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Jesus och historia
Snart är det jul. Traditionellt firar man julen som Jesus födelsedag.
Jesus föddes dock inte i december utan kanske under hösten. Vi har
dock inga exakta tidsangivelser för hans födelse.
Jesus är säkert den mest kända – och okända – personen genom
historien. Många (hundratals miljoner, kanske miljarder människor)
känner Jesus till namnet men bara ett mindre antal känner honom som
Messias, Herren och Frälsaren. Han är också den mest
debatterade individen i
historien. Otaliga böcker har
skrivits om honom. Det finns
en massa – både gamla och
nya – myter och
föreställningar om Jesus.
Vem var han egentligen?
brukar man fråga. Detta
”egentligen” rymmer ofta en
viss form av skepticism som
brukar utmynna i en fråga: kan
man lita på Nya testamentets texter om Jesus? - Ja, kan man det?
Mitt svar är ett tveklöst ”ja”. Under årens lopp har jag hunnit bekanta
mig med litteraturen om Jesus – från de mest skeptiska författare till de
mest ”fundamentalistiska” (folk som inte tolererar några frågor alls, folk
som ofta kallas för fideister, de som bara tror. Punkt.)
De nytestamentliga författarna var alla intresserade av historia och
sanning. Det är denna utgångspunkt som vi som Jesu efterföljare måste
ha. Jesus föddes i ett historiskt sammanhang. Både Matteus och Lukas,
som återger berättelsen om Jesu födelse, är mycket måna om att
klargöra för sina läsare Jesu historiska sammanhang.

Jesus levde och dog i ett historiskt sammanhang. Viktiga händelser i
Jesu liv placeras i ett historiskt sammanhang. Vi får veta samtida
regenters och religiösa ledares namn, Jesu efterföljares – och
motståndares namn.
Hur är det med dig och mig? Vilken grupp av människor tillhör vi? Den
stora mängden som känner Jesus bara till namnet eller den mindre
skaran som känner Jesus som Messias och Frälsare?
Dessa två begrepp, Messias och Frälsare, kommer fram i Matteus och
Lukas berättelse om Jesu födelse. Jesus, Messias och Frälsaren hade
kommit! Löftet till Abraham ca 2000 år tidigare hade gått i uppfyllelse.
Jesus var den utlovade genom vilken löftet skulle uppfyllas. Jag och du
som tror på Jesus som Messias och Frälsare har blivit barn till
Abraham. Vi är ”löftets barn”, så som Paulus uttrycker det i Gal. 4:28.
Gud hade lovat Abraham många barn. Vi är arvingar till detta löfte
(”testamente”). Läs igenom berättelserna om Jesu födelse, och bli fylld
av samma nyfikenhet som herdar på marken (Luk. 2:1-21).
Vesa Annala
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ATT BEHÅLLA FOKUS
Som pappa till en stor skara så tänker jag en hel del på vad dagens
samhälle sänder för budskap till sina medborgare och då främst barnen.
Skolan försöker tävla om ungdomarnas intresse genom att göra
undervisningen häftig och datoranpassad. Spelindustrin lägger ned
miljarder på spelutveckling för att göra så naturtrogna spel som möjligt.
Klädindustrin vill få alla att se ut som fotomodeller med blekt hår. Och
över allt svävar orden ”Du är värd det!” i stora neonbokstäver!

Vad blir resultatet, kan man fråga sig?
Jo, vi finner ett samhälle med människor som lever ett ytligt liv med
materialism och karriär som ledstjärnor. Det ger en syn på ”verkligheten”
som är precis sådan som den onde vill ge oss.
”Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte
ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds
avbild” 2 Kor 4:4
Till skillnad från världen så lär oss evangeliet att vi alla är skapade precis
som vi skall vara för att passa in i den uppgift Herren lägger på oss.
Skapelsen behöver inte heller någon virtuell version 2.0. Det är
förvaltarskapet som brustit eftersom förvaltarna har fullt upp med egna
idéer och några få hoppas hinna reda upp röran innan Herren kommer

tillbaka och ställer oss till svars för vår försummelse. Det känns därför
väldigt viktigt att vi inte missar vad vi ska fokusera på. All denna
ytlighet tjänar inget till i slutänden. I en bok av Christian Scrivers, som
var en tysk präst och teolog från mitten av 1600-talet, har jag hittat ett
stycke som säger en del om människan då som nu. Det stämde säkert
då och det stämmer verkligen nu.
Tomas Sandberg

”Man give akt på dessa tiders sällsamma, ombytliga och
omaksamma manér i kläder och vad människorna använda för
möda, flit, tid och kostnad på sin dödliga kropp att skyla sin
nakenhet efter världens sinne. Huru mången stund går bort
framför spegelen? Huru mycken tid användes alenast för hårets
krusande? Huru tvingar och klämmer man ofta sin kropp in i den
trångaste och obekvämaste klädning, allenast att man må hava
anseende och täckas sig själv och andra? Men för själens skull
vill ingen göra eller lida något. Jesu Christi och hans trogna
barns heliga dräkt ler man åt; Vad skriften säger därom, att
man skall vedersaka sig själv, korsfästa sitt kött, döda den
gamla människan, förvara sitt samvete och hjärta, det har
desto värre blivit gäckeri, och den alltför kloka kära världen har
väl annat att göra än mycket bry sig om sådant pladder och
sådana orimligheter.”

Julevangeliet ur Lukas kapitel 2
Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela
världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls
när Kvirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då i väg för att
skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nasaret i
Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var
av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med
Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne
då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade
honom i en krubba, eftersom de inte ﬁck plats i härbärget.
I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om
natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste
omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte
förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag
har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet: Ni skall ﬁnna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en
krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud:
"Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag."
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss
nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få
veta." De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i
krubban. Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om
detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för
dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och
herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört
och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.
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Ämnena för månad

ens vuxenstudier:

Lördagen den 7:e
Guds gåvor: Ef. 2:8; Matt.

”Guds gåvor och vårt an

svar”

7:9-11; Rom. 9:29; Pred.
2:24-26; Matt. 24:45-47;
2 Kor.
4:2; Hebr. 13:17

Lördagen den 14:e
”Hur mycket kan vi förs
tå av Gud?”
Joh. 1:1-3; Jes. 40:28; 45:1
5 (jfr Bibel 82); 1 Tim. 3:
16; 1 Tim. 4:10; Tit. 1:4; Jo
h. 14

:8

Lördagen den 21:a
”Jesus, Gud med oss”

Matt. 1:23; Luk. 1:28-33;
2:

11; Joh. 8: 28,58; Rom. 9:

5.

Lördagen den 28:e
”Församlingen och nåde
gåvor”
Rom. 1:11;1 Kor. 12:1,31;
Ef. 3:7; 1 Petr. 4:10; jfr 1
Kor. 7:7; 2 Kor. 8:1

T ill up pm un tr an
Därför tappar vi inte modet. Även
om vår yttre människa bryts ner,
förnyas vår inre människa dag för
dag. Ty vår nöd, som varar ett
ögonblick och väger lätt, bereder
åt oss på ett oändligt rikt sätt en
härlighet, som väger tungt och

varar i evighet. Vi riktar inte
blicken mot det synliga utan mot
det osynliga. Ty det synliga är
förgängligt, men det osynliga är
evigt.
2 Kor 4:16-18

ORDINARIE MÖTESTIDER
Bibelstudium och gudstjänst
lördagar kl. 16.00. Kvällsfika.
Bibelläsning och samtal
tisdagar kl 18.00. Fika.
OBS! Tisdagkvällarna tar juluppehåll i december!
Startdatum i januari meddelas i nästa nummer.

Vi har nu en bönelåda ståendes på ett bord längst
bak i kyrksalen där du kan lämna förbönsämnen!
Lådan töms före varje gudstjänst.

Varmt välkommen!

Vill du ha med något i församlingsbladet eller har önskemål om innehållet?
Välkommen att kontakta pastor Vesa eller Sandbergs!

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

