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Han sade till dem: "Skörden är stor, men
arbetarna är få. Be därför skördens
Herre att han sänder ut arbetare till
sin skörd.
LUKAS 10:2

Den massmediala indoktrineringen
Vi är några i Sverige som inte har tv. Vi i vårt hem har varit utan TV sedan
1978.
Det är inte så många år sedan som Sveriges Television började lägga ut
alla program på nätet som har gjort att också vi sett på några enstaka
program, som nyheter.
Utöver nyheter tittar vi då och då på några naturfilmer, till exempel ”Mitt
i naturen”. Nu senast har vi sett på några av program som visas under
”Naturens drivkrafter”. De är välgjorda program med fantastiska bilder,
men vi störs av den evolutionära indoktrineringen som förmedlas genom
programmet. Längst nere på skärmen visar man (ofta) en tidslinje där en

klocka i snabb takt tickar årmiljoner framåt eller bakåt. I samband med
tidslinjen visar man animerade bilder för att illustrera det som man tror
ha ägt rum under dessa årmiljoner. Sedan tar man bort tidslinjen och
kommer tillbaka till den verkliga världen och visar verkliga bilder av djur
och växter.
I hela programmet är evolutionen den undergörande kraften som har
skapat all denna komplexitet och den fantastiska variationsrikedom som
finns i naturen. Inga kritiska frågor ställs! Fakta, som t.ex. fossil, tvingas
bli ett vittne för en evolutionär föreställningsvärld. Denna sorts
vetenskap brukar kallas för populärvetenskap. Komplexa och svårtolkade
fenomen förenklas eller nonchaleras för att få fram det evolutionära
budskapet.
Vilka är då de grundläggande frågor man tiger om? Jo, t.ex. säger man
inte ett ord om att det förgångna inte är tillgängligt för vetenskaplig
forskning. All forskning pågår i nuet. Fossil existerar i nuet. Stjärnor och
galaxer existerar i nuet. Vi människor existerar i nuet.

Den enda faktamässiga kunskap som t.ex. fossil förmedlar oss är att i det
förgångna har hänt något exceptionellt som har gjort att massvis av
levande organismer har dött, blivit begravda och förvandlats till fossil.
Fossil ger oss inga ledtrådar som skulle hjälpa oss att bestämma deras
absoluta ålder. ”Naturens drivkrafter” är mycket vilseledande program!
Den andra frågan som man inte tar upp är frågan om
kunskapsinhämtning. Men säger inte ett ord om att vår kundskap om
naturen är sinneskunskap. Vi har ingen direkt kontakt med naturen. Den
enda tillgången vi har till naturen är genom våra sinnen!
Under en längre tid har jag försökt få någon evolutionist att ställa upp till
en kritisk diskussion om evolution, men ingen har ställt upp. Detta är en
anledning till att jag vill ha ett föredrag om evolution.
Det andra skälet är att under våren (i samband med skapelsehelgen)
bildades här i sydost en lokalavdelning till Föreningen Genesis. Jag tar
detta första föredrag som ett bra sätt att göra vårt lokala skapelsearbete
känt här i Kalmar och på ostkusten. Jag hoppas att vi i framtiden kan nå ut
”Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt
evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar
och språk och folk, och han sade med hög röst: "Frukta Gud och ge honom
er hyllning, ty stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat
himlen och jorden och havet och vattenkällorna."
till ännu fler bland den breda allmänheten, till kyrkor och skolor.
Utmaningen är gigantisk pga. den evolutionära indoktrineringen och
därför att kyrkor och församlingar tycks ha gett upp den bibliska
skapelsetron och kapitulerat inför den s.k. vetenskapliga världsbilden.
Budskapet i Uppenbarelseboken 14:6-7 är mer aktuellt än någonsin!

Vesa

Höstens intressanta möten
Sommaren börjar vara över och hösten är här – så upplevs det åtminstone
just i skrivande stund – (20 augusti) när sol och regn följer varandra och
luften är ganska kylig.
Hösten betyder att en nu
verksamhetsperiod börjar, med många
intressanta saker. Torbjörn Joreteg kommer
att hålla en intressant föreläsningsserie
(eller snarare en studiecirkel) om ”Daniels
Messias” (se affischen på annat håll i detta
blad). Om du har några vänner som du tror
skulle vara intresserade av att vara med så
inbjöd dem gärna till dessa samlingar!
Själv planerar jag att ha åtminstone två olika föredrag, ett om
utvecklingsläran med syfte att nå ut till de icke-troende (se min artikel om
”Den massmediala indoktrineringen”), och ett om ”Israel i profetior”.
Händelserna i Mellersta Östern har under en
lång tid varit vardagliga nyheter, och jag vill
försöka se vad Bibeln säger om Israel. Jag
kommer att ta upp också sionismen, dess
uppkomst och dess betydelse. Frågan om
Israel är ofta mycket känslig för många. De
som menar att Israel också i vår tid har en
viktig roll i Guds plan betraktas som
fanatiker, och de som har en motsatt
hållning, dvs. att Israel (judar) har spelat sin
roll i Guds plan beskrivs med ordet
antisionister. Jag tror att det är dags att ta
upp denna fråga ur ett bibliskt och
historiskt perspektiv.
Det finns också andra planer, t.ex. kommer vi att ha ett helt veckoslut
kring frågor om frälsning. Hur vet man om man är frälst? Vi hoppas att
detta veckoslut bli en riktig höjdpunkt under hösten. Vad är mer viktigt än
att försöka förstå denna för oss så livsavgörande fråga!

Snart är det val i Sverige, och vår uppgift som troende är att be om Guds
ledning för Sverige. Sverige har lämnat bakom sig sin kristna identitet.
Härom kvällen såg jag på nätet en utfrågning av Kd-ledaren Göran
Hägglund och häpnade över hans bristande bibelkunskaper. På tre enkla
bibelfrågor kunde han svara rätt bara på två. På frågan hur ofta han läste
Skriften fick man ett väldigt svävande svar. Hägglund poängterade gärna
den kristna värdegrunden. Det grundläggande kristna, dvs. tron och
övertygelsen att Jesus är Guds Son, att Gud är världens Skapare lyste med
sin frånvaro.
Sverige behöver Gud även om man offentligt inte erkänner det.
Vesa

Torbjörn Joreteg
leder studierna om

Sex söndagar kommer vi i en
studiecirkel
studera hur Kristus är uppfyllelsen
av Daniels profetior!

Välkommen till
Kalmar
Adventkyrka!
Söndagskvällar
Kl. 18.00—19.30

Dr. Joreteg

med början den

7:e September 2014
Fika ingår.

Att ta på sig straffet
Det här är en sann berättelse om en hövding i en liten by. Han hade fått
höra evangeliet och blivit kristen. Efter en tid började det bli ont om mat
i den lilla byn. Det var faktiskt så illa att svält blev ett verkligt hot. Man
bestämde att den mat som fanns skulle förvaras i en särskild hydda.
Man skulle se till att den fördelades rättvist.
Men så började man märka att mat försvann från hyddan. Vem var
tjuven? Det gjordes efterforskningar och upptäcktes att det var
hövdingens gamla mor som var tjuven! Ett sådant här brott måste
bestraffas! Straffet var ett antal piskrapp på bar rygg.
Hövdingens fiender gladde sig åt den svåra situation han nu kommit i.
Om han "frikände" sin mor skulle han anklagas för att inte vara rättvis.
Om han lät utsätta sin gamla mor för denna hårda bestraffning skulle
han anses vara grym och obarmhärtig. Vad skulle han göra?
Dagen kom då straffet skulle delas ut. Hövdingens mor kom fram och
ställde sig i allas åsyn. Mannen med piskan gjorde sig beredd. Då steg
hövdingen fram och med sin stora kropp ställde han sig så att han
skyddade sin mor. Hans rygg var bar. Så gav han ordern: "Nu kan ni
börja."
Denna hövding hade lärt känna sin Frälsare, Jesus Kristus. Han visste
vad Jesus hade fått utstå medan han tog straffet i vårt ställe.
Anita

Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan
också för hela världens.
1 Joh 2:2

Barnens hörna

Var alltid snäll och vänlig
mot dina syskon små.
Om de ej äro snälla,
var snäll mot dem ändå.
Var villig att förlåta,
som Gud förlåter dig.
Låt aldrig agg och vrede
i hjärtat gömma sig.

Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina
gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
Jakob 3:13

Se, vilken kärlek
Fadern har skänkt oss:
att vi får kallas Guds
barn, och det är vi
också.
1Joh 3:1
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1) Mannen som döpte Jesus.
2) Här döptes Jesus.
3) Första mannen i ugnen i Daniels bok.
4) Andra mannen i ugnen.
5) Tredje mannen i ugnen.
6) Var Johannes till denne man.
7) Jesus pappa.
8) Abrams sonson.
9) Iskariot.
10) Öknens skepp.
11) Hyllning till Gud.
12) Fanatiker.

Avliden
Sture Karlsson, född den 31 juli 1925 och döpt av Erik
Sunnermo i Kalmar den 30 maj 1959, avled lugnt och stilla
den 25 juli 2014 efter en tids sjukdom. Hans kära hustru
Anna-Lisa, som han delat hela 65 år med, satt vid hans sida
ända intill slutet. Förutom Anna-Lisa saknas Sture av släkt
och vänner och församlingen.
Sture var en älskad, trogen och aktiv medlem i församlingen.
Församlingen fick också glädje av hans yrkeskunskaper från
parkarbete så länge hans krafter räckte till – han skötte
rabatterna utanför kyrkan och såg till att allting gav ett
inbjudande intryck. När hans krafter avtog försvann så
småningom också alla de vackra rosorna utanför kyrkan,
nästan som om självaste planteringarna också saknade
honom, tillsammans med församlingen.
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 15 augusti 2014 i
Skogssalen på Norra kyrkogården, med Vesa Annala som
officiant och musik och sång av Anita och Torbjörn Joreteg.
Gudstjänstens tema var uppståndelsetron och hoppet om att
snart ses åter, när Jesus kommer igen. Samma ljusa
stämning präglade också minnesstunden i Adventkyrkan;
bakom sorgen lyser ett hopp som inte ens döden kan ta ifrån
någon som, såsom Sture gjorde, tror på Herren Jesus som
sin egen, personlige Frälsare.
Vila i frid, Sture!
Aila Annala

Månadens program

Lördagen den 7 sept

Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 2
Aposteln som Guds fånge
Kl 17 Gudstjänst

Lördagen den 14 sept

Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 3
	


Aposteln som tjänare

Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 21 sept

Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 4
	


Tron och hoppet

Kl 17 Gudstjänst
Lördagen den 28 sept

Kl 16 Bibelstudium av 2 Korintierbrevet kap 5
Försoningens tjänst
Kl 17 Gudstjänst

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

g
Varmt välkommen!

Håll ögonen öppna!
Mer information
kommer.

Preliminär start för tisdagens
bibelläsningar: 9 september kl 18
Söndagen den 28 september kl 15:30
kommer Vesa att ha en föreläsning om
ursprungsfrågor.

PASTOR VESA ANNALA
vesa.annala@adventist.se

Jenny Nyströms Gränd 10 Kyrkan är oftast öppen

Mobil 070-576 53 19

392 33 KALMAR

kalmar.adventkyrka.se

tisdagar kl 13-17,

Telefon under kontorstid: onsdagar & torsdagar
0480-196 33

kl 9-11 samt kl 13-16.

Redaktörer och webbansvariga:
Tomas & Marita Sandberg
0485-34236

