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F Ö R S A M L I N G S -
B L A D E T

Den late får inte tag
i sitt villebråd, 

flit är för människan
en dyrbar skatt

Ords 12:27



Under dagarna har vi hört och läst i medier hur fem präster i Stockholms 
domkyrkoförsamling har föreslagit gemensamma gudstjänster för kristna, judar 
och muslimer.

Tanken låter ju sympatisk och har i en mening också stöd i Bibeln. Det finns ju 
bara en enda Gud. 

När Gud kallade Abraham att lämna det kaldeiska Ur, var han med sina 
förfäder en avgudadyrkare. I Josuas bok kan vi läsa följande: "Därefter talade 
Josua till hela folket: 'Så säger Herren, Israels Gud: För länge sedan bodde era 
förfäder - Terach, Abrahams och Nachors far - på andra sidan floden Eufrat, 
och de tjänade andra gudar.'" (Josua 24:2)

I Andra Moseboken (6:3) får vi veta vilken 
Gud som hade kallat Abraham att lämna 
sitt fädernesland och vandra till det 
utlovade landet; "Gud den Väldige" (el-
Shaddai på hebreiska). Abraham, Isak och 
Jakob kände inte Gud vid hans namn 
JHWH, utan bara som "Gud den Väldige", 
dvs. den högste guden. I Samuel Noah Kramers bok, "Sumerian Mythologi" får 
man en god inblick i den kultur Abraham levde. Den sumeriska litteraturen 
blomstrade under denna tid (ca 2000 f.Kr.) och Abraham måste ha haft tillgång 
till den. Han hade läst ursprungsberättelser om universums skapelse, om 
människans tillblivelse, om människans fall och om syndafloden. Alla dessa 
ämnen tas upp i den sumeriska litteraturen. (De mest kända av dessa finns 
samlade i "Myths from Mesopotamia", i en översättning (på engelska) av 
Stephanie Dalley, 2000, Oxford).

I likhet med Abraham och hans förfäder hade också grekerna en idé om en 
Gud som måste vara mer än de mänskliga föreställningarna om gud. När 
Paulus möter de grekiska filosoferna på Areopagen (Apg. 17) ger han uttryck 
för denna sanning: "När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag 
nämligen också upptäckt ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det som 
ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har 
skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och 
jord, ..." (verserna 23-24). 

Också här i Norden har vi våra egna myter om gudar. I en mening har 
människor under tidernas gång tillbett "en och samme gud". Men denna gud 
har fått många olika "ansikten", d.v.s. människans föreställningar om honom. 

Jesus, den enda Vägen - eller en av vägarna - till Gud?



Här kommer den bibliska uppenbarelsen av Gud in i bilden. Gud gör sig själv 
känd för människan. Det finns bara en Gud; Skaparen av allting. Men Gud är 
inte bara Skaparen av allting, han är också historiens Herre. Han styr folkens 
öde efter sin egen vilja. Denna sanning uttrycks flera gånger i Gamla 
Testamentet. Paulus sammanfattar den med orden: "Av en enda människa har 
han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har 
fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo. Det har 
han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom - 
han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör 
oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt 
ursprung i honom." (Apg. 17:26-28)

Den slutgiltiga uppenbarelsen sker i och med Jesus människoblivande. Och det 
är här skiljelinjen dras mellan olika gudstillbedjan. Judar och muslimer 
accepterar inte Jesus som Guds slutgiltiga uppenbarelse av sig själv. "Den som 
har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern?", säger 
Jesus i Joh. 14:9. Och "jag är Vägen", Joh. 14:6. Kan man vara tydligare?
Varför kommer då präster i Svenska kyrkan med sådana förslag, och vilka 
konsekvenser får deras förslag? Per Beskow har på Dagens debattsida 25/8 
gett en insiktsfull kommentar. Han skriver: 
"Framför allt ger de intrycket av att de vill reducera den kyrka de företräder till 
ett allmänreligiöst forum för alla och minimera tron på Jesus Kristus... Sådana 
tankar är de inte ensamma om idag, men det enda resultatet av sådant är 
kristendomens gradvisa försvinnande i Sverige." 

Naturligtvis bottnar prästernas förslag på ett djupare plan i en misstro på Bibeln. 
Bibelns och apostlarnas vittnesbörd om Jesus kan inte tas på allvar. Bakom 
denna otro ligger säkerligen den moderna materialistiska föreställningen om 
världen som ett oavbrutet sammanhang av orsak och verkan där inga 
ingripanden av en Gud/gud tas på allvar. 

Låt oss därför stå på barrikaderna och försvara den kristna tron. Gud är ingen 
myt. Han finns. Jesus är ingen myt (eller religiös fanatiker). Han är den Evige 
Gudens Son, Frälsaren och Domaren av alla. Petrus ord i Apg. 4:12, att Jesus är 
den enda vägen till Gud, är lika sanna idag som när de uttalades för första 
gången. "Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor 
under himlen finns något annat namn som kan rädda oss."  Vi tillber Gud i och 
genom Jesus. Det är en tillbedjan som Gud själv har valt.

Vesa



När någonting nytt föds och växer fram sker det sällan 
smärtfritt. Det gäller också på det andliga planet, det 
gäller oss som församling och som individer, inte 
minst när vi talar om en nystart. Det är ju vad vi 
befinner oss i: en församling som varit nästan död 
och nära att läggas ner har börjat leva och växa.

Det ställer en hel del krav på oss som kommer från 
olika bakgrunder, trots att vi redan från början känt 
en fantastisk samhörighet och kärlek som bara 
Jesus kan ge. Men som människor har vi inte alltid 
så lätt att befria oss från vårt bagage, släppa vår 
egen vilja och bara söka det Herren vill forma i och 
mitt ibland oss. 

I sin betraktelse den 25 juli talade Marita bl.a. om 
hur lätt vårt eget jag vill stå i centrum. Jag har tänkt 
på det efteråt, särskilt i ljuset av att själviskheten 
enligt Bibeln också är ett tidstecken, se t.ex. 2 Tim. 
3:2. Hela samhället är fullt av individuella önskningar och 
strävanden, och som kristna riskerar vi att dras med i den jagcentrerade strömmen. 
Vi vill ha det vi tycker om. Vi kan t.o.m. inbilla oss att vi vet hur Herren verkar och 
ska verka i människohjärtan och blir bestörta när han väljer ett annat sätt och leder 
människor – oss själva medräknade – på sådana sätt som är nya och främmande 
för oss.

Jesu efterföljelse har dock aldrig varit smärtfri eller följt människors önskningar. 
Han kallar oss också till att förneka oss själva. Vi uppmanas att tänka på andras, 
inte vårt eget bästa, i hans efterföljelse. Från sin första början har det kristna livet 
krävt mycket självuppoffring, fått utstå mycket kritik, ifrågasättande, allt som inte 
behagar det mänskliga jaget. Jesus själv ifrågasattes t.ex. för att han umgicks med 
syndare och vistades bland människor som inte fyllde det religiösa 
etablissemangets mått. Hans ord kunde väcka starka reaktioner, till och med bland 
hans efterföljare: ”Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: ’Det är 
outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?’ ”(Joh. 6:60).

När den tidiga församlingen växte fram fick de möta samma reaktioner. Många av 
dem fick ge sitt liv. Apostlarna själva brottades med all tänkbar växtvärk i de 
växande, nybildade församlingarna. När vi t.ex. läser Korinthierbreven ser vi att 
situationen där var ganska kaotisk. Galaterna i sin tur hade tappat greppet om 
evangeliet och brottades med mer läromässiga problem, för att bara nämna ett par 

Växt och växtvärk



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

exempel.  Men kristendomens tillväxt kunde inte hindras, trots allehanda 
motgångar och problem. Nej, den kristna tron växte och är än idag störst i 
världen bland religionerna.

Jag tror att när vi tänker på vår egen utveckling här är det viktigt att vi sätter 
oss själva i detta större sammanhang och försöker lära oss av historien. Vi 
som följer Jesus i Kalmar idag gör det därför att någon en gång i tiden gjort 
sina uppoffringar och fört evangeliet till oss här långt borta i Norden. Det har 
säkert inte varit något lätt uppdrag. Lätt har det inte heller alltid varit att jobba 
med oss som individer – nu tänker jag på min egen andliga resa: jag tror att 
de som en gång försökte hjälpa mig in på trons väg fick uppleva många 
besvikelser. Jag fyllde inte deras mått, jag var inte som jag förväntades vara. 
Men de orkade arbeta för min frälsning ändå, fastän ingen av dem som under 
en ganska lång tid i olika kyrkor ansträngde sig för att vinna mig för Jesus fick 
bevittna min omvändelse. De fick nöja sig med att så, någon annan 
skördade, men även skörden krävde mycket uppoffring av de mer erfarna för 
att en sådan som jag kunde få en bra start för min vandring med Jesus.

I vår lilla, växande gemenskap har vi sluppit mycket av det som våra 
föregångare fått lida genom tiderna, allt från förföljelse till brist på 
livsförnödenheter, för att inte tala om det allmänt bekväma liv vi lever idag 
och alla de hjälpmedel vi har tillgång till. Våra uppoffringar är så små att vi 
kan göra dem med stor glädje och tacksamhet. Vi har också redan från första 
början välsignats med en varm, god gemenskap, som ger en utomordentlig 
grund för vår egen och andras andliga tillväxt. Den behöver vi vara mycket 
rädda om. Låt oss alltså frimodigt, osjälviskt och uthålligt kämpa vidare i 
Guds verk för att vinna många nya för Jesus, växa till i vår tro och hjälpa 
andra att växa. 

Aila



Våga vara förälder
&

Håll kärleken levande

 

Välkommen till en eftermiddag du sent 
kommer att glömma! Du får konkreta råd, ny 

inspiration och många glada skratt. 
 Leg psykolog Alf B Svensson 

• Hur skall vi få tid för våra barn?
• Så ger du dina barn en bra självkänsla
• Sätta gränser - men hur?
• Så hjälper du dina barn att lyckas i skolan
• Konsten att hålla kärleken levande
• Hur löser man konflikter utan att gräla?

kalmaradventkyrka.se

Lördagen den 19 september kl 15-17:30
Avbrott för fika till självkostnadspris.

Jenny Nyströms gränd 10



Kalmar Bibelakademi

Vi börjar med en apologetisk helg 4-5 september.

Fredag 4 september 18.30
Doc Seth Erlandsson

 

1 Hur har Bibeln kommit till? (Han kommer även 
in på Bibelns Messiasprofetior.)

2 Gudstro och historiesyn i Bibeln.

Tillfälle för frågor och samtal. Fika serveras.

Seth Erlandsson har sysslat med bibelforskning 
större delen av sitt liv. Han blev teol doktor i Gamla 
testamentets exegetik 1970 vid Uppsala Universitet 
och har gett ut en rad böcker i bibliska ämnen, nu 
senast en kommentar till hela Jesajaboken med titeln 
”Jesajas bokrulle”. Är redaktör för tidskriften Biblicum 
och en av huvudöversättarna av Svenska Folkbibeln.

 
Lördag 5 september
11.30 Aila Annala: Våra Biblar, översättarnas och läsarnas ansvar
12.00 lunch
14.00 Vesa Annala: Bibeln och den moderna vetenskapen
14.45 Paus
15.00 Aila Annala: Hur ska Bibeln läsas? Om konsten att läsa innantill
15.45 Paus
16.00 Bibelstudium, samtal
16.45 Paus
17.00 Gudstjänst Vesa Annala: Bibeln, boken om Jesus

Tillfälle till frågor samband med varje föreläsning.

Fika finns under pauserna.

Fri entré, men kollekt upptas för att täcka kostnaderna.



Du är välkommen att 
kontakta oss via telefon 
eller mail!

Jenny Nyströms Gränd 10
392 33  KALMAR
Telefon  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

Lördag 5 

september

Lördag 12 

september

Lördag 19 

september

Lördag 26 

september

Månadens Gudstjänstprogram

Apologetisk helg. 

Vänligen se separat information.

Kl 16 Bibelstudium av brevet till Titus kap 2  Förmaningar

Kl 17 Gudstjänst

Alf B Svensson besöker oss. 

Vänligen se separat information.

OBS!! Inga samlingar i kyrkan denna dag!Vi åker till Hässleholm och

deltar i Genesis skapelsekonferens! Konferensen pågår hela helgen.

Varmt välkommen!

Med reservation för ändringar.

Nu har vi alla möjlighet att bjuda in släkt och vänner att lyssna på 
fantastiska föreläsare i viktiga frågor. Låt oss ta vara på detta tillfälle! 
Hänvisa gärna till församlingens hemsidor och glöm inte heller 
Genesis skapelsekonferens!

Hoppas vi ses!

kalmaradventkyrka.se	
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