Programblad Betelförsamlingen…

…för dec 2017—mars 2018

Slutet av 2017 och
början av 2018
Vi närmar oss avslutningen av
2017. Sista mötet för i år blir 2
advent på Betelhemmet kl
14:30, och första mötet under
2018 blir söndagen 7 januari kl
10:00. Dagen efter inleder vi
nästa års bönevecka 8-14
januari där vi söker Herren
inför det nya året. Barnmötena
startar 14 januari. Års- och
administrationsmötet för 2018
hålls 18 mars.
Våra bibelstudier forsätter de
flesta söndagskvällarna kl
18:00 med start 14 januari.

Andakter på Betelhemmet
Kommande sångandakter på
Betelhemmet är planerade till
28 jan, 4 mars, 25 mars. Se
också almanackan.

Anställdas
ledigheter
Församlingens anställda har
ledigt måndagar samt 21–28
dec och 19—26 feb.

Nästa
programblad…
Nästa programblad kommer i
slutet av mars. Vill du bidra
med något, kontakta oss:
info@betelforsamlingen.com.
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Rinkebysjön i solnedgången, sommaren 2017. Foto: Robert Granat

Synen skyndar mot sin
fullbordan
Ett bibelord kom till mig i veckan från en av Bibelns minsta
böcker, profeten Habackuk i Gamla testamentet. Handen på
hjärtat, du som läser detta, kände du ens till att den bibelboken existerade? Om inte, var inte ledsen, för det vi skall läsa
kommer att uppmuntra dig. Följande två verser från
Habackuk 2:2-3 kom till mig, och de utgör ett utdrag ur en
serie frågor och svar mellan profeten och Herren Gud:
Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på
skrivtavlor, så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på
sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den
dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli.
Vi har gjort en resa i församlingen under de senaste åren, en
resa som började innan jag och min familj anslöt, och som
sedan har fortsatt under det senaste 1,5 åren, en resa där vi har
sökt Guds hjälp med våra problem och Hans vilja inför
framtiden. Det senaste året, särskilt under den bönesatsning
vi hade under våren, upplevde vi mycket av Herrens tilltal till
oss där Han lovat att välsigna församlingen, uppenbara sin
härlighet och förnya sitt verk, och detta upplevde vi på många
olika sätt. Nu är det endast Bibeln som är vår objektiva
uppenbarelse, dvs den som innehåller vårt tidlösa rättesnöre
ifråga om vad vi skall tro och hur vi skall leva, och alla
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Församlingsnytt
Medlemsfrågor Församlingen har
42 medlemmar. Sedan förra
nyhetsbrevet har vi välkomnat 1 ny
medlem på dopintyg från annan
församling.
Ekonomi Församlingskassan:
Behållning 1 nov: 227,065,68 kr,
inkomster nov: 15,248 kr, utgifter
nov: 22,937 kr, utgående saldo 30
nov: 219,376,98 kr. Byggnadskassan: Behållning 1 nov: 8,226,77
kr, inkomster nov: 7,000 kr, utgifter
nov: 2,057 kr, utgående saldo 30
nov: 13,169,77 kr.
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specifika tilltal som gäller vår konkreta situation just nu skall
prövas mot Bibelns samlade innehåll. Ändå är det fortfarande
sant att Gud vill ge oss särskild ledning i varje tid: Den som hör
öron, må höra vad Anden säger till församlingarna. Profeten
Habackuk fick också särskilda tilltal när han sökte Gud i en
specifik situation, och han fick också befallningen vi just läst:
skriv upp synen…så att den lätt kan läsas. Varför? Förmodligen för
att han inte skulle glömma vad Gud hade lovat skulle ske. För
Gud säger sedan att allt vad Han har sagt skall gå i uppfyllelse:
synen…skyndar mot sin fullbordan…om den dröjer, vänta på den, ty
den kommer helt visst. Det är samma för oss.
När Gud talar till oss, och vi håller fast vid vad Han har lovat,
då kan vi vara säkra på att allt vad Han har lovat kommer att
ske, förr eller senare. Därför var det viktigt för Habackuk att
inte glömma vad Gud sagt, och han fick skriva ner det.
Oavsett hur vi gör med vad vi har upplevt så är det också vårt
ansvar att se till att Herrens tilltal till församlingen inte glöms
bort.
Det finns en relativt ny sång som talar om detta, och där
refrängen går så här:
Allt som Du har sagt,
allt som Du lovat

Kontakta oss

kommer att ske,

Hemsida:
www.betelforsamlingen.com

förr eller senare.
Allt som är bestämt,

Epost:
info@betelforsamlingen.com

det som står skrivet
kommer att ske,

Adress: Skolvägen 5, 611 70
JÖNÅKER
Telefon: 0155 - 705 90
Föreståndare: Robert Granat
mobiltelefon: 072-572 90 64,
pastor@betelforsamlingen.com

Bankgiro
Församlingskassan: 5514-3622
Byggnadskassan: 126-5347
Swish: 123 198 24 46
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förr eller senare
(Allt som du har sagt, Micke Finnh, 2004)

Därför, du som har upplevt Herrens tilltal under den resa vi
gjort tillsammans den senaste tiden, pröva tilltalet mot Ordet,
och skriv sedan ner eller memorera det Gud har visat dig. Om
det kommer från Herren kan du lita på att Han kommer att
uppfylla det. För synen skyndar mot sin fullbordan. Om den
dröjer, vänta på den, för den kommer, var så säker.
Gud välsigne dig!
Robert Granat
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Almanackan
Dag

Datum

Tid

Händelse

V 47

Dag

Datum

Tid

Händelse

V3

Ons

29 nov

19:00 Bönekväll

Ons

17 jan

10:00 Bönekväll

Sön

3 dec

10:00 Adventsgudstjänst.
Församlingsmöte.

Lör

20 jan

10:00 Städdag i kyrkan, se
separat anslag

18:00 Bibelstudium och bön

Sön

21 jan

11:00 Ekumenisk gudstjänst.

Carl-Johan Falk, m. fl.
18:00 Bibelstudium och bön

V 48
Ons

6 dec

19:00 Bönekväll

Lör

9 dec

10:00 Städdag i kyrkan, se
separat anslag

Sön

10 dec

10:00 Familjegudstjänst.
Julkrubba. Grötlunch.

V4
Ons

24 jan

19:00 Bönekväll

Sön

28 jan

10:00 Gudstjänst
14:30 Sångandakt på
Betelhemmet.

18:00 Bibelstudium och bön

18:00 Bibelstudium och bön
V 49
Ons

13 dec

19:00 Bönekväll

V5

Sön

17 dec

14:30 Sånggudstjänst på
Betelhemmet.

Ons

31 jan

19:00 Bönekväll

Sön

4 feb

10:00 Gudstjänst. Nattvard.
18:00 Bibelstudium och bön

2018
V1
Sön

V6
7 jan

10:00 Gudstjänst. Nattvard.

Ons

7 feb

19:00 Bönekväll

Lör

10 feb

18:00 Bibelstudium. Ulf
Granat, m. fl.

Sön

11 feb

10:00 Gudstjänst. Ulf Granat,
m. fl. Församlingsmöte.

14 feb

19:00 Bönekväll

V2
MånSön

8—14
jan

19:00 Församlingens
bönevecka

Sön

14 jan

10:00 Gudstjänst. Barnmötena börjar.
Församlingsmöte.
18:00 Bibelstudium och bön
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V7
Ons
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Dag

Datum

Tid

Händelse

Sön

18 feb

10:00 Gudstjänst.
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Dag

Datum

(Påskkonferens i
Långsjöby tors-sön)

(Sportlovsveckan)

Ons

21 feb

19:00 Bönekväll?

Sön

25 feb

10:00 Vittnesbördsmöte?

Händelse

18:00 Bibelstudium och bön
V 13

V8

Tid

Ons

28 mars 19:00 Bönekväll

Sön

1 april

10:00 Gudstjänst?

Med reservation för ändringar. Läs predikoturerna
och besök vår hemsida regelbundet! //Redaktionen

V9
Ons

28 feb

19:00 Bönekväll

Sön

4 mars

10:00 Gudstjänst. JackTommy Ardenfors,
m.fl. Insamling till ICBI.
Nattvard.
14:30 Sångandakt på
Betelhemmet
18:00 Bibelstudium och bön

V 10
Ons

7 mars

19:00 Bönekväll

Sön

11 mars 10:00 Gudstjänst
18:00 Bibelstudium och bön

V 11
Ons

14 mars 19:00 Bönekväll

Sön

18 mars 10:00 Års- och
administrationsmöte

V 12
Ons

21 mars 19:00 Bönekväll

Sön

25 mars 10:00 Familjegudstjänst.
Linnea & Andreas
Holm m familj.
14:30 Sångandakt på
Betelhemmet
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