
MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

  

1 juni 2018 

Identitet och riktning  

Vi närmar oss sommaren och därmed också årets Generalkapitel. Det betyder 
samtidigt att vi kan se tillbaka på verksamhetsåret 17/18. Årsberättelsen och 
Verksamhetsplanen behandlades ingående vid styrelsemötet den sista helgen i 
maj. Vi kan konstatera att vi har goda skäl till såväl tacksamhet som framtidstro. 
Samtliga årsmötesdokument sänds till EKiBS medlemmar i god tid före kapitlet 
(enligt stadgarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsmötet) och vi 
räknar med att alla tar vara på möjligheten att komma förberedd när vi möts i 
sommar. Även om det kan låta lite torrt med de lite formella benämningarna så 
speglar dessa dokument såväl den yttre formen som det inre livet i Ekumeniska 
Kommuniteten. Därför tjänar de också väl som samtalsunderlag vid såväl 
årsmöte som runt fikaborden.  

Kommunitetsrådet har under året arbetat såväl framåtskridande som med frågor 
om Kommunitetetens historia och identitet. Inte minst har vår fortsatta dialog 
med Nya Slottets ägare, Sionförsamlingen, som under året bytt namn till 
Pingstkyrkan Linköping, inneburit att vi också för vår egen del behövt formulera 
vår berättelse som liksom suttit i kroppen under framväxten av Kommunitetens 
liv. I skrivande stund är det 33 noviser som prövar att leva med Kommunitetens 
regel som följeslagare på lärjungaskapets väg. Även om den muntliga traditionen 
kan vara väl så pålitlig har rådet bedömt att det under året har varit ett bra läge 
att också ”skriva fram” EKiBS identitet och riktning för att ha med oss i dialogen 
med andra. Men också till stöd för oss som funnits med länge och ett bra 
underlag för dem som närmar sig Kommunitetens gemenskap nu och framöver.  
 
Den här månadens brev består till stora delar av ett dokument som vi kallar 
Identitet och riktning och som adresserades särskilt till Pingstkyrkan Linköping.  

Juli månads brev kommer vara författat av Kommunitetsrådet som helhet och blir 
något av rådets ”årsberättelse.”  
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*** 

Det dokument som mest fullödigt beskriver Kommunitetens identitet och kallelse 
är det häfte som kallas Regel. En regel för en gemenskap som Ekumeniska 
Kommunitetens är inte det samma som en lagtext. Regeln ger stöd och riktning 
på trons väg och sätter ord på den anda som Kommuniteten verkar i.  
 
Till Regeln har vi nu, utifrån tidigare samtal som förts mellan företrädare för 
Sionförsmlingen och Ekumeniska Kommunitetens i Bjärka-Säby (förkortat 
EKiBS), formulerat några punkter som mer konkret sätter ord på hur vi 
definierar oss som gemenskap och något kring hur vi ser på vägen vidare.  

Då EKiBS med sin förhistoria i Sionförsamlingen 1996-2008 och från 
konstituerandet i dess nuvarande form 2008 betonat de ”långa linjerna”där vi 
sökt finna hållfasta, väl beprövade vägar, blir ett dokument som detta inte så 
mycket av nya visioner och verksamhetsplaner som ett bekräftande av den 
identitet och riktning vi funnit och önskar fördjupa.  

De punkter som här följer är inte tänkta att läsas i en prioriteringsordning utan är 
alla omistliga uttryck för EKiBS liv. 

* Nya slottet Bjärka-Säby som en unik ekumenisk mötesplats  
Ibland talar man om ”tunna platser” där hinnan mellan det himmelska och det 
jordiska tycks vara särskilt genomskinlig. Vittnesbörden är många som talar om 
att Nya Slottet uppfattas som just en sådan plats. Med arvet från Oskar Ekman 
som kanske bäst sammanfattas i hans valspråk Ora et labora (bed och arbeta) och 
Esse non videri (vara - icke synas) och den plats för gudstjänstliv och kyrkliga 
möten som han beredde på slottet uppfattar vi det som att Pingstkyrkan 
Linköpings och EKiBS verksamheter på platsen faller in i en tradition som 
sträcker sig längre tillbaka än själva övertagandet år1980. Vi ser det som att 
Pingstkyrkan Linköping  tillsammans med EKiBS bidrag väl förvaltar 
gåvobrevets intentioner om att Nya Slottet Bjärka-Säby skall vara en ekumenisk 
mötesplats.  
 
EKiBS har på ett organiskt vis sprungit ur Sionförsamlingen och det husfolk 
som levt på platsen i en obruten följd sedan 1996. Tidskriften Pilgrims och 
Johannesakademins olika möten och retreater utgör också en viktig grund för 
hur EKiBS tagit form. När Pilgrim bjuder till möten på Bjärka-Säby (ibland i 
samarbete med stiftsgården Vårdnäs) blir det extra tydligt att mötet till sitt 
väsen är ekumeniskt. Ingen kyrka eller samfund äger företräde eller värdskap 
före någon annan utan vi kommer på samma villkor från olika håll för att 
dricka ur en och samma källa. Den kristna enhetens underströmmar är särskilt 
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påtaglig vid dessa tillfällen och något som är väl värt att ta vara på och bevara.  
 
Vi önskar att vi i god samverkan med Pingstkyrkan Linköping kan förvalta det 
särskilda ekumeniska ”universum” som Nya Slottet Bjärka-Säby utgör.   

* Retreaterna 
Retreaterna som först arrangerades av tidskriften Pilgrim på olika platser i 
landet är idag en av pelarna i EKiBS verksamhet på Nya Slottet. Vi är 
förundrade över vilken stor och viktig plats retreaterna fått i allt fler människors 
liv och hur den helige Ande verkar i retreaterna. Många deltagare återkommer 
år efter år samtidigt som nya människor strömmar till. Det behov som 
retreaterna fyller i kristenheten lär inte bli mindre i framtiden. Värt att notera 
är att vi med jämna mellanrum tar emot retreatgäster som i stort sett inte har 
någon tidigare kyrklig erfarenhet och som får vara med om starka Gudsmöten i 
retreatens form. Kanske kan man rent av tala om en, i dubbel mening, 
väckelserörelse i det tysta.  
 
EKiBS arrangerar i huvudsak två slags retreater. Temaretreater med två 
dagliga gemensamma vägledningar, samt retreater med enskild vägledning i 
Ignatiansk anda.  
 
När det gäller retreaterna söker vi vägar framåt där vi gärna breddar utbudet 
något. Vi har t ex redan haft retreater för män och Allhelgonahelgen 2018 
genomför vi en temaretreat som involverar musiklyssning. Såväl inspelad musik 
som en konsert i Rotundan. Musiken och det heliga är rubriken. Under hösten äger 
en första retreat rum som är särskilt riktad till småbarnsmödrar.  
 
Gemensamt för alla retreater är att de inleds med en morgonmässa i Övre salen 
eller i Slottskapellet. I övrigt följer retreaterna rytmen som utgörs av de dagliga 
tidebönsgudstjänsterna, som till innehållet bygger på EKiBS tidebönsböcker 
men som Pingstkyrkan Linköping bär ansvaret för.    

* Husfolket  
Husfolket spelar en helt avgörande roll när det gäller det dagliga livet på Nya 
Slottet. Genom sin närvaro, gästfrihet, det praktiska arbetet och 
upprätthållandet av bönelivet, främst genom tidebönsgudstjänsterna, bidrar 
husfolket till den känsla som många gäster ger uttryck för: Att man under 
dagarna på slottet knyter an till något som pågick innan man anlände och som 
fortsätter efter det att man åker hem. Den upplevelsen bär också många av 
EKiBS medlemmar.  
 
Vi är mycket tacksamma över det gedigna arbete som Pingstkyrkan Linköping 
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lägger ned i husfolket. Vi vill gärna vara en resurs i det nuvarande arbetet om 
Pingstkyrkan Linköping så önskar och efterfrågar.  
 
Om det i framtiden, av någon idag okänd anledning, blir aktuellt att avsluta 
eller förändra husfolkets inriktning samtalar vi gärna om möjligheterna att än 
mer konkret kunna stötta verksamheten för att fortsatt kunna ge människor 
möjlighet att på en specifik plats gestalta ett liv i gemenskap så som vi kommit 
att lära känna Sionförsamlingens husfolk från 1996 tills nu. Det är svårt för oss 
att tänka oss EKiBS retreater utan en bärande och bedjande gemenskap på 
platsen.  
 
Vi ser också att det kan finnas utrymme för olika slags gemenskapsliv, 
volontärarbete och studier på Nya Slottet sida vid sida med husfolket. 

* I gemenskap med andra kommuniteter och retreatgårdar  
Som gemenskap knyter EKiBS an till andra kommuniteter och retreatgårdar i 
Norden och Europa. En särskilt viktig roll har Monastero di Bose, med sina 
utposter på olika platser i Italien, spelat. Bose har på många plan varit en 
förebild och inspirationskälla när det gäller EKiBS utveckling de senaste 10 
åren. Inte minst gäller det framväxten av ordningarna för tidebönsgudsjänterna 
och bibelläsningsplanen (Lektionarium) som följer kyrkoårets högtider och 
firningsdagar.   
 
Gemenskapen mellan retreatgårdarna i norden är mycket god och medlemmar 
från EKiBS är återkommande retreatledare på platser som Wettershus, Lia 
Gård och St. Davidsgården. Vi vet att man i sina gudstjänster regelbundet ber 
för oss på Bjärka-Säby precis som vi ber för dem.  

* Regionala mötesplatser 
I takt med att EKiBS har vuxit i såväl antal medlemmar som i geografisk 
spridning så har behovet av regionala mötesplatser, vid sidan av Bjärka-Säby 
ökat. De vanligaste formerna vi möts kring är firandet av Vesper eller 
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys Ökenmässa. De regionala 
gemenskaperna tror vi kommer utvecklas allt mer under de kommande åren. 
Väl värt att påpeka i sammanhanget är att dessa, precis som medlemskapet i 
EKiBS i stort, aldrig är tänkt att ersätta ett aktivt liv i en lokal församling utan 
vill inspirera till trohet för vars och ens sammanhang. Att bedja och verka för 
den kristna kyrkans enhet är en av EKiBS främsta kallelser.  

* Ett rikt gudstjänstliv 
Det som inte minst kommit att förknippas med EKiBS är, inte utan anledning, 
ett rikt gudstjänstliv. Här har vi hämtat inspiration från såväl öst som väst, 
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frikyrkligt som högkyrkligt och då inte minst de gemensamma källorna i den 
tidiga kyrkan. Vi talar ofta om liturgin som en ”helig lek inför Guds ansikte.” 
Det fångar väl in den hållning genom vilken gudstjänsterna firas på plats i 
Slottskapellet och i regionala sammanhang utöver norden.  
EKiBS gudstjänster har sin särskilda historia och framväxt och kan sällan 
omsättas på samma vis i andra kontexter. Det är alltså inte vår ”mission” att fler 
lokala församlingar skall fira gudstjänst precis som EKiBS gör på Bjärka-Säby. 
Dock hoppas vi att man kan inspireras till ett medvetet förhållningssätt till 
gudstjänsten i den egna traditionen och samtidigt se rikedomen i sin nästas 
kyrka. Vägledande  under framväxten av gudstjänstlivet inom EKiBS har varit 
en önskan att låta ordningen och friheten, det liturgiska och det karismatiska 
väga upp och berika varandra.  
 
Det var en sällsam upplevelse när Vintermötets avslutningsmässa firades i 
Vårdnäs kyrka sista helgen i januari 2018. När över 600 personer stämde in i 
varje del av samspelet mellan liturgerna och församlingen kunde man högst 
påtagligt förstå att det är många som gjort mässorna, som firas varje söndag i 
Slottskapellet till sina.  
 
EKiBS gudstjänstliv är också ett uttryck för det som vi redan benämnt som ett 
unikt ekumeniskt universum. Runt altaret samlas pastorer och präster som 
kanske inte på någon annan plats hade kunnat leda nattvarden sida vid sida.  
 
De liturgiska kläderna som brukas av kommuniteten (mässhakarna och en del 
av stolorna) är ”framvävda" av Gunilla Persson, en av EKiBS medlemmar. 
Många av de frikyrkliga pastorerna bland EKiBS medlemmar som bär 
liturgiska kläder när man är i tjänst inom EKiBS gör det inte i sitt lokala 
församlingssammanhang. Det påminner om att det gemensamma vi går in 
under i kommuniteten inte i första hand handlar om samfundstillhörighet utan 
är en gemenskap som sträcker sig över kyrkliga gränser. Om någon föredrar att 
avstå bruket av liturgiska kläder är det också fullt möjligt.    
 
Ikonerna som byts ut utifrån händelserna i kyrkans år är en predikan i sig och 
hjälper oss att ta till oss gudstjänsten med alla våra sinnen.   
 
Till gudstjänstlivet bör det stora påskfirandet särskilt nämnas. På Nya Slottet 
ger vi deltagarna möjlighet att dag för dag och timme för timme i 
gudstjänsternas form följa Jesu sista dagar genom lidandet, från död till liv. För 
en del av våra vänner och medlemmar är just påskfirandet den årligen 
återkommande vistelsen på slottet som man inte gärna missar.  
 
Även om en gudstjänstfirande gemenskap alltid är i rörelse har vi under många 
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år nu gjort mycket små förändringar i gudstjänstlivets ordningar. Vi upplever 
att vi har hittat en form som bär.  
 
Även om EKiBS söndagsgudstjänst i teorin skulle kunna förläggas någon 
annanstans så är det vår absoluta förhoppning att kunna fortsätta fira 
regelbunden mässa i slottskapellet också i framtiden. Ett av flera uttryck av 
”hemkänsla” är att färgerna i de liturgiska textilierna är framtagna för att vara i 
samklang med Slottskapellets interiör. Ännu viktigare är förstås de många 
heliga möten människor fått göra med den levande Guden under gudstjänster i 
kapellet och därför gärna återkommer till det som blivit en helig plats.  
 
Flertalet av EKiBS retreater avslutas i och med söndagens mässa och utgör en 
fin mötesplats mellan gäster, husfolket och den gudstjänstfirande gemenskapen. 
Gudstjänsterna hör till ett av de områden där vi mer strävar efter förvaltande 
och fördjupning av det vi redan funnit än att skapa nytt eller förändra. Inte 
minst av hänsyn till de återkommande gästerna som genom formen ges 
möjlighet att känna igen sig år efter år.  
 
Som Kommunitet har vi konstruktivt och konkret velat bidra till fördjupning 
och utveckling av tidebönstraditionen på nordisk mark. Vi är därför mycket 
tacksamma över att Pingstkyrkan Linköping, i Slottskapellets 
tidebönsgudstjänster brukar de böcker som EKiBS arbetat fram. Utan en 
bedjande gemenskap på platsen hade framtagandet av tidebönsböckerna inte 
varit möjligt. Vi fortsätter arbetet med tryckning av det som hittills varit 
provutgåvor. Vi har också kommit en bra bit i arbetet med Tideböner under året i 
norsk och dansk översättning.      

* Johannesakademin och Pilgrim  
Tidskriften Pilgrim har redan nämnts. Såväl tidskriften som Johannesakademin 
förvaltas i dag av kommuniteten. Johannesakademin är en studie och 
samtalsmiljö för ekumenisk teologi, förankrad i den tidiga kyrkan och den 
monastiska traditionen, och eftersträvar den dynamik som förenar bön och 
studier. Ett pågående arbete inom Johannesakademin är översättningen av den 
systematiska samlingen av Ökenfädernas tänkespråk. Såväl Pilgrim som 
Johannesakademin är tydliga uttryck för den anda som präglar kommuniteten.  

* Möten och Symposier  
De möten som årligen arrangeras av EKiBS, Pilgrim och Johannesakademin 
utgör viktiga komplement till andra teologiska institutioner och mötesplatser. 
Inte minst eftersom mötena på Nya Slottet så tydligt förenar teologisk 
fördjupning med bön och gudstjänster.  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Till de årligen återkommande mötesplatserna hör höstmötet för unga vuxna 
och Johannesakademins seminarium på Annandag pingst.  
  
Ett annat område som gåvobrevet uttrycker och som vi gärna undersöker 
ytterligare är mötesplatsen mellan kyrka och kultur. Genom 
kulturarrangemangen inom våra befintliga möten har vi upptäckt att många 
kulturpersonligheter omedelbart känner sig hemma på slottet. Kan det vara 
något att ta vara på ytterligare inför framtiden?  
 

*** 

I kyrkans år är Kristi himmelsfärds och Pingsttiden fylld av till synes svårförenliga 
skeenden. Jesus stiger upp till himlen och sitter på Faderns högra sida. Jesus är 
samtidigt närvarande här och nu. Anden faller över oss i Pingstens under. Anden 
uppfyllde redan allt. Hur kan den troende förhålla sig till dessa ”motsatser” med 
intellektet i behåll?  
 
En term Alexander Schmemann gärna använde för att sätta ord på denna 
dubbelhet är antinomi. Begreppet genomsyrade också de föredrag som David 
Fagerberg höll i samband med Alexander Schmemann-symposiet på Nya Slottet 
Bjärka-Säby januari 2017. Föredragen ligger nu till grund för den bok som fått 
titeln: Den liturgiska människan - Alexander Schemanas vision för kyrkan, gudstjänsten och 
världen. (Tro & Liv skriftserie, Marcus förlag) Som en hälsning då vi just levt i 
Kristi himmelsfärds och Pingsttider vill jag skicka med oss ett ord på trons väg i 
form av ett utdrag ur Peter Halldorfs inledning till boken: 

Antinomi är ett filosofiskt begrepp som på 
trons område svarar mot mysterium. En antinomi består 
av två påståenden som var för sig är korrekta, men som 
framstår som omöjliga att förena. Inför en antinomi reagerar 
vi med att välja det ena, det vi uppfattar vara mest troligt, 
på bekostnad av det andra. Men i samma stund vi tror 
oss kunna förklara världen krymper den. Vi måste därför, 
mot allt förnuft, hålla fast vid att bägge påståendena är 
sanna samtidigt. Då öppnar sig världen. 
Den kristna tron är fylld av antinomier: Gud är en och 
Gud är tre; Kristus är en person med två naturer; i mässan 
tar vi emot Kristi kropp och blod, men allt vi ser är bröd 
och vin; Guds rike är historiens mål, men Guds rike är redan 
mitt ibland oss. Eller som Fagerberg uttrycker det: den 
kristne måste lämna världen men utan att överge världen. 
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Mysteriet är inte ett problem att lösa eller förklara; det 
är en verklighet som, när vi tar emot den i tro, ”förklarar” 
världen. Efter Kristi påsk är den första dagen i veckan även 
skapelsens åttonde dag. En antinomi! Påsken, säger David 
Fagerberg, ”utgör mittpunkten på en tidslinje som sträcker 
sig från det protologiska alfa till det eskatologiska omega”. 
Allt leder fram till den, allt flödar ut från den. Dess 
dag är Herrens dag, den första och den sista. Den upphör 
inte att vara den första, men är nu också den dag på vilken 
kyrkan träder ut ur tidens kalender, in i en annan eon. Liturgin 
är dramat f.r detta utträde och inträde i ett firande 
som förvandlar världen. Gud kommer under huden på oss, 
vår smak förändras – ”Teologi är alltid en inbjudan till att 
’smaka och se’” skriver Schmemann – och över allt ruvar 
den helige Ande. Som en pågående pingst är kyrkan en gemenskap 
vars leitourgia konsekrerar – helgar – världen.  

*** 

Genom åren har vi haft förmånen att inbjudna många internationella gäster vid 
våra möten och symposier. Jag vill redan nu tipsa er om att anmäla er till en helg i 
slutet av januari 2019 då den mycket framstående teologen och tidigare 
ärkebiskopen i den Anglikanska kyrkan, Rowan Williams besöker Nya Slottet.  

25-27 januari 2019 
Symposium om Fjodor Dostojevskij 
Skuld, dårskap godhet  
Medverkande: Rowan Williams, Per-Arne Bodin, Jayne Svenungsson, Elena 
Namli, Jan Erixon och Samuel Rubenson. 
Anmälan & info: anmalan@ekibs.se 
Arrangör: Johannesakademin och Bilda 

*** 

19-21 oktober 2018 - Seminariehelg på Nya Slottet Bjärka-Säby 
Liv i öknen 
Öknens gudstjänst 	 	 Gunnar Lind 
Öknens vishet 	 	 	 Samuel Rubensson 
Mellan öknen och staden	 AnnChristin Roos 
Den inre öknen 		 	 Jonas Eveborn 
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Den här helgen är en mötesplats för ”Öknens folk” i norden. Vi är många som 
regelbundet firar Ökenmässor av olika slag och som lever med ökenfäder och 
ökenmödrar som följeslagare i våra dagliga liv. Sedan första annonseringen har vi 
nu också fått med oss AnnChristin Roos i medverkandelistan.  
Dessa dagar kan också tjäna som en introduktion till livet i öknen.  
Anmälan & info: anmalan@ekibs.se 

V. 9 2019 planerar Ekumeniska Kommuniteten att genomföra en resa till 
retreatgården Anafora och Makariosklostret i Egypten. Mer information kommer 
framöver. Helgen i oktober är en god förberedelse inför resan.  
Info: preses@ekibs.se 

*** 

Generalkapitlet 9-12 augusti 2018 
Vi samlas i år under temat: “Jag skall ge er en framtid och ett hopp” (Jer 29:11). 

Se separat program.  

Guds frid 
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