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F Ö R S A M L I N G S -
B L A D E T

Se, jungfrun skall bli havande och föda 
en son, och man skall ge honom namnet 

Immanuel, det betyder Gud med oss.

matt 1:23



Snart är det jul och den kristna kyrkan förbereder sig för julfirandet. Man 
vill komma ihåg Jesus och hans födelse för över 2000 år sedan. Men hur 
lång tid är tvåtusen år? Det är ungefär 40 generationer (om man utgår 
ifrån att en genomsnittsåldern för en generationen är 25 år). Mycket har 
hänt under de tvåtusen åren.

Redan under de första generationerna efter Jesus död uppstår många 
myter kring honom. Ofta handlar dessa tidiga myter om hans barndom. I 
en av myterna berättas hur Jesus (som då var fem år) leker med några 
andra barn vid en å och hur han av fuktig lera formar tolv sparvar. Några 
närvarande judar ser vad som händer. De går till Josef, Jesus pappa, och 
berättar för honom vad Jesus gjort på en sabbatsdag. Josef 
kommer till Jesus och tillrättavisar honom. "Varför gör du 
det som inte får göras på en sabbat." Men Jesus bara 
klappar sina händer och ropar till sparvarna: "Gå!" och 
sparvarna flyger iväg.

I en annan myt (då Jesus är ungefär 6 år gammal) berättas 
hur han leker med en annan pojke på ett tak. Helt plötsligt 
ramlar den andra pojken ner och dör. Jesus kliver ner och 
ropar till pojken: "Zeno stig upp och säg mig om det var jag 
som puttade ner dig." Omedelbart stiger pojken upp och 
säger: "Nej Herre, du kastade inte ner mig utan väckte mig 
upp." Och så fortsätter man myt efter myt.

Men varför nämner jag dessa myter kring Jesus som barn? Jo, av den 
enkla anledningen att människor alltid varit benägna att berätta myter 
kring Jesus, och vår s.k. "upplysta" tid är inget undantag. Mytberättelser 
har bara fått en ny beklädnad, den s.k. vetenskapliga beklädnaden. I 
vetenskapens namn kan man t.o.m. hävda att Jesus aldrig funnits. I 
"upplysningens" anda ifrågasätter man det mesta som finns i Nya 
testamentet om Jesus. Man kan hävda att vi egentligen inte vet någonting 
om honom. Man kan prata om det "moderna medvetandet" (dvs. att vi är 
medvetna om de gamla skrifternas brister). Man har börjat söka den s.k. 
"historiske Jesus". Mirakel kan inte äga rum och i så fall kan inte heller 
Nya testamentets mirakel ha ägt rum.

Jesus och myter kring hans födelse



Vem var den "historiske Jesus" egentligen när vi nu "vet" att den Jesus som 
Nya testamentet presenterar är en myt? Och så fortsätter den moderna 
mytbildningen kring Jesus.

Verkligheten är dock den att vår kunskap om Nya 
testamentet och dess tillförlitlighet bara ökar med 
åren. Det är inte länge sedan jag köpte en bok med 
titeln Ancient Literacies med undertitel The Culture 
of Reading in Greece and Rome. Boken handlar om 
läskonsten och litteraturen från den tid som 
sammanfaller med Nya testamentet. I boken får 
man läsa hur litteraturen uppstod, hur den 
kopierades och hur den såldes i den dåtida 
bokhandeln. Kanske det mest intressanta var att 
läsa hur länge de ursprungliga handskrifterna var i 
bruk. Det var inte ovanligt att samma handskrift var 
i bruk över 200 år! Vissa originalmanuskript förstördes först efter 500 års 
bruk (böckerna slets ju sönder efter en flitig användning).

Detta är naturligtvis intressant ur Nya testamentets synpunkt. Vi kan 
nämligen anta att evangeliernas (och Paulus och apostlarnas) original 
lästes i församlingar under minst 200 års tid! När man sedan kopierade 
från originalet kunde man jämföra kopians ordalydelse med originalet. 
Detta betyder att de moderna föreställningarna om en lång "muntlig 
tradition" och kopieringsfel i de tidiga nytestamentliga handskrifter är en 
myt!

Detta betyder att Matteus och Lukas berättelser om Jesus födelse är 
tillförlitliga, historiska berättelser. Lukas säger uttryckligen i början av sitt 
evangelium att han har bemödat sig med att ta reda på vad som hänt. Läs 
Lukasevangeliets första kapitel verserna 1-4 och ta till dig budskapet. 
Jesus var den som Nya testamentet presenterar honom vara.

Ha en skön tid - och glöm inte att läsa Skriften under den tid som ligger 
framför oss.

Vesa 



Den 22 november 2014 gick in i Kalmar församlings historia som en 
mycket speciell högtidsdag då församlingen fick välkomna 4 nya 
medlemmar. Alla dessa kom från en tids andliga hemlöshet, efter att 
tidigare ha funnit Jesus som sin personlige Frälsare i andra kristna 
sammanhang. Tre av dem, Ann-Marie och Lars-Peter Josefsson och deras 
dotter Annelie Josefsson var redan döpta och togs som medlemmar på 
bekännelse. Thomas Hansson, Annelies fästman, var däremot ännu inte 
döpt, utan vi fick glädjas åt hans dop och därmed också hans medlemskap 
i församlingen.

Gud har lett nya människor till vår lilla församlingsgemenskap på ett 
förunderligt sätt. Dessa fyra hade först upptäckt oss på nätet och dök upp 
i kyrkan i våras. De värdesatte särskilt våra bibelstudier, började komma 
aktivt till de allra flesta av våra samlingar och har alltid stannat kvar i vår 
fikagemenskap som vi har efter våra möten – ett ypperligt tillfälle för oss 
alla att lära känna varandra och växa tillsammans. Snart kände de sig mer 
och mer hemma bland oss, delade vår tro, och nyligen skrev de 
tillsammans ett vackert brev till församlingen där de bad om att få bli 
medlemmar. 

Självklart var det en stor glädje för oss att få välkomna dem, och en 
välkomstfest följde också efter högtidsgudstjänsten.  Må Gud välsigna 
dem rikligen och hjälpa oss övriga att vara goda trossyskon för dem.

Aila Annala

Glädjehögtid i Kalmar

Foto: Line Sandberg



Vi är en familj som bor i Söderåkra som ligger cirka 3 mil söder om 
Kalmar. Vi blev frälsta och döpta 1976 i en församling som kallades 
Maranata. Då jag arbetar som marinofficer så flyttade vi kort efter vårt 
giftermål till Göteborg, där vi tillhörde en församling som kallades 
Världsvid Väckelse. Denna församling, som var mycket stor, leddes av 
pastor Målle Lindberg. Vi var mycket i kontakt med olika församlingar i 
Norge och Finland. De flesta Maranataförsamlingar bröt sig så småningom 
loss och bildade Fria församlingar. Under största delen av vårt liv har vi 
bott i Göteborg och Stockholm där vi hela tiden varit med i Fria 
församlingar. Under de sista åren upphörde Fria församlingar att verka så 
vi var då med på stormöten främst i Livets Ord i Uppsala eller Arken i 
Stockholm. Då vi bosatte oss i Söderåkra så började vi att fundera på om 
vi skulle fortsätta att driva runt i olika församlingar. Vi tänkte även sälja 
vårt hus och flytta till församlingen Arken i Stockholm.

Adventisterna var helt okända för oss men av en slump såg vi studier på 
TV från Life Style Channel och blev mycket förvånade då de sände Trons 
Hopp (bibelstudier från uppenbarelseboken). Vi hängde med i 42 program 
och fann att detta budskap stämde exakt med det budskap som Bibeln 
presenterade. Vi kollade upp vem som stod för denna kanal och fann att 
det var Adventistsamfundet. Vi gjorde ett test och smög oss in i 
församlingen i Karlskrona, där vi trodde att vi var lite mindre kända så vi 
lätt kunde dra oss ur om det var för konstigt. Eftersom vi fick veta att det 
fanns en församling i Kalmar så började vi gå dit. Där fann vi en 
gemenskap som vi upplevde som underbar och det dröjde inte länge 
förrän vi satt hemma och diskuterade hur vi skulle göra. Vi tänkte till en 
början bara flyta med där, och inte bli medlemmar. Detta var något som vi 
upplevde att Gud inte gillade. Vi upplevde att Adventkyrkan var ett ställe 
där Guds ord predikades utan att förfalskas samt att vi går in i den sista 
tiden med alla dess svårigheter. Gud lät oss förstå att vi behövde ett 
andligt hem och en andlig gemenskap. Vi vet att det kommer att bli en 
underbar tid för oss hos Adventisterna i Kalmar.

Lars-Peter med familj

Vilka är vi då?



Månadens program

Kl 16 Bibelstudium av Galaterbrevet kap 1

         Evangelium om Jesus Kristus

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av Galaterbrevet kap 2

	
         Rättfärdig genom tro

Kl 17 Gudstjänst

Kl 16 Bibelstudium av Galaterbrevet kap 3

         Enheten i Kristus

Kl 17 Gudstjänst

Kl 19 Julmusik med Joretegs och Hermanssons

Kl 16 Bibelstudium av Galaterbrevet kap 4

         Vänd inte tillbaka till lagen

Kl 17 Gudstjänst

Lördagen den 6 dec

Lördagen den 13 dec

Lördagen den 20 dec

Lördagen den 27 dec

Varmt välkommen!

Med reservation för ändringar.

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

På tisdagar kl 18 studerar vi 
Johannesevangeliet.



  Barnens hörna

Till Jesus komma stora, små, att lyssna till hans ord;
Han ser med glädje där uppå och dukar dem sitt bord.

Ty Jesus är bland vänner störst, Han känner all vår nöd;
om vi blott söka honom först, nog får vi sedan bröd.

Ja, Jesus gör en hungrig mätt, Han gör oss alla gott;
Han hjälper oss på många sätt i både stort och smått.

Han glömmer ingen; även jag har fått på samma vis;
en signad bit för varje dag, Gud vare därför pris!

Det bästa brödet, som Han har, det får jag smaka sen;
när Han min själ från jorden tar till sig i himmelen.
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De flesta (ca fyra av fem) svenskar tror att allt liv 
– människan medräknad – är en produkt av en 
lång naturalistisk utveckling. Varför tror man så? 
Det finns två enkla svar: kritik mot denna 
föreställning tillåts inte och vilseledande 
illustrationer!  

 
Föreläsaren (teolog och författare), Vesa 
Annala, tar upp några kritiska frågor som 
aldrig tas upp i läroböcker eller i 
massmedierna och visar flera vilseledande 
bilder och illustrationer vars syfte är att 
övertyga allmänheten att tro på evolution.  
 

Tillfälle för frågor 
 

Tid: Söndagen den 7 december kl 18.00  
Plats: Adventkyrkan, Jenny Nyströms gränd 10, Kalmar 
Fri entré. Fika. Välkommen!  
 

Ps. Alla mötesdeltagare får ett gratis ex av föreläsarens bok 
”Ateism, förnuftet på villovägar” 

Kyrkan är oftast öppen 
tisdagar kl 13-17, 
onsdagar & torsdagar kl 
9-11 samt kl 13-16.

Jenny Nyströms Gränd 10
392 33  KALMAR
Telefon under kontorstid: 
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
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