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Och detta är vittnesbördet:
Gud har gett oss evigt liv, och det
livet är i hans Son.
1 joh 5:11

Den dagliga bibelläsningen
Vi kristna kallas ofta för ”bokens folk”. Med detta begrepp vill man poängtera
Bibelns centrala ställning i den kristnes liv. Även muslimer och judar brukar
kallas för ”bokens folk”.

Men i vilken mening särskiljer
vi kristna "bokens folk" från
muslimer och judar? Det finns
avgörande skillnader både
mot judar och muslimer.
Bibeln är ett vittnesbörd om
och för Jesus. Jesus säger
detta själv i Joh. 5:39: ”Ni
forskar i skrifterna därför att ni
tror att de kan ge er evigt liv.
Just dessa vittnar om mig.”

I den judiska traditionen betyder Bibeln (d v s Gamla Testamentet) Guds ord i
betydelsen undervisning. Koranen i islam har också ett undervisande syfte.
Ordet al-Quruan betyder närmast ”recitation”. För en troende muslim är
Koranen en trogen kopia av ”böckernas moder” som finns hos Gud i himlen.
Man skulle kunna ställa en fråga till en muslim: Hur vet du att Koranen är en
trogen kopia av det himmelska originalet? Muslimen skulle svara att ängeln
Gabriel förmedlade Guds budskap till Muhammed genom en uppenbarelse.
Här skiljer sig den judekristna traditionen starkt från islam. Bibeln är ett äkta
”original” här på jorden. Detta är den absoluta skillnaden mellan Bibeln och
Koranen. Innehållsmässigt skiljer sig Bibeln radikalt från Koranen. Koranen är i
princip Muhammeds predikningar. Bakgrunden till Koranen utgörs av
Muhammeds grubblerier över domens dag. Han börjar se visioner och höra
”budskap”. Koranen samlades till en enhetlig skrift efter Muhammeds död. För
en bra inblick i debatten om Bibeln och Koranen se här: https://
www.youtube.com/watch?v=BSj0sIr1OmY.

Som kristna har vi en fantastisk fördel jämfört med de två andra ”bokens folk”.
Gud har i sin person kommit ner till jorden. Jesus har uppenbarat Guds sanna
väsen. Gud vandrade själv i Jesu person bland oss. Två gånger säger Johannes
uttryckligen att i Jesu person har Guds härlighet uppenbarats. I Joh. 1:14 skriver
Johannes: ”Och Ordet (dvs. Gud) blev människa och bodde bland oss, och vi
såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han
var fylld av nåd och sanning.” Och i 12:41 skriver Johannes ”Detta sade Jesaja
därför att han såg hans (Guds) härlighet, och det var om honom (Jesus) han
talade.” Jesaja och Johannes gör ingen skillnad mellan Gud och Jesus. Den
andliga blindheten hindrade judar att se Guds härlighet uppenbarad i Jesu
person.

Vår kallelse som kristna är att vara ”bokens folk”, men det är viktigt att vi har
den rätta förståelsen av boken, d v s av Bibeln. Bibeln utgör ett skriftligt
vittnesbörd om Jesus. Allt vad Gud har gjort, gör och kommer att göra för att
fullborda sina planer gör han genom och i Jesus. Som en uppmuntran; läs
Efesierbrevet kapitel 3. Där beskriver Paulus Guds plan i Kristus. Paulus insikt i
Guds plan är så befriande. Läs och begrunda! Jag uppmuntrar er alla till en
daglig bibelläsning. Personligen har jag hållit på med daglig läsning under
många år. Denna sed har rikligen berikat mitt liv. Jesus har blivit allt större och
större. Skriftens yttersta syfte; att vittna om Jesus, blir en verklighet genom
daglig bibelläsning.

Vesa

Lite nytt om församlingslivet

Då vår pastor endast har en halvtidstjänst som
dessutom upphör i augusti, har våra möten redan
ändrat karaktär.
Från och med maj månad kommer vi åter att samlas
varje lördag klockan 16, med fokus på bibelstudiet.
Men det blir inte regelbundna predikningar, utan
inslagen kommer att variera beroende på vilka som
deltar.
Som regel firar vi nattvard den sista lördagen i månaden.
Vi läser i 1 Petrus 2:4-10:

"Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor
men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande
stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som
ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom
Jesus Kristus. Det står ju i Skriften: Se, jag lägger i Sion en
utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig
komma på skam.
För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror
har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en
stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de
inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem.
Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt
folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar,
han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som
förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått
barmhärtighet har nu fått barmhärtighet."

Vi önskar därför ta fasta på Paulus ord i 1 Korintierbrevets kapitel 14, där
han säger:

"Jo, när ni samlas har var och en något att ge:
en psalm , en undervisning, en uppenbarelse,
ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till
uppbyggelse."

Så låt oss uppmuntra varandra att dela vad Herren lägger på våra hjärtan.
Det kan vara en sång, en betraktelse, ett vittnesbörd, en predikan eller
något annat. Må Herren välsigna oss var och en samt vår gemenskap så
att Han får äran.

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.
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LODRÄTT

Humor
Familjen satt och åt lunch en vinterdag.
Plötsligt knäppte femåringen händerna,
blundade och bad:
- Gode Gud, gör så att det kommer
massor med snö!
När han tittade upp, mötte han sin fars
blick. Snabbt slöt han ögonen igen och
fortsatte bönen:
Men inte på infarten!
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1) NIGERS HUVUDSTAD
2) VALUTA I KAMBODJA
3) PAUS
4) DELSTATSÖ I AUSTRALIEN
5) LABANS DOTTER
9) VILLKORLIG FRIGIVNING AV ENGELSMAN

VÅGRÄTT

En liten pojke i Umeå ville inte ligga
ensam på sitt rum. Han tjatade ivrigt om
att få ligga inne hos far och mor.
- Du behöver inte vara rädd, sa mamma,
för Gud är hos dig därinne!
Men pojken gav sig inte. Det fick mamma
göra istället och pojken fick komma in till
föräldrarna. Nöjd utbrast den lille:
- Nu blev allt Gud bra snopen, när han
får vara ensam därinne!
Ur "Humor i helgade hyddor" av Roberth Johansson.

Lördagar kl 16; program för april och maj
9 april

Bibelstudium och gudstjänst med Per Bolling

23 april

Bibelstudium av 1 Petrus brev, kapitel 3, Att lida för Kristi skull
Vi firar nattvard.

7 maj

Bibelstudium av 1 Petrus brev, kapitel 4, Ett liv i Guds vilja

14 maj

Bibelstudium av 1 Petrus brev, kapitel 5,Var vaksamma

21 maj

Bibelstudium av 2 Petrus brev, kapitel 1, Trons bevisning i livet

28 maj

Bibelstudium av 2 Petrus brev, kapitel 2, Falska lärare träder fram
Vi firar nattvard.

Bibelstudium av Johannes evangelium på tisdagar kl 18.
Med reservation för ändringar.

Varmt välkommen!
Vesa finns under april och maj i kyrkan på tisdagar kl 13-17
samt onsdagar kl 9-15. Du är välkommen att titta in då.

PASTOR VESA ANNALA
vesa.annala@adventist.se

Du är välkommen att
Jenny Nyströms Gränd 10

kontakta oss via telefon

392 33 KALMAR

eller mail!

Telefon 0480-196 33
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