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Pax!
Kära Vänner,
Adventstiden hjälper oss att leva i nuet, ett nu som förtätas. Veckorna före jul får vi besök av en rad vänner ur Kyrkans historia. Helgonen är hennes levande minne. Andreas,
Francisco Xavier, Nicolaus, Ambrosius, den obefläckade Jungfrun, Lucia, Johannes av
Korset. De gör det förflutna närvarande. De förlänger den heliga historien, från Abel, Abraham och Melchisedek, de som längtade efter att se det julen låter oss se. Det förgångna
lämnar det förflutnas skuggor och blir närvarande.
Adventstiden öppnar samtidigt för framtiden. Den sjunger om någon som kommer,
kommer för att fullborda tiden. Adventstiden väcker oss ur halvslummer och tröghet. Den
hälsosamma påminnelsen om döden och domen öppnar för hoppet om evigheten. Klostret
sjunger varje morgon: Kom låt oss tillbedja Herren, Konungen som skall komma! Adventstiden lär oss att leva i det nu, som rymmer både den heliga historien och den heliga framtiden.
Det är snart nio månader sedan klostret invigdes, den 21 mars. Det har varit intensiva
månader, otänkbara utan den stillhet som omgivningen och arkitekturen ger åt den som
går in i den. Tacksamheten är stor över att få leva i ett hus byggt för det enda nödvändiga.
Många vill dela den stillheten. Sedan invigningen har klostret tagit emot mer än 170
övernattningar, gäster som ofta deltagit i de dagliga sysslorna. Andra har kommit i grupper
av de mest skilda slag, arkitekter, museifolk, studiecirklar, körsångare, kateketer, församlingar på utflykt, konfirmander, dagisbarn, kulturvänner. Sannolikt har många kommit av
nyfikenhet, men det är märkligt hur lätt samtalen har fört ut på djupa vatten. Riktiga frågor
ställs. Man har hört knappnålen falla. Också journalister, fotografer och hantverkare tycks
bli påverkade av miljön.
En del föredrag har hållits på olika håll i landet, men klostrets ”mission” tycks gå i den
motsatta riktningen, att vara hemma och ta emot dem som kommer.
De tidigare trossamtalen har fortsatt. Likaså bibelsamtalen hos systrarna.
En stor glädje är att klostret har börjat få oblater, män som vill ha ett nära band till klostret och dess regel, och därmed hjälp i sin vanliga civila tillvaro.
I oktober gavs möjlighet att göra en pilgrimsresa till Rom. Jag fick resa tillsammans
med några bröder från klostret S. Benedictusberg i Nederländerna och under ledning av
abbot Adrian Lenglet.
I tacksamhet för alla förböner, gåvor och insatser av olika slag, gäller samma oryggliga
och hoppfulla villkor för framtiden som under byggnadstiden: ”Om inte Herren bygger huset, så arbetar de som bygger det förgäves.”
Med önskan om en Välsignad Kristi Födelses Fest och ett Välsignat 2010,
er tillgivne
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