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Åkalla Mig i nöden och Jag skall rädda dig (Ps 50:15)
När händer inte längre knäpps i bön
blir de till klubbor som knyts för att slå.
Flyktingförläggningar brinner
Knäppta händer som dras isär
blir till klor som roffar och sliter.
Jag, mig, mitt
Händer som inte knäpps omkring
Himmelrikets pärla
rätas ut - och allting rinner bort.
38 000 aborter i år
Händer som flätas samman
visar korsens gemenskap - Hans och våra.
Tro
Knäppta händer vilar i värmen hos den andra
och förlåtelsens hunger stillas.
Kärlek
När händer åter knäpps i bön
blir de till nycklar som öppnar Himlens port för land och folk.
Hopp
För knäppta händers skull har Gud i 200 år skonat oss från krig och ofärd. Men vem lär nu
barnahanden och arbetarnäven att i sorg och lycka fläta sig samman?
- som en skål för Herrens välsignelser
- liksom ett tak över hus och liv
- i bön till Han som Är.
___________
f Kai Larsen, Brastad

Ämbetsdag
Synodens präster och diakoner hälsas välkomna för en dag med överläggningar omkring
dokumentet ”I själens nöd” och aKF:s nya Pastoral.
DAG: lördagen 27 februari 2016 kl 16.00 PLATS: Hammarbykyrkan i Stockholm
Nathorstvägen 44, 121 37 Johanneshov
T-bana: Skärmarbrink
ANMÄLAN: senast 24/2 till f Kåre Strindberg 0706-70 59 68

Söndagen 28/2 firar vi Söndagsmässa tillsammans med Efs-församlingen här. Präst: f Kai
Larsen, Kantor: Håkan Sandlund.
(Lördagen 27/2 kl 11-15 sammanträder Synodrådet här. Lämna gärna in ärenden för oss att
behandla i Rådet till ordf f Kai).

En skärpt hemsida: Synoden.se
Synodens hemsida har vässats och laddats med mer material varför den ger mer till den som
kan orientera sig. Denna notis vill ge en översikt.
Det finns sju rullgardiner att dra ner. Flikarna ger ett intryck av vad Synoden håller på med:
Synodinfo - Rundbreven (fr o m 2013), Inspirationsmaterial, Stadgar, Kontakt, Uttalanden
(bl a Grund och Gränser II), Tankesmedja samt Bönepärmen.
För inspiration finns, förutom noter och böner, Synodens gamla Bibel-Psalmlista
uppdaterad och tillgänglig 2015. Alla uppmärksamma på psalmtext och sång kan hitta
matnyttiga saker.
I tankesmedjans verktygslåda finns nu fler än tio artiklar. Vi välkomnar en debatt som
anknyter till Jesus-frågan. Syftet är att gagna kristenheten och Kyrkan i Sverige och världen
runt. Artiklarna är inga ledartexter eller -reflexer. Det är tyckartexter med undervisande
karaktär.
Synodrådet är en liten grupp medarbetare som gör skillnad i dagens kyrksverige.
Välkommen att ta del av arbetet, stödja det med en gåva eller bidra med dina tankar. Under
fliken ”Kontakt” kan du skriva direkt.
Viktigaste informationen finns på framsidan:
”Svenska kyrkans Fria Synod har som ändamål att i bön om den Helige Ande, efter Bibelns
ord, på Svenska kyrkans bekännelses grund befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som
en levande och missionerande kristen kyrka som söker den enhet Herren bad om för att
världen ska tro.”
En medlemsorganisation med ett preciserat fokus på Mission - att peka in mot trons
centrum, Opinionsbildning - att positivt och ihärdigt föra fram kristen tro i vår tid,
Brobyggare - att aktivt arbeta för att hålla samman de bekännelsetrogna i vårt land.
Där missförstånd och avståndstagande sker vill vi göra vad vi kan för att ett respektfullt
närmande ska ske.
____
f Jonas Nilsson, v ordf

Årsstämma
Alla medlemmar i Svenska kyrkans Fria Synod kallas härmed till årsstämma 15 - 16 april
2016 på G:la Hjälmseryd i Småland.
15/4
Start efter lunch med Stilla dag. Meditationerna leds av f Kai.
16/4
kl 10-16 Årsmöte med sedvanliga ärenden.
Kost och logi bokas hos Stiftelsen tel: 0382-250 33

Ur Homilia XIX av Johannes Chrysostomos
Om bönen
Ty riket är Ditt, och makten, och härligheten i evighet.
Amen.
Sedan Han gjort oss ängsliga liksom före en strid genom att påminna om fienden och
avskurit oss fån all försumlighet, uppmuntrar Han oss på nytt och uppreser vår ande
genom att påminna oss om Konungen vi samlas omkring och slå fast att Han är mer
mäktig än alla. ”Ty Ditt” säger Han ”är riket och makten och äran”.
Följer inte av det att om Riket är Hans vi inte ska frukta någon. Inget kan stå emot
Honom eller dela imperiet med Honom. Ja, när Han säger ”riket är Ditt” lägger Han fram
t o m honom som krigar mot oss tvingad till underkastelse, även om han synes opponera
sig mot Gud som för en tid tillåter det. Sanningen är den att även han är bland Guds
tjänare, om än av en fallen klass, och därför ansvarig för sina missgärningar, och han
vågar inte angripa någon medtjänare så vida han inte först fått tillstånd från ovan. Och
varför säger jag ”medtjänare”? Inte ens svinen kunde han besätta förrän Han själv tillät
det (Luk 8:32). Inte heller hjorden eller herden kunde han skada innan han fick tillåtelse
från ovan (Job 1:12).
”Och makten” säger Han. Därför kan du vara trygg hur mångfaldig din svaghet än är. Du
har ju en sådan att regera över dig som är fullt kapabel att åstadkomma allt med lätthet,
även för dig.

”Och härligheten i evighet. Amen”. Så befriar Han dig inte endast från de
faror som nalkas dig, utan kan göra även dig lysande och ärorik. Ty liksom
Hans makt är stor är också Hans härlighet oerhörd och allt detta är gränslöst
och utan slut. Ser du då hur Han i allt har utsett sin kämpe och iklätt honom
fullt självförtroende?

