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Dina två förebedjare 

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be 
om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som 
utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga 
så som Gud vill … Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den 
som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på 
Guds högra sida och ber för oss.  

(Romarbrevet 8:26-27, 34) 

Visste du att Bibeln talar om du att du, om du är en sann 
kristen, har två särskilda personer som ber för dig? 
Naturligtvis kan vi människor har många fler som ber för 
oss i olika sammanhang, men i det här fallet handlar det om 
två gudomliga förebedjare som ständigt ber för dig på olika 
sätt. 

Den första förebedjaren som nämns i bibeltexten ovan är 
Anden, som sägs be för oss med suckar utan ord på ett sådant 
sätt att Han ber för de heliga så som Gud vill.  

Precis som texten säger, så hamnar vi människor ofta i det 
läget att vi inte vet vad vi bör be om, eller också vet vi vad vi 
ska/vill/bör be om, men vi finner inga ord. Då kommer 
Anden, Guds helige Ande, som Fadern har sänt oss, till vår 
hjälp. Dels leder Han oss att be just om det vi bör be om men 
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Bönesatsningen 
fortsätter! 

Vår extra satsning på bön fort-
sätter fram till midsommar. 
Under semestertiden därefter 
hålls bön i kyrkan två ggr i 
veckan för dig som är 
hemmavid: onsdagar kl 19:00 
och söndagar kl 19:00. Se 
almanackan och separat 
anslag. 

Andakter på Betel-
hemmet 

Nästa sångandakt på Betel-
hemmet infaller 4 juni. Se 
almanackan. 

Be för hösten 

Vi upplever alltmer hur vi går 
mot att börja arbeta mer 
konkret både inåt och utåt 
under hösten. Be till Herren 
om Hans ledning så att vi 
kommer rätt. Be för och kom 
på höstupptakten på 
gudstjänsten 3 sept. 

Anställdas semester 

Församlingens anställda har 
semester 29 juni till 3 augusti. 

Nästa 
programblad… 

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

mailto:info@betelforsamlingen.com
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Han framkallar också en ordlös bön inom oss som stiger 
upp till Gud, suckar utan ord, där vi inte vet vad orden 
betyder, men där Gud, han som utforskar hjärtan, vet vad 
Anden menar. Dessa suckar, eller rop utan ord som det står i 
en annan översättning, är böner efter Guds vilja och sådana 
böner blir alltid besvarade (1 Joh 5:14-15). Denna 
förbönstjänst för de heliga, du och jag och alla som bekänner 
Jesus Kristus som Herre, utför Anden här på jorden. 

Den andra förebedjaren är Sonen, Jesus Kristus, som sägs 
sitta på Gud (Faderns) högra sida och ber för oss. Den förböns-
tjänst som Jesus har på sin Faders högra sida står i ett 
motsatsförhållande till den fördömelse både fienden och 
andra människor kan rikta mot oss, och som rättmätigt 
skulle drabbat oss om vi inte fått våra synder förlåtna 
genom tron på Jesus död på Golgata. Istället för dom har vi 
genom tron på den Jesus som har dött, ja, än mer, den som har 
blivit uppväckt, fått en förespråkare, en förebedjare. Och 
denna förbönstjänst har Sonen i himlen, där Han sitter på 
Fadern högra sida och manar gott för oss, som det står i en 
annan översättning. Att Jesus, Guds Son och vår äldre bror, 
sitter på Guds högra sida är också uppmuntrande: högra 
sidan är maktpositionen (jfr att någon sägs vara någon 
annans ”högra hand”). Den som fått all makt i himmelen och på 
jorden (Matt 28:19), är också den som ber till Fadern för dig. 

Avslutningsvis: som kristen och född på nytt har du två 
förebedjare, en i himlen — Gud Sonen, Jesus Kristus — 
och en på jorden — Gud Anden — som ber för dig inför 
Gud Fadern. Dessutom: när man undersöker de grekiska 
ord som vår bibelöversättning bygger på ser man att de verb 
som översätts med ber för oss står i en form som betecknar en 
handling som är säker, aktiv, och ständigt pågående. Alltså: 
dina förebedjare ber verkligen för dig, det finns inget osäkert i 
det hela, de ber aktivt och de ber kontinuerligt, utan att 
upphöra.  

Vilken tröst är det inte att veta att vad vi än möter i livet så 
har vi ett ständigt stöd både här på jorden och i himlen i två 
gudomliga förebedjare! 

Gud välsigne dig!  önskar Robert Granat 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Församlingsnytt 

Medlemsfrågor Församlingen 
ökande under maj månad från 39 
till 41 medlemmar. En medlem 
antogs på bekännelse och en 
genom bekännelse och dop. 

Ekonomi Församlingskassan: 
Behållning 30 april: 311435 kr. 
Intäkter och utgifter maj: 24258 
resp 63923 kr, varav 6000 kr till 
missionen och 33599 till elflygeln. 
Behållning 1 juni 271770 kr. 
Byggnadskassan: Behållning 30 
april: 23030 kr. Intäkter och 
utgifter maj: 4700 resp 7404 kr. 
Behållning 1 juni 20326 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 

Bankgiro 

Församlingskassan: 5514-3622 

Byggnadskassan: 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 
Följande preliminära mötestider gäller perioden juni-
augusti. För information om medverkanden, se 
hemsidan och dokument om intern planering.

Dag Datum Tid Händelse

V 22

Sön 4 juni 10:00 Pingstdagsgudstjänst

14:00 Sångstund på 
Betelhemmet

19:00 Bönekväll

V 23

Tis 6 juni 19:00 Bönekväll

Ons 7 juni 19:00 Bönekväll

Tors 8 juni 19:00 Bönekväll

Sön 11 juni 10:00 Gudstjänst gemensamt 
med Häggekyrkan i 
Häggenkyrkan. 
Församlingsmötet 
flyttat till 18 juni!

19:00 Bönekväll

V 24

Tis 13 juni 19:00 Bönekväll

Ons 14 juni 19:00 Bönekväll

Tors 15 juni 19:00 Bönekväll

Sön 18 juni 10:00 Familjegudstjänst. 
Avslutning av 
barnmötena. OBS! 
Församlingsmöte efter 
gudstjänsten.

19:00 Bönekväll

V 25

Tis 20 juni 19:00 Bönekväll

Ons 21 juni 19:00 Bönekväll

Tors 22 juni 19:00 Bönekväll

Sön 25 juni 10:00 Gudstjänst

19:00 Bönekväll

V 26

Ons 28 juni 19:00 Bönekväll

Sön 2 juli 19:00 Sommarbön. Hemma 
hos Astrid Carlsson.

V 27

Ons 5 juli 19:00 Sommarbön. I kyrkan. 
Ansvariga: L & E Bjöör.

Sön 9 juli 19:00 Sommarbön. Hemma 
hos Anders Rogestav.

V 28

Ons 12 juli 19:00 Sommarbön. I kyrkan. 
Ansvariga: L & E Bjöör.

Sön 16 juli 19:00 Sommarbön. Hemma 
hos Anders Rogestav.

V 29

Ons 19 juli 19:00 Sommarbön. I kyrkan. 
Ansvariga: E-M & L 
Gustafsson.

Sön 23 juli 19:00 Sommarbön. Hemma 
hos Astrid Carlsson.

V 30

Ons 26 juli 19:00 Sommarbön. I kyrkan.

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

Sön 30 juli 19:00 Sommarbön. I kyrkan.

V 31

Ons 2 aug 19:00 Sommarbön. I kyrkan.

Sön 6 aug 19:00 Sommarbön. I kyrkan. 
Ansvariga: E & R 
Granat.

V 32

Ons 9 aug 19:00 Sommarbön. I kyrkan. 
Ansvariga: E & R 
Granat.

Sön 13 aug 19:00 Sommarbön. I kyrkan. 
Ansvariga: E & R 
Granat.

V 33

Ons 16 aug 19:00 Bönekväll

Sön 20 aug 10:00 Gudstjänst

19:00 Bönekväll

V 34

Ons 23 aug 19:00 Bönekväll

Sön 27 aug 10:00 Gudstjänst

19:00 Bönekväll

V 35

Ons 30 aug 19:00 Bönekväll

Sön 3 sept 10:00 Höstupptakts-
gudstjänst. Nattvard. 
Församlingsmöte.

19:00 Bönekväll

Dag Datum Tid Händelse
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