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F Ö R S A M L I N G S -
B L A D E T

Den som förtröstar på sin rikedom 
kommer på fall, men de rättfärdiga skall 

grönska som löven.
ords 11:28
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Sodom och Gomorra är kanske de två mest ökända städerna i den 
mänskliga historien. Vi möter dessa två städer i Första Moseboken i 
samband med berättelserna om Abraham. Gud hade sänt tre sändebud 
till Abraham med budskapet att Sara skulle få en son (1 Mos. kap 18). 
När dessa tre är på väg att lämna Abraham bestämmer Herren att berätta 
för Abraham vart ska de ta vägen och varför. De var på väg till Sodom 
och Gomorra. 

I Första Moseboken 18:20-21 kan vi läsa att livet i dessa två städer och i 
deras omgivning hade blivit så syndigt att folk hade börjat klaga över det 
moraliska tillståndet. Gud sänder sina sändebud till dessa städer, för att 
se hur allvarligt det var, och saken blir bekräftad. 

Abraham blir bekymrad och vädjar till Gud att inte förstöra dessa städer 
om där finns minst tio rättfärdiga. Av berättelsen vet vi att det bara fanns 
tre, Lot och hans två döttrar. 
Guds dom faller över städerna 
och de finns inte mer. 

Under många år har 
arkeologerna försökt 
identifiera dessa två städer 
men saken tycks fortfarande 
vara olöst. 

Sodom och Gomorra har 
blivit en symbol för synden. 
Men vad var dessa städers 
synd? Jesus beskriver i 
Lukasevangeliet 17:28 deras synd som att 
"folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde". I Judas brev 
(1:7) finner vi en ytterligare beskrivning av dessa städers synd. "Tänk 
också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som på samma 
sätt som änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge: de straffades 
med evig eld och är ett varnande exempel."

Sodom och Gomorra



Tre grupper av synder nämns: ekonomisk välgång (tillhörande fester), lösa 
(sexuella) förbindelser och homosexualitet.

Det är inte svårt att identifiera vår egen tid i denna beskrivning. I dag 
betraktas dock ingenting av det som hände i Sodom och Gomorra som 
"synd". Kommersen (konsumtionen), säger man, är nödvändig för att 
upprätthålla välfärden. Sexuella drifter är bara evolutionära strategier för 
att föra ens gener vidare. Samkönade relationer försvaras genom att 
hänvisa till individens rätt att själv välja sin livsstil. 

Ur en profetisk synpunkt är jämförelsen med Sodom och Gomorra och vår 
egen tid intressant. Sodoms och Gomorras synder är den kristna (den 
sekulariserade) västvärldens synder. Folk i vår egen tid är dock lika blinda 
som folk i Sodom och Gomorra var. Kyrkorna gör ingen skillnad här. I 
stället för att fungera som en profetisk röst i sin samtid han man i stort 
anammat samma mentalitet som det icke-troende i samhället i övrigt. 
Naturligtvis finns det individer i kyrkor och samfund som förstår vår egen 
tid, men deras röst tystas ner eller tillåts inte komma fram. 

När sakernas tillstånd är sådant är det så lätt att man blir avtrubbad av det 
massmediala nyhetsflödet och propagandan. Vår tid kan karakteriseras 
som monokulturell tid där bara vissa värden respekteras och förs fram. 
Samtidigt pratar man gärna om ett mångkulturellt samhälle där olikhet 
betraktas som rikedom. Men detta är bara läpparnas bekännelse. Sverige 
har blivit ett monokulturellt samhälle där den sekulariserade och 
kristendomsfientliga eliten har monopol.

Samtidigt har vi som kristna ett gyllene tillfälle att bära ut vårt vittnesbörd 
om Gud, Jesus och Guds gärningar i skapelsen och i historien. Det är 
många som tillhör Gud (som Gud vet) och vill leva ett liv som behagar 
honom. Du som känner så är hjärtligt välkommen att dela vår gemenskap!

Vesa



Välkommen, Lena!

Sabbaten den 14:e februari var en 
speciell glädjedag i Kalmar 
Adventkyrka. Då hade vi tillfälle att 
välkomna Lena Thuresson som 
medlem i vår församling. Lena är 
en glad och spontan kvinna som vi 
alla har lärt känna och älska. Hon 
döptes i sin ungdom i en 
pingstförsamling men vandrade 
sedan under många år utan Gud.

För en tid sedan upplevde hon mycket påtagligt hur Guds kärlek drog 
henne tillbaka till församlingen. Lena kände en hunger efter mer 
bibelkunskap och att på allvar få studera Guds Ord. Hon såg 
annonseringen om Adventkyrkans bibelstudier i Johannesevangeliet 
på tisdagskvällarna och kom troget varje vecka. Det dröjde inte länge 
förrän Lena kom för att tillbedja Gud med oss även på sabbaten. Hon 
blev snabbt en viktig del av gemenskapen.

Så kom dagen då Lena välkomnades in som medlem i Adventkyrkan. 
Det var en festdag. Pastor Vesa talade i sin predikan om hur 
församlingen är Kristi kropp där Jesus vill bo och där vi alla är till för 
varandra. Lena vittnade för oss alla om sin tro på Jesus som Guds 
Son och hennes personlige Frälsare. Hon betonade att hon vill leva 
med Guds Ord som rättesnöre för sitt liv. Därefter bads en särskild 
bön av välsignelse över Lena. Det var en känslosam och varm stund 
då Lena berättade att hon nu hade hittat ”hem”. Församlingen hade 
också tillfälle att glädja Lena med sång, musik och en bukett 
blommor.

Alla i kyrkan, medlemmar såväl som besökare, välkomnades till 
festmåltiden i församlingsvåningen där vi fick njuta av underbar mat 
och härlig gemenskap med Jesus i centrum.

Anita Joreteg/ Församlingssekreterare
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Genesistidningar

Vi har många olika nummer av Genesis tidningar till 
försäljning i kyrkan. Du får dem för 5 kr styck. Passa 
på att sprida bland släkt och vänner!

Har just Du några önskemål vad gäller 
innehållet i församlingsbladet? Kanske har 

Du någon text eller bild att bidra med?
Vi tar tacksamt emot önskemål och bidrag!

Besök gärna föreningen 
Genesis intressanta 

hemsida: genesis.nu för 
mer intressant läsning!



Varmt välkommen!

Med reservation för ändringar.

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

Lördagen den 4 april

Lördagen den 11 april

Lördagen den 18 april

Lördagen den 25 april

Månadens Gudstjänstprogram

Kl 16 Bibelstudium av Kolosserbrevet kap 2

         Kristus är trons grund

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av Kolosserbrevet kap 3

	
         Den gamla och den nya människan

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av Kolosserbrevet kap 4

         Var uthålliga i bönen

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av 1 Tessalonikerbrevet kap 1

         Kraften i evangeliet om Jesus Kristus

Kl 17 Gudstjänst

Vi fortsätter att studera Johannesevangeliet på tisdagar kl 18.



Onsdagen den 18 mars hade vi förmånen att få lyssna till 
Besöksgruppen. Vi fick vara med och sjunga en hel rad 

av våra gamla, kära läsarsånger och vi bjöds även på 
flera solosånger. En intressant inblick fick vi också i 
sångförfattarnas liv genom intressanta upplysningar 

förmedlade av gruppens ledare Bengt Bjervås, som är 
gruppens fjärde ledare i ordningen.

Vi känner oss rikt välsignade av det våra vänner delade 
med oss och önskar dem all Guds välsignelse i deras 

tjänst att villigt sprida Guds Ord bland sina 
medmänniskor!

Besöksgruppen besökte vår kyrka

Nu har vi kommit igång med väsktillverkningen och kommer 
framöver att ha träffar för alla som vill handarbeta tillsammans. 

Man kan göra kassar, virka, sticka, brodera eller vad man nu vill.
Håll utkik efter startdatum på hemsidan eller kontakta oss.





  Barnens hörna

Jesus du vår gode Herde,
Vårda själv din köpta hjord.
För oss till de gröna ängar,
Föd oss med ditt eget ord.
Gode Jesus, gode Jesus,
Duka oss ditt rika bord!

D.A. Thrupp

Ninni Sandberg ©
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Axplock från bibelstudierna

Men allt det som var en 
vinst för mig räknar jag 
nu som förlust för Kristi 
skull. Ja, jag räknar allt 
som förlust, därför att 
jag har funnit det som är 
långt mer värt: 
kunskapen om Kristus 
Jesus, min Herre.
Fil 3:7-8

Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria 
och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och 
fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i 
världen, när ni håller fast vid livets ord.
Fil 2:14-16

Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och 

därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som 

Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, 

så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet.

Fil 3:20-21



under mars månad
Från Folkbibeln

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag 
säga: gläd er. Låt alla människor se hur 
vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga 
bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta 
era önskningar genom åkallan och bön med 
tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår 
allt förstånd, bevara era hjärtan och era 
tankar i Kristus Jesus.
Fil 4:4-7

Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till 

sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i 

Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom 

segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares 

gestalt då han blev människa.

Fil 2:4-7

Allt förmår jag i honom 

som ger mig kraft.

Fil 4:13



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

kalmaradventkyrka.se

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

Vi renoverar församlingsvåningen!
Församlingen har fått pengar till renovering av 

församlingsvåningen. Köket kommer att bytas ut 

och övriga gemenskapsutrymmena få nya golv och 

uppfräschade väggar. Det allra mesta av arbetet 

kommer att utföras av våra egna medlemmar.  Vi 

ser fram emot att få möjlighet att jobba 

tillsammans och gläds över den dag vi får inviga de 

”nya” lokalerna med en fest framåt sommaren!

Var gärna med och be för allt som händer i 

församlingen och att Guds vilja får ske med 

och genom oss alla!

mailto:ctomas@telia.com
mailto:ctomas@telia.com
mailto:vesa.annala@adventist.se
mailto:vesa.annala@adventist.se

