
Programblad för… …för sept — nov 2019

Allt har sin tid 
En bok i Bibeln som är underskattad är Predikaren. De 
kanske mest kända verserna i boken är nog 3:1-11:

Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. 

Födas har sin tid och dö har sin tid, plantera har sin tid och rycka upp 
det som planterats har sin tid. 

Dräpa har sin tid, och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid, och 
bygga upp har sin tid. 

Gråta har sin tid, och le har sin tid. Sörja har sin tid, och dansa har 
sin tid. 

Kasta bort stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid. Ta i 
famn har sin tid och avhålla sig från famntag har sin tid. 

Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, 
och kasta bort har sin tid. 

Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid, och 
tala har sin tid. 

Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har 
sin tid. 

Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? Jag såg den möda Gud 
har gett människors barn att sträva med. Allt har han gjort skönt i sin 
tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan 
de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.  
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Församlingens 
föreståndare slutar  

Robert Granat avslutar sin 
tjänst 1 sept, och församlingen 
söker ny pastor till nämnda 
datum. Ett besök av ett 
pastorspar har vi haft, Björn 
och Karin Magnusson från 
Virserum. Har du tips på andra 
namn? Kontakta styrelsen. 

Sångandakter 

Andakter på Betelhemmet 
planeras till sönd. kl 14:30 
följande datum: 15 sept, 13 
okt, 10 nov. 

Bidrag från Pingst 

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

Nästa programblad 

Utgivningsdatum för nästa 
blad är osäkert. Men vill du 
bidra med något, kontakta oss: 
info@betelforsamlingen.com.
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Att den levnadsvisdom som Predikaren, förmodligen en 
åldrad kung Salomo, serverar oss kan upplevas som kärv och 
osentimental, är det nog många som håller med om. Och 
särskilt gällande de verser som citerats ovan. Jag uppfattar 
hans huvudpoäng i den här texten som följande: vi är alla del 
av ett Guds verk som är så stor och komplext att vi inte kan 
överblicka det, men inom det verket finns det för varje liten 
människa olika tider och stunder där det är olika saker som 
skall göras eller inte göras. En liten kugge i ett stort maskineri 
har ingen möjlighet att förstå vidden av hela maskineriet, men 
behöver finnas kvar där för att maskinen skall fungera. Och i 
varje punkt i tiden finns det något kuggen skall utföra, eller 
låta bli att göra. Så tolkar jag texten.

Predikaren vill lära oss att inte grubbla för mycket över sådant 
som vi inte kan överblicka. Istället vill han att vi gör det vi 
skall göra i varje tid, och när vi inte begriper riktigt hur saker 
och ting hänger ihop får vi göra som Luther sade sig göra när 
han läste något i Bibeln han inte förstod: lyfta på hatten och 
gå vidare. 

Jag och min familj, som haft förmånen att tjäna i Betel-
församlingen under de tre år som ligger bakom behöver tänka 
på samma sätt. Och er som vi har försökt betjäna, ni måste 
kanske också tänka på samma sätt. Det kanske inte går att 
överblicka vad vår tid hos er fått betyda i varken positiv eller 
negativ riktning. En del önskningar som ni har haft på oss har 
vi kanske kunnat uppfylla, åtminstone delvis. Andra 
förväntningar har vi inte kunnat uppfylla, och det har kanske 
lett till besvikelser och missmod. Men det är då Predikaren 
kommer till vår hjälp: Allt har sin tid. Gud låter också allt 
samverka till det bästa för dem som älskar honom (Rom 8:28).

Eftersom det här är det sista Nyhetsbrevet jag skriver som 
föreståndare i församlingen vill jag passa på och tacka för de 
här tre åren. När vi kom från Lindesberg för tre år sedan 
öppnade ni er församling för oss och hjälpte oss med både 
flytten och med en tillfällig bostad, och för detta är vi 
innerligt tacksamma. Och ni har också har stort tålamod med 
vårt sätt att arbeta och har haft stort överseende med våra 
brister på ett sätt som ingen rimligen kan begära. För allt 
detta vill vi säga vårt djupt kända tack.

Guds välsignelse tillönskar vi er alla!

Robert Granat med familj 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Församlingsnytt 

Medlemsfrågor Församlingen 
hade 45 medlemmar 1 aug. 

Ekonomi för sommaren 2019. 
Församlingskassan. Ingående 
saldo 1 juli: 208,494,21 kr, 
inkomster och utgifter under juli: 
33,019 kr resp. 35,110 kr, 
utgående saldo 1 aug: 206,403,21 
kr.  

Byggnadskassan: Ingående saldo 
1 juni: 36,210,16 kr, inkomster och 
utgifter under juni-juli: 10,700 kr 
resp. 5,900 kr, utgående saldo 1 
aug: 41,010,16 kr 

Kontakta oss 

Hemsida: 
www.betelforsamlingen.com 

Epost: 
info@betelforsamlingen.com 

Adress: Skolvägen 5, 611 70 
JÖNÅKER 

Telefon: 0155 - 705 90 

Föreståndare:  Vakant fr 1/9 
pastor@betelforsamlingen.com 

Ge en gåva 

Församlingskassan: bg 5514-3622 

Byggnadskassan: bg 126-5347 

Swish: 123 198 24 46
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Almanackan 

Vid förändringar, se hemsidan och predikoturerna.

Dag Datum Tid Händelse

V 35

Ons 28 aug 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.

V 36 
- 48

Följande är en förenklad almanacka för 
tiden sept — nov. För detaljer se vår 
interna planering och kalendern på 
hemsidan.

Ons Varje 
vecka 
(ej v 44)

19:00 Bönekväll i 
Betelkyrkan

Sön Varje 
vecka 
(ej v 44)

11:00 Gudstjänst i 
Betelkyrkan

1 ggr / 
mån

14:30 Sångandakt på 
Betelhemmet

Barnmöten hålles alla söndagar utom 22 sept, 
27 okt, 3 nov 
Församlingsmöten hålles 8 sept, 6 okt, 10 nov 
Vittnesbördmöten hålles 22 sept, 24 nov 
Familjegudstjänst 27 okt 
Sångandakter hålles 15 sept, 13 okt, 10 nov 
Adventsgudstjänt 1 dec

Följande gästande predikanter är inbjudna att 
tala under perioden: Mark Cronin (8 sept), 
Björn Malmkvist (15 sept), Stig Alesand (13 okt, 
10 nov). På övriga gudstjänster talar 
församlingens egna medlemmar.
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