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Änglarna
Första söndagen i oktober i år har enligt kyrkoåret, ”änglarna” som tema.
Säkerligen är vi många som hade en tavla med en ängel på väggen ovanför
sängen när vi var barn. Ängeln på min tavla skyddade några barn som lekte i
närheten av en bäck. Hur såg din änglatavla ut?
Så här skriver Sofia Camnerin, Equmeniakyrkans snart fd biträdande
kyrkoledare:
”Himlens port finns på jorden. Den finns där Gud är närvarande, och jag tror att
Gud är allnärvarande. Så på varje plats på jorden, där människan är, finns en
port till himlen. Förbindelsen mellan här och där. Överallt där vi är, får vi också
tro att det finns en öppning. En stege med änglar från vår huvudkudde upp till
himlen. Änglar som går upp och ner, som för att manifestera Guds makt över
allt djävulskt. Allt som vi ser som inte är som Gud vill.
Ärkeängeln strider mot draken och vinner över den. Allt skapat på jorden och
under jorden och på havet och allt som finns, är trots allt under Guds kontroll.
Gud håller innerst inne och ytterst allt i sin hand. Det som hotar och bryter ner,
allt vidrigt är besegrat, samtidigt. Både och. Världen behöver änglar som ser
barnen, som vågar stå kvar i kampen och som tror att kraften och frälsningen
och makten och riket finns hos Gud. Att Gud har satt en stege precis där vi är,
där alla är. Med änglar som går upp och ner.”
Mycket är konstigt detta år. Pandemi, hot av olika slag, ett oroligt världsläge…
Ja, det finns mycket att oroa sig för. Jag tror det finns ett behov av att ha någon
att lämna över vår oro till. För mig är det Gud. Man kan visserligen undra över
det Sofia skriver om att Gud innerst inne håller allt som händer i sin hand. Om
det får vi prata när vi möts. Men kanske vi också då och då får tjänstgöra som
änglar? Det är ett av de vackraste uppdrag jag vet. Låt oss anta den utmaningen
för att vara ett ljus i mörkret där det behövs!
Välkommen till våra samlingar och gemenskapen i Equmeniakyrkan!
Var välsignade! Britt-Marie Magnedahl, diakon och församlingsföreståndare
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Församlingsboken
Födelsedagar

Vi gratulerar!

Oktober
Torsdag

1

18:00

Bön

Fredag

2

14:30

Samtal och bön

Söndag

4

11:00

Gudstjänst i Östhammars kyrka

Torsdag

8

18:00

Bön

Fredag

9

14:30

Samtal och bön

Söndag

11

11:00

Gudstjänst med nattvard B-M Magnedahl

Måndag

12

14:00

Promenad och andakt

Torsdag

15

18:00

Bön

Fredag

16

14:30

Samtal och bön

Söndag

18

11:00

Gudstjänst i Östhammars kyrka

Måndag

19

14:00

Promenad och andakt

Torsdag

22

18:00

Bön

Fredag

23

14:30

Samtal och bön

Söndag

25

11:00

Gudstjänst B-M Magnedahl och Kerstin Åkerman

Torsdag

29

18:00

Bön

Fredag

30

14:30

Samtal och bön

Lördag

31

11:00

Allhelgonagudstjänst B-M Magnedahl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Påminnelse om förhållningsregler
Du som har feber, hosta, är förkyld eller har ont i halsen SKA stanna hemma.
Du som är äldre äldre bör också tänka en gång till om du ska delta. För oss alla
är det viktigt att vi håller avstånden (minst 1,5 meter) även ute och vi hälsar
inte på varandra mer än på avstånd. Inga kramar eller handslag. Tvätta gärna
händerna ordentligt både före och efter en aktivitet. Handsprit finns i kyrkan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Återigen vill vi påminna oss om att inte glömma bort varandra!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Församlingens ekonomi
Glöm inte bort församlingens ekonomi. Kyrkan kostar pengar även om vi inte
har så mycket verksamhet just nu.
Bankgironumret är: 824-8056
Swishnumret är: 123 570 48 79
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Equmeniakyrkan Östhammar
Bg 824-8056
Hemsida: www.equmeniakyrkanösthammar.se
Swishnummer: 123 570 48 79
Svarvaregatan 6
Ordförande Ingeborg Sevastik
isevastik@hotmail.com
tel 070-695 76 96

Du är välkommen till mig för samtal som rör ditt liv och din tro.
Jag har tystnadsplikt.
Diakon och föreståndare Britt-Marie Magnedahl
E-post: britt-marie.magnedahl@equmeniakyrkan.nu
Tel mobil: 070-23 80 509
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