
	KALMAR ADVENTKYRKA JUNI, JULI OCH AUGUSTI 2016

F Ö R S A M L I N G S -
B L A D E T

Och detta är vittnesbördet:

Gud har gett oss evigt liv, och det 
livet är i hans Son.

1 joh 5:11



De som läser sin Bibel flitigt vet vem som uttalat dessa ord, jo, ”ormen” i 
paradiset. Nu ska jag inte ge 
någon utläggning av dessa 
ord utan använder dem i ett 
annat syfte: hur mycket av 
det som Gud har sagt tar vi 
till oss och gör också efter 
det?

Det är ganska vanligt – för 
att inte säga mycket vanligt 
– att också vi som bekänner 
oss till Jesus och tar 
gudsordet, Bibeln, på allvar 
är selektiva i tillämpningen 
av Guds uppenbarelse i våra 
egna liv. Det är så lätt att vi ”töjer” på gränserna och menar att Gud inte 
har menat det han sagt. Vi motiverar denna inställning ofta med olika 
argument, t.ex. att en specifik sak gällde då men inte nu. Och detta är 
sant. Men det finns mycket som gäller också nu!
Det finns två grundläggande texter som jag alltid kommer att tänka på i 
detta sammanhang, Paulus ord till Timotheos (Andra Timotheosbrevet 
3:16-17) och apostlarnas och de äldstes gemensamma brev till de nya 
troende i (Apostlagärningarna 15:23-29). Läs båda dessa texter.

Den första texten har (i första hand) med gammaltestamentliga skrifter att 
göra. Det som finns i GT har en viktig funktion i den kristna församlingens 
och den enskilda individens liv: att fungera som undervisningsmaterial i 
syfte att ”den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla 
slags goda gärningar.”

”Har Gud verkligen sagt” 



Den andra texten har i princip samma syfte men med i en något 
annorlunda situation. Och frågan jag ställde ovan var: ”hur mycket av det 
som Gud har sagt tar vi till oss och gör också efter det?” Båda texterna 
ger ett och samma löfte: om vi följer Skriftens undervisning i det praktiska 
livet är det väl med oss i vår relation till Gud och med varandra! D.v.s. att 
Gud verkligen har menat det han sagt. 
Tänk på att varje gång när någon viskar i våra öron (i andlig mening): ”har 
Gud verkligen sagt?” bör vi vara medvetna om vem som viskar. Naturligtvis 
misslyckas vi ofta i vår lydnad till Ordet (läs: Gud) av den enkla 
anledningen att vi lever i en värld som kantas av synd och våra egoistiska 
tankar och önskningar. Vi vill vara bekväma och inte bli störda av någon. 
Samtidigt är det vår yttersta önskan att leva ett liv i harmoni med Guds vilja 
så som den är uppenbarad i Bibeln. 
Men sedan kommer budskapet om den stora befrielsen: Jesus har dött för 
mig! Jag och du är fria från synden! Men denna frihet ska vi använda på 
rätt sätt: vi väljer fritt att följa Guds vilja, inte för att bli befriade utan därför 
att vi är fria att följa Skriftens undervisning.

Låt oss ta dessa tankar som en ”följeslagare” under sommaren. Vi längtar 
efter den eviga sommaren som kommer när Guds rike uppenbaras i sin 
härlighet.

Med en önskan om en härlig sommar!
Vesa

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! 
Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 
Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era 
önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. 
Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara 

era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Fil 4:4-7



Välkommen att kontakta oss via någon av 
kontaktvägarna här till höger eller kom och 

möt oss vid någon av våra samlingar!

Jenny Nyströms Gränd 10
392 33  KALMAR
Telefon  0480-196 33
kalmaradventkyrka.se

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

Lördagar kl 16; program för juni, juli och augusti

Vi fortsätter att läsa de nytestamentliga breven fram till och med Judas brev. Den 6 
augusti börjar vi om med Apostlagärningarna och fortsätter sedan genom N T.

Nattvard firar vi i mitten av varje månad; 18 juni, 16 juli samt 13 augusti.

Varmt välkommen!
Med reservation för ändringar.
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Nytt om församlingslivet

Från och med juli månad är inte kyrkans expedition öppen på bestämda tider och den 
20 juli blir församlingen utan pastor eftersom Vesa då går i pension.

I fortsättningen kommer vi att hjälpas åt med fikat. Bröd, smör, ost och marmelad 
kommer att finnas i kyrkans frys och kyl. Skulle du vilja bidra med en gurka, några 

tomater eller något annat är det alltid välkommet.

Vi som använder lokalerna hjälps åt att städa efter oss.

Vi kommer också satsa på några kombinerade städ-/gemenskapsdagar i 
fortsättningen då vi hjälps åt med lite mer omfattande städning kombinerat med 

exempelvis bakning, handarbete, bibelläsning och en härlig gemenskap.

Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss.

Psalm 67:2
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