MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

1 november 2022

Höstmötet 2022
”Det som skett genom Pilgrim och Ekumeniska kommuniteten är ett Guds
under.”
Med de uppmuntrande orden inledde biskop Martin Lönnebo sitt bidrag på
höstmötets sista dag. Han konstaterade att de möten i respekt och ny kenhet som
idag sker mellan olika kyrkor hade varit helt otänkbara under hans ungdom.
Biskop Martin har berikat höstmötet med sin närvaro under en lång rad av år.
Varje gång har nog både han och vi trott att det kan vara det sista, precis som
+Martin vid det här laget skrivit era böcker med övertygelsen om att det skulle
bli den sista… alltså hoppas vi på både er böcker och höstmöten för biskopens
del.
Årets höstmöte var ett av de mest välbesökta hittills med de närmare 500
anmälda. Det här var andra året det genomfördes inne i Linköping i samarbete
med Domkyrkan, Equmeniakyrkan och Babettes Kafferi & hantverksbageri. Nytt
för i år var att vi genom de generösa ytorna helt kunnat avstå de tidigare
åldersgränserna, även om den primära målgruppen fortsatt är unga vuxna.
Vi märker att det är många som gjort höstmötet till en återkommande och viktig
del av årsrytmen, samtidigt som det är en stadig tillströmning av nya människor
bland deltagarna. Flera med liten tidigare erfarenhet av kyrkan.
Höstmötet har genom sin form i god mening blivit en institution där det nns
mycket av igenkänning år från år. Samtidigt har planeringsgruppen under Joel
Halldorfs ledning en mycket god ngertoppskänsla när det gäller vilka frågor som
rör sig i tiden. Unikt för höstmötet är att deltagarna följer varandra tillsammans
med föredragshållarna och spårledarna genom hela dagen.
Rubrikerna för de tre spåren i år var:
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Saliga de som håller fred – med Magnus Malm, Anita Goldman och Johannes
Anyuru.
Herren satte människan i Edens trädgård – med KG Hammar, Lena Bergström och
David Jonstad
Du har uppenbarat det för dem som är som barn – med Liselotte J Andersson, John
Sjögren och So a Camnerin.
I högmässan som rades i domkyrkan ck jag länkas till kedjan av predikanter
som lagt ut ordet i katedralen sedan 1100-talet.
Vår vana trogen låter vi predikan från höstmötet bli en del av innehållet i
novemberbrevet.
***
20 söndagen efter trefaldighet | Att leva tillsammans
Andra årgångens texter:
Rut 1:6-19
Hebreerbrevet 13:2-3
Johannesevangeliet 11:1-7
En man som hette Lasaros låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria
och hennes syster Marta bodde. ( Det var Maria som smorde Herren
med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår, och Lasaros
som låg sjuk var hennes bror.)Systrarna skickade bud till Jesus och lät
säga: »Herre, din vän är sjuk.« När Jesus hörde det sade han: »Den
sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds
son blir förhärligad genom den.« Jesus var mycket fäst vid Marta och
hennes syster och Lasaros. När han nu hörde att Lasaros var sjuk
stannade han först kvar två dagar där han befann sig, men sedan sade
han till lärjungarna: »Låt oss gå tillbaka till Judeen.«
En av mina unga vänner föddes till världen med förutsättningar som påverkar det
centrala nervsystemet. Ett av symptomen är svår epilepsi och utbrott av olika slag.
Föräldrarna har verkligen fått erfara vilka fantastiska resurser vårt samhälle har
att stödja deras familj med. Men det nns något som skaver för dem. De märker
gång efter annan att det uttalade eller outtalade målet för deras barn, det som
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skulle vara en bekräftelse på att de lyckats; det är att hon skall kunna leva ensam.
Självständig. I en egen lägenhet.
I takt med att hon blivit äldre och föräldrarna har lärt känna hennes behov är
deras fråga nu den motsatta.
Hur kan de, fram till dess hon blir vuxen, nna eller bygga en gemenskap där
man lever tillsammans. I deras fall är det naturligt att se på kyrkan och kristna
gemenskaper som en plats där också deras älskade dotter kan rymmas i ett
gemensamt hem.
Att leva tillsammans är dagens tema.
Jesus Kristus sann Gud, och så tydligt i dagens evangelium, sann människa. Han
var mycket fäst vid de tre syskonen i Betania. Sina vänner.
När han några verser längre fram väl får dödsbudet över Lasaros och ser hur
systrarna gråter skakades också han i sitt innersta, eller som det så gra skt
anspelar på i grundtexten. Tarmarna vreds om i hans kropp.
Jesus, den sårade läkaren gråter med dem som gråter.
Jesus gråter över sakernas tillstånd.
Jesus gråter över döden som kopplat greppet om Lasaros.
Johannesevangeliet berättar om faktiska händelser i Jesu liv, men visar också hur
skeendet många gånger bär teckenkaraktär.
Vi förstår att det här inte bara handlar om Lasaros förvandling från död till liv.
Genom Lasaros förebådas varje människas inbjudan att ta del av kraften i Jesu
död och uppståndelse.
Den kristna gemenskapen är i dess djupaste mening gränsöverskridande. Nu är
ingen längre jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri, alla är ni ett i Kristus
Jesus. När Paulus för fram ett så radikalt påstående i Galaterbrevet menar
historikern Thomas Kahill att det är första gången i världshistorien någon hävdar
alla människors lika värde.
Fram till dess har människor i allt orienterat sig utifrån markörer som etnicitet,
klaner och religioner, men nu… en och samma kropp… ett och samma bröd…
en och samma mänsklighet… där ingen längre lever för sig själv eller dör för sig
själv, nej, vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Kristus. Gränsöverskridande
också i fråga om tiden.
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Det låter kanske högtravande eller rent av romantiskt; men att leva ut Jesu vision
av ett liv i gemenskap kräver något stort av oss, något så omodernt som offervilja.
I dagens text uttryckt genom att Jesus vänder åter till Judéen. Lärjungarnas
protest kommer omedelbart efter dagens versar:
»Rabbi, nyss försökte judarna stena dig, och nu går du tillbaka dit!«
Trons mod är en gåva att bedja om! Ett evangelium som inte omfamnar kamp
och ett utgivande tjänande är inte ett fullständigt evangelium. Vad kan jag göra
för dig?
”No man is an island”. Ingen människa är en ö utan förbindelse till andra öar.
Det är en väl använd, rent av sliten bild, men kanske har du som jag länge gjorde
missat ordleken. I-land. Ingen människa är ett ”Jag-land”, utan ett ”Vi-land”.
Under vårt höstmöte har vi i klimatspåret talat om att människan inte bara
behöver öva sig i att förhålla sig till ett ”du” när det gäller andra människor utan
också till skapelsen som ett du med egenvärde.
Jag bor tillsammans med min familj och en liten kommunitet i eklandskapet
utanför Linköping. Vår fastighet är omgiven av sju ekar. Den äldsta är runt 500
år. De förra ägarna bodde där i 42 år. Nu påstår åtminstone Lantmäteriet att det
är vi som äger marken. Jag tvivlar på ett sådant antagande. Vi håller på att lära
oss vad det är att leva tillsammans med sju ekar och känslan är att vi är de
tillfälliga gästerna.
Ekumeniska Kommuniteten som är medarrangör till höstmötet som avslutas i och
med den här gudstjänsten har låtit sig inspireras till ett liv i gemenskap i kloster
och kommuniteter. Varje sådan gemenskap är som ett helt samhälle i miniatyr.
Därmed nns alla utmaningar också där när det gäller att leva tillsammans. Det
är därför man aldrig kan y in i ett kloster.
Att besöka en plats som är avskild för bön kan vara något av det mest fridfulla
man kan uppleva. När man väl lär känna systrarna eller bröderna på platsen är
deras eget vittnesbörd dock: - Friden, den är förbehållen gästerna. Det vi själva
ägnar oss åt är att falla och resa oss, falla och resa oss.
Det vi däremot ofta möter i klostergemenskaper är fria och frigjorda människor.
Älskade. Fria att älska och fria att tjäna eftersom deras djupaste bekräftelse har
sin källa i Gud och intet mer. Därmed blir medmänniskan varken en förlängning
av dem själva eller någon som ska fylla egna tomrum.
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En fråga som ruvar över dagens tema är om människans djupaste längtan är den
efter frihet eller tillhörighet?
Frågar vi våra iranska vänner just nu är det uppenbart att vi aldrig ska
underskatta behovet av frihet eller ta friheten för given. Men i vår tid, och i vår
del av världen är det nog er av oss som har mer att upptäcka när det gäller
tillhörighet och liv i gemenskap. Att ta emot och att ge. Att behöva andra och att
vara behövd.
En av de viktigaste övningarna vi kan ägna oss åt på den vägen är att be andra
om hjälp. Att öppna sitt liv och sitt hem för möjligheten att jag inte alltid kommer
vara den starke och självständige.
”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar
till gäster utan att veta om det.
***

Inspelade tideböner
Efter ett gediget efterarbete av inspelningstekniker Andreas Runeson har vi nu – i
gott samarbete med Gabriel Fjellander som ligger bakom Tidegärdsappen –
kommit så långt att vi kan utlova lansering av inspelningen av hela vecka I av
Tideböner under året under november månad.

Retreat & samtalsdagar med biskop Thomas från Egypten
I början av maj har vi glädjen att välkomna biskop Thomas till retreat och
samtalsdagar på Nya Slottet Bjärka-Säby. Dagarna äger rum den 4-7 maj och
kommer som rubriken vittnar om erbjuda såväl tystnad som delande med
varandra under biskop Thomas ledning. Biskop Thomas bidrag sker på engelska
utan tolkning. Dagarna inramas av tideböner och mässor. Man kan boka såväl
enkel som erbäddsrum. Bokningen öppnar den 8 november på ekibs.se.
Guds frid
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