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1 oktober 2022 

Samtal med Johanneskademins preses 

På tröskeln till oktober kan jag med tacksamhet följa hur kommunitetens 
regionala mötesplatser kommit igång med firandet av mässor och tideböner. Vid 
det här laget kan vi på flera platser tala om en fördjupning år efter år.  

Jag gläds också över flera nya initiativ där vi prövar vägen framåt. Några exempel 
är kommunitetens ökenmässa som den senaste veckan firats i både Lund och i 
Oslo.  

När vi bjuder in till tideböner och mässor är vår erfarenhet att det som ger bäring 
över tid är då en lokal kärngrupp insett att de behöver de här källorna för egen 
del. Då blir det ofta djupt meningsfullt och välkomnande också för andra att 
”smaka och se”. Eller som Roland Hellsten uttryckte det i Pilgrim nr 4/2009 med 
temat Gudstjänst: ”Den bästa sökargudstjänsten är när en församling drabbas av 
Guds heliga närvaro”.  

Jag har i närtid mött en liknande reaktion hos personer i vitt skilda sammanhang 
och åldrar som erfarit just ökenmässans liturgi då de uttryckt något i stil med: 
”Jag har inte riktigt ord för vad jag är med om, men där är något avgörande som 
sker.”  

Vi som bär uppgifterna för kommuniteten som helhet är med glädje delaktiga 
och närvarande så långt möjligt vid våra regionala mötesplatser, men bärkraften 
och initiativen behöver alltid finnas lokalt och växa i den mylla som är unik för 
varje sammanhang.  

Jag ser personligen fram emot att möta många av er i era olika sammanhang 
framöver.  

Den här månadens hälsning sker i huvudsak i en video där vi möter 
Johannesakademins nya preses Patrik Hagman. 
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Det är mycket fint som väntar i kommunitetens regi också av större möten under 
hösten. Ni ser hela paletten på kommunitetens hemsida. Omslut gärna allt i era 
förböner. Så också de pågående samtalen kring en framtida plats för Ekumeniska 
Kommuniteten i Bjärka-Säby.   

Guds frid 
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