
Ekumenisk Vesper i Mariavalls klosterkyrka 21/1 2018 – Rom 8:14-17 

Med dessa fyra verser ur Pauli brev till romarna kommer vi både till källan och till slutmålet, både till dopet 
och till himlen. Aposteln talar om den Ande som gör oss till Faderns barn. ”Ni har fått en ande som ger sö-
ners rätt, så att vi kan ropa: ’Abba! Fader!’” Den gåvan fick vi i dopet. Det är källan. I sista versen kallar han 
dessa barn arvingar, ”Kristi medarvingar”, med löftet att dela hans härlighet. Det är målet.  

Källan och målet. De fyra verserna omfattar därmed hela dynamiken i vårt liv som kristna, från början till 
slutmålet. Det är typiskt för Paulus, inte minst i Romarbrevet, där han drar upp de stora linjerna. Åttonde ka-
pitlet är den teologiska och höjdpunkten av detta väldiga brev. 
Verserna passar perfekt för en ekumenisk gudstjänst. Det som förenar oss är dopet och hoppet. Vi är alla 
döpta i ”Faderns och Sonens och den helige Andes namn”. Det är ekumenikens grundval. Dopet gör oss till 
bröder och systrar i Kristus, trots att vi, som någon har sagt, är ”skilsmässobarn”. Våra föräldrar gick skilda 
vägar för 500 år sedan och vi, deras barnbarns barnbarn etc., lider av det.  
Frågan hur vi kommer vidare ekumeniskt kanske kan omformuleras: Kan dopet föra oss framåt? Hur lever vi 
vårt dop? Kan aposteln ge oss vägledning och hopp? 

Han gör det inte lätt för oss. Eftersom dopet är ett dop till Kristi död, blir vägen därefter. Paulus började med 
att säga: ”Alla som leds av ande från Guds är Guds söner”. I versen före har han talat om Andens motpol, 
den ”köttsliga naturen”. Köttet ligger i strid med Anden. Utan den kampen, ingen enhet. Redan påven Johan-
nes XXIII, som öppnade dörren för katolska kyrkans ekumeniska engagemang, talade om ”hjärtats omvän-
delse” som ekumenikens avgörande drivkraft. Vår katolska katekes säger att det är bristande trohet mot 
Kristus som förorsakar splittringen. 
Men Paulus gick vidare och talar om hur Anden vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Han nöjer sig 
inte med omvändelse. Han talar om att smaka slutmålet redan här i tiden. Att ropa ”Abba! Fader!” av hjärtat 
är att ha kommit nära slutmålet. De personer som fört enheten framåt har varit helgade, t.ex. den saliga Ma-
ria Gabriella Sagheddu, som gav sitt liv för enheten. Indirekt antyder aposteln vägen när han säger: ”om vi 
delar Kristi lidande för att få dela hans härlighet”. 
En munk som ofta citeras i detta kloster, Tomas Merton, talar om en kropp med benen sönderbrutna. ”Så 
länge vi är på jorden kommer den kärlek som förenar oss att bringa oss lidande”. Det borde inte förvåna oss. 
Som döpta till Kristus kan vi inte förvänta oss annat än det som han drabbades av. Vår nuvarande påve Fran-
ciskus talar ofta om vår tids martyrer som ekumeniska tecken. Fienden frågar inte efter vilken kyrka deras 
offer tillhör. Det ”räcker” med att de är kristna. 
Inte ens de senaste påvarna har sagt sig veta hur vägen till synlig enhet skall se ut. Längre fram i Romarbre-
vet skriver aposteln: ”Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen”. Det är ingen dålig vägvisning för eku-
meniken. Uthållighet i lidandet över att vi fortfarande är skilsmässobarn. Många varken förstår eller lider av 
att vi inte kan dela eukaristin. Lidande och ihärdig bön! Men dessförinnan sade han: ”Gläd er i hoppet!” Ti-
digare har han hänvisat till Abraham som hoppades där allt hopp var ute.   
Det senaste katolska konciliet säger nyktert: ”Den heliga uppgiften att försona alla kristna och förena dem i 
Kristi enda kyrka övergår mänsklig kraft och förmåga”. Men så tillägger konciliefäderna, och det ger oss 
hopp: ”Därför sätter vi vårt hopp till Kristi bön för kyrkan, till Faderns kärlek till oss och till den helige An-
des kraft”. 
”Gläd er i hoppet! Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen!”   
Amen.      
 

	


