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Varför ser det ut i 
världen som det gör, 
århundrade efter år-

hundrade. Krig och kon-
flikter ständigt och jämt, 
i stort och smått? Varför 
blir våra liv inte som vi 
vill, fastän vi verkligen 
kämpar? Varför är det så 
tungt ibland? Vad är det för 
dunkla andemakter med i 
spelet?

Jo, precis så är det! Det 
får vi höra denna söndag, 
”änglarnas söndag”, Mika-
els dag. När vi lyssnar till 
episteln från Upp.12 får vi 
höra om detta makternas 
spel... 

Det finns onda ande-
makter, motståndare. Sällan 
blir de väl så definierade 
som i denna text. Motstån-
daren får där många namn, 
just för att visa hans verk-
liga natur: ”draken” – som 
vill sluka oss; ”ormen ” – 
som vill lura oss; ”djävu-
len”, ordagrant ´den som 

kastar isär´ - som vill splitt-
ra oss; ”satan”, ordagrant 
”motståndaren” - den som 
vill hålla oss borta från Gud 
– och just därför gör det 
tungt för oss.

När vi erfar det här mot-
ståndet i tillvaron, erfar vi 
de onda andemakternas re-
alitet (även om många med 
sitt förnuft inte vill erkänna 
deras existens).

Tack och lov finns det 
också medståndare. Änglar-
na, de goda andemakterna, 
är sådana. 

Det talas om änglar i 
nästan alla bibelns böcker, 
Jesus gör det ofta! Änglarna 
är Guds medhjälpare och 
våra medståndare i kampen. 
Men de tillhör den osynli-
ga världen. Fokus i Bibeln 
riktas inte mot änglar, utan 
mot Gud själv. Det är han 
som skall vara vår främste 
medståndare. Han sänder 
sitt ord, ”vittnesbördets 
ord”. Där ger han oss det 

ljus vi behöver så att vi inte 
blir bedragna. Vi behö-
ver ta emot det ordet och 
bekänna oss till det. Han 
sänder oss sin Smorde (på 
grekiska ”Kristus”) att som 
Lammet dö för våra synder. 
Det gör det möjligt för oss 
fallna varelser att få kontakt 
med Gud och stå i kon-
takt med honom, både här 
och i evigheten. Han kallar 
oss att sätta vårt livs tilltro 
till Jesus. Därigenom blir 
vi hans medståndare, hop-
kopplade med honom. 

Visst verkar djävulen 
i stort raseri på jorden - 
men han vet att hans tid är 
kort. Den starka rösten från 
himlen betygar: ”Fräls-
ningen och kraften och 
riket finns hos vår Gud och 
makten hos hans Smorde”.

Kraftfullare förankring 
för våra liv finns inte!

Åke Reinholdsson,
Skepplanda och Hålanda

församlingar

Motståndare – och medståndare

Om två veckor är det åter 
dags för den stora insam-
lingen till Världens barn. 

Årets kampanj har temat "hälsa, ut-
bildning och framtid". 

Den 12-13 oktober blir det stor 
TV-gala och riksinsamling i landets 
samtliga 290 kommuner. Förra året 
var det 30 000 friviliga insamlare i 
hela Sverige.

I vår kommun kommer du också 
se bössinsamlare med den orange 
banderollen och bössan som visar 
att insamlingen gäller Världens 
barn.

Du har också möjlighet att köpa 
boken "Noveller för Världens barn" 
för 150 kr där hela behållningen går 
till insamlingen. Boken är en guld-
gruva för den som tycker om klas-
siska mästerverk. Några av förfat-
tarna är: Agatha Christie, Edgar 
Allan Poe, Anton Tjechov, Selma 
Lagerlöf och Moa Martinsson. 

Varför inte köpa boken och ge 
bort den i julklapp?

Röda Korsets secondhandaffär 
i Älvängen kommer att skänka alla 
intäkter från den 1-13 oktober till 
Världens barn. 

Genom att handla i Kupan under 
den här tiden bidrar du till att 
hjälpa Världens barn. 

Om Du vill vara med som insam-
lare kan Du lämna namn och tele-
fonnummer i Kupan eller ringa Ale 
kommun 33 02 63 och fråga efter 
Kristina.

Världens barn behöver dig! 
Ställ upp för Världens barn!

Kommitén för 
Världens barn i Ale

Stor insamling till 
Världens barn

www.mittiale.se – 0303-332660

Temakvällar i 
Älvängens blå kyrka

Välkomna till höstens tre temakvällar om 
evangelierna – berättelsen om Jesus. 

Hur kan vi förstå dem idag? 
Tre onsdagar i oktober lär vi oss mer om 

Nya Testamentets spännande värld!

3 oktober
Varför så olika?! 

Om Jesus-berättelsen i Matteus-, 
Markus- och Lukas evangelierna. 

Föredrag, fi ka, samtal.
Ledare: Andreas Pervik, präst i Älvängen

Förmiddagscafé
Kilanda församlingshem 

torsdag 4 oktober kl 10.00-12.00
Öknen ska blomma 

En musikalisk vandring till Löfteslandet 
med Odd och Liss Sörensén.

SStarrkärrs pastorattarrkärrs pastorat
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Trött på hur 
det ser ut där 

hemma?
Låna en inredningsbok på biblioteket

Vill du prata 
om det?

Jourhavande kompis är
en del av Röda Korsets
Ungdomsförbund. Är du 
25 år eller yngre, så är du
välkommen att ringa oss.
Alla samtal är gratis.

Vi har öppet på vardagar
18:00 – 22:00. På lördagar
och söndagar 14:00 –18:00.

tel. 020-222 444.


