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F Ö R S A M L I N G S -
B L A D E T

Själva skapelsen väntar och längtar 

efter att Guds barn ska uppenbaras. 
skapelsen har ju blivit lagd under 

förgängelsen, inte av egen vilja utan 
genom honom som lade den därunder.

rom. 8:19-20



Det fanns en tid i det breda folklagret i det svenska samhället som präglades 
av läsande. Fenomenet förekom från ca 1750-talet till 1900-talets början. Man 
läste Bibeln, andaktsböcker och predikosamlingar. Det var en tid för 
folkväckelsen. Längtan efter frihet var stor och ingen skulle kunna stoppa 
denna längtan. För att bemöta ”hotet” 
från denna väckelse antogs 1726 
Konventikelplakatet. Dess syfte var att 
”bevara enheten i religionen” (d.v.s. 
den lutherska läran). Den som bröt 
mot Konventikelplakatet (samlade till 
husandakter) kunde dömas till böter, 
till fängelse och till landsförvisning. 

När baptismen kom i Sverige 
utvisades den förste ledaren, F. O. Nilson, till landsflykt i Danmark. 1848 (21 
september) höll man ett dop i Vallersvik i Halland. En kvinna och fyra män 
döptes och bildade Sveriges första baptistförsamling. 

Vägen till friheten har varit lång. 1858 upphävdes dock Konventikelplakatet. 
Men först 1951 fick vi i Sverige bekännelse- och trosfrihet. 

Parallellt med väckelserörelsen uppstår också nykterhetsrörelsen samt 
arbetarrörelsen som var för sin del har påverkat samhällsutvecklingen.

Bibelläsning är naturligtvis ett måste för en troende människa. Jesu ord i 
Johannesevangeliet 5:39 gör detta mycket klart: ”Ni forskar i skrifterna därför 
att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig.” För den kristna 
människan är Bibeln ett andligt ”skafferi” där hon hämtar sin andliga näring, 
d.v.s. kunskap om Jesus, det levande brödet. Man behöver också veta hur 
den kristna människan bör leva sitt vardagliga liv. Bibeln är därmed också en 
vägvisare till ett liv som behagar Gud och är nyttigt för samhället. 

Den kanske mest grundläggande tanken i Bibeln, som har med 
mellanmänskliga relationer och samhället i stort att göra, är friheten. 
Psalmisten skriver i 119:45: ”I frihet kan jag vandra, ty jag fördjupar mig i dina 
befallningar.” Det är Guds ”befallningar” som ger och garanterar friheten. 

Bibeln, bibelläsning och samhället



Jesus är ännu tydligare. ”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall 
göra er fria”, och ”Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria.” (Joh. 8:32,36)

Idag har ”läseriet” t.o.m. bland kristna minskat oroväckande. Få läser Bibeln. 
Andaktsböckerna är sällsynta och predikosamlingar existerar kanske inte alls. 
Vad kommer frukten av detta att bli: ofrihet för individen och ett förtyckande 
samhällsklimat? Det tydligaste tecknet på detta är statens sekularisering. Alla 
statliga verk och myndigheter ska vara sekulära. Den religiösa människan har 
inte längre tillgång till det offentliga rummet. Den mest effektiva institutionen i 
denna process är skolan. Det finns en slående parallell mellan 
Konventikelplakatet och sekulariseringsprocessen. Denna inskränkande 
mentalitet framgår tydligt i Förbundet Humanisternas idéprogram: ”All 
myndighetsutövning liksom alla offentliga beslut och verksamheter är 
livsåskådningsneutrala. En sekulär och demokratisk stat är en förutsättning för 
livsåskådningsfrihet för alla.”

Vi är på väg (har kommit redan väldigt långt) där sekulär humanism, d.v.s. 
ateism är den enda tillåtna idén i det offentliga rummet. Ateism är i dag en 
”default” position i det offentliga rummet. Den livsåskådningsmässiga friheten 
som humanisterna talar om här finns inte i det offentliga rummet. Den 
evolutionistiska ursprungsberättelsen med naturen som sin egen skapare 
saluförs under vetenskapens täckmantel och utan ifrågasättande.

Vad gör den kristna kyrkan? Accepterar denna position 
utan några som helst kritiska funderingar! Dagens kristna 
kyrka ger frivilligt upp sin frihet. Sekularismen är inte en 
neutral hållning i stora livsåskådningsmässiga frågor utan 
en andlig berusning som samhället lider av. Enligt den 
kristna tron är verkligheten inte sekulär utan i grunden 
andlig, eftersom Gud är all verklighets grund. 

Sverige behöver en andlig väckelse ur sekularismens berusning. Sekularismen 
är inte frihet utan slaveri under materialismens tvångströja.

Vesa



Bibelakademin har kommit igång

Fredagen den 22 var vi några som samlades för 
Kalmar bibelakademis första undervisningshelg. 
Vesa inledde helgen med en bön och en 

föreläsning om Bibeln och dess ursprung. 
En stark tro kräver ju att man kan lita 

på Bibeln, både språkligt och 
historiskt. Hela denna helg handlade om 

Bibelns tillförlitlighet och hur vi kan hitta 
stöd i Guds ord. 

Under lördagen växte vår lilla skara med några tillresande plus egna "ungar" 
som varit för trötta efter skolveckan för att orka med fredagens inledning. Aila 
inledde med en föreläsning; "Hur fick vi Bibeln" och berättade om stentavlor, 
pergamentrullar och om traditionerna som styrde det mödosamma 
kopierandet av de tidiga handskrifterna. Att veta att man lade 

så stor vikt vid noggrannheten när man skrev av 
handskrifterna, som ligger till grund för den bok vi 
idag känner som Bibeln, ger ytterligare bidrag till 
en fast grund att vila på.

Vesa fortsatte förmiddagen med "Varför kan vi lita på Bibeln". De krav som 
fanns i samhället för att en skrift skulle 
anses trovärdig, gällde i högsta grad 
även för Guds ord. Att man har kunnat 
verifiera platser, personer och 
händelser genom historiska dokument 
och traditioner ger Bibeln 

ytterligare stöd.



Aila delade sedan med sig av sina erfarenheter under rubriken "Hur ska 
Bibeln läsas?". Vi fick handfasta tips om hur man kan jämföra skildringar 
från olika författare, referenslitteratur och andra skriftställen. Att till 
exempel tänka på i vilket sammanhang textstycket skrevs och om det 
handlar om en skildring av en verklig händelse eller en liknelse, är viktigt 
när vi läser Bibeln. Att jämföra olika översättningar kan berika läsningen 
men framförallt bör vi be om Guds Andes ledning då vi läser. Han vill ge 
oss en större förståelse Ordet.

Tomas & Marita

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i 
Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i 
himlen!

Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till 
att vara heliga och fläckfria inför honom.

I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos 
honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, 
till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i 
den Älskade.

I honom är vi friköpta genom hans blod och har 
förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som 
han lät flöda över oss med all vishet och insikt.

Efesierbrevet 1:3-8



Eftersom vår pastor nu arbetar halvtid, 
kommer vi under februari, mars och april 

ha gudstjänst enligt nedan.

13 februari Bibelstudium och gudstjänst.

20 februari Bibelstudium och gudstjänst enligt annons 
  längst bak.

5 mars Bibelstudium och gudstjänst med nattvard.

19 mars Bibelstudium och gudstjänst.

9 april  Bibelstudium och gudstjänst.

  Besök av Bollings.

23 april Bibelstudium och gudstjänst.

Bibelstudium som vanligt kl 16 och gudstjänst kl 17. 

Med reservation för ändringar.

På tisdagar studerar vi 
däremot Bibeln som 

vanligt kl 18!



  Barnens hörna



Du är välkommen att 
kontakta oss via telefon 
eller mail!

Jenny Nyströms Gränd 10
392 33  KALMAR
Telefon  0480-196 33

PASTOR VESA ANNALA
vesa.annala@adventist.se

Mobil 070-576 53 19

kalmaradventkyrka.se

Redaktörer och webbansvariga: 
Tomas & Marita Sandberg 
0485-342 36, ctomas@telia.com

Lördag 13 
februari

Lördag 20 
februari

Månadens Gudstjänstprogram

Kl 16 Bibelstudium av Jakobs brev kap 4 Varningar till de rika
Kl 17 Gudstjänst (Vesa)

Kl 16 Bibelstudium av Jakobs brev kap 5 I väntan på Herrens ankomst
Kl 17 De svåra bibelställenas kväll! Anmäl gärna frågor på förhand!

Varmt välkommen!

Med reservation för ändringar.

De svåra bibelställenas 
kväll!

Den 20 februari kl 17 tänker vi 
ha en kväll för svårförståeliga 

bibelställen som man kan behöva 
lite experthjälp med.

Maila gärna dina frågor till Aila 
eller Vesa så de hinner förbereda 

ett uttömmande svar!

aila.annala@telia.com

vesa.annala@telia.com 
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