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”Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och
samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader
dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” Matt 6:26

Bibeln och Sverige
Bibeln är boken som har format vår svenska kultur, våra föreställningar
om världen, vår människouppfattning, vår etiska och moraliska
reflektion etc, etc. Grunden för det moderna svenska samhället lades då
den kristna missionen nådde Sverige kring år 1000. Så småningom blev
Sverige ett kristet kungarike. Denna utveckling når sin höjdpunkt när
reformationen slår igenom i Sverige. Sverige blir ett protestantiskt land.
Denna historiebeskrivning syns fortfarande i vissa officiella dokument. Í
”Företalet” till Sveriges rikes grundlag (1982 års tryck) kan man bl.a.
läsa hur ”Svea och Göta män njutit den nåden av Gud, att in till denna
dagen bibehålla, bebo och bygga det land” (som deras förfäder hade
tagit i besittning).
Det var dock Inte bara samhällsbygget som grundades på Bibeln. Etiken
och moralen grundades på bibelordet. Svenskarna blev kända som
arbetsamma, pålitliga och frihetsälskande människor.
Tiden har dock ändrats. Ateistisk humanism (med utvecklingsläran som
dess ursprungsberättelse), där människan står i centrum, är den grund
det postkristna samhället byggs vidare på. Ofta är detta nya
samhällsbygge i direkt kollisionskurs med de bibliska värdena och
idealen, inte minst när det gäller människosyn och den etiska och
moraliska reflektionen. Låt mig använda en bild för att illustrera hur
denna historiska utveckling har kunnat äga rum.
Sverige är som ett hus med två
våningar. Grunden i huset är den
bibliska uppenbarelsen. Den första
våningen är den kristna tidsepoken
då Sverige som ett land byggdes
upp. Detta byggprojekt tog flera
hundra år och byggdes under tårar
och flit och med en övertygelse att
Gud var med i bygget.
Den andra våningen är det som man
håller på att bygga just nu.

Övergången från den första våningens fas till den andra våningens fas
har tagit några årtionden. Under denna tid tog nya byggherrar med
andra föreställningar vid. Dessa byggherrar vill inte längre hålla fast
vid den grund som den första våningen byggdes på utan har medvetet
velat riva ner den (Bibeln) huset vilar på. Man vill dock gärna behålla
den första våningen eftersom man vet hur mycket den första våningen
har betytt för hela nationen, men grunden vill man ta bort.
Dessa moderna byggherrar – för att använda
en annan bild – är som gökungar i det kristna
husbygget. Gökar (folk med kristendomsfientliga föreställningar) från olika håll tog sig
in i den kristna våningen och lade sina ägg
där. Det kristna boet gav skydd för dessa
främmande ägg. Så småningom kläcktes
äggen och gökungarna har puttat ut de
verkliga ungarna. I dag är de (nästan) de enda
fåglar som lever i det kristna boet, gökungar.
Det tragiska i denna berättelse är att de verkliga värdfåglarna inte
lyckades hålla gökarna borta. Orsaken var att de gökar som lyckades
smyga in i det kristna boet hade några kristna karaktärsdrag på sig.
Detta gjorde att de verkliga värdfåglarna inte kunde skilja mellan de
egna och gökäggen.
Sverige befinner sig i den andra våningens fas i sin historia. Vi som
håller fast vid grunden (Bibeln) ser denna historiska utveckling mycket
tydligt. Vart den leder vill inte jag spekulera i, men spåren skrämmer.
Gökarna hånar den kristna tron. Man vill putta ut hela den kristna tron
från den andra våningen. Där har bara gökungar rätten att bo och
verka.
Vi (Guds barn, som håller fast vid grunden) som bor i den andra
våningen, vår uppgift är enligt den verkliga Byggherren (Jesus) att be
för dessa gökungar så att deras ögon och sinnen öppnas för den
verkliga Byggherrens vilja och avsikter med det bygge man håller på
med. Låt oss inte glömma detta!
Vesa Annala, pastor

E N U N D E R B A R T RYG G H E T
En sång som på senare tid berört mig på djupet börjar med strofen
”Vilken underbar trygghet jag nu har, innesluten helt i Jesu nåd.” Vad som
än händer och vilka situationer vi än hamnar i, så är tron på Jesus och
frälsningen genom Hans nåd vår trygghet och vårt hopp.
Det är så lätt att gå vilse idag. Vi lockas lätt att lägga vår tid och vårt
engagemang på aktiviteter och bekymmer som leder bort från den plan
som Gud har för oss var och en.
För mig betyder därför bibelstudierna tillsammans med vännerna i
Adventkyrkan så enormt mycket och de är en källa till rik välsignelse och
uppbyggelse som påverkar hela familjen. Tänk vilket privilegium att få
läsa Ordet och be tillsammans med sina syskon i Herren och inse hur
högaktuell Bibeln är för oss idag. Vi räcker inte långt i oss själva,
åtminstone inte jag, och då är det gott att få den vägledning i livets alla
frågor som vi finner i Bibeln. Den hittar vi ingen annanstans. Ingen annan
än Jesus kan fylla våra behov. Han vill ge oss den kraft vi behöver för att
vi ska kunna leva efter Hans vilja. 2 Tim 2:1 säger: ”Du mitt barn, hämta
kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.” Visst är det en underbar
trygghet!
Det är så gott att få innesluta församlingen; vårt kära pastorspar och alla
de andra syskonen i bön. Hoppas Du vill vara med!
Marita
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Förtröstan
Den ödmjukes förtröstan på Gud ger tacksamhet!
Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill
sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig. Ps 13:6
Förtröstan på Herren ger styrka!
Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige:
"Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." Jes 30:15
Förtröstan på Herren ger välsignelse!
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN,
den som har HERREN till sin förtröstan.
Förtröstan får vi genom undervisning i Ordet.
För att du skall sätta din förtröstan till HERREN, undervisar jag i dag just
dig. Ords 22:19
Förtröstan på Herren är inte förgäves.
HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som
känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig,
HERRE. Ps. 9:10-11
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Kom, Herre Jesus!
Välkommen på ett veckoslut kring temat ”Jesu återkomst”!
21-22 februari i Adventkyrkan, Jenny Nyströms gränd 10
Program
Fredag
19:00

”Att förstå profetior, några inledande tankar.” (VA)
Kvällsfika och samtal.

Lördag
8:30

Bönesamling kring temat ”Herre, hjälp oss att förstå.” (AJ)

9:30

”Några centrala begrepp i det profetiska språket.” (AA)

11:00

”Jesu återkomst”, del ett. (TJ)

12:30

Lunch

14:00

”Jesu återkomst”, del två. (TJ)

15:30

”Tidstecken som inte kan missförstås.” (AA)

17:00

Gudstjänst ”Hur länge till, Herre?” (VA)

18:00

Kvällsmat och samtal.
Mat serveras till självkostnadspris.

Du som önskar måltid/fika, vänligen anmäl dig senast tisdagen den 18 februari!
nnn

Månadens program
Lördagen den 1 feb
Romarbrevet kapitel 5
Frid med Gud
Torbjörn och Anita Jore
teg medverkar.
Församlingens årsmöte
hålls kl 18!
Lördagen den 8 feb
Romarbrevet kapitel 6
Det nya livet
Lördagen den 15 feb
Romarbrevet kapitel 7
Friheten från lagen
Lördagen den 22 feb
Romarbrevet kapitel 8
Hoppet om den komman
de härligheten

Ty om ni förlåter människorna
deras överträdelser, skall er
himmelske Fader också
förlåta er. Men om ni inte

förlåter människorna, skall
inte heller er Fader förlåta era
överträdelser.
Matt 6:14-15

ORDINARIE MÖTESTIDER
Bibelstudium och gudstjänst
lördagar kl 16:00. Kvällsfika
Bibelläsning och bön med samtal och fika
Vi läser Markusevangeliet
tisdagar kl 18:00

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

