
  

KRISTEN ENHET 
Årgång 58 Nr 2   2022 

En Välsignad och Glad Pingst! 

Må Guds gode Ande vara med dig nu och alltid! 
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Från redaktionen:  

Mitt i en värld, förvirrande och hotfull, har vi fått fira Påsk  -  Kristus 

är uppstånden—ja, han är sannerligen uppstånden. Jesu Kristi seger 

över synd och död är vägen till både frid och fred. Detta är också det 

som stora delar av Ukrainas befolkning förtröstar på. Det får vi för-

trösta på. Tillsammans med Ukrainas befolkning får vi enträget bedja 

psaltaren 31. 

Och nu får vi fira Pingst— Anden vill i oss manifestera Kristi Kropp  -  

en helig, katolsk och apostolisk kyrka.  

f. Björn Göransson förmedlar till oss den bön till Anden som många 

gjort till sin under de senaste 10 åren. 

Sr. Veronica vägleder oss in i gemenskap med de kvinnor som Johan-

nes berättar om i sitt evangelium. 

Nausikaa Haupt ger oss en introduktion till receptiv ekumenik och 

Bo Brander recenserar en ur ekumenisk synpunkt viktig bok. 

Så läs och begrunda  -  och fira en Pingst där Anden hjälper oss att på 

nytt fästa blicken på Jesus Kristus, trons hövding och fullkomnare! 

1. 
Kom, helge Ande, till mig in,  
Upplys min själ,  
upptänd mitt sinn’.  
Att jag i dig må bliva!  
Låt lysa livets ljus för mig  
Och led mig på den rätta stig!  
Dig vill jag helt mig giva. 

2.  
Uti all sanning led du mig, 
Förståndet öppna nådelig 
Och lär mig, Gud, din vilja. 
Ack, gör mig från all’ synder ren, 
Att jag må följa dig allen’, 
Allt ont ifrån mig skilja 
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Hjälp, Herre, nåderik och blid, 
Att jag av hjärtat, all min tid, 
Mig håller vid det ena: 
Att tro på Herren Jesus Krist 
Och öva kärlek utan list; 
Min hjälp är du allena. 
 

4. 
Uppå min sida alltid stå, 
Att satan mig ej skada må, 
Ej världen mig förföra. 
Men minom ande vittne bär, 
Att ett Guds barn jag okså är, 
Det han vill saligt göra. 
 
(okänd författare  1694,  
JO Wallin  1816) 
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Efter att ha åhört hea-
ringen i april med de 
fem ärkebiskopskan-
didaterna infann sig 

många tankar. Jag är nu inte ute efter 
att vare sig recensera de enskilda in-
satserna, eller heller att förorda någon 
enskild kandidat. Däremot vill  jag 
göra några reflektioner i anslutning till 
helheten och särskilt lägga ett perspek-
tiv på detta.  

Varje utfrågning slutade med att re-
spektive kandidat fick frågan om hur 
det skulle vara i kyrkan om tre år med 
den tillfrågade som ärkebiskop. Tre år 
är när ingenting händer en kort tid, 
men samtidigt en tid som kan inne-
bära totala omvälvningar. För tre år 
sedan kunde ingen föreställa sig de be-
gränsningar och nerstängningar som 
två års pandemi skulle innebära. För 
tre år sedan kunde vi inte ana att det 
skulle vara krig i vårt europeiska när-
område och att en konkret hotbild 
skulle komma att vila över vårt land. 
Men kandidaterna målade en framtid 
där, för att spetsa till det, ingenting 
hade hänt och framför allt där inga 
ekumeniska steg framåt hade tagits. 
 

Tänk om någon sagt att då finns inte 
den lutherska kyrkan längre. Då är vi 
alla medlemmar i en enda helig all-
männelig och apostolisk – och synlig – 
kyrka. Eller att vi hade tagit stora steg 
i ömsesidigt lyssnande och lärande 
och i en gemensam vilja att medverka 
till att Jesu bön blir uppfylld: att de 
alla blir ett! 

Luther skrev en gång en syrlig bok om 
kyrkans babyloniska fångenskap. Vad 
hade han tyckt om en kyrka som var 
fångad i en variant med hans egna 
namn och blivit en kyrka som för med-
lemmarna utgjorde en kyrkans lut-
herska fångenskap… Tänk om vi alla 
kunde säga det enda som är relevant 
för en kristen att säga om sig själv: 
Christianus mihi nomen est, catolicus 
cognomen  -  Kristen är mitt namn,  
katolsk mitt efternamn. 

Under en dag med bön och längtan ef-
ter enheten i Sankt Lars, Sankt Ansgar 
och Domkyrkan den sista måndagen i 
april höll prästen Daniel Wihlborg en 
meditation med rubriken Enhetens 
skönhet och kraft.  Som motsats mot ru-
briken ställde han splittringens fulhet 
och kraftlöshet. Gud give att enhetens 
skönhet och kraft får växa under de 
närmaste tre åren. 

Ordf Bo Brander har ordet:    
Tankar och reflektioner på vägen mot enhet  

 

Ikon  

förestäl-

lande 

det första 

konciliet i 

Nicaea 325  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ikon_(religion)
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_konciliet_i_Nicaea
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_konciliet_i_Nicaea
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_konciliet_i_Nicaea
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En stor glädje i 
svensk kristen-
het är den eku-
meniska vän-
skapen mellan 
biskop Karin 
Johanesson och 

kardinalen och biskopen Anders Arbo-
relius. Under pandemins år tog den sig 
uttryck i digitala stilla dagar under ru-
briken Andlig boning åt Gud. Nu har in-
nehållet i dessa dagar presenterats i en 
bok med samma titel som de digitala 
programmen. 

Boken är tänkt för åtta dagars stilla 
bruk. Dagarna kan ligga efter varandra 
och på så sätt utgöra en oktav. De kan 
också vara spridda i enlighet med läsa-
rens egna behov. Boken innehåller två 
delar. Den första är näringsrika betrak-
telser i anslutning till bibeltexter för 
fyra dagar, där författarna varje dag 
ger varsin text. Den andra delen är fyra 
samtal utifrån texter som också de är 
centrerade omkring Anden.  

På ett mycket naturligt sätt rör de båda 
biskoparna sig omkring Anden och 
kyrkan, om Jesus och om vår längtan, 
men också på ett personligt sätt om-
kring våra mänskliga brister och svag-
heter. Många saker berikar och fäster 
sig i minnet. Dit hör biskop Karins re-
flexion kring nycklarna i kriminalvår-
dens flagga, men också klockrena refe-
renser till de stora som gått före, som 
biskop Anders lyfter fram.  

Boken är på ett skönt sätt befriad från 
allt vad politisk korrekthet innebär. 

När de båda biskoparna lyfter fram det 
ringa tjänandet hos Maria som före-
bildligt, görs det på ett sätt som inger 
läsaren en större längtan efter denna 
gåva.  

Det fjärde samta-
let handlar om 
Maria, men hela 
boken handlar 
om den inre håll-
ning som Maria 
r e p r e s e n t e r a r . 
Öppenheten för 
Andens ingivelser i 
tystnaden som det 
ordagrant står.  

Det märks att 
båda författarna är 
hemma i denna öppenhet.  

Det är en njutning att läsa denna bok 
som ett vittnesbörd om att djup eku-
menisk vänskap är möjlig. Den låter 
också ana att enheten kyrkorna emel-
lan är fullt möjlig. Kanske till och med 
tidigare än vad vi vågar tro.  
 

 

 

Andlig boning åt Gud 

Bokrecension: 

Text: Bo Brander 

   Herrens tjänarinna 

Jesus: Jag ber att de alla skall bli ett och 
att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, 
också de skall vara i oss. Då skall världen 

tro på att du har sänt mig.  
Den härlighet som du har gett mig har 

jag gett dem för att de skall bli ett och för 
att liksom vi är ett, jag i dem och du i 

mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då 
skall världen förstå att du har sänt mig 

och älskat dem så som du har älskat mig. 



  

I Johannesevangeliet intar kvinnorna 
en stor plats. De är med från början av 
Jesu offentliga liv ända till hans död 
och uppståndelse. Jesus kallar sina lär-
jungar: Kom, följ med! Kvinnorna kallas 
inte, de finns där.  

De är arvtagare till många kvinnor i 
Första Testamentet. De bär i sig själva 
Israels långa väntan, dess längtan och 
kamp, dess lidande och dess bön… 
 

JESU MODER – 
DEN NYA EVA 

Först finns Jesu mo-
der. Hon är i början 
och på slutet:                                                                                                               

På tredje dagen hölls 
ett bröllop i Kana i 

Galiléen, och Jesu mor 
var där. Jesus och  
hans lärjungar var 
också bjudna. (Joh. 2) 

Hon är först. Hon ser först det som 
håller på att hända. Inget vin. Festen 
hotas att bli ett fiasko! De har inget 
vin. Glädjen har tagit slut! Hon vänder 
sig till sin son. Hon förnimmer i sitt 
hjärta att han är den som räddar män-
niskorna från det meningslösa liv de ärvt 
från sina fäder (1 Pet 1:18). Hon öppnar 
en dörr för honom och han skäl-
ver: Min stund har inte kommit än. Stun-
den, korsets stund!                                                                                                                                                

Gör det han säger åt er, och vattnet blir 
till vin.  Hon är där i Kana tillsam-
mans med lärjungarna. Det är då de 
först kommer till tro.  

Han uppenbarade sin härlighet och hans 
lärjungar trodde på honom.  

 Men vid Jesu kors stod hans mor och hen-
nes syster Maria, som var gift med Klopas 
och Maria från Magdala. Tillsammans 
med Maria finns andra Marior… Hon 
är unik, hon delar med andra sitt mo-
derskap. 

Till henne, kvinnan - den nya Eva, mor 
till allt levande – ger Jesus den lär-
junge som han älskade. Han tog 
henne hem till sig och hon blir mor till 
alla som tar emot henne. 
  

KVINNAN  

VID SYKARS  

BRUNN (Joh.4) 

Mötet vid brun-
nen, ett kärt 
ämne i första Tes-
tament, Rakel, 
Rebecka, Sippora 
… 

Men här ett ovälkommet möte! Jesus 
sitter där ensam, hans lärjungar har 
gett sig iväg till byn, och så kommer 
kvinnan med sin kruka.  

Hur kan du som är Jude, be mig om vat-
ten? Jag är ju en samarisk kvinna! 

Varifrån tar du då det levande vattnet? 

Han ger sig inte, hon inte heller. Lik 
sin fader Jakob, han som gav brunnen 
åt sitt folk, kämpar hon vid brunnen 
med en okänd, såsom han kämpade 
vid Jabokk vadställe. Han blev välsig-
nad men fick inte veta den okändes 
namn! Hon blir välsignad och åt 
henne uppenbaras hans namn:  Mes-
sias! Det är jag, den som talar till dig. 

När solen gick upp blev Jakob sårad, 

Kvinnorna i Johannesevangeliet 
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han haltar, hans livslånga lögn har bli-
vit uppenbarad. Han kan nu möta sin 
broder. Till kvinnan säger Jesus: Gå och 
hämta din man! Hennes lögnaktiga situ-
ation, fem män och en som inte är den 
äkta, blir uppenbarad. Hon lämnar sin 
kruka och springer till byn och berät-
tar: Han har sagt  
 

 

MARTA OCH  
MARIA (Joh.11) 
 

Två systrar, Lea 
och Rakel, två 
systrar gifta med 
samme man, av-
undsjuka på va-
randra som käm-
par om hans 
gunst. Marta och 

Maria förenade i kärleken till en enda 
Herre, Jesus, förenade i en djup kärlek 
till sin bror Lasaros: Herre, om du hade 
varit här hade min bror inte dött. Åt Maria 
uppenbaras Jesu mysterium och som 
den första, bekänner hon sin tro på ho-
nom: 

Jag är uppståndelsen och livet. Den som 
tror på mig skall leva om han än dör, och 
den som lever och tror på mig skall aldrig 
någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: 
”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds 
son, han som skulle komma hit till värl-
den.” 

När Jesus ser Marias tårar blir han upp-
rörd och skakad i sitt innersta… han föll i 
gråt.  

Inför Lasaros grav leder Jesus Maria vi-
dare till den tro hon nyss bekänt: Har 
jag inte sagt dig att om du tror, skall du få 
se Guds härlighet. Många av judarna, de 
som hade gått ut till Maria, kom till tro på 
honom. 

MARIA I BETA-
NIA (Joh. 12) 
  

Maria tog då en hel 
flaska dyrbar äkta 
nardusbalsam och 
smorde Jesu fötter 
och torkade dem se-
dan med sitt hår, och 
huset fylldes av dof-
ten från denna bal-

sam.  Varför sålde man inte oljan för tre-
hundradenarer och gav till de fattiga? sä-
ger Judas Men Jesus sade: ”Låt henne vara 
hon har sparat sin balsam till min begrav-
ningsdag. Marias gest är profetisk. Lik-
som Jesu Moder öppnade vägen för Je-
sus i början på hans offentliga liv, öpp-
nar hon vägen till lidandet och korset.  

Huset fylldes av doften. Vi läser i 2:a Mo-
seboken hur Herrens boning, när den 
blev färdigbyggd, täcktes av ett moln. 
Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, 
ty molnet vilade över det och Herrens här-
lighet fyllde boningen. Nu är alla samlade 
i huset kring Jesus och alla känner dof-
ten, till och med Judas! 

Vid korset stod hans mor och hennes syster, 
Maria som var gift med Klopas och Maria 
från Madgala (Joh 19:25). Lärjungarna 
har flytt utom Johannes. Kvinnorna 
finns kvar. De följer Jesus ända till hans 
död, de delar hans lidande. 

 

MARIA FRÅN 
M A G D A L A 
(Joh.20) 
 

Hon gråter, hon 
är Rakel som inte 
vill bli tröstad 
för att hennes 
barn inte finns 
mer (Jes 31:15). 
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Lik den älskade i Höga Visan (3:1-4). 
söker hon den hon älskar och ger sig 
inte förrän hon har funnit honom: 

1 På min bädd om natten 
söker jag den jag har kär. 

Jag söker men finner honom inte. 
2 Jag vill stiga upp och gå runt i staden, 

på gatorna och över torgen, 
och söka den jag har kär. 

Jag söker men finner honom inte. 
3 Väktarna finner mig, 

de som går runt i staden. 
»Har ni sett den jag har kär?« 
4 Knappt har jag lämnat dem 

förrän jag finner den jag har kär. 
Jag tar fatt honom och släpper honom inte 
förrän jag fört honom till min mors hus, 
till kammaren hos henne som fött mig. 

  

Hon sänds till lärjungarna, hon blir 
”apostlarnas apostel”! 

 

Kvinnorna är starka personligheter, de 
tar initiativ, de har en personlig relation 
till Jesus. I deras långa samtal med Je-
sus leds de djupt in i Jesu mysteriet, åt 
dem uppenbaras Sonens hemligheter 
och de meddelar dem till andra. De 
sänds inte långt bort i mission, de går ut 
till sina närmaste. 

Text: sr. Veronica  

Berget/S:t Davidsgården och Meditationsgården  

Program för sommaren och hösten finns på hemsidan: 

www.berget.se  där man också kan göra anmälan 

13—16 oktober: RETREAT I DIALOGFORM  
i samarbete med FKE  

BÖN, FÖRDJUPNING OCH SAMTAL OM ROSENKRANSEN 

Ledare för retreaten är FKEs ordförande f. BO BRANDER (Svenska kyrkan)  

och fader PEDER BERGQVIST (Katolska kyrkan).  

       VOLONTÄRER 

Berget söker volontärer 

till uppgifter i kök, vaktmästeri, kansli och 

utomhusarbeten. 

En stimulerande uppgift i stillhetens och 

andliga tillväxtens miljö. 

För mer information kontakta ingrid@berget.se eller  

peder@berget.se    -    telefon till Berget:  0248-79 71 70  
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Vi andas, för det mesta utan att tänka 
på det. Om vi stannar upp och för en 
kort stund håller andan märker vi 
snart att vi behöver fortsätta att andas. 
Kroppen behöver andningen. Om vi 
försöker förstå hur andningen funge-
rar lyckas vi bara nå en bit på vägen. 
Lungornas rörelse, syresättning m.m. 
utgör ett extremt komplicerat sam-
manhang. Celler av olika slag samver-
kar på ett utbrett och utvecklat sätt och 
hela kroppens liv är beroende av en 
fungerande andning. 

Om vi reflekterar över kroppens and-
ning upptäcker vi att andningen åter-
speglar Skaparens oändligt upphöjda 
vishet. Andningen är i sig ett gudsbe-
vis. 

För att leva fullt ut som människa 
räcker det inte att andas med lung-
orna. Vi behöver den Helige Ande för 
att leva helt.  Skaparen, som har gett 
oss kroppens andning som gåva, vill 
också ge åt oss alla sin Helige Ande. Vi 
är skapade för att leva i och av den He-
lige Ande. 

Det berättas i Bibelns andra kapitel (1 
Mos 2:7): ”Och Herren Gud danade 
människan av stoft från jorden och in-
blåste livsande i hennes näsa, och så 
blev människan en levande va-
relse” (1917 års översättning).  

Att andas tillhör kroppens liv och vi 
gör det automatiskt. Gud har skapat 
oss och vill att vi ska ta emot livets 
fullhet genom att vi öppnar oss för och 
tar emot den Helige Ande. Det sker 
inte automatiskt. När det gäller motta-
gande av den Helige Ande respekterar 
Gud den valfrihet han skapat oss med. 
Vi är fria att öppna oss och ta emot 
den Helige Ande, eller sluta oss och 
stänga ute den Helige Ande.  

Särskilt inför och under Pingst inbjuds 
vi att vara medvetna om och be om 
den Helige Ande. Vi får göra detta en-
skilt och tillsammans.  

När vi vet att andra ber om den Helige 
Ande blir vi inspirerade att själva göra 
det. När vi själva ber om den Helige 
Ande inspirerar vi andra att också 
göra det. 

Anden, livgivaren, ger liv år männi-
skor och människor som är fyllda av 
den Helige Ande gör världen mer le-
vande.  

Inför pingsten 2022 blir det tionde 
gången som en gemensam kristen bön 
om den Helige Ande sprids och bes in-
för pingsten. Via Sveriges Kristna Råd 
stöds bönen av i stort sett alla kyrkor 
och samfund som är verksamma i Sve-
rige.  

Från söder till norr har bönen betts, 

Kom Helige Ande…….. 
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särskilt under tiden för pingstnovenan, 
d.v.s. fr.o.m. Kristi himmelfärdsdag 
t.o.m. pingstdagen. Bönen innehåller 
klassiska böneformuleringar och bibel-
hänvisningar. Vi får även detta år, en-
skilt och gemensamt, be om den Helige 
Ande särskilt inför och under pingsten, 
gärna med den bön som stöds av SKR. 

Via SKR:s hemsida kan bönen tryckas 
upp och distribueras på drygt ett dus-
sin språk. Bakgrunden till bönen finns 
även förklarad på SKR:s hemsida. 
(Googla SKR pingstbön) 

Vi inbjuds att be om den Helige Ande, 
livgivaren, för vår skull, för kyrkans 
skull, för världens skull och för Guds 
skull. 

 

 

Kom Helige Ande, godhetens och san-
ningens Ande, och fyll våra hjärtan 
med Din kärleks eld. 

Ge oss ljus, ledning och inspiration så 
att vi ser, förstår och handlar rätt. 

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja 
och följa Honom som är vägen, san-
ningen och livet. 

Ge oss ett hopp, förankrat 
i Gud, vårt ursprung och 
mål. 

Björn Göransson 

 

 

 

LÄNGTAN EFTER ENHET 

KYRKODAG I UPPSALA 

  25 april 

Sr. Elisabet OSB 

Sakramental tillbedjan Bo Brander 

Anders Ekenberg 

Bertil Murray 
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Receptiv ekumenik 

    —en kort presentation 

 

Text: Nausikaa Haupt 

Den receptiva 
ekumeniken star-
tade först inom 
den katolska kyr-
kan, som en in-

omkatolsk efterfrågan att lära sig om 
andra traditioner: ett forum för lärande 
och självkritisk reflektion samt att finna 
en väg ut ur den ekumeniska vintern 
som man har talat om. Initiativtagare 
var Paul Murray, en katolsk lekman vid 
Durhams universitet i England och hans 
forskarteam. De anordnade ett antal in-
ternationella konferenser på detta tema 
och med tiden kom idén om receptiv 
ekumenik att spridas utanför den ka-
tolska kyrkan. 

I Sverige presenterades den receptiva 
ekumeniken framförallt av en dokto-
rand i missionsvetenskap och ekumenik 
vid Lunds universitet, Sara Gehlin.  

Vad innebär då receptiv ekumenik? 
Kort kan det sägas handla mer om mot-
tagande och lärande, lyssnande, än om 
givande: Vad behöver vi i vår tradition 
lära och ta emot, med integritet, av 
andra?, istället för vad andra kan lära av 
oss. Detta sista ses som en orsak till att 
den ekumeniska vintern fortsätter, och 
man vill därför ändra attityd. Lärande 
och mottagande går före undervisning 
och givande. Det förutsätter ett självkri-
tiskt förhållningssätt och ses som en del 
av den spirituella ekumeniken, då den 
är mer introspektiv. ”Conversion”, om-
vändelse, och självrannsakan är viktiga 
begrepp. Det är ett unilateralt initiativ 
som inte förutsätter ett motsvarande ini-
tiativ till lärande från den andra. Det 

gör den lite annorlunda då dialogen an-
nars är central i mycket ekumeniskt ar-
bete. Man kan t ex tänka på Kyrkornas 
världsråds ”mutual accountability”. På 
detta sätt är den receptiva ekumeniken 
mer inåtskådande och inte ömsesidig på 
det sättet. Man frågar sig: vilka gåvor 
har jag och min kyrka fått ta emot från 
andra traditioner? Då man betonar bön 
och omvändelse har den också kallats 
”hjärtats ekumenik”, ett uttryck från Jo-
hannes Paulus II i encyklikan Ut unum 
sint. Man betonar också just integriteten, 
att det inte handlar om kompromisser, 
utan om en fördjupning. Kardinal 
Kasper har skrivit om detta och att man 
inte heller letar efter minsta gemen-
samma nämnare, utan det handlar om 
en förnyelse av den egna traditionen, en 
slags reformrörelse inom kyrkan, och av 
hela kyrkan, ej bara ledarskapet. 

Receptiv ekumenik har använts som 
metod i formella dialoger mellan till ex-
empel Katolska kyrkan och Anglikanska 
kyrkan, ARCIC III, som också har gett 
ut gemensamma dokument om detta. 
Där förutsätts då att båda är positiva till 
metoden. Den kan också användas inom 
samfunden och har använts av Svenska 
kyrkan och EFS. Biskop Karin Johannes-
son i Uppsala har också nämnt om det i 
sin bok Thérèse och Martin och om re-
ceptiv ekumenik, eller ”mottaglig eku-
menik”, där hon identifierar ett internt 
problem och ser hur det kan belysas 
med en annan traditions spiritualiet. 
Hon skriver att ”Jag vill bidra med ett 
konkret exempel på mottaglig eller lär-
aktig ekumenik genom att undersöka 
hur karmelitordens spiritualitet kan 
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 hjälpa oss som står i en evangelisk-
luthersk tradition att hantera en utma-
ning som jag menar är av avgörande 
betydelse i dag, nämligen ett förytli-
gande som oroar fler än mig och som 
vi ibland i lite vaga ordalag beskriver 
som ’en inre sekularisering’”. 

Receptiv ekumenik ses ibland som en 
ekumenisk strategi och den tredje fa-
sens ekumenik, efter Life and Work 
och Faith and Order, där den första är 
livets ekumenik och den andra san-
ningssökandets ekumenik, men det 
skapar inte alltid enhet. Receptiv eku-
menik kan då vara ett verktyg för 
svåra frågor och blåsa liv i ekumeniska 
dialoger som gått i stå. En del menar 
att det är ett nytt namn på gamla meto-
der. Det förutsätter även viss tillit ef-
tersom den är självutlämnande. Man 
talar också om de sårade händernas 
ekumenik. Normalt vill man visa det 
finaste man har och ta fram det fina 
porslinet men här handlar det om att 
sträcka fram sina sårade händer och 
visa på det som kanske inte fungerar 
inom den egna traditionen och erkänna 
behovet av att lära och bli hjälpt av den 
andre. Man talar om en reparerande 
form av ekumenik. På det sättet skiljer 
den sig från den spirituella ekumeni-
ken, att det inte handlar direkt om ett 
utbyte av gåvor som annars är vanligt 
inom ekumenik. Syftet och målet på 
sikt är kristen enhet och en dialogisk 
situation. Man har själv en attityd av 
eget lärande och hoppas att andra gör 
det men det är inte en förväntan, även 
om man kan hoppas att denna attityd 
sprider sig.   

Inom den världsvida katolska kyrkan 
pågår nu under några år en synodal 
process, som innebär lyssnande, även 

på de i periferierna, och delaktighet 
inom kyrkan och det beskrivs också 
som en slags receptiv ekumenik, där 
man också vill lyssna till de från andra 
traditioner. Kardinalerna Mario Grech 
och Kurt Koch skriver i ett brev: ‘En av 
de gåvor katoliker kan ta emot från 
andra kristna är just deras erfarenhet 
och förståelse av synodalitet’ (The Ta-
blet). [Och “In their letter the cardinals 
point out that “listening should con-
cern the totality of those who are ho-
noured by the name of Christian,” 
pointing out that “all the baptised par-
ticipate to some degree in the sensus fi-
dei.” The sensus fidei is the notion that 
the Church as a people, united with the 
bishops, carries the living tradition of 
Christianity's essential teachings.”] 
Denna hållning beskrivs just som re-
ceptiv ekumenik.     
 

Den 27-30 juni hålls den femte inter-
nationella konferensen om receptiv 
ekumenik på Sigtunastiftelsen. 

Länkar: 

https://ehs.se/receptive-ecumenism-
conference/  

h t t p s : / / e h s . s e / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/03/introducing-receptive-
e c u m e n i s m - m u r r a y - e c u m e n i s t -
spring2014.pdf  

https://www.skr.org/wp-content/
uploads/2019/09/berord-samtal-om-
mission-i-en-foranderlig-varld-slv.pdf 
Sara Gehlin, Om receptiv ekumenik, sid. 
56 

https://www.thetablet.co.uk/

news/14693/involve-other-churches-in-

synodal-process-says-vatican  

 

https://ehs.se/receptive-ecumenism-conference/
https://ehs.se/receptive-ecumenism-conference/
https://ehs.se/wp-content/uploads/2021/03/introducing-receptive-ecumenism-murray-ecumenist-spring2014.pdf
https://ehs.se/wp-content/uploads/2021/03/introducing-receptive-ecumenism-murray-ecumenist-spring2014.pdf
https://ehs.se/wp-content/uploads/2021/03/introducing-receptive-ecumenism-murray-ecumenist-spring2014.pdf
https://ehs.se/wp-content/uploads/2021/03/introducing-receptive-ecumenism-murray-ecumenist-spring2014.pdf
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/09/berord-samtal-om-mission-i-en-foranderlig-varld-slv.pdf
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/09/berord-samtal-om-mission-i-en-foranderlig-varld-slv.pdf
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/09/berord-samtal-om-mission-i-en-foranderlig-varld-slv.pdf
https://www.thetablet.co.uk/news/14693/involve-other-churches-in-synodal-process-says-vatican
https://www.thetablet.co.uk/news/14693/involve-other-churches-in-synodal-process-says-vatican
https://www.thetablet.co.uk/news/14693/involve-other-churches-in-synodal-process-says-vatican
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Årsmötet 2022 

Du som medlem i Förbundet för kristen enhet kallas till årsmöte söndagen 
18 september kl. 16.00 i S:t Ansgars lokaler på Studentvägen 34 i Uppsala. 
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