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Artificiell Intelligens och Jesus

Från Husfolket

Teknisk utveckling går aldrig att stoppa! Det är en erfarenhet vi
delar. Vi försöker, men lyckas inte. Oftast är den nya tekniken till
välsignelse, men liksom all kunskap är den på gott och ont.

Julen firade vi tillsammans med gamla och nya vänner. På
julaftons eftermiddag är det tradition att uppföra ett julspel i
prästgårdens salong, där både gäster och husfolk deltar.
Denna jul fick vi fira både Herrens Moder i högmässan på
julaftonen och Sonens födelse i midnattsmässan.
På juldagens kväll visade Christina Norin bilder och berättade om
missionärsliv i Afrika. Årets inspirationsdag som hade temat:
Kristen tro och naturvetenskap var välbesökt.
Den här vintern har inneburit en hel del snö och kyla, där vårt
värmesystem inte alltid följt med, eftersom gammal och ny teknik
inte helt fungerar ihop. Vi tror att detta nu är åtgärdat, så att vi får
värme också när termometern kryper under – 10 grader.
När dessa rader skrivs förbereder vi oss för att gå in i Fastan och
som ett tecken på detta har vi samlat ihop de vigda kvistarna från
förra årets Palmsöndag för att bränna dem till aska som påläggs
under Askonsdagens mässa. Vi önskar er alla en välsignad Fasta
och Påsk.

Artificiell intelligens blir allt aktuellare. Människan kan konstruera
och programmera robotar som tar över allt mer av det som styrs
av den mänskliga hjärnan. Vi kan se en framtid med förarlösa bilar
och tåg, robotar inom äldreomsorgen och en allt mer digitaliserad
värld. Den mänskliga arbetskraften behövs i en allt mindre
omfattning. Är det på gott eller ont?
En artificiell intelligens kan till och med programmeras med
mänskliga värderingar. Det som för ett antal år sedan var ren
science fiction blir snart en realitet. Men tänk om den artificiella
intelligensen kommer i orätta händer? Vad händer då?
St Paulus skriver i 1 Kor 13: Om jag talar både människors och
änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en
skrällande cymbal.
Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare, är ingen artificiell intelligens,
skapad av människan. Här är det tvärtom människan som är
skapad. Det är viktigt att påminna om att vi är en del av skapelsen
och därför begränsade. Den kärlek som möter i Jesus Kristus, som
ger ut sig själv för oss människor. En sådan kärlek kan inte en
artificiell intelligens ge, hur välprogrammerad den än är. I grunden är
den artificiella intelligensen inget annat än en ekande brons eller
skrällande cymbal!

Bertil, Maria, Jonas och Birgitta.

Den kärlek som är av Gud och som är Gud, kan aldrig
programmeras in i en artificiell intelligens. Den finns bara
inprogrammerad i den intelligens som är Guds, som inte är en
metallisk återklang av människans naturliga tänkande och
värderande, utan en kärlek som bär allt, som hoppas, som tror...
är levande och verklig. I Jesus Kristus finns inget artificiellt!
Christer Fjordevik
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Välkommen till Hjelmserydsstiftelsens gästhem i den
gamla prästgården.Vi vill vara en miljö för rekreation och
andlig uppbyggelse.
Vi firar högmässa varje sön- och helgdag kl. 11.00, veckomässa på tisdagar kl. 08.30 och på torsdagar kl. 18.00,
laudes/morgonbön kl. 08.30, completorium/bön vid dagens slut
kl. 20.30 dagligen. Vesper/aftonbön kl. 18.00 på helgdagsaftnar
och helgdagar. Kyrkan är öppen varje dag.

Kommande arrangemang
Den mest aktuella informationen hittar du på vår hemsida:
www.hjelmserydsstiftelsen.nu

Familjehelg 3-4/3

med sång, småbarnsorkester och bibelundervisning för barn och
föräldrar. Medverkande: Joel och Elinn Samuelsson, Eksjö, Agnes
Block, Moheda, Fredrik Hollertz, Jönköping, Karin Braw, Kosta,
Maria Gerdås, Nässjö. Barnledare m.fl.

Bibelstudium efter mässan varje torsdagskväll, med texter ur

Söndagssamling 11/3

Boka gärna egna dagar t.ex.: Alpha-helg, bönegruppsdygn,

Stilla veckan och Påsk 25/3-2/4

evangelieboken.

syföreningsresa, 50-årsmiddag, retreater.

Vill du komma hit som arbetande gäst? Vi behöver hjälp
med praktiska insatser på många områden.

Resan hit går lättast med tåg till Stockaryd, fem km härifrån,
www.sj.se. Vi kan möta vid tåget (självkostnadspris). Hör av dig

om du har fler frågor. Tel. 0382 25033
Kom ihåg att Eva Spångbergs Björkelund finns i vår närhet och
gärna välkomnar gäster. Tel. 0382 25047

Efter kyrkkaffet medverkar Gösta Imberg med ett föredrag: Lina
Sandell i Vrigstadstrakten. Middag kl. 14.00. Föranmälan.
Dagliga mässor under stilla veckan och vi får följa vår Frälsares väg
genom lidande och död till uppståndelse. Du deltar så många dagar
det passar dig. Värdar: Gabriel Fjellander m. fl.

Söndagssamling 22/4

Efter kyrkkaffet berättar Maria Gerdås och Ruzanna Sargsyan om
Armenien. Middag kl 14.00. Föranmälan.

Stilla Dagar – Retreat 3-6/5

Hjelmserydsstiftelsen beror av medbedjare som ber med stiftelsen.
Som medbedjare i AE ger du också regelbundet till stiftelsen. AEmedlemmar har viss rabatt på kost och logi och vi ber för AE:s
medlemmar vid aftonbönen varje kväll.

Tema: ”Guds söners och döttrars glädje”. Inleds vid mässan
torsdag kväll kl. 18. Lokal retreatgrupp har frågat om Stilla Dagar –
Retreat. Alla är välkomna. Med en mindre grupp, fyra till sex
deltagare, blir eftermiddagsmeditationen ett bibelsamtal, tystnad vid
måltiderna i Lilla Matsalen. Blir vi fler än sex deltagare håller vi
tystnad till avslutningen, söndag eftermiddag. Kostnad 2.000:(sänglinne 150:-). Kaplan Jonas Nilsson. Info och anmälan: 072
931 83 42.

Rundbrevet som mail? Vi ber alla som kan tänka sig att ta

Retreat 25-27/5

Vår förbönsgemenskap – Actio Evangelica

emot rundbrevet som mail att meddela sin mail-adress till oss.
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Retreatledare: kh Pär-Magnus Möller, Värnamo. Retreaten börjar
på fredagen med kvällsmat kl. 18.00 och därefter instruktion.
Avslutning söndag kl. 15.00 med kaffe. Inkvartering i enkelrum.
Pris 1 400:-.
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Sång och Musikläger 3-7/7

För barn 10-14 år. Joel Samuelsson och Ylva Gerdås leder
musiken. Fritidsledare finns på plats. Pris: 1 700:- (Syskonrabatt
400:-)

Kyrka och Akademi 20-21/8
Tema: Andliga tillgångar.

Missionsdag 22/9
Retreat 28-30/9

Retreatledare: km Anders Duvlund, Oskarshamn. Retreaten börjar
på fredagen med vesper och kvällsmat kl. 18.00 och därefter
instruktion. Avslutning söndag kl. 15.00 med kaffe. Inkvartering i
enkelrum. Pris 1 400:-.

Automatisk överföring
Om du har automatisk överföring av gåvor till vårt konto i SEB, så
ber vi dig att ändra överföringen till kontot i Handelsbanken:
clearingnummer 6622, kontonummer 342 517 368. Det är nu
möjligt att ange avsändare vid automatisk överföring även mellan
olika banker. Detta underlättar hanteringen hos oss och gör att
pengarna omedelbart blir tillgängliga i stället för omständliga
överföringar. Dessutom kostar det nu för oss att göra en
överföring från en bank till en annan. Meddela gärna när du gör en
sådan ändring eller när du påbörjar ett sådant givande.
Bankkontot i SEB, kommer att avslutas, så fort som möjligt.

Tack
Stort tack för alla gåvor. Varje stor som liten regelbunden eller
tillfällig gåva gör skillnad för finansieringen. En riklig jubileumsgåva
ger oss möjligheter till större framtida satsningar.
Styrelsen
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