
Nåde!!
Pastor Øyvind Toeneiet

Hvor  mye  nåde  er  det  i 
Jesus  Kristus?  Hvor  er 
grensen  for  ikke   å 
komme til  himmelen, og 
hvor  mye  må  jeg 
forandre meg for og kalle 

meg en kristen? 

Grensen for ikke å komme til himmelen er veldig 
lett  og forklare.  Dette beskrives i  Joh. 3:17-18. 
Grensen for himmelen er om du velger å tro på 
Jesus som Guds enbårne sønn. I Jesus er det nåde 
nok for all verdens synd. Anders Behring Breivik 
som drept til sammen 77 mennesker 22. juli, vil 
kunne  få  nåde  hos  Jesus  om han  ber  om det. 
Noen  vil  nok  da  reagere  på  at  det  er  for  lett, 
denne  mannen  er  farlig!  Ja  denne  mannen  er 
farlig,  men  all  synd  er  farlig.  Jesus  sier  at 
syndens lønn er  døden.  Det  er  to  ting som jeg 
synes er viktig og forstå. Det ene er at vi aldri 
kan bli rettferdige for Gud ved å ta oss i sammen. 
Gud krever en total renhet for at vi skal kunne 
komme til  himmelen.  Vi  må  bli  like  rene  som 
Gud selv. Dette er det ingen mennesker som ville 
kunne makte. Det andre er at ved å velge å tro på 
Jesus, så skjer det noe fantastisk, vi blir født på 
ny! 

I Joh. 3 møter Jesus Nikodemus som lurer på hva 
som skal til for å se Guds rike. Jesus sier han må 
bli født på ny. Dette skjønte ikke Nikodemus noe 
av, og syntes det ville bli vanskelig og komme ut 
fra morens mage en gang til i voksen alder. Da 
forklarer Jesus dette med at å bli født på ny er å 
tro at Jesus er Guds sønn. Da blir du renset for all 
synd  og  urenhet!  Jesus  sammenliknet  det  med 
Seraf-slanger som kom inn i leiren til Israelittene. 
De som ble bitt av slangen døde. Moses som fikk 
skylden for elendigheten, gikk til Gud og fikk til 
svar at han skulle sette opp en kobberslange på 
en høy stav som alle i leiren kunne se. Alle som 
ble  bitt  av  slangen,  skulle  bare  se  på 

kobberlangen. Idet de så på kobberlangen ble de 
friske, ellers døde de. På samme måte er det med 
troen på Jesus. Tror du på Jesus, kommer du til 
himmelen.  Tror  du  ikke,  kommer  du  ikke  til 
himmelen.

Når vi velger og tro på Jesus som vår Herre og 
frelser, så begynner det nye livet i oss å forandre 
oss.  Det  blir  naturlig  for  oss  å  slutte  med ting 
som ikke er bra, samtidig som det blir naturlig å 
begynne med ting som er bra. Det som vi kristne 
da vil erfare er at det er to naturer inne i oss som 
vil sloss om herredømme i vårt liv. Det er kamp 
mellom Hellige Ånd som er gitt oss som pant på 
vår arv, og vårt eget ego. Denne kampen vil vi 
som velger å tro på Jesus, leve med så lenge vi er 
på denne jorden.  Jeg synes  at  Paulus  beskriver 
denne kampen veldig godt i Gal. 2:20-21: ”Jeg 
er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger  
selv,  men Kristus lever  i  meg.  Det  livet  jeg nå  
lever i legemet slever jeg i troen på Guds Sønn,  
han som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg  
forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å  
få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.”
Det finnes ingen grenser for hvor mye nåde det er 
hos Jesus,  vi  må bare innrømme for ham at  vi 
ikke  alltid  lever  etter  hans  standard,  m.a.o. 
bekjenne vår  synd.  Det  er ikke snakk om hvor 
mye godt jeg og du klarer å  få til, men hvor mye 
vi lar det nye livet få prege oss. Det er Guds vilje 
med  våre  liv  som er  de  gode  gjerninger,  ikke 
gjerningene i seg selv.

Velg og stole på Jesus og la han får styringen i 
livene  våre,  da  blir  det  gode  gjerninger  og  en 
åpen himmel over oss til en hver tid!

-------------

Lederrådet
Eigil  Rognlien  fratrådte  Lederrådet  i  august. 
Han vil konsentrere arbeidet omkring sangkortet 
GPS,  samt  bibelgrupper.  Det  er  en  gruppe for 
nye  troende,  og  en  annen  med  generell 
opplæring for alle.

Betania-nytt 
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Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd elsket og etterfulgt!



Formiddagstreff
Hver tirsdag kl 11.00 samles mellom 15 og 25 stk til 
formiddagstreff.  Her  blir  det  servert  en  bibeltime 
med aktuelt tema, vi ber sammen og avslutter med 
kaffe, smørbrød og kaker. Det er Sigrid Grinden som 
er ansvarlig for disse treffene.

Ungdomsarbeid
Ungdommen i menigheten møtes annenhver lørdag 
kl  19.00  hvor  vi  har  forkynnelse,  lovsang  og 
forbønn.  Deretter  har  vi  kiosk,  leker  og  sosialt 
samvær.  Disse  møtene  kaller  vi  Input  fordi  de  er 
ment som input fra himmelen. Hver onsdag kl 19.30 
er det cellgrupper for ungdom. Her samles 10 – 15 
stk hvor  vi  har  bibelundervisning,  forbønn og mat 
sammen. I år er det også fire gutter som følger tentro 
opplegget. 

Radio
Det  blir  stor  satsing  på 
radioen  fremover.  Det  blir 
sending 24 tiner i  døgnet 7 
dager  i  uka.  Det  er  Morten 
Lindhjem  som  er  dagelig 
leder  og  ansvarlig  redaktør 
m.a.o. altmulig-mann. Målet 
med  radioen  er  ”å 

bombardere”  Larvik  med  evangeliet  på  eteren. 
Drømmen er at radioen skal være for alle kristne i 
Larvik, i alle menigheter. Motto for radioen er: Fyll 
hele jorden med lovsang, opphøy Herren med alt hva 
du har!

INTERNETT
Menigheten  har  et  eget  nettsted  som  heter 
www.bela.no. Nettstedet blir oppdatert hver uke. Der 
finner  du informajson om menigheten,  møteopptak 
(spesielt  sang),  historien,  møteplaner  osv.  Om  du 
bruker  www.facebook.com,  vil  du finne et  område 
for menigheten hvis du søker på "Betania Larvik".  
Du  kan  skrive  til  pastoren  på  adressen 
betania.larvik@gmail.com 

SØR-AMERIKAKONFERANSE
Helgen  14.  -  16.  oktober 
Samles omkring 90 tilreisende, 
samt  menigheten  seg  med 
hovefokus  på  misjon  i  SØR-
AMERIKA.  Helt fra 1910 har 
norske pinsevenner arbeidet på 
dette stor kontinentet. I dag er 
det  mange  milioner  pinse-
venner der. 

Men fremdeles er det områder som ikke er nådd med 
evangeliet. Det er mer land å innta!!

Forøvrig  følger  vi  de  mål  som er  satt  i  misjons-
budsjettet. 

Bruk konto 2440 07 59142

ØKONOMI / DRIFT
Det  er  alltid  spennende  å  følge  med  økonomi-
utviklingen,  og  menigheten  har  dette  året  hatt  en 
meget  positiv  utvikling.  Det  gjelder  den  faste 
givertjenesten, og spesielle gaver. 
Etter en større kontroll av det elektriske anlegget, er 
strømkostnadene  blitt  en  god  del  lavere,  og  er  nå 
under 2010-nivået.
Nå  er  bakgangen  og  dåps-skifterommene  ferdige. 
Det er innkjøpt hyller for å få orden på lager. Videre 
planleges en mindre oppjustering av klima-anlegget i 
huset (for å minske utgiftene). Hele bygget ble beiset 
i vår. 
Det ligger en stor velsignelse i å gi til Guds sak, og 
vi  inviterer  til  å  satse  på  menigheten,  også 
økonomisk.
Bruk konto 2440 07 75636

Søndagsskolen
Det er alltid søndagsskole parallelt med 

hovedmøte
Vi oppfordrer foreldre og besteforeldre å ta 

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

Juleaksjon for misjon
26. november kl 11 - 15.

Loddsalg – trekning 
Salg av ris- og rømmegrøt 

Salg av juleartikler
Sang og andakt

Velkommen til samlinger i Betania! 

Følg med i Korsets Seier, Østlands-Posten eller 
på   www.bela.no.
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