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Skjut inte nåden framför dig

Satsa på påsken!
Påsken är vår största högtid. Denna
påsk firar vi tillsammans med Hönö
Missionsförsamling och
Sionförsamlingen på Fotö. Ta vara
på möjligheten att möta syskon i
tron och Den levande! När vi ärar
och lovsjunger Frälsaren öppnas
våra liv och även Guds välsignelser.
`Se mannen` är en påskmusikal som
passar bra också för den ovane
kyrkbesökaren. Bjud med en vän...
Välkommen att fira påsken 2018!

Har du någon gång åkt med en sparkstötting? Det är som en träsits med
ryggstöd och handtag bakom och med två långa medar av stål som
föraren står på och glider mot isen och tar fart med foten mot marken.
De är inte så vanliga nu för tiden, kanske pga de snöfattiga, milda vintrar
vi vant oss vid. Eller för att det är ett lite ålderdomligt fortskaﬀningsmedel? Men det är lite synd eftersom sparkstöttingen funkar oslagbart
bra när det är isigt och halt, och den kan bära en passagerare som får
njuta av naturen utan egen ansträngning. Alla borde någon gång i livet få
uppleva en sparkfärd. Men förstås kan det också vara trögt att föra den
framför sig, särskilt om det är uppför, stenigt eller asfalt som ger friktion.
Det är skillnad på att åka med och att föra sparkstöttingen framför sig. I
livet är det också så. Att bäras och föras fram av en kraft större än min är
själva trons kärna. Bibeln kallar det för nåd. Nåden tar vi emot när vi i
vår egen brist och svaghet vänder oss helt till Jesus Kristus. När vi ger
Honom våra liv får nåden förarsätet och vi kan luta oss mot Hans kraft
som bär oss fram. Nåd tar hand om min svaghet och brist, och kan t o m
förvandla den till styrka. Nåden fostrar oss att säga nej till det onda och
ja till Guds goda. Den är större, även när det onda verkar få övertaget.
För där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Om den får
tillträde och vi byter plats med Guds nåd, för den oss framåt. Men tyvärr
är det ofta tvärtom; att människan försöker baxa sitt liv framför sig och
missar att låta nåden vara den som bär och styr våra liv. Då åker vi aldrig
med på Guds nåds sparkstötting, och tröttar oss av egen kraft. Tragiskt
nog blir nåden då endast ett minne av vad tron är, istället för att göra oss
hela och till nya skapelser i Kristus. Skjut inte nåden framför dig, utan låt
den regera till evigt liv! (Rom.5:18ﬀ, Jak.4:5f, Tit.2:11ﬀ) Glad Påsk! Andreas

Cafékvällar våren 2018:
15/4 sö 18, Missionscafe Nagaland
Enar Olsson, Tommy Granberg m fl
22/4 sö 18 Åstolspojkarna
20/5 sö 18 Emilia Lindberg

Äventyrshelg!
14/4 lö 14-17 Aktiviteter för åk 1-6
15/4 sö kl 11 FamiljeGudstjänst,
Bibeläventyret m Anette Brandberg
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Vilka är vi?
Vilka är Betelförsamlingen på Hönö egentligen? Vad har vi för bild av
oss själva och hur påverkar den vår bild av varandra, våra kristna liv
och vårt gemensamma uppdrag? Håll fast vid den tanken.

Planerade samlingar
`Kyrka i småstaden´ - Hur en liten
församling kan påverka samhället...
Helgen 28-29 april kommer Niklas
Hallman från Gränna och delar sina
erfarenheter, inspirerar och predikar. Tid:
lö 15 Ledarsamling, 17 Församlingskväll
sö 11 Gudstjänst
4-6/5 Ungdomshelg `Faest vid dig´
Behov: cafeansvarig mm Kontakta Filip L.
Nyhemsveckan vecka 25 planerar vi att
åka en buss t Nyhem, midsommardagen
lö 23/6. Intresse: Anmäln.lista kyrktorget
Gudstjänster med söndagsfesten sö 11:
Påsken : se affisch första sidan
8/4 Vittnesbörd att Jesus lever, sång av
Anhages m fl
15/4 Anette Brandström Bibeläventyret
22/4 Dopgudstjänst, Filip Larsson, Emma
Anhage, Andreas Reinhard m fl
29/4 Niklas Hallman, Birgitta A, Karin S
6/5 Faest vid dig, gemensam ungd.helg
13/5 Andreas Reinhard m fl
20/5 Gemensam Konfa-gudstjänst
27/5 Familjegudstjänst
3/6 Nattvardsgudstjänst, Andreas R m fl
Övrigt:
Andakter på Bergmans to 5/4 kl 11,
Solhöjden fre 6/4 kl 11
Läsarsångskvällar i Fyrbåken Hamneboaorkestern: fredag kl 17 den 6/4, 11/5, 1/6
Veckogruppssamling lö 14/4 kl 17
Arbetsdag Betel lö 21/4 från kl 9- Fika!
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Sedan två månader tillbaka har vi i våra gudstjänster följt de tio
budorden (2 Mos. 20, 5 Mos. 5). Det är alltid nyttigt att lyfta fram och
prata om vad jag brukar kalla för ”söndagsskolesanningar”. Det vill
säga saker som vi lär oss (kanske till och med memorerar) någon gång
i söndagsskolan, men sedan inte ägnar särskilt mycket tid åt som
vuxna. Vad innebär det att inte ha några andra gudar än HERREN?
Vad betyder det egentligen att hedra sina föräldrar, att inte ljuga eller
att inte ha begär till sin nästas hus? Predikoserien har varit nyttig för
oss alla, och jag både tror och hoppas att vi minns vad vi har lärt oss
och låter det slå rot i våra hjärtan så att vi kan bära god frukt.
Alldeles lagom tills vår predikoserie tar slut är det passande nog dags
för påsk. En annan högtid — kristenhetens viktigaste — men med ett
liknande syfte; det att förkunna vad Gud har gjort för oss, så att vår
tro blir stärkt och våra liv helgade. Vi började nämligen inte i lagen
och vad vi ska göra för Gud, utan i nåden och vad Gud redan har
gjort för oss (2 Mos. 20:2): Jag är HERREN din Gud som har fört
dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
Hela berättelsen handlar alltså om hur Israels Gud frälser sitt folk ut
ur Egyptens slaveri, genom röda havet och ger dem sin lag. Det
handlar om frälsning från slaveri till frihet och sedan hur Gud hjälper
folket att leva som att de verkligen vore fria. Det är här det blir
spännande, för det är precis som vi kan läsa i Hebreerbrevets tionde
kapitel att lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte
tingen i deras verkliga gestalt. Det vi har ägnat så många veckor åt är
nämligen en gåtfull spegelbild, en glimt, en föraning av det skeende vi
nu går in i. Påsken och pingsten handlar ju precis om detta; att
Kristus frälser sitt folk - det vill säga oss - ut ur syndens slaveri,
genom dopgraven, och skriver sin lag i våra hjärtan med sin Helige
Ande (Hebr. 10:16). Detta är vad hela Gamla testamentet pekar på,
återspeglar och lägger ut riktningen för. Påsken handlar i ännu högre
grad än den spegelbild vi har rört oss kring sedan januari om frälsning
från slaveri till frihet (Rom 6:6), från död till liv (Ef. 2:1), från mörker
till ljus (Ef. 5:8). Pingsten handlar i ännu högre grad än Mose lag om
hur Gud hjälper oss att leva som att vi verkligen är fria. Minns du den
där tanken jag bad dig hålla fast vid? Var hittar vi vår identitet som
Guds församling? Vilka är vi, egentligen? Vi hittar det precis här. Vi är
de som Gud har befriat. Vi är de som Jesus dog för. Vi är de som av
nåd får tillhöra Gud, och som han med sin helige Ande formar,
helgar, förvandlar till att bli mer lika hans Son (Gal. 5: 22-23, Rom.
8:29). Om det får vara de vi är. Om det får vara Betelförsamlingens
identitet - att vi tillhör Kristus som har räddat oss - vad får vi för bild
av oss själva och hur påverkar den vår bild av varandra, våra kristna liv
& vårt gemensamma uppdrag? Håll fast vid den tanken. Filip Larsson
Rom.5:18-21

