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ATT VARA I GUDS LJUS 
 

DÄR HITTAR JAG UT UR SJÄLVBEDRÄGERIET 1 Joh 1:9 

Bön:  Helige Ande, hjälp mig att se min synd, ångra 
den och bekänna den. 

”Om vi bekänner våra synder,  
så är han trofast och rättfärdig,  

så att han förlåter oss våra synder  
och renar oss från all orättfärdighet.” 

 
Om vi bekänner våra synder… 

Det är detta vi ska göra med våra synder:  
Bekänna dem. Inte strunta i dem. Eller förneka 
dem. Eller diskutera bort dem. 

Det grekiska ordet för bekänna – homologein – 
betyder ordagrant: Säga detsamma. 

Att bekänna sina synder är att träda in i Guds 
ljus och säga detsamma som han säger om våra 
synder.  

Vi fäller samma dom som han. 
Vi kapitulerar inför Guds dom över våra syn-

der. 
Vi ger Gud rätt. 
Urskuldar oss inte. 
Skyller inte på andra. 
Vi säger detsamma som han säger om vår synd. 
 

Så är Gud trofast… 
Mot den som bekänner sina synder är Gud 

trofast.  
Han står fast vid sina löften att förlåta. 
 

”Om era synder än är blodröda 
så kan de bli snövita, 

och om de är röda som scharlakan 
kan de bli som vit ull.” (Jes 1:18) 

 
”Jag ska förlåta deras missgärning 

och deras synd ska jag inte mer komma ihåg.” 
(Jer 31:34) 

 

Och rättfärdig… 
Gud håller fast vid det som är rätt. 
Han håller fast vid att det är en skillnad mel-

lan sanning och lögn, mellan rättfärdighet och 
synd. 

Och när denne rättfärdige Gud ser på synda-
re, vad ser han då: 

”Ingen rättfärdig finns, inte en enda.” 
(Rom 3:10) 

 
Hur kan han då förlåta? 
Korset är svaret. 

”Men nu har, utan lag,  
en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, 
en som lagen och profeterna vittnar om,  

en rättfärdighet från Gud  
genom tron på Jesus Kristus,  

för alla dem som tror.” 
(Rom 3:21-22) 

 
Så att han förlåter oss våra synder… 

Vi står med skuld inför Gud. 
Det finns bara en som kan ta bort den. 
”Se Guds lamm, som tar bort världens synd. 

(Joh 1:29) 
När Jesus tagit bort synden är Gud färdig 

med den. 
Han kastar synden ”bakom sin rygg” (Jes 

38:17) eller ”i havets djup” (Mika 7:19). 
Synderna existerar inte längre i hans räken-

skapsbok. 
De är utplånade. 

 
Och renar oss från all orättfärdighet. 

”Syndens fläckar” finns inte kvar.  
Kläderna blir ”vita i Lammets blod” (Upp 7:14).  
Gårdagens nerschasade liv förföljer oss inte 

in i våra morgondagar. 
 

Ur ”…för att ni skall veta…”  
En vandring genom Johannes första brev 

Av Bengt Pleijel 
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RESULTAT FÖR JAN - SEPT +70 (-57) TKR 
 

RESULTATÖVERSIKT  2011 2012 Noteringar (ökningar/minskningar jmf m 2011) 
    

Verksamhetens intäkter 100 103 Kollekter/gåvor +16, Bidrag +12 
Verksamhetens kostnader -50 -50  
Verksamhetens resultat +50 +53  
    

Fastighetens intäkter 118 121  
Fastighetens kostnader -225 -104 Installationer o reparationer -111 (VA-rep. 2011) 

Övrig drift –11 

Fastighetens resultat -107 +17  
    

Föreningens resultat -57 +70  
    

Insamlade kollekter till  
olika missionsändamål 

 
73 

 
52 

 
 

    

Likvida medel 198 307  
Fordringar 59 10 Auktioner 8, förutbetalda kostnader 12 
Tillgångar 257 317  
Skulder -162 -152 Lev.skulder 38, ej utbet koll/gåvor 71, uppl fjärrvärme 5, för-

skottshyror 19, VGB 9 

Eget kapital 95 165  

 
TACK FÖR ETT HÄRLIGT  
100-ÅRS JUBILEUM! 

Vilken succé det blev – öppet hus med tårtkalas 
för ”hela” stan. Väldigt många i vår förening bidrog 
med tårtbak, rundvandring, andakter, sång, inbju-
dan på stan m.m. Tack allesammans!!  

Ca 300 personer besökte oss och vi fick många 
uppskattande kommentarer om vårt vackra hus. 
Journalisten Bertil Nilssons engagemang var inte 
att ta fel på, både i form av positiva artiklar och 2 
besök under dagen tillsammans med Torsten Karls-
son och Axel Wahlqvist. Lite kul att dom gick i 
gång på vår diskussion om att ändra podiet…  

Att sedan några i ELF tycker att vi missade 
världens chans att etablera ett nytt och fräschare 
namn – det får vi väl leva med…  

Det känns lite fel att vänta 100 år till nästa 
Öppet hus…! Förslag har väckts om att erbjuda 
fika på vissa långlördagar med andakter och inbju-
dan till Alphakurser. Det ger ju möjlighet att byg-
ga relationer, lyssna in folks behov och fundering-
ar och försöka utveckla en ”behovsorienterad 
evangelisation”. Vad tycker du? 

Hans, Inger, Ingrid, Anders 
 

AUKTIONEN 17 NOV: 38 TKR. TACK! 
  
 

JULFEST OCH GRÖTFEST 16 DEC KL 15 
  
 

GEMENSKAPSKVÄLL & KNYTKALAS  
DEN 30 DEC KL 17 

Välkommen till ett gemensamt jul- och knytka-
las i Lutherska Missionshuset… i Glädje och Ge-
menskap, Grandans och Glöttalekar, Grann sång 
och Guds Ord. Tillsammans knyter vi ihop året som 
gått. Tillsammans gör vi det till en festkväll!! 

Trivselgruppen – Anse, Helena och Tord 
 

KONTAKTLISTAN UPPDATERAS… 
Inom kort sätts det upp ett utkast till ny kon-

taktlista på anslagstavlan. Kolla att du är med och 
att uppgifterna är korrekta. Ändra och komplette-
ra. Ny lista skrivs ut efter jul. 
 

NÄRVAROLISTOR TILL JÖRGEN 15 JAN 
För att vi ska få kommunalt verksamhetsbidrag 

måste vi lämna in närvarolistor från barn- och ung-
domsgrupperna, senast den 15 januari.  
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EKUMENISK MÖTESHELG 20-22 JAN 
Torgny Wirén - författare och skolpräst i  

Jönköping - talar över temat  
"Att bevara en hängiven tro" 

 

18 jan 19 Missionskyrkan 
 19.30 Ungdomsmötet IGNITE  

i Lutherska Missionshuset 
19 jan 18 Västerkyrkan 
20 jan 17 Hässleholms kyrka 
 
 

PLANERA IN VINTERMÖTENA! 
- ELM Syd i Hjärsåslilla 13 januari 
Kl l0.30 Högmässa i Knislinge k:a, Staffan Fredin  
Lunch i Hjärsåslilla missionshus (anmälan) 
Kl 13.30 Predikan/barnsamling, fika, seminarier. 

- ELU 4 febr i Lutherska Missionshuset i Hlm 
Kl 14 Föredrag och seminarier (15-30 år)  
Kl 19 Kvällsmöte för alla 

 

INFÖR ÅRSMÖTET I BÖRJAN AV MARS 
Ev uppsägningar lämnas till valberedningen 3 

månader innan. (Valberedningen består av Anders 
S, Helen, Mats och Mona). Och anmäl gärna ditt in-
tresse för nya uppdrag! Rotation berikar och ut-
vecklar verksamheten.  

Men det är heller inget självändamål. Har man 
sina främsta gåvor inom det uppdrag man har och 
forfarande brinner för det och vill utvecklas så är 
det ju oerhört positivt att man visar prov på uthål-
lighet.  

Sen finns det inget som heter pensionsålder i 
Guds rike. Mose var färdig för sitt uppdrag när 
han fyllde 80… Och beträffande ”jag är för ung” 
sa Gud till Jeremia: ”Säg inte att jag är för ung, 
utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än 
bjuder dig! Frukta inte för dem, ty jag är med dig 
för att rädda dig, säger Herren”.  

100 ÅR EFTER STRINDBERGS DÖD  

Strindbergsåret har passerat sin kulmen. Få av 
oss trodde att vi skulle få vara med om sådana 
höjdpunkter och ännu är mycket spännande kvar. 
Och Strindbergs verk tar ju inte slut därför att 
året tar slut.  Jag har under året föreläst på en 
mängd platser över hela landet om Strindberg och 
religion(er). Det har varit roligt. Han var en troen-

de tvivlare. Hans resa fram till Ave crux spes unica 
var ett vandringsdrama med många stationer. 

Den första stationen var förstås barndomen 
och pappans och småskolans fostran som följde 
den tidens ideal att barn skulle lära sig lyda, gärna 
med hjälp av riset om så behövdes. Gudsfruktan 
innebar just fruktan! 

Den andra stationen var hans älskade mammas 
död när han bara var tretton år och hans ivriga 
försök att följa hennes pietistiska fromhet som 
innebar att man skulle ha det gott med Jesus och 
ha tillit till Frälsaren. Den perioden varade fram 
till och med konfirmationshögtiden. 

Den tredje stationen var gymnasietiden och 
den unga vuxne Strindberg som nu identifierade 
sig som fritänkare och avsade sig tron på Kristus 
som Frälsare. Ändå predikade han en handfull 
gånger i olika kyrkor och många trodde att hans 
väg att bli präst var utstakad. Men han ville hellre 
teater och ungdomsdramerna Fritänkaren, Den 
fredlöse och Mäster Olof bearbetar en religiös 
problematik. 

Den fjärde stationen är ateistens position. Han 
bröt med sin far, han bröt med Gud och han åtala-
des för hädelse. (Giftasprocessen) 

Den femte stationen är infernokrisen då han 
pendlar mellan att känna sig totalt övergiven eller 
omsluten. Han påverkas av Swedenborg och diver-
se ordenssällskap. Likt patriarken Jakob brottas 
han med Gud och vägrar släppa taget innan han blir 
välsignad. 

Den sjätte stationen är en väldig skaparperiod 
då han börjar hitta Jesus igen och vågar tänka 
tanken att ta emot oförtjänt nåd. (Till Damaskus, 
Advent, Påsk, Ett drömspel) 

Den sjunde och sista stationen då han kallar sig 
själv socialist och kristen är en väg fram till för-
soning både med sig själv och det han inte förmåd-
de och med Gud. Till sist kom han till ro och han 
kom till tro. På sin gravsten har han valt Ave crux 
spes unica – Var hälsad kors, mitt enda hopp! 

Caroline Krook, biskop emerita i Svenska kyrkan 
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NATURLIG FÖRSAMLINGSUTVECKLING  

Ett 30-tal medlemmar som lottats fram besva-
rade NFU-enkäten den 16 september. Utfallet har 
presenterats för NFU-gruppen av vår handledare 
Bengt Svensson, komminister i Fjerås församling. 
Resultatet redovisas på följande sidor. Förening-
ens resultat har multiplicerats med en omräknings-
faktor m h t vad som är normalt i Sverige. Värdet 
50 utgör snittet i dom ca 750 svenska församling-
ar som gjort enkäten.  

Våra bästa värden ligger inom hängiven andlig-
het 55, inspirerande gudstjänster 48 och livsnära 
smågrupper 47. Våra minimifaktorer utgörs av ut-
rustande ledarskap 35, funktionella strukturer 36, 
tätt följt av gåvobaserad verksamhet och behovs-
orienterad evangelisation på 39. Vårt genomsnitt 
ligger på 43, samma som kärleksfulla relationer. 

 Vi kommer det närmaste året att arbeta med 
att förbättra våra minimifaktorer, dvs utrustan-
de ledarskap och funktionella strukturer. NFU-
gruppen har gått igenom allt vi gör och funderat på 
hur vi skulle kunna förbättra samarbete, mål-
medvetenhet, uppföljning och inte minst inspira-
tion, stöttning och utbildning. Vi tror att detta 
underlättas om vi strukturerar våra aktiviteter i 
ett fåtal verksamhetsgrenar (se sista sidan).  

I dom olika grupperna önskar vi att en genom-
lysning sker av vad vi gör, vilka mål vi har eller 
vill sätta upp, vad vi är bra/mindre bra på, vil-
ka möjligheter/hot vi står inför. Finns behov av 
förstärkning och utbildning är det viktigt att ge 
signal om det. Målen bör utgå från föreningens vi-
sion, som är uttryckt i programmet. 

Styrelsen bör ha en representant i varje verk-
samhetsgren, för att underlätta kommunikationen. 
Sen kan det vara lämpligt att styrelsen vid varje 
sammanträde träffar kommittén för en verk-
samhetsgren, så att man årligen går igenom allt 
vi gör. I dag behandlas bara ev större förändring-
ar och problem, i övrigt förutsätts att ”hälsan ti-
ger still”. 

NFU-gruppen har betydligt fler tankar och idé-
er  om vad vi bör ta itu med – inte minst efter en 
inspirerande helg i Huskvarna tillsammans med 10 

andra föreningar/församlingar som befinner sig i 
NFU-processen. Men det är mycket viktigt att 
”skynda långsamt” och låta saker och ting få växa 
fram under den helige Andes inspiration och med 
våra medlemmars benägna godkännande. 

NFU-processen framöver ser ut så här: 

- 28/11 Styrelsen behandlar NFU-gruppens för-
slag till inledande åtgärdsplan avseende minimi-
faktorerna utrustande ledarskap och funktio-
nella strukturer. 

- 6/12 NFU-gruppen gör ev revideringar och 
omarbetningar 

- 16/1 NFU-gruppen träffar handledaren och går 
igenom åtgärdsplanen. 

- Vid öppet forum i februari presenteras åt-
gärdsplanen. Resten av 2013 arbetar vi efter 
åtgärdsplanen. Uppföljning sker vid våra öppna 
forum. Vi får ”näring” till processen genom en 
nätverkskonferens 8-9 mars samt genom upp-
följande samtal med våra handledare i maj och 
september 

- Ny enkät i början av 2014. Sista NFU-
konferensen i mars. Utvärdering och beslut om 
ev fortsättning med NFU på egen hand. 

Målet är att forma  

• ett ledarskap som stödjer, delegerar och 
utrustar människor för tjänst,  

• en verksamhet som bärs av människors 
gåvor och förmågor,  

• tro och andlighet som är äkta, hängiven 
och varm,  

• strukturer och organisation som är funk-
tionella och effektiva,  

• gudstjänster som är inspirerande och re-
levanta,  

• smågrupper som är livsnära,  

• evangelisation och diakoni som är lyss-
nande och behovsorienterad,  

• relationer som är kärleksfulla.  
NFU-gruppen: Anders, Carina, Emma,  

Hans W, Inger, Ingrid, Nisse 


