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Du har fastställt jordens alla gränser.
Sommar och vinter är skapade
av dig.
Ps 74:17

I väntan på sommaren
Det är slutet av maj när jag skriver dessa ord, och man undrar: när kommer
sommaren? Ordet sommar förekommer bara 4 gånger i Bibeln (Bibel 2000).
Den första är i samband med syndafloden i Första Moseboken 8:22: "Så länge
jorden består skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag
och natt aldrig upphöra att skifta."
Texten tycks antyda att det inte fanns några årstider före floden. Naturligtvis
fanns årstidsväxlingar som nu men kanske inte årstider i den betydelse de
finns idag. Inga kalla vintrar, inga heta somrar. Troligen var klimatet tropiskt/
subtropiskt året runt på hela jordklotet. Fossila fynd av djur och växter tycks
tyda på detta. T.ex. är Ölands (Byrums) raukar gamla korallrev som formas
bara under varma, tropiska förhållanden. De består av levande organismer och
kalk. Varje gång Jag och Aila åker till norra Öland brukar vi besöka Byrums
raukar. De påminner oss om Bibelns berättelse om syndafloden.
Den evolutionistiska förklaringen till raukar är att de bildades då Öland befann
sig på ekvatorn. Man tror att kontinentalplattorna har vandrat kring jorden, ett
fenomen som skulle kunna förklara det forna tropiska klimatet på Öland. Enligt
en broschyr som Länsstyrelsen har tagit fram formades raukarna för ca 490
miljoner år sedan. Enligt samma broschyr tog det 40 miljoner år att bilda de
mäktigaste raukarna på Byrum. Naturligtvis är en sådan förklaring bara ren
spekulation, även om den evolutionära forskningen försöker ge sken av
vetenskap.

Byrums raukar är rika på fossil, och då undrar man hur organismer lyckades blir
fossil om det tog 1000 år att bilda en millimeter av dagens kalksten (enligt
samma broschyr)! Organismerna skulle ha hunnit ruttna bort eller bli uppätna av
mikroorganismer långt innan de hann bli fossil. Detta problemkomplex tas dock
inte upp i broschyren. Läsaren får bara läsa texten rakt av utan några som helst
kritiska frågor.
Nästa gång du, kära läsare, åker till
Öland, åk till Byrum och titta på
raukar och tänk på Noa och
syndafloden. Ölands berggrund
påminner mig alltid om
syndafloden. Fossil som ligger där
är en konsekvens av människans
onda tankar och gärningar. De
berättar inte om evolution utan om
Guds dom med död och förintelse
som konsekvens.
Byrums raukar påminner mig också
om Jesus ord i Matteusevangeliet
24:37-39: "Ty som det var i Noas
dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man
och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken,
och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också
vid Människosonens ankomst."
Evolutionister är falska profeter som bortser från fossilens verkliga budskap:
Guds dom över en ogudaktig värld.
På samma sätt som Noa och hans familj räddades i arken ser vi fram emot den
räddning som Jesus har förberett för oss.
Ha en skön sommar i Guds underbara skapelse!
Vesa

Axplock från bibelstudierna

Ty vårt evangelium kom till er inte bara i
ord utan i kraft och den helige Ande och
gav full visshet.
1 Tess 1:5

Och må Herren låta er
växa till och överflöda i
kärleken till varandra
och till alla människor,
så som även vår kärlek
till er gör, så att han
styrker era hjärtan och
gör er oförvitliga och
heliga inför vår Gud och
Fader, när vår Herre
Jesus kommer med alla
sina heliga.
1 Tess 3:12-13

Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av
vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår
Herre Jesus Kristus.
1 Tess 5:9

under maj månad
Från Folkbibeln

Låt ingen bedra er på något sätt.
Ty först måste avfallet komma
och laglöshetens människa,
fördärvets son, öppet träda fram,
motståndaren som förhäver sig
över allt som kallas gud eller
heligt, så att han sätter sig i Guds
tempel och säger sig vara Gud.
2 Tess 2: 3-4
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2 Tess 2: 16-17

Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek
och Kristi uthållighet.
2 Tess 3:5

Barnens hörna

Gud sade: "Jorden skall frambringa
levande varelser efter deras slag,
boskapsdjur, kräldjur och jordens
vilda djur efter deras slag." Och det
skedde så.
1 Mos 1:24

Kan du namnen på Jakobs tolv söner?
Du får här hjälp med
begynnelsebokstäverna.
R__________________________
S__________________________
L__________________________
J__________________________
D__________________________
N__________________________
G__________________________
A__________________________
I___________________________
S__________________________
J__________________________
B__________________________

Vill du kontrollera
svaren, kan du läsa
2 Mosebok kap 1.

Månadens Gudstjänstprogram
Lörd 6 juni

Kl 16 Bibelstudium av 2 Tessalonikerbrevet kap 3 Bed och arbeta
Kl 17 Gudstjänst

Lörd 13 juni

Kl 16 Bibelstudium av 1 Timoteus kap 1 Aposteln frälst av nåd
Kl 17 Gudstjänst

Lörd 20 juni

Kl 16 Bibelstudium av 1 Timoteus kap 2 Gudstjänsten
Kl 17 Gudstjänst

Lörd 27 juni

Kl 16 Bibelstudium av 1 Timoteus kap 3 Församlingsledaren
Kl 17 Gudstjänst

Lörd 4 juli

Kl 16 Bibelstudium av 1 Timoteus kap 4 Förmaningar till Timoteus
Kl 17 Gudstjänst

Lörd 11 juli

Kl 16 Bibelstudium av 1 Timoteus kap 5 Förmaningar
Kl 17 Gudstjänst

Lörd 18 juli

Kl 16 Bibelstudium av 1 Timoteus kap 6 Sann och falsk gudsfruktan
Kl 17 Gudstjänst

Lörd 25 juli

Kl 16 Bibelstudium av 2 Timoteus kap 1 Aposteln och hans lärjunge
Kl 17 Gudstjänst
Med reservation för ändringar.

Under sommarmånaderna kommer gudstjänstformerna att variera.
Det kan istället för predikan bli en blandning av bibelläsning/studium och
samtal, vittnesbörd, sång och musik med mera. Men fikar gör vi alltid.

Varmt välkommen!

Renoveringen rullar på!
Nu börjar köket ta form. Skåpen är på plats och i
dagarna startar golvläggningsarbetet. Har du
tillgång till internet finner du en dagbok på
hemsidan, där du kan följa arbetet. Om du är sugen
på att hjälpa till så hör gärna av dig till Tomas eller
Vesa.

Var gärna med och be för allt som händer i
församlingen och att Guds vilja får ske med
och genom oss alla!
Vi ser fram emot att snart få inviga våra
nygamla lokaler.
Låt oss önska varandra en välsignad sommar!

PASTOR VESA ANNALA
vesa.annala@adventist.se

Expeditionen är inte
Jenny Nyströms Gränd 10

öppen som vanligt under

392 33 KALMAR

sommaren, men du är

Telefon 0480-196 33

välkommen att kontakta
oss via telefon eller mail!

Mobil 070-576 53 19
kalmaradventkyrka.se
Redaktörer och webbansvariga:
Tomas & Marita Sandberg
0485-342 36, ctomas@telia.com

