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När Gud presenterar sig 
Sann andlighet och sann kristen tro har som ett av sina 
yttersta mål att sprida sann kunskap om vem Gud är. Det som 
hände när Adam och Eva föll i synd i Edens lustgård var att de 
förlorade Guds härlighet (Rom 3:23) över sina liv, och i Guds 
härlighet finns också sann kunskap om Hans väsen.

Därför är Guds självpresentationer i Bibeln av alldeles särskild 
betydelse för oss när vi studerar vem Gud är. Man kan ibland 
tycka att ett sånt ämne riskerar att bli alldeles för teoretiskt 
för att det skall ha någon som helst betydelse för oss i 
vardagen, men det är alldeles fel. Det är i själva verket så att 
allt Gud har gjort och allt Han gör i både våra egna liv och i 
historien är sådant som är konsekvenser av Hans eget väsen: 
Guds egenskaper är det som skriver historien, och som ytterst 
styr våra liv. Och vi kan aldrig fullt ut greppa centrala kristna 
läror som synden, försoningen genom Jesus Kristus, syndernas 
förlåtelse och ett evigt liv, bönesvar, etc om vi inte förstår att 
alla dessa saker ytterst är konsekvenser av Guds innersta 
väsen.

En stark text i Gamla testamentet där Gud presenterar sig 
själv finner vi i 2 Mosebok 34:6-7 när Mose står på en klippa 
och Herren går förbi, varefter Mose får se Gud ”på ryggen”:

HERREN! HERREN! — en Gud, barmhärtig och nådig, sen till 
vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och 
förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli 
ostraffad…
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Evangelisation och 
bibelstudier under 
hösten 

Om församlingen beslutar så 
kommer höstens arbete att 
präglas av utåtriktad 
evangelisation och inåtriktade 
bibelstudier, så att vi kan ge 
som gåva vad vi fått som gåva. 
Om människor skall kunna tro 
på evangeliet, behöver de 
höra det. Och om de skall höra 
det behöver det finnas någon 
som berättar. Och skall det 
finnas någon som berättar 
måste denne själv veta vad 
evangeliet om Jesus handlar 
om.  

Andakter på Betel-
hemmet 

Kommande sångandakter på 
Betelhemmet är planerade till 
10 sept, 15 okt, och 12 nov. Se 
almanackan. 

Anställdas 
ledigheter 

Församlingens anställda har 
ledigt måndagar samt hela 
vecka 44. 

Nästa 
programblad… 

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

mailto:info@betelforsamlingen.com
mailto:info@betelforsamlingen.com


Programblad Betelförsamlingen… …för sept—nov 2017

Om man tittar på vad som sägs här visar sig flera av Guds 
egenskaper direkt. Gud kallar sig själv för ”HERREN” (hebr. 
JHVH) vilket man tror betyder ungefär jag är eller jag är den 
jag är vilket talar om att Gud är den som är evig, dvs äger 
existens i sig själv. Vidare sägs att Han är ”en Gud”. Det finns 
bara en Gud som är en enhet, vilket inte direkt motsäger att 
Gud inom sig kan vara en gemenskap (som i den klassiska 
treenighetsläran), men det betonas här att Gud är en. Sedan 
talas här om att Gud är barmhärtig och nådig, sen till vrede och 
stor i nåd och sanning, sanningar som i sig är lika omtumlande 
som innehållsrika. Gud är enligt denna text återhållsam med 
sin vrede över synden, trots att den vreden är rättfärdig, och i 
sitt väsen vill Han hellre visa barmhärtighet och nåd.

Men det som framför allt framskymtar av Guds väsen i den 
här texten är något som ser ut som en paradox, en skenbar 
motsägelse: hur skall Gud kunna förlåta överträdelse, synd och 
skuld och samtidigt inte låta någon bli ostraffad? 

Det hela blir inte enklare om man samtidigt tar hänsyn till vad 
Bibeln säger om Guds syn på rättvisa i Ordspråksboken: Den 
som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är 
båda styggelser för HERREN (Ord 17:15). Guds rättvisa kräver 
att den som är skyldig får sitt straff, och det gäller både inför 
Gud men också hur Gud har tänkt att samhället skall fungera.  
Så därför är det omöjligt för Gud att lämna synden ostraffad 
— och samtidigt säger Han att Han vill förlåta överträdelse, 
synd och skuld,  vilket säger oss att Hans förlåtelse gäller alla 
former av felsteg.

Eftersom vår utgångspunkt är att Bibeln är ofelbar i allt den 
lär om vem Gud är så måste det finnas en lösning på denna 
paradox. Och svaret ligger inte oväntat i vad Gud gjorde i 
Jesus Kristus på Golgata, när Han lät straffet för alla synder 
under alla tider drabba den Oskyldige Sonen. På så sätt kunde 
Gud både förlåta människorna och ändå straffa synden fullt 
ut. Och allt detta tar sin utgångspunkt i Guds egenskaper, 
nämligen att Han är både kärleksfull och helig, att han både 
vill förlåta men också är vred över synden. Golgata kors 
vittnar ytterst om vem Gud är.

Gud välsigne dig! 

Robert Granat 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Församlingsnytt 

Medlemsfrågor  

Församlingen har i nuläget 41 
medlemmar. 

Ekonomi  

Församlingskassan: behållning 1 
juli var 250 907 kr, intäkter juli 20 
401 kr, utgifter juli 26 110 kr, 
behållning 1 augusti 245 198.  

Byggnadskassan: behållning 1 juli 
var 23 030 kr, intäkter juli 13 100 
kr, utgifter juli 10 679 kr, 
behållning 1 augusti   25 451 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
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Almanackan 

Dag Datum Tid Händelse

V 36

Mån 4 sept 18:30 Styrelsemöte för 
Betelhemmet

Ons 6 sept 19:00 Bönekväll

Sön 10 sept 10:00 Gudstjänst

14:00 Sångandakt på 
Betelehemmet

18:00 Bibelstudium och bön

V 37

Ons 13 sept 19:00 Bönekväll

Sön 17 sept 11:00 Gemensam gudstjänst 
i Skälbykyrkan, 
Runtuna. OBS! Tiden.

18:00 Bibelstudium och bön

V 38

Ons 20 sept 19:00 Bönekväll

Sön 24 sept 10:00 Gudstjänst

18:00 Bibelstudium och bön

V 39

Ons 27 sept 19:00 Bönekväll

Sön 1 okt 10:00 Gudstjänst. Nattvard. 
Församlingsmöte.

18:00 Bibelstudium och bön

V 40

Ons 4 okt 19:00 Bönekväll

Sön 8 okt 10:00 Vittnesbördsmöte

V 41

Ons 11 okt 19:00 Bönekväll

Sön 15 okt 10:00 Familjegudstjänst.

14:00 Sångandakt på 
Betelehemmet

18:00 Bibelstudium och bön

V 42

Ons 18 okt 19:00 Bönekväll

Fre-
Sön

20-22 
okt

Förslag till församlings-
helg. Se separat 
anslag.

V 43

Ons 25 okt 19:00 Bönekväll

Sön 29 okt 11:00 Gudstjänst. Nattvard. 
Församlingsmöte.

V 44

Ons 1 nov 19:00 Bönekväll

Sön 5 nov 11:00 Ekumenisk gudstjänst i 
Lunda kyrka. Kiladalen 
Gospel, Carl-Johan 
Falk, Robert Granat, m 
fl. OBS! Tiden.

V 45

Ons 8 nov 19:00 Bönekväll

Sön 12 nov 10:00 Gudstjänst

14:00 Sångandakt på 
Betelehemmet

18:00 Bibelstudium och bön

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

V 46

Ons 15 nov 19:00 Bönekväll

Sön 19 nov 10:00 Gudstjänst

18:00 Bibelstudium och bön

V 47

Ons 22 nov 19:00 Bönekväll

Sön 26 nov 10:00 Gudstjänst. Stig 
Alesand, m fl. Nattvard.

18:00 Bibelstudium och bön

V 47

Ons 29 nov 19:00 Bönekväll

Sön 3 dec 10:00 Adventsgudstjänst. 
Församlingsmöte.

Dag Datum Tid Händelse
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