
Programblad för… …för april — augusti 2019

Tilltro till Guds löften mitt 
i stormen 
En bibeltext som grep mig nyligen var följande ord som 
Paulus yttrar mitt under den storm som leder till ett 
skeppsbrott medan han reser mot Rom:

Var därför vid gott mod, ni män. Ty den tilltron har jag till Gud att 
det blir som han har sagt mig.  (Apostlagärningarna 27:25)

Bibeln berättar för oss i Apg 27–28 att Paulus är på väg till 
Rom för att ställas inför kejsaren. Ytterst var det Gud som låg 
bakom att Paulus skulle till Rom. Långt innan skeppsbrottet 
skedde nämligen följande: Följande natt kom Herren till honom 
och sade: "Var vid gott mod. Ty så som du har vittnat i Jerusalem om 
det som rör mig, måste du vittna i Rom." (Apg 23:11) Detta tilltal 
fick Paulus strax efter att han blivit arresterad i kap 21, och 
sedan följer en del förhör och en fängelsetid som varade minst 
två år (24:27). Därefter bestämdes att han skulle föras till Rom 
(25:25, 27:1). Och strax innan skeppsbrottet upprepar Gud 
löftet till Paulus: En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar 
stod nämligen bredvid mig i natt, och han sade: Frukta inte, Paulus. 
Du skall stå inför kejsaren. Och se, alla dem som seglar med dig har 
Gud skänkt dig.  (Apg 27:23-24) Paulus var alltså på väg till Rom 
på Guds uppdrag. Men en storm kom i vägen, en svår storm 
dessutom som ledde till skeppsbrott.

Paulus blev inte förvånad över stormens ankomst, han hade 
varnat för den. Men han måste naturligtvis ha undrat om han 
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Församlingens 
föreståndare slutar  

Robert Granat avslutar sin 
tjänst 1 sept, och församlingen 
söker ny pastor till nämnda 
datum. Har du tips på namn? 
Kontakta styrelsen. 

Böne- och bibel-
skolan 2018-19 

Församlingens böne- och 
bibelskolan fortsätter och 
avslutas under vecka 24 i 
mitten av juni. Tack alla som 
varit med troget! 

Sångandakter 

Andakter på Betelhemmet 
planeras till sönd. kl 14:30 7 
apr, 5 maj, 2 juni, 11 aug. 

Ledigheter 

Församlingens anställda har 
ledigt måndagar samt 8 juli—
10 aug. 

Bidrag från Pingst 

Församlingen har fått ett 
engångsbidrag på 60,000 kr 
från Pingst FFS till en framtida 
pastorstjänst. 

Nästa programblad 

Nästa programblad kommer i 
slutet av augusti. Vill du bidra 
med något, kontakta oss: 
info@betelforsamlingen.com.
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verkligen skulle komma fram till Rom helskinnad. Han hade 
också mycket tid att fundera på det, eftersom stormen rasade 
under hela två veckors tid. Det verkar också som om livs-
betingelserna ombord försämrades gradvis under stormen, 
och svårigheterna tilltog. Tills sist började folket ombord ge 
upp. Lukas skriver gripande: Till sist förlorade vi allt hopp om 
räddning. Slutligen lider de skeppsbrott, båten går på grund 
och börjar brytas sönder, och folket ombord får ta sig iland så 
gott de kan. Ön de strandar på heter Melite (Malta). Men 
vändningen i berättelsen kom innan själva skeppsbrottet.

Mitt under stormens värsta härjningar får Paulus ett 
änglabesök. Där upprepas kallelsen till Rom och Gud ger 
också löften om att ingen skall skadas av stormens härjningar, 
även om de kommer att förlora i stort sett allt materiellt: 
skeppet, lasten, och kanske också en hel del av sin värdighet. 
Som en följd av denna förnyade kallelse säger Paulus dessa 
ord: Var därför vid gott mod, ni män. Ty den tilltron har jag till Gud 
att det blir som han har sagt mig. Det är poängen i denna 
berättelse, för en sådan tilltro behöver vi ha under livets 
stormar, när allt ser ut att gå åt skogen. Nog fanns det många 
tillfällen både i fängelset och på båten att tvivla: jag kommer 
aldrig att komma fram. Mitt i stormens härjningar kan dock 
Paulus bekänna sin tro på Guds löften. Det kommer att bli 
som Gud har sagt. Han visar också sin tilltro till Guds 
trofasthet på två plan: Först omedelbar hjälp att övervinna 
stormen: Och se, alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. 
Alla skulle klara sig. Men också långsiktig hjälp att nå målet: 
Du skall stå inför kejsaren. Paulus skulle komma fram.

Notera också att stormen gjorde att Paulus fick ta en omväg 
över ön Melite innan han kom fram till Rom. Där fanns 
uppgifter för honom (Apg 28), men kanske funderade han på 
om han hamnat fel — det var ju Rom han skulle till, inte 
Melite — men ofta får Guds folk ta omvägar på väg mot det 
mål som Gud satt upp för dem, se t.ex. 2 Mos 13:17-18. Målet 
har inte ändrats, men vägen dit kan blir annorlunda än vad vi 
har tänkt oss. 

Vi ska ha den tilltron till Gud att vi kommer att komma fram, 
eftersom Han vakar över sitt ord för att fullborda det (Jer 
1:12). Vad Han har sagt kommer att ske, förr eller senare. Vår 
uppgift är att tro det och förtrösta, även om vi får möta 
många svårigheter på vägen, och ibland får gå märkliga 
omvägar. Gud välsigne oss alla!  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Församlingsnytt 

Medlemsfrågor Församlingen 
hade 45 medlemmar 1 april, varav 
de två senaste upptogs på egen 
bekännelse 10 mars. 

Ekonomi för jan-mars 2019. 
Församlingskassan: ing saldo 1/1: 
170,763,98 kr, res.: +33,118,15 kr 
(ingår engångsbidrag på 60,000 
kr fr Pingst FFS), utg saldo 1/4: 
203,882,13 kr.  

Byggnadskassan: ing saldo 1/1: 
29,069,77 kr, res.: +10,212 kr, utg 
saldo 1/4: 39,281,77 kr.  

Kontakta oss 

Hemsida: 
www.betelforsamlingen.com 

Epost: 
info@betelforsamlingen.com 

Adress: Skolvägen 5, 611 70 
JÖNÅKER 

Telefon: 0155 - 705 90 

Föreståndare t.o.m. 31/8:  
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

V 14

Ons 3 april 19:00 Bibelskolan. 
Församlingen, del 4.

Sön 7 april 11:00 Gudstjänst m för-
samlingsmöte. HHN.

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00  Böneskolan. Att be för 
sjuka.

V 15

Ons 10 apr 19:00 Bibelskolan. 
Församlingen, del 5.

Sön 14 apr 11:00 Vittnesbördsmöte

18:00 Böneskolan. Bön för 
överheten.

V 16 15-21 
apr

Påskveckan hänvisas 
till andra kyrkors 
gudstjänster

V 17

Ons 24 apr 19:00 Bibelskolan. Helgelse, 
del 1.

Sön 28 apr 11:00 Gudstjänst. 
Barnvälsignelse.

18:00 Böneskolan. Bön om 
Andens gåvor.

V 18

Ons 1 maj 19:00 Bibelskolan. Helgelse, 
del 2.

Sön 5 maj 11:00 Gudstjänst. Ulf Granat. 

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Böneskolan. Hur 
relationen mellan 
makar påverkar bönen

V 19

Ons 8 maj 19:00 Bibelskolan. Manligt 
och kvinnligt.

Sön 12 maj 11:00 Gudstjänst m för-
samlingsmöte. HHN.

18:00 Böneskolan. 
Gemensam bön i 
familjen.

V 20

Ons 15 maj 19:00 Bibelskolan. 
Äktenskap & familj.

Lör 18 maj 10-16 Arbetsdag

Sön 19 maj 11:00 Gudstjänst. Lennart 
Bjöör.

18:00 Böneskolan. Att be 
med och för sina barn.

V 21

Ons 22 maj 19:00 Bibelskolan. Barn och 
barnuppfostran.

Lör 25 maj 10-16 Arbetsdag

Sön 26 maj 11:00 Gudstjänst. 
Barnvälsignelse.

18:00 Böneskolan. 
Uthållighet i bönen, 1.

Dag Datum Tid Händelse
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Vid förändringar, se hemsidan och predikoturerna.

V 22

Ons 29 maj 19:00 Bibelskolan. Jesu 
återkomst, 1.

Tor 30 maj 07:00 Gökotta på Uppsa 
Kulle, medtag 
fikakorg. Arr: Skälby-
kyrkan, Runtuna

Sön 2 juni 11:00 Familjegudstjänst. 
Emelie Björhag. Barn-
mötesavslutning!

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Böneskolan. 
Uthållighet i bönen, 2.

V 23

Ons 5 juni 19:00 Bibelskolan. Jesu 
återkomst, 2.

Sön 9 juni 11:00 Gudstjänst m för-
samlingsmöte. HHN.

18:00 Böneskolan. 
Uthållighet i bönen, 3.

V 24

Ons 12 juni 19:00 Bibelskolan. Jesu 
återkomst, del 3.

Sön 16 juni 11:00 Gudstjänst. Ulf Granat.

18:00 Böneskolan. Fri bön.

V 25 
—27

Ons 19, 26 
juni, 3 
juli

19:00 Bönekväll

Sön 23, 30 
juni, 7 
juli

18:00 Kvällsgudstjänst.  
30 juni: förs. möte och 
HHN.

Dag Datum Tid Händelse

V 28
— 31

Ons 10, 17, 
24, 31 
juli

19:00 Bönekväll

Sön 14, 21, 
28 juli, 
4 aug

18:00 Stugmöten. Mötes-
platser och ansvariga 
bestämmes på förs. 
mötet 9 juni, och 
anslås separat.

V 32

Ons 7 aug 19:00 Bönekväll

Sön 11 aug 14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

18:00 Kvällsgudstjänst.

V 33

Ons 14 aug 19:00 Bönekväll

Sön 18 aug 18:00 Kvällsgudstjänst.

V 34

Ons 21 aug 19:00 Bönekväll

Sön 25 aug 11:00 Gudstjänst. Avskeds-
möte för fam Granat.

18:00 Bönekväll

V 35

Ons 28 juli 19:00 Bönekväll

Fre-
Sön

30 aug- 
1 sep

Betelkyrkan uthyrd till 
Skälbykyrkan för deras 
församlingshelg

Sön 1 sept 11:00 Gudstjänst m för-
samlingsmöte. HHN. 
Med Skälbykyrkan.

Dag Datum Tid Händelse
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