FÖRSAMLINGSBLADET
KALMAR ADVENTKYRKA AUGUSTI 2014

Visa mig, HERRE, dina stadgars väg,
så vill jag akta på den ända till slutet.
Ge mig förstånd så att jag tar vara på
din undervisning och håller fast vid
den av allt mitt hjärta.
Ps 119:33-34

Att vänta på hjälpen
Jag tror att vi alla har någon gång hamnat i en situation där vi har blivit
hjälplösa och väntat på hjälp. Häromdagen fick jag förfrågan av Tomas
om jag skulle vilja vara med på en liten båttur i Kalmarsundet.
Naturligtvis tackade jag ja till erbjudandet. Så steg vi i båten, tre vuxna
och fem barn. Solen sken och allt var som gjort för en lyckad båttur.
Vi lämnade kajen (i Färjestaden) och riktade oss till norra sidan av
Ölandsbron. Där svängde vi till vänster och efter att ha passerat två
småöar riktade vi oss mot Kalmar. Vi visste att i Kalmarsundet finns gott
om stenar med risk att åka på grund. Ekolodet visade dock flera meter
djup så det var ingen fara. Men helt plötsligt hände det, vi körde på en
stengrund. Det hördes bara klonk, klonk, klonk… och där satt vi fast på
stenar!
Det enda att göra var att hoppa i havet och försöka dra bort båten från
stenarna. Efter en stund lyckades vi med det och kunde (genomblöta)
kliva in i båten och fortsätta färden. Men då uppstår ett nytt problem:
motorns kylsystem hade pajat och vi kunde inte köra vidare. Motorn
skulle ju överhettas med risken att det börjar brinna. Så, vad gör vi? Det
enda är att anropa på hjälp. Tomas fick kontakt med sjöräddningen som
skulle skicka en sjöräddningspatrull till oss.
Vi lägger ut ankaret och
börjar vänta. Vi
småpratar, och för oss
alla var det första gången
vi var i ”sjönöd” (även om
det inte fanns någon nöd
med oss). Vår ”nöd” var att
vi behövde hjälp utifrån
för att komma till land. På
ett sätt var det skönt att
sitta i båten, njuta av
solskenet (även om vi fick
en liten regnskur över oss),
av havet och av vågornas
mjuka gungning av båten.

När vi satt där i väntan på hjälp så tänkte jag att livet vi lever på jorden är
som att vara i en havererad båt (nu tänker jag vår jordplanet som ”gungar”
i universums ocean). Livet är skönt på jorden.
Men jorden har gått ”på grund” (p.g.a. den första människans olydnad) och
svävar hjälplös i universum.
Vår enda räddning är att någon kommer utifrån till vår hjälp. Och det är
detta som den kristna tron säger: Jesus kom (och ska komma!) till vår
räddning. Vi behöver bara lugna ner oss. I Hebreerbrevet (kap. 6) skriver
författaren om det verk Gud i Kristus har gjort. Han berättar om Abrahams
”tåliga väntan” på att Guds skulle uppfylla de löften han gett honom.
Abraham levde i ”hoppet”. Författaren beskriver detta hopp som ”våra
själars ankare”. Också vi har kastat ut våra livs ankare (”hoppet”) i
universums ocean. När Jesus kommer har han med sig en
”änglapatrull” (Markus 13:26-27) som ska rädda oss och vår planet från
dess grundstötning (Romarbrevet 8:18-21).
Tack gode Gud för alla livets erfarenheter vars yttersta syfte är att drar oss
närmare dig!

Vesa

En dag i bidragssamhället
Nu tror du säkert att det kommer en text om samhällets svagaste,
ekonomiskt sett, men istället tänkte jag att du kanske skulle skriva
något. Vi som gör bladet skulle gärna ta emot bidrag i form av
betraktelser, vittnesbörd, roliga episoder, stärkande texter m.m. Alla
bidrag mottages tacksamt.

Församlingsbladet är ett trevligt sätt att visa på en levande församling,
och där är alla välkomna med sin del. Som ni kan läsa i detta nummer
så kan till och med en båttur leda till en lång text från Vesa :-)
Så fatta pennan och kom med ett bidrag.
Maila det gärna till: ctomas@telia.com
Bladet går i tryck sista lördagen i månaden, så vi ser gärna ditt bidrag
senast en vecka innan.
Tomas

Men nu är ni Kristi kropp och var för
sig lemmar.
1 Kor 12:27

Grillfest den 17 augusti

Söndagen den 17 augusti kl 12 har vi planerat in
en ”församlingsdag” med grillning och diverse
spel och lekar hos Sandbergs på Ekvägen 12 i
Färjestaden. Vi hjälps åt med maten, men var och
en tar med sig något att grilla efter egen smak.
Ring samordnande kock på tel. 0485-342 36 och
berätta vad du kan bidra med.
Till vårt förfogande finns: stor grill med grillplatta i
gjutjärn, wokpanna, öppen eld och grillpinnar.

Lugna hamn
Mitt liv är likt en resa bland bränningar och skär
på upprört hav där höga vågor slå.
Men jag har lots ombord ty min Jesus är mig när,
då vet jag att jag trygg skall hamnen nå.
KÖR: Lugna hamn efter stormiga färden.
Ljusa mål för min längtan och tro.
Sköna land i den himmelska världen.
Ljuva hem där jag evigt skall bo.
Hur gott det är att veta att lotsen är ombord
han håller rodret säkert i sin hand.
Och skulle stormen hårdna, då säger han sitt ord
och lätt blir resan mot den andra strand.
Och över tidens vatten en mängd av stjärneljus
ifrån Guds löfteshimmel mot mig ler.
De lyser upp min farled bland breda böljors brus.
Mitt hemlands kust mitt öga snart skall se.
Theofil Engström

Månadens program
Lördagen den 2 augusti Kl 16 Bibelstudium av 1 Korintierbrevet kap 13
Kärlekens väg
Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 9 augusti Kl 16 Bibelstudium av 1 Korintierbrevet kap 14
	


Ordningen vid gudstjänsten

Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 16 augusti Kl 16 Bibelstudium av 1 Korintierbrevet kap 15
	


Uppståndelsen

Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 23 augusti Kl 16 Bibelstudium av 1 Korintierbrevet kap 16
Förmaningar och hälsningar
Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 30 augusti Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 1
All trösts Gud
Kl 17 Gudstjänst

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

g

Varmt välkommen!

Barnens hörna
Mina får lyssnar till min röst, och jag
känner
dem, och de följer mig. Jag ger dem
evigt liv,
och de skall aldrig någonsin gå förlor
ade,
och ingen skall rycka dem ur min ha
nd.
Jesus i Johannes 10:27-28
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1) Mose befriade dennes slavar.

5) Är världens Frälsare.

2) Symbol för kärlek.

6) Stor man som besegrades av David.

3) Var nära att offras av Abraham.

7) I denna räddades människor och

4) Använde Gud i Mose hand.

djur.
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