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Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så
har vi en byggnad från Gud, en evig boning i
himlen som inte är gjord av människohand.
2 kor 5:1
Bild: Marita Sandberg

”I begynnelsen skapade Gud”
Sommaren är över och vi närmar oss hösten. En av de ”stora”
händelserna i vår församling under hösten kommer att bli Föreningen
Genesis årsmöte. Föreningen Genesis är den enda förening som har den
bibliska skapelsetron som sitt ”varumärke”. På föreningens hemsida kan vi
läsa om föreningens syfte:
"Föreningen Genesis har som högsta önskan att vår verksamhet ska
leda till de allmänt kristna målen om Guds ära och om att människor
ska komma till tro på Kristus. Vi gör detta genom att fokusera på
skapelsefrågan."
Från början hette föreningen ”Föreningen
för Biblisk Skapelsetro”. Föreningen
”föddes” i slutet av 1970-talet. Själv har
jag varit medlem i föreningen sedan
1978. Föreningens årsmöte brukar vara
ett unikt tillfälle, där vi som tar Bibelns
skapelseberättelse som en trovärdig
berättelse om hur universum och allt som
finns där blev till, möter varandra. Samtidigt med föreningens årsmöte
ordnas offentliga föreläsningar kring olika ämnen. Årets årsmöte följer
denna tradition (usch vilket ord!).
Personligen har jag den övertygelsen att ju längre tiden går desto viktigare
blir föreningens arbete. I många kyrkor har man slutat att tro på Bibelns
första och mest centrala berättelse. Enligt berättelsen skapade Gud allting
genom sitt ord under en tidsperiod på sex dagar. Mot denna föreställning
finns den evolutionära som säger att allting (tid, materia, och rum) har blivit
till genom en ”urexplosion” kallad big bang som tros har ägt rum för ca
13,8 miljarder år sedan. Big bang följs av en utveckling av galaxer och
stjärnor (en process man tror har pågått parallellt). Vårt eget solsystem
tros har bildats för ca 4,6 miljarder år sedan. Livet uppstod för ca 3,8
miljarder år sedan (som en frukt av kemisk evolution). När livet hade
uppstått tog det darwinistiska urvalet över och frambringade alla levande
organismer, både nulevande och utdöda. Till slut blev också människan till
genom samma process som alla andra djur. Av detta följer att i dag
betraktas människan som ett djur bland andra djur.

Det som är mest tragiskt är att också de flesta kyrkor har anammat denna
syn på verklighetens tillblivelse. Senast nu under sommaren hörde jag hur
en präst i gudstjänsten i radion nämnde just detta, vi är djur bland djuren. I
den evolutionistiska ekvationen lägger man bara till Gud för att få den
anpassad för kyrkligt behov. Evolutionister tycker dock att evolution klarar
sig mycket bra utan Gud.
Här kommer behovet av den bibliska skapelsetron in i bilden. Enligt den
heliga Skriften skapade Gud det första människoparet, en man och en
kvinna, som sedan föll i synd. Detta moraliska fall ledde till Guds dom:
döden. För att återställa allting från denna katastrofala konsekvens av det
första människoparets moraliska fall kom Jesus in i vår värld. Genom Jesu
död på korset och hans triumfatoriska uppståndelse från de döda har Gud
återställt den brustna kontakten mellan Skaparen och skapelsen.
I vår tid utgör evolutionsföreställningen den största utmaningen när det
gäller den kristna kyrkans trovärdighet. Vi inom Föreningen Genesis är väl
medvetna om detta. Därför finns vi till! Vi vill visa att den materialistiska
synen på verkligheten är falsk. Vi vill vara ett troget vittne för Jesus. Han
som är alltings A och O.
Under årets konferens kommer olika föreläsare att peka just på detta. Den
evolutionistiska synen kan inte stödjas med sakliga fakta utan den är
byggd på en falsk filosofi (tron på materians inneboende skaparkraft).
Närmare info finns på vår församlings hemsida och på Föreningen Genesis
hemsida, www.genesis.nu. Samtidigt som föreningen har sitt årsmöte visas
en film ”Evolutionens Akilleshäl”. Jag har sett filmen och rekommenderar
den varmt.
Välkommen till Föreningens årsmöte!
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

Skapelsen en solig dag
Äntligen klaffade allt och familjen kommer iväg på en utflykt på södra Öland. Pojkarna
ska passa på att övningsköra så vi delar upp oss i två bilar och skuttar iväg söderut.
Nåja, Svante skuttar inte. Han har mycket körvana och sitter i egen bil, som han är väl
bekant med. Peter däremot får köra en bil han inte är van vid och som dessutom är
lite svår på kopplingen. Så här skuttas det friskt... De större systrarna lämnar gärna
syrliga kommentarer från baksätet, allt för att hjälpa sin bror.
Färden går via Stora frö över till östra sidan och
kalkstenshällarna vid Sandby borg. För den som inte
är bekant med öländsk natur så består mycket av
kalkstenshällar. När de ligger nere vid havet, vilket är
fallet i Sandby borg, så utgör de en utmärkt grund
för nyfikna barnfötter. Är man dessutom som Ninni
och gillar fossil så har man fullt upp. Eftersom
hällarna ligger i vattenbrynet så slipas de av vågorna
så att det kommer fram mycket spännande.
Nu sitter vi äntligen här i sanden med
komockorna på diskret avstånd. Här
betar nämligen en flock kor som
strövar längs stranden. Filtarna åker
fram och maten dukas upp. Dagens
rätt på denna saltstänkta
uteservering består av varm
potatissallad och stekt lax med en
kall sås till.
En lätt bris blåser och måsarna håller sig på avstånd.
Jag får tid att strosa iväg lite längs stranden med
kameran. När man går omkring med kamera ser
man lite annorlunda på världen. Många detaljer som
lätt missas i vår stressade vardag blir föremål för
granskning. Molnformationer, stenar, vågskvalp,
vajande gräs.

Man hinner med att lägga märke till alla små finurligheter som skapelsen består
av. Ett grässtrå med fröax ser kanske inte så mycket ut för världen men titta lite
närmare så ska ni se att det är ganska välplanerade saker. Alla vinklar är
optimerade för att sol och regn ska göra bäst nytta. En mås har tappat en fjäder.
Ett litet underverk av finurligheter med vars hjälp fågeln kan behärska vindarnas
lek. Stenformationer som sakta mejslas fram av vågornas oavbrutna rörelser.
Den som påstår att
naturen är
slumpmässigt
konstruerad behöver
verkligen lägga sig
ned på knä en stund.
Att sitta i
strandkanten och
känna samhörighet
med sin omgivning
på ett så djupt sätt
ger en väldig
trygghet. Skaparen
har gett oss den samhörigheten för att vi ska påminnas om vårt värde i helheten.
Om han lägger ner så mycket arbete på stenar i strandkanten så har han nog lagt
ner en del arbete på dig och mig också. Inte bara på "krumelurerna i öronen"
som Lina säger i Lönneberga. Han värderar oss så högt att han offrade sin son för
att inte mista oss. Varifrån vågorna än kommer, så ger han oss det stöd vi
behöver om vi bara ödmjukar oss och ber om hjälp.
Jag vet inte hur många som ber när vi far vidare men resan går mot söder för att
leta oss över på västra sidan av ön. Efter några ryckiga stopp, bland annat för att
titta på sjömansgraven efter Regalskeppet Kronan på Hulterstads kyrkogård,
hamnar vi till slut hos ICA Trofast i Södra Möckleby där vi länsar glassfrysen.
Frostnupna och nöjda går sedan turen norrut igen mot Färjestaden och hemmets
"lugna" vrå.
Tomas

Välkommen till Genesis skapelsekonferens!
Fredag 16/9
• Konferensen öppnar kl 18 med inkvartering och mingelfika.
• Anders Gärdeborn håller ett öppningsanförande.
• Föredrag, "Ett moget universum", av Vesa Annala.
• Efterprat med avslut kl 21:30.
Lördag 17/9
• Filmvisning av "Evolutionens Akilleshälar" parallellt med årsmötet. Start kl 9.
• Samtal och frågestund utifrån filmen parallellt med barnmöte 1.
• Lunch följt av föredrag, "Skapelsetrons grunder", av Johannes Axelsson.
• Paus parallellt med barnmöte 2.
• Föredrag, "Evolutionstron som en psykosocial tvångströja - Om
indoktrineringsmekanismer och manipulation", av Aila Annala.
• Paus parallellt med barnmöte 3.
• Föredrag, "Myter och sanningar om evolutionen", av Anders Gärdeborn.
• Paus med förstärkt fika följt av föredrag, "Människans uppkomst", av Mats
Molén.
• Paus följt av föredrag, "Medvetandefilosofi och naturalism - om varför
medvetandet utgör en utmaning för naturalismen", av Mats Selander.
• Paus följt av föredrag, "The argument from reason" - om varför förnuftet utgör en
utmaning för darwinismen", av Mats Selander.
• Panelsamtal med företrädare för föreningen Genesis och Credoakademin.
• Fika och efterprat med avslut kl 22.
Söndag 18/9
• Start kl 9:30 med föredrag, "Skolan och skapelsetron", av Göran Schmidt.
• Gudstjänst med predikan av Erik Österlund på temat "Gud, skapelsen och vi".
• Lunch och utkvartering.
• Geologiexkursion till Öland kl 13 under ledning av Mats Molén. Avslutning kl 15.
Mer detaljerat program finns på hemsidan samt i kyrkan.
Bjud gärna med släkt och vänner!

Städdag söndag den 11 september kl 9 - 17
För att kyrkan ska bli fin inför konferensen,
behöver vi hjälp av alla som har tid och ork. Mat
serveras till alla. Varmt välkommen i
arbetsgemenskapen!

”De troende fortsatte att samlas och hade allting
gemensamt” (Apg. 2:44)
Jag kom att tänka på denna text när vi senast var samlade, några
medlemmar, för att jobba med en del praktiska saker – det var den
dagen då Tomas bl.a. färdigställde den fantastiska anslagstavlan (se
bild i detta blad). En hel dags arbetsgemenskap förenar på ett
fantastiskt sätt och ger lite konkreta resultat av det som är
gemensamt för oss, i detta fall det som behöver göras i
kyrklokalerna. (Låt mig nämna att vi inte blev färdiga, utan det
praktiska arbetet fortsätter 28/8 och 11/9.)
Vår församling är liten, men det känns verkligen som att vi fått
förmånen att ana något av den tidiga kristna församlingens
gemenskap, både i våra bibelstudier, andra samlingar och i det
praktiska arbetet. Det sistnämnda har också många gånger gett oss
väldigt roliga stunder och goda skratt. Även humor är ju en Guds
gåva!
Det är verkligen en ofattbar förmån att få tillhöra Herrens familj, han
som äger allt, både i himlen och på jorden, och ana något av den
gemenskap som bara Jesu efterföljare kan uppleva. När vi arbetar
tillsammans, oavsett om det är rent andliga saker eller praktiska
sysslor, växer vi samman, och allting blir bara ännu mer gemensamt.
Låt oss alltså fortsätta med det!
Aila

l 13
Lördagen den 3 september k
är du bjuden på fest! Då
er i
välkomnar vi flera nya vänn
det
vår gemenskap. Efteråt blir
16.
bibelstudium som vanligt kl

Lördagar kl 16 har vi bibelstudium
Vi har nyligen börjat studera Apostlagärningarna.
Efter bibelstudiet fortsätter gemenskapen kring fikabordet. Under
september har vi tre speciella helger. Två av dem kan du läsa om
på andra platser i bladet och den 24 september predikar Oduor
Olande och då firar vi även nattvard.
Med reservation för ändringar.

Tisdagar klockan 18-19 läser vi Johannes
evangelium, samtalar och fikar.

Varmt välkommen!
Nyhet!

Tomas framför sin
egenhändigt designade
och konstruerade
anslagstavla i form av en
bokrulle på väggen i
församlingsvåningen.

Bild: Vesa Annala

Tavlan önskar
vi fylla med allt
från bibelord,
nyheter,
teckningar och
annat som vi
vill dela med
varandra.
Välkommen
med ditt
bidrag!

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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