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Sann och falsk Kristus-
tillbedjan 
När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se, då 
kom visa män från Östern till Jerusalem och frågade: "Var är 
judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har 
kommit för att tillbe honom." 

Denna trettondagens text har vi kanske läst många gånger, 
och hela berättelsen finns i Matteusevangeliet 2:1-12. (Läs det 
gärna innan du läser vidare). Där beskrivs nämligen två olika 
sorters människor, med olika respons på budskapet om att 
Jesus Kristus har kommit till jorden, och olika sorters 
tillbedjan av samme Kristus: en sann form av tillbedjan och en 
falsk form av tillbedjan, som visserligen till det yttre bär viss 
gemensamma drag, men som till sitt inre är totalt 
väsensfrämmande inför varandra. Herodes och hans hov hade 
en falsk form av Kristus-tillbedjan, medan de tre(?) vise 
männen hade en sann formen av Kristus-tillbedjan. 

Herodes falska Kristus-tillbedjan. Budskapet om Kristi 
födelse förskräckte Herodes och hans hov, ja hela Jerusalem. 
Herodes sa till de vise männen att han ville tillbedja Kristus, 
men i själva verket var han inte alls intresserad av det -- det 
var en lögn. Herodes oro och lögner berodde på en enda sak: 
han ville själv förbli kung och ville inte att barnet i Betlehem skulle 
bli kung, för då skulle han själv behöva böja sig för detta barn. Trots 
sitt ointresse att böja sig under vare sig Gud eller den Messias 
som Gud skulle sända, så drar sig inte Herodes för att använda 
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Årets års- och 
administrations-
möte  

Årets års- och administrations-
möte hålles söndag 10 mars kl 
11:00. Valberedningens för-
slag till val av tjänster anslås 
inom kort. 

Böne- och 
bibelskolan 2018-19 

Församlingens planerade 
böne- och bibelskolan 
fortsätter under våren med 
start söndag 13 januari. 

Sångandakter på 
Betelhemmet 

Kommande sångandakter på 
Betelhemmet är planerade till 
söndagarna kl 14:30 följande 
datum: 13 jan, 10 feb, 10 mars, 
7 apr. 

Anställdas 
ledigheter 

Församlingens anställda har 
ledigt måndagar samt 16—23 
feb. 

Nästa 
programblad… 

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

mailto:info@betelforsamlingen.com
mailto:info@betelforsamlingen.com
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sig av Skrifterna för att leta rätt på den där Messias. 
Någonstans verkar han ha trott på dem, men han använde 
dem enbart för att skaffa sig egna fördelar! Herodes gjorde 
också saker och ting i lönndom för att försöka behålla 
kontrollen över situationen: Då kallade Herodes i hemlighet till 
sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. 
Ingen transparens där inte! Herodes ville inte heller lyfta ett 
finger själv för att hjälpa de vise männen att finna Kristus, och 
han ville inte heller själv göra något för att finna honom -- 
istället lät han de vise männen göra jobbet. Summerar man 
det här framstår Herodes för oss som en intrigmakare och en 
lat hycklare, som gärna citerar Skrifterna och säger sig vilja 
tillbedja Messias, men som ljuger och egentligen bara är 
intresserad av att fortsätta vara kung själv, som egentligen 
reagerar med förskräckelse på budskapet om Jesu födelse och 
som gör allt som står i hans makt för att förstöra Guds verk 
och förhindra att människor får möta Kristus.

De vise männens sanna Kristus-tillbedjan. Vad sägs om 
de vise männen? De var villiga att resa långt för att få möta 
Kristus. De erkände honom också som judarnas nyfödde kung. 
De sökte efter honom tills de hittade honom, liksom 
herdarna på ängen skyndade till Betlehem för att få se och 
höra allt det som änglarna hade berätta för dem. När de väl 
fann honom tillbad de honom. Och när de såg stjärnan, 
uppfylldes de av stor glädje! Är vi glada när vi är nära Kristus? 
De föll ner (på sina knän): alla knän skall böjas i himlen, på jorden 
och under jorden. Det må anses gammaldags att tillbe Kristus 
på knä eller med ansiktet mot marken, men det säger något 
om tillbedjarens attityd. De gav gåvor: guld, rökelse och 
myrra. Gåvorna var ett erkännande av Jesu kunglighet, hans 
gudomlighet och att han är Kristus, och var också resurser 
som Jesu familj behövde i sin kommande landsflykt i Egypten 
(Matt 2:13-15). Sanna Kristus-tillbedjare ställer sina resurser till 
Guds förfogande för att hans verk skall gå framåt. De visade 
också lydnad när Gud talade i en dröm och varnade dem för 
Herodes. Sanna Kristus-tillbedjare växer genom Guds nåd i 
urskiljning. De vise männen lärde av sitt första möte med 
Herodes, och undvek kontakt med honom fortsättningsvis.

Vem är du och jag mest lik? Herodes eller de vise männen? Är 
vi sanna eller falska Kristus-tillbedjare? Låt oss pröva oss 
själva inför Gud.

Gud välsigne oss alla! 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Församlingsnytt 

Medlemsfrågor Församlingen 
hade 1 jan 43 medlemmar. 

Ekonomi för november 2018. 
Församlingskassan: saldo 1 nov: 
189,338,98 kr, ink. och utg. nov: 
22,814 kr resp. 30,859 kr, saldo 1 
dec: 181,293,98 kr. 
Byggnadskassan: saldo 1 nov: 
26,958,77 kr, ink. och utg. nov: 
6,242 kr resp. 3,335 kr, saldo 1 
dec: 29,855,77 kr. Ekonomin för 
2018 som helhet redogörs för på 
års- och administationsmötet. 

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

http://www.betelforsamlingen.com
mailto:info@betelforsamlingen.com
mailto:pastor@betelforsamlingen.com
http://www.betelforsamlingen.com
mailto:info@betelforsamlingen.com
mailto:pastor@betelforsamlingen.com
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Almanackan 

Dag Datum Tid Händelse

V 2

Sön 13 jan 11:00 Gudstjänst. Lennart 
Bjöör, m fl. HHN.

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Böneskolan. Fader Vår, 
del 7.

V 3 14-20 
jan

19:00 Församlingens 
bönevecka. Bön i 
kyrkan varje kväll.

Ons 16 jan 19:00 Bibelskolan. Jesu liv.

Sön 20 jan 10:00 Ekumenisk gudstjänst 
i Lunda kyrka

18:00 Böneskolan. Fader Vår, 
del 8.

V 4

Ons 23 jan 19:00 Bibelskolan. Jesus i 
Gamla testamentet.

Sön 27 jan 11:00 Gudstjänst. Ulf Granat, 
m fl.

18:00 Böneskolan. Bön i 
Jesu namn.

V 5

Ons 30 jan 18:00 Styrelsemöte

19:00 Bibelskolan. 
Evangeliet och 
frälsningen.

Sön 3 feb 11:00 Gudstjänst med 
församlingsmöte. 
HHN.

18:00 Böneskolan. Bön till 
Jesus som Gud.

V 6

Ons 6 feb 19:00 Bibelskolan. 
Frälsningen, del 1.

Sön 10 feb 11:00 Gudstjänst

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Böneskolan. Bönens 
betydelse för din egen 
frälsning.

V 7

Ons 13 feb 19:00 Bibelskolan. 
Frälsningen, del 2.

Sön 17 feb 11:00 Vittnesbördsmöte.

V 8

Ons 20 feb 19:00 Bönekväll

Sön 24 feb 11:00 Gudstjänst

18:00 Böneskolan. Förbönen 
och andra människors 
frälsning.

V 9

Ons 27 feb 19:00 Bibelskolan. 
Frälsningen, del 3.

Sön 3 mars 11:00 Gudstjänst

18:00 Böneskolan. Förbön 
och handpåläggning.

Dag Datum Tid Händelse
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Med reservation för ändringar, se predikoturerna och 
kalendern på hemsidan. Fridshälsningar från 
redaktionen.

V 10

Ons 6 mars 19:00 Bibelskolan. 
Församlingen, del 1.

Sön 10 mars 11:00 Års- & administrations-
möte. HHN. 
Förhandlingar.

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Böneskolan. Bön om 
helig Ande.

V 11

Ons 13 mars 19:00 Bibelskolan. 
Församlingen, del 2.

Sön 17 mars 11:00 Gudstjänst

18:00 Böneskolan. Bön för 
församlingen.

V 12

Ons 20 mars 19:00 Bibelskolan. 
Församlingen, del 3.

Sön 24 mars 11:00 Gudstjänst

18:00 Böneskolan. Bönen i 
församlingen.

V 13

Ons 27 mars 19:00 Bibelskolan. 
Församlingen, del 4.

Sön 31 mars 11:00 Gudstjänst. Lennart 
Bjöör, m fl.

18:00 Böneskolan. Att be för 
sjuka.

V 14

Dag Datum Tid Händelse

Ons 3 april 19:00 Bibelskolan. 
Församlingen, del 5.

Sön 7 april 11:00 Gudstjänst med 
församlingsmöte. 
HHN.

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00  Böneskolan. Bön för 
överheten.

Dag Datum Tid Händelse
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