Programblad Betelförsamlingen…

…för sept—dec 2018

Årets församlingshelg
”Låt oss ha blicken fäst vid
Jesus” är årets tema för
församlingshelgen 14-16
september. Årets gäster är
liksom förra året Janne och
Elisabeth Carlsson från Mullsjö.
Separat program finns på
hemsidan och i kyrkan.

Böne- och
bibelskolan 2018-19
Församlingens planerade
böne- och bibelskolan börjar
ons 5 sept, se separat anslag,
vår hemsida och almanackan.

Andakter på Betelhemmet
Kommande sångandakter på
Betelhemmet är planerade till
söndagarna kl 14:30 följande
datum: 9/9, 7/10, 11/11, 9/12.

Anställdas
ledigheter
Församlingens anställda har
ledigt måndagar samt 29 okt —
5 nov och 31 dec — 7 jan.

Nästa
programblad…
Nästa programblad kommer i
slutet av augusti. Vill du bidra
med något, kontakta oss:
info@betelforsamlingen.com.

Betelförsamlingen Jönåker

Anförtro evangeliet åt
pålitliga som för det vidare
En text som handlar om hur evangeliet skall spridas är
följande som Paulus skriver i slutet av sitt liv till sin andlige
son och efterföljare Timoteus:
Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och
det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt
pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa
andra. Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat är
upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst
som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med
segerkransen, om han inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar
hårt bör först och främst få del av skörden. Förstå rätt vad jag säger.
Herren skall ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus, som är
uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt
det evangelium jag predikar. I dess tjänst är det jag lider och till och
med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor.
Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna
frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Det ordet är att
lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom.
Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom,
skall han också förneka oss. Är vi trolösa - han förblir trofast, ty han
kan inte förneka sig själv. (2 Timoteusbrevet 2:1-13)
Bilden ovan är hämtad från den norska hemsidan http://
vekkelseshistorie.no/. Under bilden står följande skrivet (på
norska, det går ganska enkelt att förstå):
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Församlingsnytt
Medlemsfrågor Församlingen
hade 1 sept 43 medlemmar, varav
den senaste upptogs som
medlem på dopintyg 26 aug 2018.
Ekonomi Församlingskassan:
saldo 1 juni: 204,496,48 kr, ink.
och utg. juni-juli: 49,864 kr resp.
56,121 kr, saldo 1 augusti:
198,238,88 kr. Byggnadskassan:
saldo 1 juni: 11,104,77 kr, ink. och
utg. juni-juli: 11,000,00 kr resp.
12,847,00 kr, saldo 1 augusti:
9,257,77 kr.

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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…för sept—dec 2018

Jeg liker å se på kirkens historie som et stafettløp. Jesus definerte løpet
i misjonsbefalingen: “Gå ut…gjør disipler…lær dem…jeg er med” .
Startskuddet ble gitt da Ånden falt over disiplene i pinsen. Fra da av
startet forkynnelsen av de gode nyhetene. Disiplene løp sin etappe. De
forkynte evangeliet, lærte opp nye disipler og Gud stadfestet ordet med
sin kraft. Da den første generasjonen disipler fullførte sin etappe, sto en
ny generasjon klar til å ta over stafettpinnen. En Timoteus sto klar til
å ta over stafettpinnen etter Paulus. Den siste delen av sin etappe løp
Paulus sammen med Timoteus. Slik ble Timoteus trent opp. Og idet
Paulus mottok martyrkronen, grep Timoteus tak i stafettpinnen.
Timoteus trente igjen opp disipler som var dugelige til å lære opp neste
generasjon. Slik har evangeliet blitt overlevert fra generasjon til
generasjon gjennom 2000 år.
Evangeliet har så spritts från generation till generation där
någon gått före, lärt upp andra och sedan lämnat över ansvaret
till dem, som i sin tur gjort likadant. Detta är en lika häpnadsväckande tanke som eﬀektiv missionsstrategi med
exponentiell tillväxt för varje generation även om varje kristen
endast lämnar över stafettpinnen till ett fåtal direkta
efterföljare.
Vad skulle Timoteus tänka på när han skulle lära upp andra
som han sedan kunde lämna över pinnen till? Och vi som går
in i en period av intensivt bibelläsande och praktiserande av
bönen för att just förbereda oss för att föra evangeliet vidare,
vad ska vi tänka om oss själva och dem som vi skall föra
evangeliet vidare till? Bibeltexten säger några saker:
•Det handlar mer om människors karaktär än om deras
duktighet. Timoteus skulle föra evangeliet vidare till pålitliga.
Lexikonen säger att ordet även betyder troende och trofasta.
•Det handlar om människor ha blicken fäst vid Jesus och
evangeliet…hämta kraft i den nåd som finns hos Jesus Kristus…tänk
på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda…enligt det
evangelium jag predikar
•Det handlar om människor som förstår att efterföljelsen har
ett pris, ett pris man är villig att betala: …i dess tjänst är det jag
lider och till och med bär bojor…lid också du som en god soldat i Kristi
tjänst. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning.
•Det handlar om människor som har det himmelska målet i
sikte:…härdar vi ut, skall vi också regera med honom.
Gud välsigne oss alla!
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Almanackan
Dag

Datum

Tid

Händelse

V 35

Dag

Datum

Tid

Händelse

V 39

Ons

29 aug

19:00 Bönekväll

Ons

26 sept

19:00 Bibelskolan

Sön

2 sept

11:00 Gudstjänst. Johannes
Björhag, m fl.

Sön

30 sept

11:00 Gudstjänst
18:00 Böneskolan

18:00 Bönekväll
V 40
V 36
Ons

5 sept

19:00 Premiär för Betels
bibelskola

Lör

8 sept

Arbetsdag

Sön

9 sept

Ons

3 okt

19:00 Bibelskolan

Sön

7 okt

11:00 Vittnesbördsmöte.
14:30 Sångandakt på
Betelhemmet

11:00 Gudstjänst i
Skälbykyrkan,
Runtuna.
14:30 Sångandakt på
Betelhemmet
18:00 Premiär för Betels
böneskola

18:00 Böneskolan

V 41
Ons

10 okt

19:00 Bibelskolan
Sön

14 okt

V 37
Ons

12 sept

Fre—
Sön

14—16
sept

V 42
Ons

17 okt

19:00 Bibelskolan

Sön

21 okt

11:00 Familjegudstjänst.
Besök av fam Holm fr
Söderköping.

V 38
Ons

19 sept

11:00 Gudstjänst. HHN.
Förhandlingar.
18:00 Böneskolan

19:00 Bibelskolan
”Låt oss ha blicken fäst
vid Jesus”. Årets
församlingshelg, se
separat program.

18:00 Styrelsemöte

18:00 Böneskolan

18:00 Styrelsemöte
19:00 Bibelskolan

Lör

22 sept

Sön

23 sept

Arbetsdag
11:00 Gudstjänst. Ulf Granat,
m fl.
18:00 Böneskolan

Betelförsamlingen Jönåker

V 43
Ons

24 okt

19:00 Bibelskolan

Sön

28 okt

11:00 Gudstjänst
18:00 Böneskolan
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Dag

Datum

Tid

Händelse

V 44

…för sept—dec 2018
Dag

Datum

Tid

Händelse

V 49

Ons

31 okt

19:00 Bönekväll

Ons

5 dec

19:00 Bibelskolan

Sön

4 nov

11:00 Ekumenisk gudstjänst
i Betelkyrkan. Medverkan av Sv kyrkan.

Sön

9 dec

11:00 Familjegudstjänst.
Avslutning av barnmötena. Julspel.

18:00 Bönekväll

14:30 Sångandakt på
Betelhemmet
18:00 Böneskolan

V 45
Ons

7 nov

19:00 Bibelskolan

Sön

11 nov

11:00 Vittnesbördsmöte.
14:30 Sångandakt på
Betelhemmet
18:00 Böneskolan

V 50
Ons

12 dec

18:00 Styrelsemöte
19:00 Bibelskolan

Sön

16 dec

11:00 Gudstjänst
18:00 Böneskolan

V 46
Ons

Sön

14 nov

18 nov

18:00 Styrelsemöte

V 51

19:00 Bibelskolan

Ons

19 dec

19:00 Bönekväll

11:00 Gudstjänst. HHN.
Förhandlingar.

Sön

23 dec

11:00 Julgudstjänst

26 dec

11:00 Ekumenisk annandagsgudstjänst i
Runtuna. OBS! Ngt
osäkert, se predikoturerna och hemsidan.

13 jan

11:00 Gudstjänst. HHN.

V 52
V 47

Ons

Ons

21 nov

19:00 Bibelskolan

Sön

25 nov

11:00 Familjegudstjänst.
Besök av fam Holm fr
Söderköping.
18:00 Bönekväll
V2
Sön

V 48
Ons

28 nov

19:00 Bibelskolan

Sön

2 dec

11:00 Adventsgudstjänst
18:00 Böneskolan
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14:30 Sångandakt på
Betelhemmet

Med reservation för ändringar. Hälsningar Redax
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