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F Ö R S A M L I N G S -
B L A D E T

Jag säger er sanningen:

Om ni inte omvänder er och blir som barnen 
kommer ni inte in i himmelriket.

matt 18:3



Under de senaste veckorna har Vesa och jag haft en sådan tid. Vi 
lyckades skaffa oss en envis influensa på vår resa i USA, och den tog vi 
med oss hem. Motvilligt, naturligtvis. Efter att vi kom hem har vi gjort 
flera tappra försök att friskförklara oss själva, med varierande framgång. 
Medan vi hostat hemma har vi saknat vår kära gemenskap i kyrkan och 
undrat hur många gånger som helst om inte detta någon gång ska ta slut 
så att vi kan gå dit vi vill och börja se framåt igen. I sådana tider lär man 
sig också hur svårt människan har att bara leva i nuet, även som kristen, 
trots att vi vet att Jesus lovat vara med oss varje dag, varje stund, intill 
tidens slut. Vi vill se framåt, inte bara leva i nuet, inte ens när vi är friska 
och har det bra. Människan behöver något att se fram emot, både här i 
livet och för evigheten.
 
Först nu den 21 januari lyckades vi komma till vårt efterlängtade lördag 
kvällsmöte i kyrkan, som åtföljdes av församlingens årsmöte. Det kändes 
gott att tillsammans kunna blicka både bakåt och framåt. Bakom oss har 
vi mycket att tacka Gud för, och förhoppningsvis kommer vi också att ha 
det framför oss, under året som börjat.
 
Vi har tyvärr ännu inte lyckats spika fast något datum för någonting 
utöver våra ordinarie möten, som vi hoppas ska kunna bli till välsignelse 
både för oss själva och för andra, ej heller några exakta rubriker. Men vi 
beslöt att inom kort (i mars?) ha en temadag då vi tar upp moderna 
andliga fenomen som går under beteckningen Andens verk, tecken och 
under och annat som på sina håll drar folk men som också väcker 
frågor: vad är äkta och bibliskt, och vad är falskt? Hur skiljer man mellan 
dem?
 
Vi hoppas också på en temakväll med Gärd Kinnander, vår goda 
samarbetspartner från studieförbundet Bilda. Hon har bl.a. jobbat 
mycket med frågor kring barn som har det svårt, utmaningar som 
familjer möter idag, så vi ser fram emot någonting från den fronten.
 

Ibland kan det vara svårt att se framåt…



Sedan kommer vi också att ha ett panelsamtal mellan Vesa och prof. Per 
Bauhn, som ju deltagit i våra paneler flera gånger tidigare. Det blir 
antagligen någon kväll i april. Ämnet är ännu inte bestämt, men närmare 
information kommer så småningom, likadant naturligtvis om de ovan 
nämnda samlingarna.
 
En helt annan sak som också förbättrar våra möjligheter att se framåt är 
att vår lilla församling nu får förstärkning när det gäller funktionärer: 
årsmötet valde nämligen Oduor Olande till vår föreståndare, Vesa Annala 
blir vice föreståndare, Richard Mutafela fortsätter som sekreterare, 
Marita Sandberg som kassör och Racheal Mutafela som revisor, och 
Lisabet Sandberg fortsätter att ansvara för barnverksamheten.
 
Medan vi ser fram emot nya välsignelser och tillväxt (både andlig och 
numerär), låt oss inte glömma att vi inte kan göra någonting utan vår 
Herre Jesus. Alltså behöver vi hela tiden be om hans välsignelse och 
ledning i allt vi gör och planerar, och bära varandra i våra böner.
 
Aila

Befall dina verk åt Herren , så har dina planer framgång.
Ords 16:3



I Apostlagärningarna 17:11 kan vi läsa: "Judarna där (i Beroia) var mera 
vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet 
och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde."

Paulus är på sin andra missionsresa i trakterna kring Egeiska havet. Han 
är på väg tillbaka mot Jerusalem. I Thessalonike har han sin vana trogen 
besökt judarnas synagoga för att där förkunna evangeliet. Under tre 
sabbater tolererar judarna honom men sedan sätter de stopp för hans 
verksamhet eftersom Paulus har lyckats få en hel del nya lärjungar till 
Jesus.

Från Thessalonike fortsätter Paulus till Beroia. Också där söker han upp 
judarnas synagoga för att förkunna ordet om Herren. Här kommer vår text 
in. Judarna i Beroia var mer vidsynta än sina landsmän i Thessalonike. 
Många i Beroia kommer till tro. Varför? Jo, folket "forskade dagligen i 
skrifterna" om allt det Paulus förkunnade "stämde" med Skrifterna.

Här har vi den viktiga lärdomen att ta till oss: att undersöka om det som 
predikas stämmer överens med Skrifterna. För vår del handlar det främst 
om Nya testamentets skrifter. Vilket slags evangelium hör vi förkunnas? Är 
det samma evangelium som Nya testamentet förmedlar till oss? Vad säger 
förkunnaren om Jesus, om det eviga livet, om Andens gåvor, om Jesu 
återkomst osv. osv.?

Här uppstår en mycket viktig fråga. Kan jag själv Nya testamentet så 
mycket att jag kan "forska" om det sagda stämmer med NT? Naturligtvis 
kan vi alltid läsa igenom hela NT när vi ställs inför en förkunnare, men det 
blir svårt i praktiken. Vad kan man då göra? Det finns bara ett råd: ta dig 
till vana att varje dag läsa ett avsnitt (ett kapitel eller vad man nu väljer). 
Och läs systematiskt. De som skrev NT:s texter, skrev dem i den ordning 
de gjorde, och vi gör klokt om vi följer deras ordning. Det finns många s.k. 
bibelläsningsplaner, men den bästa är att läsa texterna i den ordning de 
finns i Bibeln.

Tillbaka till att vara "vidsynta". Det grekiska ordet är eúgenėsteroi av 
eugenes. Ordet har använts bara tre gånger i NT, här i Apg. 17:11; i Luk. 
19:12 och i 1 Kor. 1:26. ESV (English Standard Version) har översatt 

Att vara en "vidsynt" kristen



eugenes i Apg. 17:11 med "noble", "adlig", "ädel". David Hedegårds 
"ädlare sinnelag" och The New Living Translations "open-minded" återger 
väl eugenes ursprungliga betydelse. NIV (New International Version) har 
översatt det med "more noble character" som också återger ordets 
innebörd (även om ordet karaktär inte finns med i originalet). 

Alltså: låt oss vara öppna för all förkunnelse, men låt oss samtidigt inte 
svälja vad som helst. Skriften (NT) skall ha "det sista ordet". Vårt ädla 
sinnelag räcker inte för att avgöra vad som är nytestamentlig förkunnelse. 
Även det bästa och ädlaste sinnelaget är besmittat av synd, därför måste 
Skriften få avgöra vad som är en sann förkunnelse.

Ta dig tid att läsa Skriften dagligen. Belöningen kommer att bli stor i form 
av ökad bibelkunskap och visshet om att man växer i kunskap om Guds 
Ord och evangeliet om Hans son. 

Önskar givande bibelläsningsstunder

Vesa

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig 

till undervisning, tillrättavisning,

upprättelse och fostran i rättfärdighet,

så att gudsmänniskan blir fullt färdig,

väl rustad för varje god gärning.

2Tim 3:16-17



Detta är det budskap som vi har hört från honom och 
förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i 
honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och 
vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter 
sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, 
då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, 
blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, 
bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi 
bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han 
förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.1 Joh 1:5-9



Himmelriket är också som en köpman som sökte efter 
fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick 

han och sålde allt han ägde och köpte den.

Matt 13:45-46

 Fotobidrag från Elisabeth Hedin
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Församlingen är nu utan pastor, men du är
välkommen att kontakta oss via någon av 

kontaktvägarna här till höger eller kom och 
möt oss vid någon av våra samlingar!

Telefon: 0480-196 33
kalmaradventkyrka.se
Aila Annala: 0705-53 61 47
Vesa Annala: 0705-76 53 19
T&M Sandberg: 0485-342 36
Redaktörer och webbansvariga: 
Tomas & Marita Sandberg 
ctomas@telia.com

Lördagar kl 16 har vi bibelstudium

Vi studerar för närvarande Apostlagärningarna.

Ibland följer predikan eller andra inslag efter bibelstudiet och 
sedan fortsätter gemenskapen kring fikabordet.

Vi har en öppen gemenskap där vi strävar efter att alla ska 
känna sig delaktiga och välkomna att dela med sig av vad 
Herren lägger på våra hjärtan. Det kan vara en sång, en 

bibelvers, ett vittnesbörd, ett tröstens ord, en uppmuntran...

Varmt välkommen!
Med reservation för ändringar.
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Jesu lilla lamm jag är,
på sin axel han mej bär

över berg och djupa dalar
hem till himlens ljusa salar.

Jesu lilla lamm jag är,
på sin axel han mej bär.
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