
Larvik mai 2014

Ta vare på den sunne lære!
Matt. 24:3-5. Da han satt på Oljeberget og disiplene var
alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette
skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere
vill!  For mange skal  komme i  mitt  navn og si:  ‘Jeg er
Messias!’ Og de skal villede mange.

Det første Jesus sier angående de siste tider, er at vi
må  holde  fast  på  den  sunne  lære.  Fordi  det  vil
komme  mange  falske  lærer.  Jeg  tror  at  vi  vil  se
mange rare, dumme og intelligente lærere som ikke
er evangelisk, men utgir seg for det.

Hvordan skal vi klare å avsløre disse falske lærerne?
Da jeg for en del år siden lurte på disse spørsmålene,
fikk jeg en liknelse. Da jeg tok lappen på bil lærte vi
ikke  om  hvor  mange  typer  grøfter,  skog  eller
fjellvegger man skulle passe seg for. Man lærte og ha
blikket festet på veien, fordi det vi fester blikket på,
dreier vi mot. Dette fikk jeg erfare en dag jeg var ute
og øvelseskjørte. Jeg snudde meg brått for å lese et
skilt og dro rattet med meg ubevist, noe som endte i
grøfta.  Det  eneste  som fikk  en  skramme,  var  min
stolthet. En traktor kom forbi og dro oss opp og vi
kunne kjøre videre.

På samme måte er det med de falske profeter,  den
eneste måten å avsløre dem på er å VITE sannheten.
Sannheten er evangeliet om Jesus som kom for å ta
straffen/synden vår på seg, for at hver den som tror
på han ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Den som
ikke tror er allerede dømt fordi han ikke trodde på
Jesus som Herre og frelser. Joh. 3:16-18

For å si det enkelt: Det er bare troen på Jesus som
frelser og redder oss, alt annet er løgn! Jesus er Gud
som ble menneske og tok hele verden synd på seg.
Troen på Jesus er  det  samme som å ha blikket  på
veien. Den Hellige Ånd tar bolig i hver den som tror
på  Jesus  og  vil  hjelpe  oss  med  troen  så  lenge  vi
ønsker det. Vår utfordring i tiden som ligger fremfor
oss er å holde fast på troen om Jesus som Guds sønn
og vår frelser. 

Økonomi og drift.
Den 1 januar hadde vi en saldo på kr 159.067. Pr 1.
mai  var  inntektene  på  kr  296.677.  Det  er  omtrent
som i 2013, og litt bedre enn budsjett. Utgiftene er på
ca  kr  398.098,  ca  kr  20.000  over  budsjett  og  kr
58.000 mer enn i 2013. Overforbruket er i hovedsak 

større  overføringer  (andre  møter)  til  andre.  Det  er
dermed et underskudd på kr 103.424 som finansieres
av inngående saldo. 
Lederrådet  oppfordrer  til  å  opprette  faste
overføringer til menigheten, til konto 2440 07 75636.
Nå er grensen for gaver med rett til skattefritak satt
til  kr 16.800.  Skattereduksjon kan bli  ca kr 4.700,
Dette gjelder også gaver gitt til andre av menighetens
kontoer  (misjon  etc).  Trenger  du  hjelp,  ta  kontakt
med økonomiansvarlig.

Misjon
Inntektene pr 1. mai er kr 22.915,
ca  18.000 mindre  enn  for  samme
periode i 2013. 

Misjons-konto 2440 07 59142 

Menighetens  misjons-engasjement  fortsetter  som
tidligere.  Hver  siste  søndag  i  måneden  er  det
misjonsmøte,  og  vi  prøver  å  presentere  noe  av
arbeidet menigheten er engasjert i. 
Første helgen i  mai  var  det  innsamling for «Open
Hearth». De kom inn ca 1.700 sekker med tøy, og kr
66.566, omtrent som forrige år. 

Misjon til IRAN
Som Jesus befalt disiplene i Mt 28: 19 – 20, gjør vi
misjon via TV, radio og Internett på Persisk og Azer-
folket, som er på omkring 300 millioner mennesker i
midt-østen, og inkluderer 4 land, med hovedfokus på
Iran. i følge «Åpne dører», er det en stor vekkelse i
Iran, og de er også det mest åpne folket i Midt-Østen
for Guds Ord. Gud har en stor plan for Iran, og som
Gud sier  gjennom profeten  Jeremias:  Så setter  jeg
min trone i Elam (Iran) ...
Vi  takker  Gud  for  at  han  har  gitt  oss  denne
muligheten  til  å  være  misjonærer  på  en  moderne
måte, via TV, radio og Internett.

Morten, Padideh, iransk pastor, Arash og Ahmad Wali

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!



Søndagskolen

Søndagsskolen  fortsetter  som  før.  Vi  er  virkelig
takknemlige for de som stiller opp for barna! 
I mai  måned er det Jacqueline som er leder:

Joy
Jentegruppen JOY har spedt mye glede i Betania. De
synger  friskt  og  moderne,  og  er  en  skikkelig
fargeklatt! Her ser vi jentene i aksjon:

Ungdomsarbeidet
Ungdommene samles annenhver lørdag (noe oftere) i
peisestua fra kl 1900 - ca 2300.

Vi  er  mellom  12  og  30  som  møter  til  lovsang,
forkynnelse,  leker,  kiosk  og  sosialt.  Hege  og  Jan
Einar Hvatum er primus motor for dette arbeidet. Vi
drømmer  om  å  se  Gud  røre  ved  ungdommene  i
Larvik  og  se  flere  komme  til  tro  og  lagt  til
menigheten. 

Formiddagstreffet
Det  samles  ca  20-30 voksne hver  tirsdag kl  1100-
1300 i peisestua. Vi synger, hører ordet blir forkynt,
bønn  og  forbønn  og  har  et  meget  godt  måltid
sammen.  Kunne  du  tenke  deg  å  være med  i  dette
arbeidet så ta kontakt! 

Bønnemøtene
Det er bønnesamling hver onsdag kl 1930 hvor vi ber
for  Norge,  Larvik,  menigheten,  Israel,  misjon  og
forbønn. Problemet er bare at nesten ingen kommer
på  disse  bønne  møtene.  Skal  vi  har  vekst  og
fremgang i Guds rike MÅ vi be om det. Kirkevekst
er  noe  som blir  født  av  Gud  og  ikke  organisert!  
Det  er  gjennom  bønn  man  mottar  visjoner  og
profetiske  fremtidsvyer.  Kom  å  bli  en  del  av
bønnefelleskapet og vær med i den åndelige kampen

om fremgang for Guds rike i Larvik, menigheten og
din egen familie og vennekrets. 

Menighets-tur til Solåsen.

Vi i Betania reiser på menighets-tur til Solåsen 26. -
28.  september.  Dette  blir  en  tur  med  god  under-
visning,  tilbedelse,  sosialt,  underholdende  og
avslappende.

Prisen for hele turen inkludert kost og losji er:

Voksne kr 1200; 13-15 år kr 1000; 8-12 år kr 820; 3-
7 år kr 480; 0-3 år gratis.

Meld deg på til Øyvind eller Runa. 
Se nett-siden: http://www.solasen.no/

Viktige datoer
 St. Hans-aften samles vi i år i Rekkevik.  

 Fra og med den 29. juni er møtene kl 1900.   

 Den 3. august kommer sanger
og  pastor  Mikael  Järlestrand.
Han  er  jo  kjent  fra  mange
plate-utgivelser,  og  konserter.
I  2013  var  han  Bølgen.
http://www.paxrecords.se/ 

 24.  august  kl  1700  er  det
samlingsfest.

 26. - 28. september: menighetstur

 11. oktober: 1000-1700 LED-14 lokal, Tønsberg.
Påmelding via http://www.checkin.no/

Søndagsskolen
Det er alltid søndagsskole parallelt med hovedmøte

(ikke i skolefri-perioder)
Vi oppfordrer foreldre og besteforeldre å ta med barn

og barnebarn!!. 
Søndagsskolen er en skole for livet!!

Vi trenger ledere!!!

Velkommen til samlinger i Betania! 
Følg med i Korsets Seier,  Østlands-Posten eller på
www.bela.no
Pastor: betania.larvik@gmail.com  / Tel. 970 99 620
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