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Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör
allting nytt." upp 21:5

Bibelverser som betytt mycket
Det är två bibelverser som jag lärde mig utantill i början av mitt kristna liv.
Med ”lärde mig utantill” menar jag inte att jag aktivt skulle ha försökt
memorera dem. De ”bara” så att säga ”fastnade” i mitt sinne. Den första
versen kommer från Johannesevangeliet kapitel 14 vers 27. ”Frid lämnar
jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn
ingen oro och tappa inte modet.”
Jag minns ganska väl varför just denna vers fastnade i sinnet. Denna vers
uttrycker något den mest centrala i människans vardag: längtan efter frid,
frihet från oro och uppmuntran att inte tappa modet.
Senare blev det klart för mig att det är just detta som också är evangeliets
kärna: frihet och mod. Jesus är ett fantastiskt exempel här. Det har aldrig
funnits – och kommer aldrig att finnas – en friare människa än han. Även
om han fängslades och dödades brutalt förlorade han aldrig sin frihet.
Hans mod var obrutet också i de allra svåraste stunderna i hans liv.
Den andra versen som jag tidigt ”lärde mig utantill” kommer från profeten
Jeremias bok, kapitel 9 vers 9. Där kan man läsa följande: ”Var på vakt mot
era vänner, lita inte ens på en bror! En bror bedrar sin bror, vänner går
med förtal.” När man läser versen i ljuset av profeten Jeremias liv förstår
man dess allvarliga budskap.
För min del aktualiserades denna text i möten med troende från olika
kyrkor och rörelser. ”Var på din vakt!” tycktes Gud säga.” Lita inte blint på
vad kyrkor och samfund (”vänner” och ”bröder”) säger.
Det var smärtsamt att få uppleva hur sann Jeremias varning var (och är
fortfarande). När jag senare lärde mig mer upptäckte att Jesus hänvisar till
Jeremias varning (åtminstone indirekt), se t.ex. Matt 24:10-11,24.
Men låt mig återgå till Johannestexten. Det är dess innehåll som ska styra
våra liv. Låt oss själva bli fria och låt oss hjälpa också andra att bli fria. Vi
är ju ”kallade till frihet”. Men ”låt bara inte den friheten ge köttet något
tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.” Gal 5:13. Min dröm är att vår
församling kan växa till och bli en frihetens borg i en värld där
inskränkningar av friheterna blir allt fler.
pastor Vesa

Vladislav Savic om spelmissbruk.
Spelmissbruket har blivit den nya folksjukdomen.
Vladislav Savic var utrikeskorrespondent på Sveriges Radio
när sjukdomen förändrade hans liv, från "ära och
berömmelse" till den rena avgrunden. Vladislav Savic arbetade
som utrikeskorrespondent på Sveriges Radio när han
utvecklade ett spelberoende. Det gick så långt att han tillslut
använde företagskortet för att försöka vinna tillbaka det han
förlorat.
Ekonomiavdelningen upptäckte givetvis transaktionerna från
företagskortet. Det hela slutade i förödelse, där han inte bara
förlorade sig själv utan även sitt jobb, sin fastighet och familj.
Spel- och apparatberoende är allas problem. Vem bär den största
skulden till denna folksjukdom?
Vladislav Savic föreläser och samtalar med pastor Vesa Annala.
Tillfälle för frågor.

Plats: Adventkyrkan, Jenny Nyströms gränd 10, Kalmar
Tid: söndagen 9 mars kl 16.00
Fri entré. Fika. Välkommen!
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En levande gemenskap mitt i datasamhället
Jag håller på att krocka med en ung tjej på gatan. Hon är fullt upptagen
med sin lilla apparat och ser knappt att runt omkring finns levande
människor. Dessa som slutat se är många, och apparaterna allt fler och
allt mer avancerade. På tåget sitter ett lass folk och mobilpratar högljutt
både affärshemligheter och vad de gjort på en fest. Mannen framför mig
har fullt upp med att skjuta så många som möjligt i sitt dataspel.
Apparatvärlden tycks avlägsna de levande människornas närvaro runt
omkring. Ingen hänsyn, ingen skam, ingen känsla av eller för integritet.
Ensamheten ökar och folk äter allt mer psykofarmaka i sin ångest som
en medmänniskas närhet kanske skulle kunna lindra lite om en sådan
fanns. Många äldre deltar i sin ensamhet framför tv:n i kändisbröllop
och -begravningar som om de var deras egna angelägenheter. ”Medierna
skapar föreställda gemenskaper”, skrev Benedikt Anderson redan
1996, ”känslan av samhörighet
med människor man aldrig sett.”
Samhörigheten med de
livslevande människorna i ens
närhet tynar bort, det verkliga
livet distanseras. Men vem har
lyssnat till några varningens
budskap? Nej, apparaterna drar
oss allt hårdare. T.o.m. barnen
tycks ha lämnat sin levande
gemenskap, lekplatserna.
Apparaterna, medierna, bidrar
också till en lapptäcksidentitet,
som bl.a. syns i vår klädsel:
många saknar egen stil, kan dra
på sig vad man råkar få fram ur
garderoben, lager på lager, utan sinne för vare sig färger eller
hur plaggen passar ens kropp. Andra, snyggt klädda män och kvinnor
som enbart jagar "det yttre" och sitter fast i karriären har förlorat sig i
cyberrymden där de ständigt uppdaterar varje händelse i sina och
barnens liv och missar att leva som familj. De med sin märkliga klädsel

och ofta med all sin piercing och tatuering, likväl som de prydliga
karriäristerna, tycks sända samma tysta signaler: ”Se mig! Jag håller på att
tappa bort mig!”
Det vi kunde ha använt till vår tjänst har förslavat oss, tagit kontrollen över
oss, gjort oss vilsna, förblindade, skadat det sunda förnuftet och den
mänskliga närheten.
Men det finns en som ser och söker de borttappade.
Jesus. Och hans församling är – ska vara – ett
bättre alternativ. Där finns en gemenskap av
levande människor, försoning, tröst, hopp, frid,
frihet, integritet, mening, och dit får var och en
komma med både glädje och sorg, med alla smärtor
och misslyckanden och vad det nu än är livet gett
en. Där finns en fadersfamn som väntar,
välkomnar, förlåter, hjälper. Där finns en sann
närhet. Ingen behöver vara beroende av kalla
apparater, föreställda gemenskaper eller försöka
delta i kändisarnas liv, ej heller försöka imponera med sitt utseende eller
annat förgängligt. I Jesu församling är var och en sedd, benådad, älskad,
behövd, värdefull. Där gör vi en gemensam färd mot vårt himmelska, eviga
hem, bortom tidens gränser och apparaternas stressande makt. Och dit vill
vi välkomna många, många fler!
Aila

Manipulation

Ingen av oss vill bli utsatt för
Onsdagen den 9 april kl 19.00
manipulation, men
tas detta viktiga ämne upp i en
manipulation förekommer
dialog mellan Per Bauhn,
överallt; i religion, politik,
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Linnéuniversitetet, och Vesa
Annala, pastor i Adventkyrkan.
*Fri entré * Frågestund * Fika
Varmt välkommen!

Vandra i ljuset
Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar
för er, att Gud är ljus och att inget mörker ﬁnns i honom. Om vi säger
att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och
handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han
är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons,
blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi
oss själva och sanningen ﬁnns inte i oss. Om vi bekänner våra synder,
är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och
renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat,
gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.
1 Joh 1:5-10
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Månadens program
Lördagen den 1 mars: Romarbrevet kapitel 8
Hoppet om den kommande härligheten, Magnus Kazen
Lördagen den 8 mars: Romarbrevet kapitel 9
Det sanna Israel
Lördagen den 15 mars: Romarbrevet kapitel 10
Tron, bekännelsen och frälsningen
Lördagen den 22 mars: Romarbrevet kapitel 11
Hedningarnas frälsning, Torbjörn och Anita Joreteg
Lördagen den 29 mars: Romarbrevet kapitel 12
Den andliga gudstjänsten
Församlingsmöte med beslut om stadgeändringar.

Veckoslut med temat SKAPELSETRO OCH UTVECKLINGSLÄRA
Fredag den 2 maj - söndag den 4 maj gästas vi at Sveriges kanske två mest kända
förespråkare för skapelsetro, Mats Molén och Anders Gärdeborn. Vårt eget pastorspar, Vesa
och Aila Annala, medverkar också. Boka in denna spännande helg redan nu och håll utkik efter
mer information om hur du anmäler dig. Läs gärna mer om biblisk skapelsetro på föreningen
Genesis hemsida, genesis.nu.
Ett samtal mellan Christer Sturmark (ordförande i Förbundet humanisterna i Sverige) och pastor
Vesa Annala om humanistisk och kristen livsåskådning planeras också. Mer information kommer
när tidpunkten är bestämd.

Dagen idag är en märklig dag. Den är Din. Gårdagen föll ur
Dina händer. Den kan inte få mer innehåll än Du redan har
givit den. Morgondagen vet Du ingenting om, men dagen idag
den har Du. Använd Dig av den. Idag kan Du glädja någon. I
dag kan Du hjälpa en annan. Dagen idag är en märklig dag.
Den är Din.

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

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

