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Jesus på internet
Vid det här laget är vi alla ganska medvetna om att Jesus finns på nätet.
Men vilken slags Jesus finns där? Den frågan är omöjlig att besvara. Man
får miljoner och åter miljoner träffar när man skriver namnet Jesus i
någon av sökmotorerna. Artikeln om Jesus på Wikipedia är på 220
språk!
På nätet finner man bibelstudier,
personliga vittnesbörd, debatter,
föredrag, etc. etc. Problemet med
internet är inte bara att det finns en så
oerhörd stor mängd material om Jesus
men också att vi själva väljer det vi vill
se och lyssna på. Det som ”kliar” i våra
öron lyssnar vi gärna på. Jag gör det
lika mycket som någon annan. D.v.s. vi
väljer subjektivt det vi vill se och höra.
Det är också bekvämt att lyssna till det
som man redan har accepterat. Man
slipper tänka i nya tankebanor och ta ställning på nytt. Våra
referensramar avgör vad vi väljer att se och lyssna på. Det viktiga är att
vi är medvetna om våra subjektiva val.
Hur kan man då skilja agnar från vetet? Det finns bara en väg: En
hederlig Bibel i bokform. När man lyssnar på budskapet på nätet och
talaren citerar Bibeln är det svårt att hinna kolla upp alla texter. Det är
nämligen så att all bibelanvändning (också på nätet) grundar sig på
någon form av hermeneutisk princip – eller en frånvaro därav. Det sista
alternativet betyder att folk använder Bibeln bara i syfte att ”bekräfta”
sin redan i förväg valda position (man gör detta mer eller mindre
omedvetet/medvetet).

Med hermeneutik menar man ”tolkning”, ”förklaring” och
”översättning”. Det grekiska ordet heter hermeneia. Paulus räknar
hermeneia som en av Andens gåvor (1 Kor. 12:10).
Nu undrar du kanske om det finns någon grundläggande
hermeneutisk princip som alla kan använda i sin bibelläsning? Svaret
är ”ja!” Jesus själv har lämnat oss denna princip. Vi finner den i Luk.
24:27. ”Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade
(diermēneuō, samma ord som i 1 Kor. 12:30) han för dem vad som
står om honom överallt i skrifterna.”
Alltså: läs hela skriften alltid med Jesus ord
ringande i dina öron. Är det Bibelns Jesus som
talaren försöker lyfta fram eller någonting annat?
Detta ”någonting annat” kallar Paulus för ”ett annat
evangelium” (2 Kor. 11:4; Gal 1:6,8,9).
Använd gärna internet, men var medveten om det
jag skrivit ovan. Men framför allt läs din Bibel i sin
helhet med Jesus ord i Luk.24:27 som styrande
tolkningsprincip, då slipper du läsa genom
dimmiga eller missfärgade glasögon. En mogen
kristen är redo att gå vidare.
Just nu vid skrivandets stund (19 dec) har jag lyssnat på You Tube
olika framförandet av sången ”Did You Mary Know”. Tänk hur mycket
Jesus har inspirerat sångförfattare och kompositörer?
Ja, JESUS är NAMNET med stora bokstäver!
Vesa Annala
pastor

D E N S T Ö R S T A G ÅVA N
Nu i juletider är det extra viktigt att inte glömma bort vad julen faktiskt
handlar om.
För många handlar julen om julmat, pynt och julklappar. Men det är inte
alls vad julen egentligen handlar om; att ge och dela med sig och att vara
med dem man älskar. Jag tror att alla går igenom en förändring när det
gäller julen.
Som barn fängslas man av magin i det hela, man ser fram emot att få slita
av pappret från paketen efter veckor av otåligt väntande. Men efter ett par
år tappar vi ofta orken, det är ännu ett trött ”Yay, ännu en meningslös
helg för att fira någon tjock gubbe som inte finns eller en korsfäst snubbe
som man ändå inte tror på”. Men när vi växer upp lite till inser vi att det
kanske ligger något i julen och den där korsfästa snubben, och att det
kanske finns något bättre än att få en massa presenter.
Julen handlar inte om denna världs materiella rikedomar eller om dina
egna begär. Julen handlar om att dela med sig av sina egna rikedomar, att
dela med sig av det man själv fått som gåva. Som storebror till fem
syskon kan jag bara säga att det inte finns mycket som kan ge dig sådan
glädje som leendet på ett barns ansikte när de får något de längtat efter.
Men även om detta är det normala behöver en julklapp inte vara en dyr
leksak eller en ny telefon. En julklapp ska vara något som barnet behöver,
det kan vara något så enkelt som att få spendera mer tid med sina
föräldrar istället för att vara på dagis hela dagarna eller en simpel docka
att hålla barnet sällskap när föräldrarna av olika anledningar inte har tid.
Julen handlar om att dela med sig, vara med dem man älskar och att vara
tacksam för vad man har, istället för att vilja ha mer. Och den största
gåvan av alla är Livet - Jesus Kristus.
Peter Sandberg

Förnöjsamhet
Den ödmjukes förtröstan på Gud ger förnöjsamhet
HERRE, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås
inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Psalm 131:1
Förnöjsamhet är en gåva från Gud till den som lever efter hans vilja
Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla
förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig,
leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
Fil 4:12-13
Förnöjsamhet kommer från överlåtelse till Kristus
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och
älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på
den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Matt 6:24
Olika begär kan hindra förnöjsamhet
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din
nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller
hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. 2 Mos 20:17
Materialismen hindrar förnöjsamheten
Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många
oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och
undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter
pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket
lidande. 1 Tim 6:9-10
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Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset
fram.
Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor.
De gläds inför dig som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.
Oket som tyngde dem, stången på deras axlar,
förtryckarens piska bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats
av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld.
Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans
namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.
Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan
gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och
rättfärdighet nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse skall göra detta.
Jesaja 9:2-7
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Vi studerar Romarb
revet
Lördagen den 4 jan
Kapitel 1
Jag skäms inte för evange
lium
Lördagen den 11 jan
Kapitel 2
Guds dom och lagen
Lördagen den 18 jan
Kapitel 3
Rättfärdigheten i Kristus
Lördagen den 25 jan
Kapitel 4

Abraham och rättfärdigh

eten genom tron

T ill up pm un tr an
Saliga är de, vilkas
överträdelser är förlåtna och
vilkas synder är överskylda.

Salig är den man som
Herren inte tillräknar synd.
Rom 4:7-8

ORDINARIE MÖTESTIDER
Bibelstudium och gudstjänst
lördagar kl 16:00. Kvällsfika
Bibelläsning med samtal och fika
tisdagar kl 18:00
med start den 21 januari.

Vi har nu en bönelåda ståendes på ett bord längst
bak i kyrksalen där du kan lämna förbönsämnen!
Lådan töms före varje gudstjänst.

Varmt välkommen!

Vill du ha med något i församlingsbladet eller har önskemål om innehållet?
Välkommen att kontakta pastor Vesa eller Sandbergs!

PASTOR VESA ANNALA
vesa.annala@adventist.se

Jenny Nyströms Gränd 10 Kyrkan är oftast öppen

Mobil 070-576 53 19

392 33 KALMAR

kalmar.adventkyrka.se

tisdagar kl 13-17,

Telefon under kontorstid: onsdagar & torsdagar
0480-196 33

kl 9-11 samt kl 13-16.

Redaktörer och webbansvariga:
Tomas & Marita Sandberg
0485-34236

