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Pilgrims höstmöte | Gör oss levande igen
”Problemet med vår tid är att den är enögd, och då saknar man djupseende.”
Så inledde biskop Martin Lönnebo det avslutande bidraget på Pilgrims höstmöte
med en lapp för ena ögat till följd av en canceroperation.
Pilgrims höstmöte är
ett av kommunitetens
bidrag som kommit att
få stor betydelse för
unga vuxna sedan år
2005 då det först mötet
ägde rum i Vårdnäs
och på Bjärka-Säby.
När vi väl behövde
bestämma oss för om
vi vågade tro att ett
möte i år var möjligt
utifrån pandemins
begränsningar var det
stort fokus på
kvadratmetersregeln.
Då väcktes tanken att
ytta mötet till
Linköping och de
rymliga lokalerna i
domkyrkan och
Equmeniakyrkan. Det
som började med ett
praktiskt behov utifrån
pandemin visade sig
snart bli av stor vikt
Foto: Jonas Eveborn
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också i ett gott ekumeniskt samarbete. I andan av det vidgade rummet utökades
också åldersspannet för mötesdeltagarna med 10 år. Den gångna helgen möttes
så över 400 höstmötesdeltagare under rubriken Gör oss levande igen. Idag är
eftervärmen påtaglig.
Månadsbrevet utgörs av en hälsning från höstmötet genom Emma Audas
predikan i sändningsmässan som rades i domkyrkan.
***

Predikan sändningsmässa höstmötet 2021
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet - Frälsningen
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Gammaltestamentlig text: 1 Mosebok 45:4-8
Episteltext: 1 Petrusbrevet 4:12-19
Matteusevangeliet 23:37-24:2
Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir
sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan
samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva
ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän
den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.«
När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar
fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till
dem: »Se på allt detta – sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på
sten, allt skall brytas ner.«
Det nns alltid risker då vi talar om frälsning.
Till exempel risken att vi börjar tala om ”de frälsta” till skillnad från de som inte
är det. Och att vårt huvudfokus då blir att se till att vi själva står på rätt sida om
skiljelinjen. Risken nns att vi vill se oss som ”de goda”, de som ser klart.
”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna.”
Orden gällde då, men är lika aktuella nu. Fortfarande dödas profeterna.
Fortfarande tystar man ner sanningssägarna. Fortfarande vill människorna inte
höra det obekväma, det som rubbar våra invanda mönster. Fortfarande straffas
den som vill utmana status quo.
Och mitt i en sådan värld – livsfarlig för profeter – kallas kyrkan att vara
profetisk.
En profet är någon som tror att Gud griper in i vår verklighet. Att Gud faktiskt
verkar i världen.
Många av oss säger oss tro det, men lever liv som säger något annat.
Då är vi som de skriftlärda och fariséer som ck ta emot Jesus verop. Då är vi
hycklare, om än hycklare som säger kloka saker.
Många säger sig tro på Guds handlande i världen, men visar gång på gång att de
mera tror på systemen de byggt upp – de regler dem själva satt för Guds
handlande – än vad de tror på Gud själv.
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De kommer alltid att ha svårt att känna igen Gud, för Gud handlar så ofta på sätt
vi inte hade väntat oss.
Andra säger sig tro på Guds handlande, men lever som om de inte tror att Gud
har några andra händer än våra. Det vill säga, de tror egentligen inte på Gud
som något annat än en inspiration för människorna att leva goda liv. Därför
kommer de också att ha svårt att känna igen Gud, för de var inte öppna för att
Gud verkligen fanns.
Men profeten tror. Profeten tror på Guds verkliga ingripande i världen, och
därför förkunnar profeten hopp!
Och vi är kallade att vara profetiska.
Och kanske är det därför många av oss den här helgen har samlats till Pilgrims
höstmöte – för att vi ser det som vår uppgift att lära oss tala sant och hoppfullt om
verkligheten. Och vi tror att vi lär oss tala sant genom att vara tillsammans. Vi
har talat om skönhet, om kroppslighet och om öknens torka. Teman som berör
hela mänskligheten.
Dessutom har konsten, liturgin och musiken alltid sin givna plats när vi samlas.
För profeterna använder konsten. Profeterna talar poetiskt och svårfångat – men
samtidigt oerhört skarpt.
Profeten är inte bara en bonus, utan – precis som Kyrkan själv – en del av Guds
frälsningplan. Profeten pekar på det som strider mot Guds vision. Profeten är
tydlig med var bristerna nns.
Och visst kan vi, då vi samlas i våra gemenskaper, vara rätt duktiga på att göra
just detta: Peka på det vi tycker är fel.
Men för att vara profetisk räcker det inte med veropen. För att vara profetisk
räcker det inte med att vi pekar ut och tar avstånd ifrån det som är orätt.
Ändå tror jag att många av oss lätt fastnar just här. Vi kanske suckar tyst eller
ropar högt om det som är fel i vår ofta så kalla, cyniska värld.
Men för att vara profetiska måste vi också komma med hopp. Profeten beskriver
alltid en annan verklighet. Det är därför profeten ofta tar till det poetiska språket.
Det prosaiska språket talar om vad som är, men det poetiska språket talar om vad
som kunde vara.
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Därför är en ekumenisk sammankomst också profetisk. När olika kyrkor samlas i
bön och mässa vittnar vi om en enhet som är ”redan nu, men ännu inte.” Vi
skapar ett konstverk, målar upp en bild av hur verkligheten skulle kunna se ut. Och
i samma stund förändras faktiskt verkligheten.
Profeten måste kunna beskriva en annan verklighet och komma med hopp.
Utdömandet, avslöjandet, avståndstagandet, den heliga vreden… Det räcker inte.
Vi måste också kunna måla upp en bild av en annan verklighet. En verklighet
som står närmare Guds plan.
Men: Även om profeten berättar om visionen, så kommer profeten inte med
någon färdig paketlösning. Och det kommer vi som kyrka inte heller att göra.
Varför inte? För att profeten vill att den som tar emot den ofta skarpa profetian
ska vara med i, delaktig i försoningen.
För det är bara så ett folk blir räddat.
Kyrkan kan inte nöja sig med att tala om det som är fel i världen och samhället.
Kyrkans uppgift är heller inte att med makt driva igenom de egna
uppfattningarna. För det är inte det effektiva som är vår kallelse, utan hoppet.
Kyrkans uppgift är att måla upp en så vacker bild av ett annat sätt att leva att det
blir svårt att värja sig. Vår uppgift är att vittna om en möjlig skönhet som
människorna vill vara en del av.
Och det är så räddningen når alla. För det nns ingen frälsning utan försoning.
*
Josefs bröder hade kommit till Egypten för att få hjälp i sin hungersnöd. De vet
inte att det är Josef – den bror de kastat i en brunn och sedan sålt som slav – att
det är honom de kommer att möta.
De vet inte heller att Josef nu kommer att sitta på makt.
Det som händer är vackert. Josef har så många möjligheter. Han kunde använda
sin position för att förnedra dem, eller straffa dem. Men det gör han inte. Han
förlåter dem.
Men, han slutar inte ens där. Han gör ännu mer: Han beskriver deras agerande
som en del av räddningen. Josef beskriver deras fruktansvärda, onda agerande
som en del av Guds plan. Varför? För att han älskar sina bröder, och vill se också
deras räddning.
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Profeten är alltid driven av kärlek till dem som tillrättavisas. Profeten Jesaja säger:
”Låt mig vara, jag måste få gråta. Försök inte trösta mig när mitt folk går under.”
Vi är som kyrka kallade till något ännu större än att bli frälsta, i betydelsen
”hamna på rätt sida”.
Vi är kallade att försona, kallade att vara med i helandet av det som gått sönder.
Vi är kallade att se vår nästa som en bror och syster.
Risken nns att synden får övertaget. Då blir vi istället passiva, och nöjer oss med
vår egen frälsning istället för alltings försoning.
Men Josef visar oss hur man inte bara räddar sig själv, utan gör alla människor
delaktiga i världens upprättelse.
Jag tror att de esta av oss har en Josef-erfarenhet. Kanske inte lika brutal, men
jag tror att vi vet vad det är att möta någon annans elakhet, hårdhet, förtal –
kanske till och med någon annans hat. Det kan vara en erfarenhet i våra
personliga liv, det kan vara en erfarenhet av obarmhärtigheten hos maktens män
och kvinnor – den obarmhärtighet som förstör vår planet och gör våra liv
självcentrerade, fattiga och instängda.
Vi kan välja att enbart peka på ondskan.
Men om vi vill ta vårt profetiska uppdrag – hoppets uppdrag – på allvar, då
behöver vårt mål vara försoningen. Målet kan då vara att vi strävar efter att leva
på ett sätt som möjliggör att berättelsen inte slutar där – med ondskan och
oförrätten. Att det inte får sista ordet. Vi kan istället ha som mål att en dag kunna
säga ”Det var inte ni, det var en del av en större, djupare Guds plan”.
Det kan ta länge innan vi är där.
Det kanske inte ens sker under vår livstid.
Men det är målet.
”Det var inte ni, det var en del av Guds plan.”
Låter det lite väl optimistiskt? Kanske rent av naivt? Ja, för människor är det
omöjligt.
Men om vi är profetiska så tror vi ju på Guds ingripande. En Gud stom ständigt
rör sig från död till liv och drar oss med i den rörelsen. Däri ligger vårt hopp.
*
”Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar
under vingarna, men ni vill inte.”
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Nej, vi vill så ofta inte samlas. För det kräver något av oss. Vi kan inte vara under
Jesu vingar utan att vara beredda till försoning. Vi måste välja.
Det här vet vi.
Det är därför vi samlas till nattvardsbordet, och det är därför vi uppmuntras att
hälsa varandra med Herrens frid innan vi går fram.
För alla ska med – det är målet.
Det är den profetiska visionen.
Det är så vi blir levande igen.
”Halleluja, Ingen ensam, ingen hjälplös lämnats kvar.”
”Öppnad famnen är för alla och för mig.”
Alla ska med.
För det nns ingen frälsning utan försoning.
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***

Informationsmöte
Onsdagen den 17 november kl. 19 välkomnas kommunitetens medlemmar,
noviser och vänner till ett informationsmöte via det digitala verktyget Zoom.
Under mötet ges information om det gångna årets förändringar på Nya Slottet
Bjärka-Säby och hur det påverkar Ekumeniska Kommuniteten. Under mötet ges
möjlighet att ställa frågor och dela med sig av tankar och re ektioner. Länk till
mötet sänds ut i samband med månadsbrevets utskick men kan också fås genom
info@ekibs.se

Kommunitetens påsk rande
De heliga tre dagarna ras det kommande året på Vårdnäs stiftsgård den 14-17
april. Till innehållet kommer dagarna följa den ordning vi fördjupat oss i under
många år. Platsen ger goda möjligheter också för familjer att deltaga. Det här blir
ett arrangemang där kommunitetens matgrupp bär ansvaret för vad som ställs på
borden. Det innebär också ett delat ansvar bland deltagarna för vissa kökssysslor
såsom dukning och disk.
Anmälan görs på ekibs.se - Retreater & Möten från och med måndagen den 8
november.
Guds frid
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