Den helige Mikaels dag
”Änglarna”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
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DET HÄNDER I VECKAN

Tankar inför Mikaelidagen

Torsdag 30 september
12–15 Öppen kyrka.
Gäst: pastor Johnny Jonsson
som talar om
bibelöversättning.
18:30 Bibelns stora berättelser.
Jenny Arnerlöf

På söndag är det den helige Mikaels dag – en stor högtid i kyrkorna i
väst. Mikael är i Bibeln en av ärkeänglarna som strider mot det onda och
skyddar Guds barn. Vi behöver minst en dag om året som fäster
uppmärksamheten på den tunna hinnan mellan det synliga och det
osynliga, och som stärker medvetandet om änglarnas närvaro i våra liv.
De är Guds utsända som skyddar och bevarar.
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Berättelserna i Bibeln om änglar speglar människors

Söndag 03 oktober
11:00 Gudstjänst i S:t
Peters kyrka
Dialogpredikan: Jenny
Arnerlöf och Sune Fahlgren
Medverkande: Gunnil
Korswing
Musik: Göran Grahn
VIKTIG INFORMATION
• Uppslutningen kring
församlingens diakoni är en
stor glädjekälla – och gåvor
gör skillnad och betyder
mycket. När du swishar en
gåva märk ”diakoni” till
123 390 86 88.

erfarenheter av att Gud kämpar på vår sida mot allt ont. Visst är bilderna
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änglar och drakar idag? Jo, de svämmar över av goda nyheter. Jag vill
dela tre med dig. Du kan helt säkert hitta fler.
För det första: Livets djävulskap är inte ditt fel. Det finns en
fiende som förfört vår värld. Ansvaret för det onda vilar inte på dina
axlar. Vilken befrielse att få veta det! Fienden beskrivs som ormen från
urtiden, den stora draken. Han är livets fiende, inte människan. Så räta
på ryggen.
För det andra: Det finns en vän. Daniel upplevde det i
lejongropen. Vännen heter Jesus. Hans tjänare är änglarna. Vår vän har
besegrat fienden. Vårt liv behöver inte präglas av rädsla. Släpp därför
taget om dig själv! Lyft blicken.
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För det tredje: Gå ut. Du och_jag utgör ett folk av präster och
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profeter. Vi är barn till en kung. I ord och handling vittnar vi om en
korsfäst Kristus som vunnit seger över draken. Änglarna trängs runt oss
för att få lovsjunga Gud. Var därför glad! Gå med glädje.

Detta är mina tre hälsningar in i våra liv inför Mikaelidagen. Hälsningar
om tro, hopp och kärlek som vill genomlysa oss och tolka vår vardag.
Räta på ryggen, lyft blicken, gå med glädje.

Sune Fahlgren, vice ordförande i S:t Peter
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm

