
Programblad Betelförsamlingen… …för juni—aug 2018

Det finns alltid hopp när 
Herren är med 
I 1 Kungaboken 19:1-18 läser vi följande:  

Ahab berättade för Isebel allt vad Elia hade gjort och att han hade 
dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isebel bud till Elia och lät 
säga: "Må gudarna straffa mig både nu och senare, om jag inte i 
morgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med 
profeterna." När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt 
liv. Han kom till Beer-Sheba, som hör till Juda, och där lämnade han 
kvar sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han 
sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sade: "Nu är det 
nog, HERRE. Tag mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder." Elia 
lade sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid 
honom och sade till honom: "Stig upp och ät!" Han såg upp, och se, vid 
hans huvud fanns ett bröd, som var bakat på glödande stenar, och en 
kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. Men 
HERRENS ängel rörde på nytt vid honom, för andra gången, och 
sade: "Stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig." Då steg 
han upp och åt och drack och gick sedan, styrkt av maten, i fyrtio 
dagar och fyrtio nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i 
en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom HERRENS 
ord till honom. Han sade till honom: "Vad gör du här, Elia?" Han 
svarade: "Jag har verkligen nitälskat för HERREN, härskarornas 
Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren 
och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker 
ta mitt liv. HERREN sade: "Gå ut och ställ dig på berget inför 
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Andakter på Betel-
hemmet 

Kommande sångandakter på 
Betelhemmet är planerade till 
24 juni, 5 aug, 9 sept. Se också 
almanackan. 

Anställdas 
ledigheter 

Församlingens anställda har 
ledigt måndagar samt 
semester 29 juni — 2 augusti. 

Kalendern… 

…i det här Programbladet 
slutat lite konstigt, beroende 
på att beslutet om eventuell 
böne- och bibelskola i höst 
samt tillhörande gudstjänst-
tider tas först 26 augusti.  

Notera även att gudstjänsterna 
för augusti månad infaller kl 
16:00 varje söndag på prov.  

Nästa 
programblad… 

Nästa programblad kommer i 
slutet av augusti.  

Vill du bidra med något, 
kontakta oss: 
info@betelforsamlingen.com. 

För den som älskar Gud 
samverkar allt till det bästa 
(Romarbrevet 8:28)
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HERREN." Och se, HERREN gick fram där, och en stor stark storm, 
som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före HERREN. Men 
HERREN var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. 
Men HERREN var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom 
en eld. Men HERREN var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av 
en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med 
manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då 
kom en röst till honom som sade: "Vad gör du här, Elia?" Han svarade: 
"Jag har verkligen nitälskat för HERREN, härskarornas Gud. Ty 
Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och 
dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta 
mitt liv." HERREN sade till honom: "Gå tillbaka igen och tag vägen 
till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. 
Jehu, Nimsis son, skall du smörja till kung över Israel. Elisa, Safats 
son, från Abel-Mehola skall du smörja till profet i ditt ställe. Och det 
skall bli så att den som kommer undan Hasaels svärd, honom skall 
Jehu döda, och den som kommer undan Jehus svärd, honom skall Elisa 
döda. Jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä 
för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss." 

Den här märkliga berättelsen visar oss att det ALLTID finns 
hopp, därför att Herren Gud, hur illa det än ser ut, alltid har 
nya planer och nya lösningar på de problem som Hans folk 
ställs inför. 

Trots segern på berget Karmel över Baals-profeterna (1 
Kungaboken 18) så går den andliga utveckligen i Israel ändå 
fortsatt åt fel håll. När Elia, den siste profeten som finns kvar, 
klagar inför Gud säger han att folket har lämnat förbundet, 
brutit ner alla altaren, och förföljt alla HERRENs profeter. 
Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv, säger Elia slutligen. 
Vad får han för svar av Gud? Gå tillbaka igen. Ge inte upp, jag 
har nya uppgifter åt dig. Elisa, Safats son, från Abel-Mehola skall 
du smörja till profet i ditt ställe. Elia, du är inte ensam kvar, det 
finns minst en till som jag har kallat och han skall ta över 
stafettpinnen från dig och föra verket vidare. Jag har lämnat 
kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och som inte 
har givit honom hyllningskyss. Hela Israels folk har inte övergivit 
mig, även om det ser ut så. Det finns en rest kvar, som jag har 
sparat åt mig, och dessa har inte böjt sig för avguden och inte 
brutit förbundet eller förföljt profeterna. Dessa kommer jag 
att ta hand om. Det finns ALLTID hopp, därför att jag, 
HERREN, är med. Gå därför tillbaka!

Gud välsigne dig! //Robert Granat  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Församlingsnytt 

Medlemsfrågor Församlingen har 
42 medlemmar. 

Ekonomi Ekonomin är i huvudsak 
bra, men inkomsterna är lite 
svajiga. Ett mer stabilt offrande 
vore tacksamt, särskilt under den 
kommande sommaren. Gud älskar 
en glad givare! 

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 
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Almanackan 
Dag Datum Tid Händelse

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

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

V 27

Ons 4 juli 19:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

Sön 8 juli 10:00 Ekumenisk frilufts-
mässa i S:t Bengts 
kyrka, Lundaskog. Se 
information på Sv 
kyrkans hemsida.

V 28

Ons 11 juli 19:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

Sön 15 juli 10:00 Stugmöte i Valslund

V 29

Ons 18 juli 19:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

Sön 22 juli 11:00 Stugmöte i Tista

V 30

Ons 25 juli 19:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

Sön 29 juli 10:00 Stugmöte i Lilla Lida

V 31

Ons 1 aug 19:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

Sön 5 aug 14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

16:00 OBS! Annan tid. 
Gudstjänst.

18:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

V 32

Ons 8 aug 19:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

Sön 12 aug 16:00 OBS! Annan tid. 
Gudstjänst.

18:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

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

V 33

Ons 15 aug 19:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

Sön 19 aug 16:00 OBS! Annan tid. 
Gudstjänst.

18:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

V 34

Tis 21 aug 18:00 Styrelse- och 
äldstemöte

Ons 22 aug 19:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

Sön 26 aug 16:00 OBS! Annan tid. 
Gudstjänst med 
höstupptakt. 
Förhandlingar. 
Nattvard. Barnmötena 
börjar.

18:00 Sommarbön i 
Betelkyrkan

V 35

Ons 29 aug 19:00 Bönekväll eller 
Premiär för Betels 
böneskola

Sön 2 sept 10:00 
eller 
16:00

Gudstjänst.

18:00 Bönekväll eller 
Premiär för Betels 
bibelskola

Dag Datum Tid Händelse
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