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F Ö R S A M L I N G S -
B L A D E T

han är lik morgonens ljus när solen går 
upp, en morgon utan moln, då jorden 
grönskar genom solsken efter regn. 
2 sam 23.4



Ingen som följer den kristna kyrkans liv i Sverige har kunnat undgå Livets 
Ords grundare Ulf Ekmans konvertering till katolicismen. Som orsak till att 
han konverterar nämner han bl.a. tre saker. För det första: den katolska 
kyrkans långa tradition, från aposteln Petrus till den nuvarande påven 
Franciscus. 

De två andra viktiga sakerna har varit katolska kyrkans syn på aborter och 
äktenskap. Katolska kyrkan tar ju avstånd från aborter p.g.a. sin syn på 
människan. Vid befruktningsögonblicket skapas den unika personen vars 
livs måste skyddas från allra första 
början. Äktenskapet är ett sakrament 
och som sådant ett heligt förbund 
mellan en man och en kvinna, en 
skapelsegiven ordning.

De två sistnämnda måste ju alla 
kristna hålla med om, även om vi 
icke-katoliker inte betraktar 
äktenskapet som sakrament (ett 
nådemedel). 

Att hävda att påven skulle vara en 
efterföljare till Petrus kan ingen som 
känner till Nya Testamentet hålla 
med om. Petrus kallades aldrig för 
biskop. Istället kallar han sig själv 
som ”äldste”. Ordet äldste har 
översatts från grekiskans presbyteros 
som betyder just ”äldste”, en 
”äldre” (man), se t.ex. 1 Tim. 5:1. 

Ordet biskop kommer från grekiskans 
episkopos som betyder helt enkelt en som har översyn, en som besöker 
församlingar. Ordet förekommer bara en gång i Petrusbreven (1 Petr. 2:12). 
Där syftar man på Guds ”besök”, ”den dagen han (Gud) kommer 
(episkopes).

Katolicismen lockar



NÅGRA BIBELORD PÅ VÄGEN

Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem, 
låt oss vända om till HERREN!  Klag 3:40

Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna 
om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har 

gått ut i världen. 1Joh 4:1

Katolska kyrkan har skapat en påvlig tradition som saknar stöd i Skriften! 
När man använder sökordet påvar så kommer man till en lista över påvar 
(t.ex. i Wikipedia) där Petrus nämns som den första av dem. Att hävda att 
Petrus var den första påven är att förvränga historia!

Vi som vill hålla fast vid Skriften allena-principen har en klar bild av den 
tidiga församlingens liv. Församlingarna var organiserade som 
självständiga gemenskaper, med en äldste som ledare; men inte i någon 
mening som administrativ ”översittare”. Jesus efterföljare är alla Jesus 
lärjungar och den som vill vara den största bland de troende ska vara allas 
tjänare.

Katolska kyrkan lockar med sin långa tradition. Det finns säkert många 
frälsta kristna bland katoliker, och det enda ”medlemskapet” som räknas är 
att ha sitt namn skrivet i Livets bok. Bara de får komma till den heliga 
staden på den nya jorden. ”Aldrig skall något orent komma in där och inte 
heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt utan bara de som 
Lammet har skrivna i livets bok.” Upp 21:27

 Vesa



Vandra i Guds kärlek

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till 
varandra. Ty den som älskar sin nästa har 
uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå 

äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall 
inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra 

bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska 

din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något 
ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens 

uppfyllelse. Och det skall ni göra, väl medvetna 

om tiden, att stunden redan är inne för er att 
vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu 

närmare än då vi kom till tro. Natten går mot 
sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort 
mörkrets gärningar och klä oss i ljusets 

vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör 
dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i 
otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. 

Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en 

sådan omsorg om kroppen att begären väcks 

till liv.

Rom 13:8-14
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i politik, i religion, i medicin,

Ett samtal mellan Per Bauhn och Vesa Annala

Moderator: Gärd ”Lillan” Kinna
Adventkyrkan, Jenny 

Onsdag 9 april kl 19.00

Frågor. Samtal. Fika. Fri entré. Varmt välkommen!

Per Bauhn
Professor i praktisk filosofi vid 

Linnéuniversitet

i medicin, i vetenskap.

mellan Per Bauhn och Vesa Annala

Kinnander
nny Nyströms Gränd 10, Kalmar

.00

Frågor. Samtal. Fika. Fri entré. Varmt välkommen!

Vesa Annala
Pastor i k filosofi vid 

änd 10, Kalmar

Frågor. Samtal. Fika. Fri entré. Varmt välkommen!

Vesa Annala
Pastor i Adventkyrkan



I begynnelsen skapade Gud – eller utvecklade han?
Ett skapelseveckoslut 
med Anders Gärdeborn, Mats Molén, Aila och Vesa Annala
Du får inte missa vårens höjdpunkt kring mänsklighetens viktigaste frågor

Biologisk information
Dinosaurier
Fossil
Evolution
Noa 
Gud skapade
Evolution och kristen 
tro,
och mycket mer…

Anders Gärdeborn är civilingenjör, ofta anlitad föreläsare 
med biologisk information som sitt specialintresse.
Mats Molén är lärare, geolog, författare, föreläsare
och Sveriges ledande expert i floodgeologi.
Aila Annala är teolog med Bibelns
grundspråk som sitt specialintresse.
Vesa Annala är teolog, pastor, författare 
med intresse för stora livsfrågor.

     För mer information och anmälan senast tisdagen den 29 april 
  till aila.annala@telia.com, mobil 070-5536147

eller vesa.annala@telia.com, mobil 070-5765319 
Ingen deltagaravgift! Måltider och fika till självkostnadspris. 
Tid: fredag den 2 maj – söndag den 4 maj 2014
Plats: Adventkyrkan, Jenny Nyströms gränd 10, Kalmar
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Månadens program

Kl 18 Bibelstudium av Markus evangelium

Kl 16 Bibelstudium av Romarbrevet kapitel 13

	
         Den kristne och överheten

Kl 17 Gudstjänst

Kl 19 Panelsamtal om manipulation

Kl 16 Bibelstudium av Romarbrevet kapitel 14

         Förhållandet till svaga bröder

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av Romarbrevet kapitel 15

         Uppmaning till tålamod och endräkt

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av Romarbrevet kapitel 16

         Personliga hälsningar

Kl 17 Gudstjänst

Tisdagarna under april

Lördagen den 5 april

Onsdagen den 9 april 

Lördagen den 12 april

Lördagen den 19 april

Lördagen den 26 april

I samband med våra samlingar finns tid för samtal och fika.

Varmt välkommen!



  Barnens hörna

Kyrkan är oftast öppen 
tisdagar kl 13-17, 
onsdagar & torsdagar 
kl 9-11 samt kl 13-16.

Jenny Nyströms Gränd 10
392 33  KALMAR
Telefon under kontorstid: 
0480-196 33

PASTOR VESA ANNALA
vesa.annala@adventist.se

Mobil 070-576 53 19

kalmar.adventkyrka.se

Redaktörer och webbansvariga: 
Tomas & Marita Sandberg 
0485-34236

El que no ama no ha 
Conocido a Dios, por que 
Dios es amor.

Den som inte älskar 
känner inte Gud, eftersom 
Gud är kärlek. 1 Joh 4:8

Minnesvers

Boktips
Läs boken om du vill ha svar på frågor som:
• Blev jorden till genom en kosmisk explosion,

 en Big Bang?
• Står vetenskapen i strid med Bibeln?
• Vad hände med dinosaurierna?
• Utvecklades vi från apor?

Prata med Gud
Han är nära dem som ärligt söker honom

Psaltaren 145:18
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