sätt att öva sig i tacksamhet är att 
avsluta varje dag med att skriva ner tre 
saker du är tacksam för. Pröva några 
veckor, jag tror du kommer att bli 
förvånad över hur mycket du har att vara 
tacksam för. 
_____________________________ 
Denna vecka ber vi med resten av 
Equmeniakyrkan för:  

REGION NORD 
Hjälp oss finna vägar att möta barn och 
ungdomar i region Nord.  

GLOBALT 
Vi ber för alla våra samarbetskyrkor som 
har drabbats av pandemin. Många har 
drabbats av stora ekonomiska problem. 
Vi ber om uthållighet och vishet för våra 
samarbetskyrkor i detta. 
	  

Tag emot Tacksägelsedagens 
välsignelser från Gud: 
Skapelsens gåvor ska beskydda 
dig. 
Korsets gåvor ska förlåta dig. 
Andens gåvor ska helga och 
fullkomna dig. 	 	 	         
Amen 

På församlingarnas hemsidor finns inspelade 
predikningar och andakter 
https://equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn  
https://equmeniakyrkan.se/magra

https://equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn/inspelade-gudstjanster-och-andakter/
https://equmeniakyrkan.se/magra/gudstjanst

