MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

1 mars 2022

Hälsningar från det monastiska symposiet
Till den här månadens brev har vi bett Peter Halldorf att förmedla några glimtar
från det symposium som nyligen ägde rum i Bjärka-Säby.
***
Under ett veckoslut den gångna månaden kunde vi – äntligen! – genomföra det
efterlängtade symposium om monastisk spiritualitet som ursprungligen skulle ha
hållits 2019, men fått skjutas på framtiden ett antal gånger. Det blev precis så
livgivande och inspirerande som vi hade förväntat när ett hundratal personer
samlades på Nya Slottet under temat ”Ensamhet och gemenskap”.
Den frågan man sedan den tidiga kyrkan sökt utforska i kloster och kommuniteter
är i grunden ingen annan än denna: ”Vad är det att vara människa?”. Vad har då
den monastiska traditionen att säga oss om den saken? Kanske handlar det
framför allt om hur spänningen mellan det solitära och det gemensamma livet,
mellan avskildhet och samhörighet, är avgörande i allt mänskligt liv.
Det är just detta spänningsförhållande som enligt den store Evagrios de nierar
den monastiska kallelsen. När Evagrios på 300-talet säger att ”munk är den som
är skild från allt och förenad med allt”, ger han uttryck för en visdom som är
djupt allmänmänsklig. Distans och förening förutsätter och förstärker varandra.
Den ensamhet munken – eller den kristne – söker när han eller hon på Jesu
uppmaning går in i sin kammare och stänger dörren, är den väg på vilken hennes
liv öppnar sig för världen. Genom att spänningen upprätthålls är det möjligt att
leva i världen utan att klamra sig fast vid den. Att bevara den frihet som inte är
att förväxla med det vi kallar autonomi, utan är friheten att älska utan att begära.
De fem talarna under helgen – Erik Varden, moder Katarina, Charbel Rizk,
Elisa Zamboni, Filip Maria Ekman och Samuel Rubenson – bidrog alla med
personliga perspektiv på ett sätt som skänkte symposiet spänst och färgrikedom.
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Deras sätt att vara personliga mer än akademiska berörde oss som lyssnade. När
den yngste av dem, Filip Maria Ekman, delade vittnesbördet om sin väg, från
uppväxten på Livets Ord till dominikanorden, var det utifrån den fråga som blivit
alltmer brännande för honom i mötet med ökenfäder, ryska pilgrimer och
patristisk teologi: ”Hur skulle jag översätta dessa insikter, en växande längtan, till
handling och en konkret livsform?” Med den frågan i ränseln reste han under sin
forskning vid Lunds universitet till Rom hösten 2017, och gjorde under några
månader erfarenheter som ledde fram till en överlåtelse åt den dominikanska
livsvägen.
Det är på denna väg jag börjat vandra med Dominikus. För att bli en
predikarbroder. Vägen som leder från dopgraven i Livets ord, den 31 juli
1988, visade sig ha ett avgörande vägskäl på en terrass i Rom, den 1
november 2017. Och nu är det som predikare av det eviga livets ord som
jag söker att leva min längtan efter förening med Gud, i Kristus. För vad
är det egentligen att predika? Att låta sig bäras av ett ord som utgår från
Gud. Att göra erfarenheten att ett ord kan förändra ett liv, kan ha
konsekvenser långt bortom all kontroll och varje intention. Att ett ord jag
hör eller uttalar bär på en kraft vars ursprung jag inte begriper mig på.
Att predika är att ana hur någon annan talar genom mig, och att det är till
honom, till detta ords ursprung, som jag har att vara lydig, hörsam, för
att lyssna och ta emot det ord som jag är kallad att ge vidare, det ord som
inte går att spika fast, det ord som inte kan ramas in eller tämjas. Detta
ord, som kräver att vi går ut ur oss själva, för att Gud ska kunna träda in.
Detta är att predika. Detta är den predikan som jag vågar tro är en väg,
där det monastiska är apostoliskt, en sant evangelisk livsform och mystik.
***
Symposiets huvudtalare var cicterciensmunken, numera katolske biskopen av
Trondheim, Erik Varden, som sedan ett par år är kolumnist i tidskriften Pilgrim.
Erik Varden är en av de röster i vår tid som på ett ofta oväntat sätt låter den
monastiska spiritualiteten kasta ljus över söndringen, bräckligheten och storheten
i det mänskliga. När den bok som på svenska fått titeln Allt som är värt att minnas
kom ut 2018, först på engelska och inom bara ett par år på ertalet större
europeiska språk, skrev den franska tidningen La Croix: ”Detta är bok som
förnyar den andliga litteraturens språk och själva genre.”
Själv mötte jag Erik Varden första gången när jag under fastan 2019 tog tåget till
trappistklostret Mount Saint Bernard Abbey i Leicestershire, där han då var
abbot. I det samtal vi förde, som publicerades i tidskriften Pilgrims 100:e utgåva
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(nr 2 2019), berättade han bland annat om hur han under sin studietid i England
ck sitt första möte med det monastiska livet:
En gång om året hade vi en projektvecka på skolan, där det var fritt fram
för egna initiativ. Då var det några som skulle resa till ett engelskt
buddhistkloster, och jag bestämde mig för att följa med. Men klostret var
tillfälligt stängt, så det blev aldrig av. Det var då jag började höra mig för
om det fanns kristna kloster i England som man kunde besöka, jag visste
ju att de funnits tidigare. Jag ck då veta att det fanns ett kloster i Wales,
på ön Caldey, så jag reste dit. Det visade sig ingå i den orden som jag nu
tillhör, men det sa mig inget den gången.
Här mötte jag en form av absoluthet, en hängivenhet, som var starkt
tilldragande men också skrämmande. Det var en upplevelse av kyrkan. En
annan var när jag efter mina år på college i Wales hade fått möjlighet att
studera i Cambridge. Jag började då gå i den katolska församlingen på
söndagarna. Jag satt längst bak, och jag ck sitta där med min osäkerhet
och allt jag brottades med utan att någon kom och omfamnade mig eller
frågade vad jag gjorde där. Jag upplevde det som ett rum där jag var
mottagen med alla mina motsägelser. Och så erfarenheten av en
sakramental handling som bara ägde rum.
Ytterligare en upplevelse gjorde jag när jag under ett sommarlov reste till
augustinerkorherrarnas kloster i Wien. Jag hade fått höra om det genom
att en norrman hade trätt in där, Bernt Eidsvig, numera biskop i Oslo
och en god vän till mig. Det var ett helt annat uttryck för klosterlivet än
det jag mött i Wales. Det var generöst, gästfritt, varmt och mycket
mänskligt. Och med en vid horisont.
I sina tre föredrag under symposiet utgick Erik Varden från sin senaste bok,
Entering the Twofold Mystery, publicerad i England i januari i år. Dess första del
handlar om vad som formar en munk, och här tar han bland annat upp de tre
klosterlöftena i benediktinsk och cicterciensisk tradition: lydnaden, stabiliteten och
det som på latin kallas conversatio morum. Erik Varden re ekterade över dessa löften
och deras allmängiltighet under symposiet, inte minst det svåröversatta tredje
löftet som handlar om att leva i en pågående omvändelse. Något som också
Samuel Rubenson, utgående från Evagrios, har skildrat i sin klassiska skrift
Omvändelsens väg. Erik Varden beskrev den kristna omvändelsen som en rörelse
mot Jesus, men också en rörelse ”in i Jesus”, såsom inte minst Paulus uttrycker
det: ”Ni har dött och lever ett osynligt liv med Kristus hos Gud.” I sitt avslutande
föredrag söndagen den 20 februari sa Erik Varden:
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I kraft av dopet, genom sitt sakramentala inlemmande i Kristi
uppståndna kropp, lever de troende i förening med honom. Deras
”omvändelse” har redan ägt rum genom att de har vänt sig i rätt riktning
och anträtt efterföljelsens väg. Men den kan bara fullbordas om de också
låter sig förvandlas av honom.
I samband med symposiet var det även release av en ny bok på svenska av Erik
Varden. Den har fått titeln Vaka med mig, och handlar om påskens provokation.
Boken – som kan beställas på www.wkibs.se – innehåller en serie kärnfulla
betraktelser som biskopen i Trondheim höll under förra årets stilla vecka och påsk
i ljuset av den pågående pandemin och dess irrationella restriktioner. Eftersom
randet av Herrens bebådelse – den 25 mars – 2021 inföll precis i anslutning till
stilla veckan, inleds boken med den predikan Erik Vaden då höll. Här följer ett
kort utdrag ur boken där författaren mediterar över bebådelsen:
Vi be nner oss inför ett bärande motiv i den bibliska uppenbarelsen,
nämligen bristen på automatik i Guds frälsningsverk. Herrens förlossande
verk visar sig gång på gång som en inbjudan, som ett rop i väntan på
svar, med oändlig respekt för vår frihet att vända oss bort och avvisa det.
Förhållandet mellan Gud och människor bygger på en dialektisk struktur,
på ett moget och noga övervägt samtal. Därför förblir Herrens ord
levande, med förmåga att förnya våra liv just i dag.
Evangeliet vi har hört är karakteristiskt på det sättet. I budskapet till
Maria sammansmälter symbol och liv. Det tecken Jesaja förkunnade står
redo att iklä sig kött och blod, att fullborda skapelsen i strålande skönhet,
förutsatt att det får fäste i en konkret mänsklig gestalt. Kung Achas
föraktade den spira han utlovades. Han var blind för inkarnationslogiken
i Israels trosliv, vars växt förutsätter en jordmån som brukats med
tålamod och erfarenhet.
Guds ord till människor kommer sällan ur ett vakuum; det föds av
levande liv. Genom Marias Ja får ordet det rotfäste som behövs, till vår
eviga glädje. Immanuel föds som Frälsare därför att en frälst människa,
hans Mor och vår, ger honom tillgång till sitt liv utan förbehåll. Golgatas
offer skymtar fram i Nasaret.
Också vår egen kammare kan överskuggas av Kristi kors. Gud är
barmhärtig, men krävande. ”Vad skall det tjäna till?” frågar Origenes i en
predikan, ”att Jesus blev till i Jungfru Marias sköte, om han inte också
föds i din själ?” Frågan ställdes till en palestinsk församling för åttahundra
år sedan, i en tid då det var förenat med livsfara att bekänna sig som
kristen. Vi lever, så vitt vi vet, under fredligare förhållanden. Insatsen

4

fi

fi

MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

måste dock fortfarande vara livet. Vill jag låta Guds Ord födas i mig? Vill
jag sätta allt jag har på spel för att ge Kristus ett fotfäste i vår gråtande
värld?
Budskapet till Maria gäller var och en av oss. Herren anförtror oss sitt liv.
Han står vid vår dörr, din och min, och bankar. Med varje ny dag får vi
möjligheten att slå upp dörren.
***

Ökenmässor och tideböner i ”Jonatecknets kapell”
Ekumeniska Kommunitetens region Bjärka-Säby inbjuder till samlingar i
Ekvallens klubbstuga i Bjärka-Säby som vi internt kallar Jonatecknets kapell.
Onsdagar kl. 18 möts vi till vesper, måltidsgemenskap och completorium
Följande tillfällen ras Ekumeniska Kommunitetens Ökenmässa i Jonatecknets
kapell: kl. 18
23 mars, 20 april, 18 maj, 22 juni

Påsk rande - de heliga tre dagarna
14-17 april
Vårdnäs Stiftsgård
Anmälan & program:
info@ekibs.se

Ekumeniskt seminarium & högtidlig invigning av Johannesakademins
studiecentrum i Linköping
Annandag pingst 6 juni kl 10.00
Baptistkyrkan, Klostergatan 46
Vid invigningen medverkar
Jonas Eveborn, preses för EKiBS
Marcus Lind, föreståndare Equmeniakyrkan Linköping
Peter Halldorf, redaktör för Pilgrim
Högtidstal av professor Samuel Rubenson
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
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Johannesakademin inbjuder till
ekumeniskt seminarium
HELGELSE OCH
ANDLIG TRÄNING
Annandag pingst 6 juni kl 13.15–17.00
Domkyrkan i Linköping
Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift
Anders Arborelius, kardinal
Roland Spjuth, lektor vid Akademi
för Ledarskap och Teologi
Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria
Anmälan & program:
info@johannesakademin.se

Generalkapitel 2022
Nya Slottet Bjärka-Säby 28-31 juli
Vi samlas i år under temat
Det band som ger fullkomlighet
(Kol 3:14)
Anmälan & program:
info@ekibs.se
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