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Herrens nåd är det att det inte är ute med
oss, ty det är inte slut med hans
barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja,
stor är din trofasthet. Herren är min del,
det säger mig min själ, därför står mitt
hopp till honom. Herren är god mot dem
som väntar på honom, mot den själ som
söker honom.
klag 3:22-25
Bild: Marita Sandberg

Reflektioner efter skapelsekonferensen
Den 16-18 september fylldes vår kyrka av en fascinerande skara
människor från olika kristna sammanhang, med det gemensamma
intresset för den klassiska bibliska skapelsetron, att Gud faktiskt har
skapat allting såsom det står på Bibelns första blad, och att hela
den kristna förkunnelsen om Jesu frälsningsgärning grundar sig på
att människan en gång föll från sitt ursprungliga fullkomliga tillstånd.
Återigen kunde man bara fascineras av tanken hur namnet Jesus
förenar människor från olika håll, människor som kanske annars
aldrig skulle ha träffats! Jesus, vår Frälsare, är verkligen skapelsens
centrum, som Paulus skriver i Kol. 1:16: ”ty i honom skapades allt i
himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden,
härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom.”
En sak jag noterat på varje skapelsekonferens jag deltagit i under
årens lopp är att den överväldigande majoriteten är män, vilket
annars inte är fallet i kyrkliga sammanhang. Ett stort
kvinnoöverskott är karakteristiskt för nästan alla kristna kyrkor, men
frågan om alltings ursprung drar betydligt fler män än kvinnor.
Varför? Jag har inget uttömmande svar, men en faktor kan vara att
män tycks generellt sett gilla mer utmaningar än vad vi kvinnor gör.
Och frågan om alltings ursprung är i högsta grad utmanande, något
att kämpa för, om man vill tro på en gudomlig skapelse. Kanske har
vår kultur också gjort oss kvinnor till något mer känslomässigt
orienterade än män, så att vi lättare försummar vikten av rationellt
tänkande när det gäller vår tro och nöjer oss med något mindre
grundläggande arbete, eftersom vår kultur gärna ser en koppling
mellan kvinnlighet och det emotionella, och det emotionella kräver
inte så mycket. Vi förväntas helt enkelt inte i lika hög grad som män
att kunna ge rationella skäl för vår tro.

Hur det nu än förhåller sig har alla människor samma behov av
kontakt med sitt ursprung, och därför har vi ett oerhört ansvar att
lyfta fram dessa frågor. Vi skapelsetroende utgör en liten minoritet i
dagens samhälle, som är indoktrinerat till en ensidig tro på
evolutionen. De allra flesta får aldrig något alternativ utöver
evolutionstron, och därför har vi en gigantisk utmaning att ta tag i,
både som individer och som församling. Både män och kvinnor
behövs för att åtminstone några ska få möjlighet att tänka om, inse
att evolutionstron faktiskt kräver ännu mer tro än tron på en
allsmäktig Skapare.
Jag är övertygad om att evolutionstron tömmer kyrkor mer än de
flesta kristna anar, och därför behöver hela kristenheten vakna och ta
tag i detta grundläggande problem, ge människorna en ny chans att
återvända till sitt ursprungliga tillstånd som Jesus erbjuder oss alla.
Aila

Vi hade härom veckan den stora
glädjen att välkomna fem nya
medlemmar i vår gemenskap!

Lördagar kl 16 har vi bibelstudium
Vi studerar för närvarande Apostlagärningarna.
Ibland följer predikan efter bibelstudiet och sedan fortsätter
gemenskapen kring fikabordet.
Tisdagar klockan 18-19 läser vi Johannes
evangelium, samtalar och fikar.
Med reservation för ändringar.
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Jesus i Johannes evangelium
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Telefon: 0480-196 33
kalmaradventkyrka.se
Jenny Nyströms Gränd 10, 392 33 KALMAR

Aila Annala: 0705-53 61 47

Församlingen är nu utan pastor, men du är

Vesa Annala: 0705-76 53 19

välkommen att kontakta oss via någon av

T&M Sandberg: 0485-342 36

kontaktvägarna här till höger eller kom och
möt oss vid någon av våra samlingar!
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