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Hjärtats ekumenik  

– Rapport från det ekumeniska institutet i Bossey. 

 

Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med 

bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era 

hjärtan, på tavlor av kött och blod. - 2 Kor 3:3  

 

Hur ska jag formulera mitt hjärtats förändring? Den har skett långsamt, och jag känner att 

dessa 5 månaderna har påverkat mig ur flera aspekter, framför allt mitt hjärta och hur jag 

relaterar och möter människor från andra kyrkor.  

Från september till början av januari har jag studerat på det ekumeniska institutet i Bossey i 

Schweiz som är en del av Kyrkornas världsråd och knutet till Universitet i Genevé. Här har 

jag fått leva med människor från andra kyrkor, traditioner, länder och kulturer. Jag har fått 

leva ekumenik i min vardag. Jag åkte till Schweiz och fann en familj av människor från hela 

världen och från olika kristna kyrkor. För det är jag oerhört tacksam. Jag känner hur mitt 

hjärta långsamt under den här tiden har förändrats, att ekumeniken förändrar mig inifrån, hur 

relationerna påverkar mig, öppnar upp mig och vidgar mitt perspektiv. Det går inte att gå 

tillbaka till hur det var innan, ekumeniken har förändrat mig, att leva i relation med kristna 

från andra länder, kultur och kyrkor har påverkat mig på djupet av mitt hjärta.  Ibland är det 

spänt och svårt, men samtidigt helt fantastiskt och berikande. Teologen Antonia Pizzey 

skriver ”Ecumenism is an act of love”, ekumeniken är en kärlekshandling och jag känner 

orden djupt inom mig där de har rotat sig i mitt hjärta. Teologen Susan Durber skriver om 

”Ecumenism of the heart”, hjärtats ekumenik handlar om att vara i djupare relationer med 

varandra och att dela varandras traditioner. Enheten som är en Guds gåva som vi får ta emot. 

Det är särskilt några aspekter av livet i Bossey som har berört mig. En viktig aspekt är att leva 

i ”community”, i gemenskap med andra människor. Under vår tid tillsammans i Bossey levde 

vi verkligen tillsammans på alla sätt och vis. Vi bodde tillsammans i huset Petit Bossey, vi åt 

alla måltider tillsammans i vår matsal, vi började våra morgnar i kapellet med morgonbön 

tillsammans och vi studerade tillsammans.  Det speciella med Bossey är verkligen det 

gemensamma livet tillsammans, att dela liv och leva ihop.  
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Gemenskapen som blir tillsammans i Bossey är väldigt speciell, på ett sätt känns det svårt att 

hitta orden för att beskriva den erfarenhet jag fick av de här fem månaderna. Vi blev verkligen 

som en familj, och vi har ett band för att vi har delat några väldigt speciella månader 

tillsammans.  

 

Studierna – ekumenisk teologi och ekumenisk social etik.  

Under terminen har jag studerat flera olika kurser, två moduler som själv valde att studera var 

ekumenisk teologi och ekumenisk socialetik. Dessa kurser var båda väldigt berikande och 

intressanta ur olika aspekter.  I ekumenisk teologi läste vi ekumeniska teologiska dokument 

tillsammans i klassen, bland annat ”The Church Towards a Common vision” och ”Baptism, 

Eucharist and Ministry”.  Simone Sinn som är professor i ekumenisk teologi och undervisade 

oss och är en väldigt engagerad lärare.   

I ekumenisk socialetik hade jag professor Kuzipa Nalwamba. Vi studerade moral discerment 

och tittade på olika etiska situationer och hur våra olika kyrkor svarar på detta. Det var allt 

ifrån situationen med flyktingar från Yemen i Sydkorea, klimatfrågor i olika kontexter och 

hbtq frågan i den metodistiska kyrkan i Mexico. Det var en bred av olika perspektiv och 

frågor och det var fördjupade att lära mig om mina studiekamraters kontexter.  Det var 

verkligen spännande och berikande att vara i ett klassrum med en sådan mångfald av 

erfarenheter och perspektiv.  

I dessa två moduler hade vi möjlighet att skriva två pm. I ekumenisk teologi valde jag att 

fördjupa mig i ekumenisk andlighet och undersökte frälsarkransen och pilgrimsvandringen i 

Svenska kyrkans kontext och om den andlighet som är ekumenisk inspirerad också leder till 

fördjupade ekumeniska relationer.  I ekumenisk socialetik skrev jag om befrielseteologen 

Leonardo Boffs kritik av kapitalism och dess bidragande till nedbrytande av skapelsen. Jag 

undersökte hur samisk teologi och andlighet och det kan vara en resurs för att tänka om kring 

vår relation till skapelsen. Jag föreslog en ekologisk andlighet som hämtar sina tankar från 

”indigenious theology and spirituality”.  

 

Receptiv ekumenik  

Ett perspektiv som jag studerade under min tid i Bossey var receptiv ekumenik. Jag gjorde en 

av mina presentationer i ekumenisk teologi om Receptiv ekumenik. Ett perspektiv jag 
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verkligen skulle vilja fortsätta och fördjupa mig i och som jag tycker är användbart i relationer 

med andra kyrkor. Att se vad vi har och lära av andra och i mötet med dem. Jag tror det 

formar en ödmjukhet i ekumeniska relationer. Den receptive ekumeniken visar också upp sin 

sårbarhet, att våga som kyrka visa sin sårbarhet för en annan kyrka. Detta brukar kallas 

”ecumenism of the wounded hands”.  

Avslutning 

Avslutningsvis vill jag bara dela med mig av ett exempel som visar vilken speciell gemenskap 

och plats vi skapade tillsammans under vår tid i Bossey. Tre av våra vänner som vi studerade 

med är från Ukraina och befinner sig i Ukraina. I fredags kväll samlades vi till en bön för fred 

i Ukraina och för våra vänner, det var som att komma hem när vi mötes där via zoom. Det 

blev det tydligt vad som sker tillsammans efter fem månader, vi bad tillsammans, människor 

från Ukraina, Ryssland, Kina, Mexico, Indien, Sverige, Usa och Tyskland för fred i Ukraina.  

Vi skapade en gemenskap som går över gränser, en gemenskap som går på djupet av hjärtat.  

Jag är tacksam för denna speciella erfarenhet som jag nu bär på efter mina månader i Bossey, 

de har förändrat mig och mitt hjärta. Jag är oerhört tacksam för möjligheten att studera där, 

det har varit helt fantastiskt på så många olika vis. Framför allt har jag fått en extra familj, 

bestående av människor från hela världen.   
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Bilder från vår graduation.  
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Studentkör vid ekumeniska institutet Bossey vid firandet av att Bossey fydde 75 år.  

 

 

Bilderna hämtade från: https://oikoumene.photoshelter.com/index  

https://oikoumene.photoshelter.com/index

