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Det händer mer i tillvaron än vad blotta ögat kan se.  Att

aktivitet pågår runt omkring oss i det fördolda är lätt att

glömma, men Bibelns vittnesbörd är att det finns änglar

nära till hands i vår värld. Enligt en ordboksdefinition är

änglar andliga varelser som är överlägsna människor i

intellekt och styrka.  Det är en definition som stämmer

överens med änglarna vi möter i Bibelns olika texter där

änglar är Guds handlingskraftiga budbärare.  Till den

definition skulle vi kunna lägga till beskrivningar som

könlösa och lysande (ibland), men det är viktigt att säga

att lite är känd och mycket har spekulerats om änglar. 

 Trots vår brist på kunskap om änglar, delar vi

övertygelsen att änglar finns med människor från olika

trostraditioner världen över.

En viktig slutsats vi kan dra från änglarna i vår egen

tradition är att himlen och jorden inte är helt åtskilda

från varandra; änglar är ett sätt som Gud har valt för att

främja himlens arbete och påverkan på jorden. Vi kan

tacka Gud över att änglar finns och har ibland gjort sig

till känna, men eftersom de uppenbarligen inte vill ge sig

till känna eller synas i syfte att underhålla eller imponera

oss, kan vi kanske vara nöjda med att lita på att de finns

utan att behöva se dem.

 

Söndagens texter bjuder på rika berättelser och

tillsammans i gudstjänsten kan vi utforska frågan om

änglarnas uppdrag för evangeliet. Varmt välkommen!
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