
Programblad Betelförsamlingen… …för april—juni 2018

De två bägarna 

Jesus gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och 
bad: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min 
vilja utan din. (Lukasevangeliet 22:41) 

Det finns två viktiga bägare, eller kalkar, i passions-
berättelsen. Den första är nattvardsbägaren (se bild ovan), 
som Jesus bjuder åt sina lärjungar med orden: "Denna bägare 
är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er". Detta var den 
bägare som symboliserade hans blodiga offerdöd och som 
lärjungarna för all framtid skulle dela med varandra 
regelbundet för att förkunna Herrens död, tills dess han kommer (1 
Kor 11:26). Den andra bägaren dyker upp, kanske lite 
oväntat för den ovane bibelläsaren, i samband med Jesu 
bönekamp i Getsemane. Plötsligt ber han till sin Fader om 
att få slippa tömma en bägare som, till skillnad från 
nattvardskalken, verkar avsedd för honom själv. Jesus säger 
sig dock vara beredd att böja sig under Guds vilja och 
tömma bägaren.  
	 Vad var detta för bägare som Jesus inte ville dricka i 
Getsemane? Teologer har spekulerat i vad bägaren innehöll 
som Jesus inte ville dricka men ändå drack. Ingen förnekar 
att det är kopplat till hans lidande som väntade honom efter 
bönekampen i Getsemane, men åsikterna går isär när det 
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Årsmötet 
genomfört 

Årets års- och administrations-
möte är avklarat. Tack alla ni 
för ert trogna tjänande under 
året som ligger bakom. 

Tacokväll 20 april 

Årets andra tacokväll infaller 
fredag 20 april kl 18. 
Medverkan av bl a Covenant 
Players. Ta med en vän och 
kom. Vill du hjälpa till? Maila 
oss då. 

Andakter på Betel-
hemmet 

Kommande sångandakter på 
Betelhemmet är planerade till 
29 april, 27 maj, 24 juni. Se 
också almanackan. 

Anställdas 
ledigheter 

Församlingens anställda har 
ledigt måndagar samt 29 mars 
— 7 april. 

Nästa 
programblad… 

Nästa programblad kommer i 
slutet av juni. Vill du bidra med 
något, kontakta oss: 
info@betelforsamlingen.com.
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gäller vad detta lidande innebar. En del betonar framför allt 
den fysiska smärta och det överväldigande psykiska lidande 
som åsamkades Jesus av den romerska överheten och hans 
fientliga landsmän. Och det är alldeles sant att detta var en 
viktig del i hans ställföreträdande död, att vara såsom ett 
lamm som förs till slakt, vilket Jesaja profeterat om (Jes 
53:7). Hans död skulle vara en blodig offerdöd, och i 
Psaltaren 22:7 beskrivs Messias lidande såsom en mask, och 
i hebreiskan används ett ord om en mask som man utvann 
karmosinröd färg ur. Jesus liknade mest en röd mask när 
han blodig och sönderslagen hänger på korset. 
	 Men läser vi alla texterna om Jesu lidande och tar 
med vad som förutsågs av profeterna så ser vi att bägaren 
Jesus inte ville tömma symboliserar Guds vredesdom över 
en fallen och syndig mänsklighet, se t.ex. Jes 51:17, Jer 
25:15, och att Jesus därigenom blev föremålet för Faderns 
vrede i människornas ställe: Det var HERRENS vilja att slå 
honom (Jes 53:10). Det är ju därför han utropar: Eloi, Eloi, 
lema sabaktani...Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? 
(Mark 15:34 jfr Ps 22:2). Paulus uttrycker detta 
ställföreträdande lidande med följande ord: Den som inte visste 
av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom 
skulle stå rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:21), och Kristus friköpte 
oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. 
Det står skrivet: "Förbannad är var och en som är upphängd på 
trä." (Gal 3:13)  
	 Det var detta Jesus inte ville utstå, men han böjde sig 
ändå under Faderns vilja och drack bägaren ända ner i 
botten, av kärlek till dig och mig (Joh 3:16). 
	 Nattvardsbägaren kallas för välsignelsens bägare (1 
Kor 10:16), men bägaren i Getsemane kan vi nog därför 
med gott samvete kalla för förbannelsens bägare.  
	 Nattvardsbägaren gav Jesus åt sina lärjungar, men 
bägaren i Getsemane fick han dricka helt själv. Vi är dock 
kallade till att dela hans lidanden, för att också få dela hans 
härlighet. Ingen annan än Jesus kunde bära hela mänsklig-
hetens synder, men vi får gå ut ur staden och ställa oss 
nedanför korset och dela hans lidanden (Hebr 13:13). 
Gud välsigne dig! 

Robert Granat 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Församlingsnytt 

Medlemsfrågor Församlingen har 
42 medlemmar. 

Ekonomi Inledningen av 2018 har 
varit bra, men ett ryck uppåt i 
offrandet skulle göra att vi inte 
längre förbrukar av våra reserver 
till löpande utgifter.  

För detaljer, se protokoll för års- 
och administrationsmötet från 18 
mars.  

Kontakta oss 

Hemsida: 
www.betelforsamlingen.com 

Epost: 
info@betelforsamlingen.com 

Adress: Skolvägen 5, 611 70 
JÖNÅKER 

Telefon: 0155 - 705 90 

Föreståndare: Robert Granat      
mobiltelefon: 072-572 90 64,  
pastor@betelforsamlingen.com 

Ge en gåva 

Församlingskassan: bg 5514-3622 

Byggnadskassan: bg 126-5347 

Swish: 123 198 24 46 

Notera vår extra insamling till ny 
mediautrustning. Märk talongen 
”mygga” eller ”projektor”.
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Almanackan 

Dag Datum Tid Händelse

V 12

Sön 25 mars 10:00 Familjegudstjänst. 
Linnea & Andreas 
Holm m familj.

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Bibelstudium och bön

V 13

Ons 28 mars 19:00 Bönekväll

Sön 1 april 10:00 INGEN GUDSTJÄNST

V 14

Ons 4 april 19:00 Bönekväll

Sön 8 april 10:00 Gudstjänst

18:00 Bönekväll

V 15

Ons 11 april 19:00 Bönekväll

Sön 15 april 10:00 Gudstjänst med 
församlingsmöte. 
Nattvard.

18:00 Bönekväll

V 16

Ons 18 april 19:00 Bönekväll

Fre 20 april 18:00 Tacokväll. Medverkan 
av Covenant Players, 
m fl.

Lör 21 april 18:00 Musikövning inför 
besöket i 
Häggenkyrkan.

Sön 22 april 10:00 Gudstjänst i 
Häggenkyrkan. 
Predikan: Robert 
Granat. Musik och 
sång av team från 
Jönåker. Barnruta.

18:00 Bönekväll

V 17

Ons 25 april 19:00 Bönekväll

Sön 29 april 10:00 Familjegudstjänst

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Bönekväll

V 18

Ons 2 maj 19:00 Bönekväll

Sön 6 maj 10:00 Gudstjänst

18:00 Bönekväll

V 19

Ons 9 maj 19:00 Bönekväll

Sön 13 maj 10:00 Gudstjänst. Predikan: 
Lennart Bjöör.

18:00 Bönekväll

V 20

Ons 16 maj 19:00 Bönekväll

Sön 20 maj 10:00 Gudstjänst med 
församlingsmöte. 
Nattvard.

18:00 Bönekväll

Dag Datum Tid Händelse
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Med reservation för ändringar. Läs predikoturerna 
och besök vår hemsida regelbundet! //Redaktionen

V 21

Ons 23 maj 19:00 Bönekväll

Sön 27 maj 10:00 Gudstjänst. Predikan: 
Lennart Bjöör.

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Bönekväll

V 22

Ons 30 maj 19:00 Bönekväll

Sön 3 juni 10:00 Familjegudstjänst. 
Avslutning av årets 
barnmöten.

18:00 Bönekväll

V 23

Ons 6 juni 19:00 Bönekväll

Sön 10 juni 10:00 Gudstjänst med 
församlingsmöte. 
Nattvard.

18:00 Bönekväll

V 24

Ons 13 juni 19:00 Bönekväll

Lör 16 juni 18:00 Musikövning inför 
besöket i Kolmården.

Sön 17 juni 10:00 Gudstjänst i 
Kolmården. Predikan: 
Robert Granat. Musik 
och sång av team från 
Jönåker. Barnruta.

18:00 Bönekväll

Dag Datum Tid Händelse

V 25

Ons 20 juni 19:00 Bönekväll

Sön 24 juni 10:00 Gudstjänst

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Bönekväll

V 26

Ons 27 juni 19:00 Bönekväll

Sön 1 juli 10:00 Vittnesbördsmöte

18:00 Bönekväll

Dag Datum Tid Händelse
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