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EVANGELISATION 2000
Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige
EVANGELISATION 2000 I SVERIGE

Nyhetsbrev Februari 2007

Påven till rörelserna: Samarbeta med mig för att öppna dörrarna för Kristus!
Påven till de närmare 400.000 personer samlade pingstaftonen 2006 representerande Karismatiska förnyelsen och olika rörelser i kyrkan:

”..jag ber er att samarbeta ... i påvens universella apostoliska tjänst att öppna dörrarna för Kristus. Detta är Kyrkans bästa hjälp till alla människor, särskilt de fattiga, så att Kristus kan bli
hörnstenen i den enskilda personens liv, i en
rättvisare samhällsordning, i en fredlig samexistens bland världens nationer, på vilken en genuin civilisation, kärlekens civilisation kan byggas. Den helige Ande ger de troende en skarpare blick för världen,
livet, historien, och gör dem till främjare av det hopp som aldrig
kommer på skam. Låt oss därför be till Gud vår Fader genom vår
Herre Jesus Kristus i den helige Andes nåd, så att firandet av
Pingsten blir till en flammande eld, en vinande storm för det kristna
livet och för hela Kyrkans mission.” (hela talet, se sid 8)
Lillemor Hallins bok
"Strömmar av liv" i ny upplaga:
En rapport om den helige Andes verk i vår
tid. Lillemor Hallin sätter in den karismatiska
förnyelsen i sitt sammanhang och drar upp
de historiska perspektiven på den helige
Andes verkan i Kyrkan och historien. Ett nyskrivet kapitel om judarna har kommit till.
Pris: 150 kr. Beställning: se sista sidan.

Denna bok tillsammans med vidstående DVD är en
utmärkt introduktion för dig som vill veta mer om
Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Presentations-DVD om
Karismatiska förnyelsen:
A New Pentecost–The Catholic
Charismatic Renewal
Engelsk, spansk, portugisisk, fransk,
tysk, polsk, italiensk och kroatisk språkversion. Filmen är på 30 min. och beskriver utvecklingen av Karismatiska
förnyelsen i Katolska kyrkan fram till
idag. Den tar upp påvarnas uppskattande hållning till förnyelsen.
Lämplig som presentationsfilm om Karismatiska förnyelsen, t.ex. på
en församlingsafton eller att ge till din kyrkoherde. Pris 60 SKr.
Beställning: Se sista sidan.
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Pingstevenemangen
i Rom 2006
- se sid 6 Karismatiska förnyelsen
fyller 40 år.
Februari 1967 samlades en
grupp studenter i USA till en
reträtt, den s.k. Duquesneweekenden vilket
oväntat
blev starten för Karismatiska
förnyelsen i Katolska kyrkan.
Patti G Mansfield var en av
dem som var med. Läs hen- Patti G Mansfield i samtal med
påven i samband med pingst-vigilian
nes berättelse på sid 4
på Petersplatsen 2006
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KARSIMATISKA FÖRNYELSEN FYLLER 40 ÅR!
Den karismatiska förnyelsen är ett verk av den helige Ande i kyrkan. Den började 1967 som en studentrörelse i USA och omfattar
idag minst 120 miljoner katoliker. Antalet kan inte mätas eftersom man inte har begreppet medlemmar.
I icke katolska sammanhang talar man om ”den karismatiska rörelsen”, men inte i Katolska kyrkan. Där betonar man i stället att det
inte är en rörelse utan en Andens ström av liv, avsedd för hela kyrkan. När kyrkan en dag kommer att vara fylld av den helige Ande
så behövs ingen ”karismatisk förnyelse” längre.
Vad har denna förnyelse åstadkommit under sina hittills 40 år? Den har lyft fram den helige Ande och alla Andens gåvor på ett sätt
som inte gjorts på många århundraden. Den har fört fram lekfolket i kyrkan på ett nytt sätt – eller ska vi kanske säga: till samma
mogna ansvarstagande som i de första århundradenas kristenhet. Den har satt människor i rörelse genom nya böneformer, nya
liturgiformer, ny musik, nya former för undervisning, nya former för ledarskap, nya former för gemenskap, nya former för själavård
och helande av människor, en ny teologi, en ny evangelisation, en ny ekumenik. Ja, listan kunde göras oändlig.
Och vad är speciellt viktigt att satsa på inför framtiden? Under förra årets stora pingstkonferens i Rom poängterades följande:
Vi behöver lyfta fram dopet i den helige Ande ännu mer.
Vi bör uppmuntra användandet av Andens gåvor ännu mer, något som också hör samman med den personliga relationen med
Jesus, med evangelisationen och med den personliga helgelsen.
Vi har sett Herren göra fantastiska ting under dessa 40 år. Många har upplevt en ny frihet i Anden. Med detta följer också ansvar.
Den stora utmaningen är inte att ta emot den helige Ande. Det är bara början. Den stora utmaningen är att troget leva i Anden i
våra bönegemenskaper (och gärna starta nya sådana) och våra övriga sammanhang, och att dela med oss till andra. Det betyder
att vi ständigt måste be: Kom helige Ande!
AKKS genom Lillemor Hallin

Program 2007:
Sverige:
Onsd 7 febr AKKS inbjuder till bönekväll i Domkyrkan 18.30
Onsd 18 april AKKS inbjuder till bönekväll i Vårfrukyrkan i
Täby kl 18.30. Se separat annons.

Norge, Moss:
Onsd 4 juli: reträttdag och helandemässa med Sr Briege
McKenna och Fr Kevin Scallon i Moss (c 5 mil söder om
Oslo). Kontaktperson: Sverre Dehli: svdeh@online.no

Kalender övrigt internationellt:

18 – 21 juni Kurs i läkande förbön, Marielund, se sep inbjudan och bif folder.

30 april – 5 maj Francis & Judith MacNutt: School of Healing
for Leaders, Jacksonville, Florida. Se särskild annons.

5 – 6 okt Mariadagar i Uppsala. Tema: Maria och lekmännen.
Vidare info och anmälan: Birgitta Löwendahl, Sturegatan 19
D, 752 23 Uppsala. Tel/fax 018-55 48 22 eller 71 25 70.
birgitta.lowendahl@swipnet.se.

9 – 13 maj Internationellt seminarium om cellgruppsystem,
Milano. Se särskild annons.

Ekumeniska Alpha- och Betakurser i Tyresö:
Information: Karin Pålsson. Tel. 073-681 28 43.
karin.palsson@home.se

Sr Briege McKenna och Fr Kevin Scallon
till Danmark och Norge:

12 maj 2007: TILLSAMMANS FÖR EUROPA i Stuttgart.
170 kristna rörelser och gemenskaper från alla kristna kyrkor samverkar för ett enat Europa präglat av fred, försoning och rättvisa. Karismatiska förnyelsen i alla kyrkor medverkar.
Info: admin@europ2007.org eller Focolare, tel 08-612 78 98,
info@focolare.se

3 – 23 juni ICCRS: International Leadership Formation i Rom.
Se särskild annons.

(Sr Briege och Fr Kevin avsåg från början att komma också till Sverige. Tyvärr gav de emellertid återbud. De lyckades inte få schemat
att gå ihop. )

Danmark, Esbjerg:
Lörd 30 juni: Reträttdag från kl 10.00 med Sr Briege McKenna och Fr Kevin Scallon. Avslutas med helandemässa.
Plats: Skt. Nikolaj Kirke, Esbjerg.
Sönd 1 juli: Sr Briege och Fr Kevin medverkar i mässan .
Danmark, Tåstrup/Köpenhamn:
Månd 2 juli: reträtt med Sr Briege och Fr Kevin för präster,
ordenssystrar och prästkandidater (gärna även från Sverige). Månd kväll 2 juli kl 19.00: helandemässa – öppen för
alla.
Information och anmälan:
Maria Truelsen: mariatruelsen@mail.tele.dk tel: 75126402
Benny Blumensaat: skt.nikolaj.kirke@esenet.dk tel: 75121027

AKKS INBJUDER TILL BÖNEKVÄLLAR
18.30 – c 21.00, inkl samvaro med kaffe/té.

Onsd 7 febr:
DOMKYRKAN,
Folkungagatan 46 Stockholm
(T-bana till Medborgarplatsen).

Onsd 18 april:
VÅRFRUKYRKAN i Täby.
Tåg från Stockholm Östra (vid T-banestationen Tekniska högskolan) kl 18.00 eller 18.10 till ROSLAGS NÄSBY (alla tåg utom till
Näsby Park går dit). 2 min gångväg från stationen.
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KURS I LÄKANDE FÖRBÖN
Kurs för den som känner kallelse att be för andras helande i själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus´ anda. Undervisning om bön för helande på Kyrkans och Bibelns
grund. Praktisk träning i både smågrupper och helande
gudstjänster.

18-21 juni
Stiftsgården Marielund på Ekerö
Arr: den ekumeniska själavårdsrörelsen Helhet genom
Kristus i samverkan med Marielund.
Ledare: pastor Roland Perhamn, Lillemor Hallin och Kerstin Jonsson, AKKS, m fl.
Info: Stiftsgården Marielund, Pl 208, 178 53 Ekerö.
Tel 08-560 200 16. Fax 08-560 205 78.
marielund@katolskakyrkan.se.
www.marielund.org
genom Helhet genom Kristus, tel/fax: 019-58 20 06,
info@helhetgenomkristus.nu,
www.helhetgenomkristus.nu
eller genom Lillemor Hallin. Se även bif folder.
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INTERNATIONELLA INSTITUTET
FÖR KATOLSK KARISMATISK
LEDARUTBILDNING
År 2000 uppmanade påven Johannes Paulus II alla rörelser i kyrkan att arbeta för att verkliga lärjungar till Jesus
skall kunna formas i vår tid. Detta institut är ICCRS’ svar
på denna uppmaning: en utbildning i ledarskap baserad
på en teologi om den helige Ande och på en karismatisk
spiritualitet.
Nästa kurs: 3 – 23 juni 2007
Plats: Casa di Esercizi Spirituali ”Nostra Signora Madre
dela Misericordia”, Via di Monte Cucco 25, Rom
Språk: Engelska och spanska
Pris: Kursavgift, kost, logi, + transport till och från flygplats
Euro 1 500.-.
Målgrupp: ledare inom den karismatiska förnyelsen.
Sökande måste ha rekommendation från AKKS
Vidare info och anmälan: www.iccrs.org

Mera internationellt:
NÅGRA DELTAGARE OM FÖRRA ÅRETS KURS I
LÄKANDE FÖRBÖN.
Underbart ställe att vara på, Marielund. Gästvänligt, bra
service, god mat. Bra att man tar ner de andliga frågorna
på ett mera vardagligt plan. Fått lära mig att förbön inte
behöver vara så svårt, slappna av.
Jag känner mig styrkt, uppmuntrad och inspirerad att fortsätta be för människors helande.
För mig har det varit underbara dagar, framför allt då jag
för första gången känt hur jag blivit uppfylld av helig Ande.
Jag kan inte beskriva hur underbart det är.
Kursen har varit en oerhört positiv upplevelse. Ni i ledarteamet har blivit stora förebilder för mig. Ni visar att det är
”coolt” att vara en bönemänniska.
Kursen har gett mig mera frimodighet.
Jag visste egentligen inte vad jag anmält mig till. Så jag
började längst ner på förklaringsberget, men sedan har
det bara gått uppåt! Jag är otroligt glad och tacksam över
de människor jag mött här, i synnerhet de i min grupp,
som jag fått vandra tillsammans med. Bra undervisning i
den stora gruppen och fantastisk gemenskap och tillit i
den lilla.
Det är skönt att se hur något som kan kompliceras i det
oändliga tas ned och rakt in i vardagslivet Avdramatisering
är alltid välkommen.
Tänk att den helige Anden kan vara så ”stor” och påverka
livet i stort som smått. Och tänk vilken kärlek man fått
möta. Jag har verkligen fått tanka omsorg dessa dagar
och finna nya sätt i min förbönstjänst och församling.

SCHOOL OF HEALING FOR LEADERS
Med Francis och Judith MacNutt
30 april – 5 maj, The Wyndham Jacksonville Riverwalk
Hotel, Jacksonville, Florida. Arr: ICCRS
Målgrupp: ledare på alla nivåer med erfarenhet av att be för
helande
Språk: engelska, spanska, italienska, tyska, franska, portugisiska
Anmälan senast 30 mars. Vidare info och anmälan genom ICCRS:
www.iccrs.org

—————————

18:e INTERNATIONELLA SEMINARIET OM
CELLGRUPPSYSTEM
9 – 13 maj
S Eustorgio församling, Milano
Ledare: Kyrkoherde don PiGi Perini, med en stor grupp lekmän. Språk: italienska, engelska, spanska, tyska, holländska,
polska
Info och anmälan: Parrocchia S. Eustorgio, Piazza St Eustorgio 1, 22 122 Milano, Italien. Tel: +39.02.591 015 83, fax:
+39.02.894 005 89. Info och anmälan: www.santeustorgio.it
parrocchia@santeustorgio.it
Info även genom AKKS.

St Eustorgio församling i Milano och dess kyrkoherde
don PiGi Perini arbetar med en församlingsstruktur som
bygger på små evangeliserande grupper, s k cellgrupper. Varje år anordnar man ett internationellt seminarium med tolkning till ett stort antal språk. Idén sprider sig
idag inom både katolsk och protestantisk kristenhet.
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WEEKENDEN PÅ DUQUESNE-UNIVERSITETET
- av Patti Gallagher Mansfield -

Varför firar vi 40-årsjubileet av Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan år 2007? På grund av weekenden på Duquesneuniversitetet 17-19 februari 1967 vilket utgjorde början av Karismatiska Förnyelsen i Katolska kyrkan. Patti Gallagher Mansfield
var en av de unga studenter som deltog i week-endreträtten. Hon berättar här vad som hände.

Jag blir ofta tillfrågad om jag inte blir
trött på att jämt berätta historien om
D u q u e s n e weekenden. Det blir
jag aldrig, därför att
det är en kärlekshistoria - historien om
Guds nåderika och
Patti G Mansfield i samtal med påven Ben- extraordinära
svar
edikt XVI, pingsten 2006
på några högst ordinära människors böner.
Jesus säger (Luk 11): Be och ni skall få, sök och ni
skall finna; knacka på, och det skall bli upplåtet för er.
Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn
goda gåvor, HUR MYCKET MERA skall då inte vår
Himmelske Fader GE HELIG ANDE åt dem som BER
HONOM."
Här möter vi en ofelbar princip: Från den första pingsten och alltsedan dess, så har den Helige Ande alltid
kommit såsom svar på ihärdiga böner, svar på böner
som uttrycker hunger och törst efter mer av Gud, svar
på böner som begär, söker, knackar på. Jag beskriver
i min bok, As By A New Pentecost, hur hela 1900-talet
var tillägnat den helige Ande på ett speciellt sätt. Den
saliga Elena Guerra uppfordrade på tröskeln till 1900talet påven Leo XIII att kalla hela kyrkan till mera ihärdig bön om den helige Ande... att kyrkan blir såsom
en ständig nattvardssal av uthållig bön. Och naturligtvis kommer ni ihåg den bön till den helige Ande som
vi bad inför Andra Vatikankonciliet: "Gudomlige Ande,
förnya dina under i vår tid som i en ny pingst."
Våren 1966 var det två lärare vid Duquesneuniversitetet som BAD och SÖKTE och KNACKADE
PÅ. De hade vinnlagt sig själva att dagligen be om ett
större utgjutande av den helige Ande i sina liv genom
att recitera den vackra pingstsekvensen som används
i Kyrkans liturgi på pingsten. Under denna tid fick de
av vänner två böcker: "Korset och Stiletten" och "They
Speak With Other Tongues". Båda dessa böcker beskriver den erfarenhet som kallas dopet i den helige
Ande. Lärarna från Duquesne insåg att det var just
detta dop i den helige Ande som de sökte.
I januari 1967 hände det att fyra katoliker från Duquesne deltog i sitt första ekumeniska karismatiska
bönemöte – Chapel Hill-mötet – hemma hos Flo Dodge, en andefylld presbyteriansk kvinna. Det är intressant att notera, att några månader innan dessa katoliker kom, så hade Herren visat Flo Jesaja kap 48 där

det står att han skall göra något nytt.
Gud var verkligen i färd med att göra något nytt bland
katolikerna som ett resultat av detta bönemöte. Lärarna
från Duquesne blev imponerade av vad de såg där. Den
20 januari återvände de. De fick då ta emot dopet i den
helige Ande vilket manifesterades med andliga nådegåvor. Hemma fortsatte de att be tillsammans med personer som inte hade varit med vid det tillfället. Vid denna tid
var jag medlem i en bibelstudiegrupp kallad Chi Rho som
möttes vid universitetet. Två av dessa lärare fungerade
som moderatorer i Chi Rho, och även om de inte berättade för oss rakt ut om sina karismatiska erfarenheter, så
kunde de som kände dem väl konstatera att de utstrålade
en ny glädje. Vi höll på att planera för vår reträtt i februari, och dessa lärare föreslog ett nytt tema: "Den helige
Ande". I samband med presentation av reträtten instruerade de oss att som förberedelse be med förväntan, samt
att läsa Korset och stiletten samt de fyra första kapitlen i
Apostlagärningarna.
Några dagar innan reträtten knäböjde jag i mitt rum och
bad: "Herre, jag tror att jag redan tagit emot din helige
Ande i dopet och konfirmationen. Men om det är möjligt
för din Ande att vara verksam i mig mer än hittills, SÅ
VILL JAG DET!" Snart skulle det komma ett mycket påtagligt svar på min bön.
Den 17 februari hade omkring 25 av oss begett oss till
"The Ark and The Dove", en reträttgård i stadens utkanter. Vid varje session under reträtten blev vi instruerade
av lärarna att som en bön sjunga hymnen Veni Creator
Spiritus, "Kom Skaparande". På fredagskvällen hade vi
en meditation om Maria, därefter var det botgudstjänst.
Från Johannesevangeliet läser vi att när den helige Ande
kommer, så kommer han att överbevisa världen om synd.
Detta är vad som hände med oss när vi i botsakramentet
bekände våra synder.
På lördagen kom en kvinna från Chapel Hill-bönegruppen
för att tala om Apostlagärningarna, kapitel 2. Allt vi fick
veta var att hon var en protestantisk vän till våra lärare.
Trots att hennes presentation var mycket enkel, så var
den fylld med andlig kraft. Hon talade om att överlämna
sig till Jesus såsom Herre i vårt liv. Hon beskrev den helige Ande som en person som gav henne kraft dagligen.
Här var uppenbarligen någon som tycktes känna Jesus
nära och personligt. Hon hade erfarenhet av den helige
Andes kraft precis som apostlarna. Jag visste inom mig
att jag ville ha det hon hade, och jag skrev i mina anteckningar "Jesus, var verklig för mig".
I diskussionen som följde efter talet föreslog David Mangan att vi skulle avsluta vår reträtt genom att förnya vår
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konfirmation... att vi, såsom unga vuxna, skulle säga vårt
personliga "ja" till den helige Ande. Jag tog hans arm och
sade: "Även om ingen annan vill göra detta, så vill jag."
Sedan rev jag av ett papper ur mitt block skrev "Jag vill ha
ett under!" och satte upp det på anslagstavlan.
På lördagskvällen skulle en födelsedagsfest hållas för
några av medlemmarna, men det var en oengagerad
stämning i gruppen. Jag gick upp till kapellet på övre våningen... inte för att be, men för att se om jag kunde hitta
några personer som kunde komma med på födelsedagsfesten. Men ändå,
när jag kom in i ka- ”Här möter vi en ofelbar
pellet och knäböjde
princip: Från den första
inför Jesus i det
heliga Sakramentet, pingsten och alltsedan
så formligen darra- dess, så har den Helige
de jag i en känsla Ande alltid kommit såsom
av vördnad framför svar på ihärdiga böner,
Hans majestät. Jag
svar på böner som uttryckvar överväldigad av
vissheten jag hade er hunger och törst efter
inom mig att Han är mer av Gud...”
kungars Kung, herrarnas Herre. Jag tänkte: "Det är bäst att du går ut härifrån kvickt innan något händer dig." Men min önskan att
övervinna denna rädsla och stanna kvar för att överlämna
mig helt och hållet till Gud var mycket större.
Jag bad, "Fader, jag ger mitt liv till dig. Vad än du begär
av mig, så accepterar jag det. Och om det innebär lidande, så accepterar jag det också. Lär mig bara att följa Jesus och att älska så som han älskar." I nästa stund fann
jag mig själv raklång på golvet med ansiktet nedåt,
genomströmmad av en erfarenhet av Guds nåderika kärlek... som vi är fullständigt oförtjänta av, ändå så slösande
frikostigt utgiven.
Det är sant som Paulus skriver, "Guds kärlek har blivit
utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande." I processen kom skorna av. Jag befann mig verkligen på helig
mark. Det kändes som om jag ville dö och bara vara hos
Gud. Augustinus bön fångar in min erfarenhet: "Herre, du
har gjort oss till dina, och människohjärtat finner ingen ro
förrän det vilar i dig."
Lika mycket som jag ville fortsätta att värmas av hans närvaro, lika mycket visste jag att om jag, som inte är någon
särskilt speciell person, kan erfara Guds kärlek på detta
sätt, så kan vilken människa som helst på denna jord göra
det också.
Jag sprang ner för att berätta för vår präst vad som hänt,
och han sade att David Mangan hade varit i kapellet före
mig och att han hade mött Guds närvaro på samma sätt.
Två flickor sade att mitt ansikte strålade och ville veta vad
som hade hänt. Jag var inte tillräckligt insatt i Bibeln för
att kunna hänvisa till stället i 2 Korintierbrevet där det står
om Mose vars ansikte strålade när han återvände från
berget. Paulus skriver: "Alla vi som utan slöja för ansiktet
skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma
avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från
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Herren, Anden." (2 Kor 3:18)
Jag tog med dessa två studenter till kapellet och började be: "Herre, vad du gjorde för mig, gör det för dem!"
Det var förmodligen det kortaste Liv i Andenseminarium som någonsin hållits. Under den följande
timmen så bokstavligen drog Gud många av studenterna till kapellet. Några skrattade, andra grät. Några bad
i tungor, andra (i likhet med mig) hade en känsla av
värme som spreds via deras händer. En av lärarna
som kom dit utbrast: "Vad skall biskopen säga när han
får höra att alla ungdomar här blivit döpta i den helige
Ande?" Ja, det var en födelsedagsfest den kvällen,
Gud hade förberett den i kapellet, den övre salen. Det
var födelsen av Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.
När vi återvände hem den kvällen väckte vi verkligen
uppståndelse. En vän sade till mig, Patti, om jag inte
kände dig bättre, så skulle jag tro att du var full. Som
apostlarna efter den första pingsten, så kunde vi inte
låta bli att prata om vad vi sett och hört.
Vi bara snubblade in i karismatiska gåvor såsom profetia, skilja på andar och helande. En av våra lärare vittnade för sina vänner vid Notre Dame och Michigan
State University med dessa ord: "Jag behöver inte
längre tro på pingsten; jag har sett den!" Under de sista 40 åren har nåden från denna nya pingst spridits
från en handfull studenter på denna Duquesne weekend till miljontals katoliker världen över. Varför? Därför
att Gud har bestämt sig för att sända ut sin Ande att
förnya jordens ansikte!
Ett avslutande ord: I förordet till min bok "As by a New
Pentecost" skrev kardinal Suenens att "Jesus Kristus
fortsätter att födas på ett mystiskt sätt av den helige
Ande och Maria", och att vi aldrig skall åtskilja det som
Gud har fört samman. Om vi inom förnyelsen vill förkunna Jesus för världen, så behöver vi den helige
Ande och vi behöver Maria, Modern. Så som Maria var
med i övre salen den första pingsten, så är hon med
oss närhelst vi återvänder till den övre salen. Om vi
bara välkomnar henne som vår mor, precis som aposteln Johannes gjorde, så kommer hon att undervisa
oss: Hur vi skall underordna oss Faderns vilja, hur vi
skall vara trogna Jesus ända till korset, hur vi med ett
ödmjukt, rent och villigt hjärta skall be om mera av den
helige Ande, hur vi skall bli som en enda familj. Hon är
den helige Andes brud, och hon vet bättre än någon
annan hur man tar emot honom. Och så, återspeglande Marias Magnificat vill jag proklamera att "Gud som
är mäktig har gjort stora ting för oss, och heligt är hans
namn!" AMEN!
övers. Bengt Malmgren
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100 ÅR EFTER AZUSA STREET
- Lillemor Hallin -

Vem kunde ana detta år 1906, då en väckelse började spira i
Los Angeles? Att hundra år senare skulle människor komma i
tusental från hela världen, från alla kyrkor och samfund, för att
fira det oerhörda andliga genombrott som där skedde.
En liten grupp afro-amerikaner som längtade efter ett vitalare
andligt liv blev avstängda från Andra Baptistkyrkan i Los Angeles 1905. Man fick tillgång till en f d metodistkyrka, senast
använd som loge och lagerlokal, vid Azusa Street. 14 april
1906 öppnades denna gudstjänstlokal – bland hö och sågspån och med två skolådor som predikstol. Ledare för gruppen var den ödmjuke och olärde William Seymour, handikappad och av slavfamilj.
Men Gud älskar de små. Det väckelsemöte som då inleddes
varade i tre år, dag och natt. Ibland var upp till tusen personer
samlade. Människor drogs dit från hela världen för att få uppleva pingsten.
Snart gick strömmen i motsatt riktning. Som en löpeld spreds
väckelsen över världen. Men den mötte också hinder. De
”andedöpta” stöttes ut ur kyrkor och samfund. De hånades,
föraktades, förtalades och måste därför bilda egna församlingar eller tiga med sin erfarenhet.
1960 kom nästa stora överraskning. Kyrkoherden inom
episkopalkyrkan, Dennis Bennett i Los Angeles, tog emot Andens dop, och han varken teg eller lämnade sin kyrka. Det
blev uppror i församlingen och man vägrade att behålla honom. Han fick överta en liten tynande församling på en bakgata i Seattle. Detta blev början på den karismatiska förnyelsen i
de protestantiska kyrkorna.
I Katolska kyrkan hade påven Leo XIII redan på 1890-talet
förklarat det kommande 1900-talet som den helige Andes århundrade. Han bad alla världens biskopar att samla de troende och be om ett nytt Andens utgjutande. Men de skulle behövas ett koncilium för att bryta ner de stela strukturerna. Påven
Johannes XXIII inledde andra vatikankonciliet 1962 med bönen: ”Kom helige Ande och förnya dina under i vår tid som i en
ny pingst!”
Han blev bönhörd. Konciliet avslutades 1965 och den karis-

matiska förnyelsen i Katolska kyrkan inleddes i januari 1967.
Samma år startade också den judiska messianska rörelsen,
också den till stor del karismatisk. Ungefär vid samma tid kom
också huskyrkorörelsen igång, fröet till dagens fristående karismatiska församlingar. Även ortodoxin har fått sin förnyelse.
Idag räknar man med att minst 600 miljoner kristna och judar
har erfarit pingstens nåd.
Alla delar av kristenheten är alltså berörd av vår tids pingst,
den största andeutgjutelsen någonsin. Den helige Ande är
kärlekens och enhetens Ande. Någonting händer i dem som
tar emot honom. En ny kärlek spirar fram inom kristenheten.
Vår tids pingstförnyelse har utvecklats till världshistoriens
största, och enda spontana, ekumeniska rörelse genom tiderna. Man har insett att man faktiskt kan göra allt gemensamt:
be, fira gudstjänst, läsa bibeln, arbeta med projekt av alla de
slag, undervisa, bedriva själavård, evangelisera…
Man arbetar också på att det judiska folket ska kunna inta sin
plats i Kristi/Messias´ kropp. Man inser alltmer att det judekristna vittnesbördet fattas idag, och att detta är handikappande. Jesus, Maria och alla de som lade grunden inom kristendomen var judar. Kristi kropp kan aldrig kan bli hel om inte alla
lemmarna finns med.
Den väckelse som inleddes vid Azusa Street för exakt 100 år
sedan har alltså börjat omvandla hela kristenheten. Det är
sant att många ännu inte berörts särskilt mycket av denna
förvandling. Rädsla och fördomar finns kvar på många håll.
Men jag tar till mig påven Johannes Paulus´ II:s ord: ”Gör den
helige Ande känd och älskad i vår tid, som hungrar efter hopp.
Hjälp till att ge liv åt den pingstens kultur som är den enda
som kan frambringa en kärlekens civilisation och en fredlig
samexistens bland människor. Tröttna aldrig på att med ihållande envishet be: Kom helige Ande! Kom!”
Påven Benedikt XVI fortsätter på samma linje. Till de katolska
rörelsernas folk, samlade på Petersplatsen under pingsten
2006, sade han: ”Den helige Ande ger de troende en skarpare
blick för världen, livet, historien, och gör dem till främjare av
det hopp som aldrig kommer på skam… Över er alla ber jag
om ett utgjutande av Andens gåvor, så att vi också idag kan
uppleva en förnyad pingst.”

Pingsten 2006 - Inför Karismatiska förnyelsens 40-årsjubileum
3 juni 2006 samlades omkring 10.000 medlemmar från Katolska karismatiska förnyelsen i mer än
70 länder för att uppleva en ny pingst med en förnyad entusiasm för bön, helgelse, gemenskap
och förkunnelse av evangeliet. Från Sverige deltog Bengt Malmgren som här rapporterar från de
olika evenemangen i Rom med omnejd från 3 - 11 juni
Orsaken till att man samlades var att påven Benedikt XVI, på
samma sätt som hans företrädare Johannes Paulus II gjorde
1998, hade låtit inbjuda alla kyrkliga rörelser och nya kommuniteter från hela världen till att fira pingstaftonens vesper
tillsammans med honom på Petersplatsen.
Förutom att samarbeta med Påvliga rådet för lekmännen för
att organisera denna samling, så anordnade ICCRS
(International Catholic Charismatic Renewal Services) också
flera andliga evenemang från 5 till 11 juni för att göra pingstfirandet till en oförglömlig och än mer fruktbärande fest för
alla pilgrimer som samlats under Karismatiska förnyelsens
baner.

Själva pingstvigilian med den Helige Fadern 3 juni samlade
runt 400.000 personer (mer än dubbelt så många som för 8 år
sedan). Kvällen var en fantastisk demonstration av enhet mitt i
Katolska kyrkans mångfald, och ett tecken på hur den helige
Ande förnyar kyrkan. Påvens tal under vigilian återges i sin
helhet på annan plats i detta nyhetsbrev.
Den 4 juni deltog alla pilgrimerna i pingstdagens mässa med
den helige Fadern på Petersplatsen, därefter samlades man i
Marino nära Rom för ett speciellt pingstfirande. Den karismatiska förnyelsen i Italien hade förberett detta till en strålande
fest fylld av glädje och för att sprida en "pingstens kultur".
Bland talarna märktes ICCRS´ president Allan Panozza, f Tom
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Forrest och den påvliga predikanten, F Raniero Cantalamessa OFM Cap. som talade om Pingstens nåd.
Den 5 - 9 juni hölls en
öppen konferens i Fiuggi
söder om Rom med temat
”Karismatiska förnyelsen
igår, idag och imorgon"
där drygt 1000 delegater
deltog. Talarna som bidrog till konferensen var
antingen ledare från förnyelsens tidiga år eller nu
verksamma ledare inom den internationella karismatiska
förnyelsen, nämligen: Allan Panozza och Biskop Joseph
Grech från Australien; Kevin och Dorothy Ranaghan, F Tom
Forrest och Sr Nancy Kellar från USA; F Diego Jaramillo och
Moyses Azevedo från Latinamerika; F Bart Pastor från Asien; Jean Pliya från Afrika; och Charles Whitehead, Matteo
Calisi och Kim Kollins från Europa.
Det var en stark atmosfär av gemenskap, broderligt utbyte, ömsesidig
uppmuntran och uppbyggelse, av liv
under dessa fyra dagar tillägnade
den helige Ande.
Konferensen bildade samtidigt startpunkten för förberedelsen
inför 40-årsjubileet av Karismatiska förnyelsen i Katolska
kyrkan vilket äger rum i februari 2007. Bland de ekumeniska
gästerna kan nämnas diakonerna Inga Pagreus och Hans
Hemberg från S:ta Clara kyrka i Stockholm och pastor Ulf
Ekman med hustru Birgitta från Livets ord i Uppsala. Ulf vittnade om den omprövning han gjort under senare år när det
gäller synen på andra kristna samfund.
9-11 juni hölls ett speciellt internationellt ledar-symposium. I
detta profetiska symposium med temat “Maturing in the Spirit” deltog c:a 300 inbjudna ledare. ICCRS´syfte med symposiet var att använda tiden till att lyssna till Herren, söka hans
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vilja
och
planer för
den världsvida Karismatiska
förnyelsen
i det nya
årtusendet.

Hänt 2006:
Ekumeniska Alpha- och Beta-kurser anordnades i Tyresö
med medverkan från Den Heliga Familjens katolska församling i Haninge.
AKKS inbjöd till förbönskvällar i Domkyrkan 4 febr. och 6 maj.
Pingst firades i Rom 3 – 11 juni med en rad evenemang. Från
Sverige deltog bl a Bengt Malmgren. Ekumeniska vänner från
både S:ta Clara kyrka i Stockholm och frikyrkliga sammanhang fanns också med där. Se särskild artikel.
Kurs i läkande förbön hölls på Marielund den 19 – 22 juni.
Regi: den ekumeniska själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus. Lillemor Hallin och Kerstin Jonsson medverkade.
Finlands första katolska karismatiska konferens gick av stapeln 8 – 10 september. Pancho Chin A Loi och Lillemor Hallin
deltog från Sverige. Se särskild artikel i detta nummer.
Liv i Anden-seminarier arrangerades i Vår Frus katolska församling i Täby under vårterminen. Under höstterminen fortsatte man med seminarieserien Att växa i Anden. En reträttdag hos Birgittasystrarna i Djursholm ingick. Kerstin Jonsson,
Lillemor Hallin och Ylva Sundin ledde.
Kurs i bön för helande har under hösten pågått i S:ta Eugenia
församling under ledning av Lillemor Hallin.

Faktaruta: förnyelse i den helige Ande
Den karismatiska nåden
Den nåd som karismatiska förnyelsen och pingströrelsen lyfter fram är en gemensam erfarenhet kallad ”dopet i den Helige Ande” eller ”den
helige Andes utgjutande”, åtföljt av en gemensam erfarenhet av de andliga nådegåvorna (se 1 Kor 12). Denna gemensamma erfarenhet av den
helige Ande öppnar vägen för en ”andlig ekumenik” i en levande relation till Jesus Kristus i den helige Andes kraft, på vår fortsatta väg mot
kristenhetens enande.

Historik:
1895: Elena Guerra skriver brev och uppmanar påven Leo XIII
att förkunna livet i den helige Ande för de troende.
1897: Leo XIII, Encyklikan Divinum Illud munus om den helige
Ande samt uppfordran att årligen be en pingstnovena.
1901: Påven förklarar 1900-talet som den helige Andes århundrade och ber hymnen Veni Creator Spiritus för hela kyrkan.
1901: Pingströrelsen föds i USA, Kansas Topeka.
Andeutgjutelsen på Azusa Street, Los Angeles (1906), ledd av
William Seymor gör Pingströrelsen till en världsrörelse.

1998: De unga rörelserna i kyrkan inbjuds av Johannes Paulus II till en
pingstvigilia på Petersplatsen under den helige Andes år.
2001 6 jan: Johannes Paulus II´s apostoliska skrivelse Novo Millennio
Ineunte kommer ut vid jubileumsårets avslutning.
2004: Påven firar pingstaftonens vesper med karismatiska förnyelsens
folk på Petersplatsen.
2006: Påven Benedikt XVI tar upp sin föregångares initiativ att inbjuda
rörelserna i kyrkan att fira pingstaftonens vesper med honom. 400.000
personer samlade på och runt Petersplatsen.

Statistik
1958-63: Påven Johannes XIII saligförklarar Elena Guerra och
ber inför öppnandet av Andra Vatikankonciliet: Gudomlige Ande,
förnya dina under i vår tid som i en ny pingst”
1962-65: Andra Vatikankonciliet. De andliga nådegåvorna erkänns såsom verksamma också i vår tid.
1967: Katolska Karismatiska Förnyelsen börjar i USA

2 miljarder kristna i världen:
1miljard katoliker, minst 12% (120 miljoner) är involverade i
karismatisk förnyelse.
1 miljard icke-katoliker, 40% (400 miljoner) är med i karismatisk förnyelse eller Pingströrelsen.
Under loppet av 100 år har 25 % av alla kristna blivit delaktiga i pingströrelse/karismatisk förnyelse. Karismatiska förnyelsen är den största
förnyelserörelsen inom Katolska kyrkan, i antal större än alla andra
rörelser tillsammans.
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Påven Benedikt XVI till rörelserna samlade på Petersplatsen pingstaftonen 2006:

Den helige Ande ger de troende en skarpare blick för världen...
3 juni 2006 samlades kring 400.000 personer på och runt
Petersplatsen i Rom. Orsaken till att man samlades var att påven
Benedikt XVI, på samma sätt som hans företrädare Johannes
Paulus II gjorde 1998, hade låtit inbjuda alla kyrkliga rörelser och
nya kommuniteter från hela världen till att fira pingstaftonens vesper tillsammans med honom på Petersplatsen. Kvällen var en
fantastisk demonstration av enhet mitt i Katolska kyrkans mångfald, och ett tecken på hur den helige Ande förnyar kyrkan. Påvens
tal under vigilian återges här.

Inledning, hälsning
Ni har i stora skaror kommit till Petersplatsen denna kväll
för att delta i pingstvigilian. Jag tackar er varmt. Ni tillhör
olika folk och kulturer och representerar alla medlemmarna
i kyrkliga rörelser och nya kommuniteter som andligen är
samlade kring Petri efterföljare för att förkunna glädjen i
tron på Jesus Kristus och förnya löftet att vara trogna lärjungar i vår tid.
Tack för ert deltagande, jag vill ge er alla mina hjärtligaste
hälsningar. Mina varma tankar går först till kardinalerna, till
mina ärade bröder i episkopatet och prästerskapet och till
alla ordensmän och ordenskvinnor. Jag hälsar er som är
involverade i en mångfald kyrkliga organisationer vilka är
tecken på den helige Andes aktiva verkan idag bland Guds
folk. Jag hälsar dem som organiserat detta extraordinära
evenemang, särskilt det Påvliga rådet för lekmännen med
biskop Josef Clemens, sekretare och ärkebiskop Stanislaw
Rylko, ordförande, vars hjärtliga ord i början av denna vesper jag är djupt tacksam för.

Referens till mötet pingsten 1998
Ett liknande möte med påven Johannes Paulus II ägde rum
här den 30 maj 1998. Han var en stor evangelist för vår tid,
och han följde er och gav er vägledning under hela sitt pontifikat. Vid många tillfällen beskrev han era sammanslutningar och kommuniteter såsom förutseende, speciellt på
grund av de blir redskap för den heliggörande Anden som
återuppväcker tron i så många kristtrognas hjärtan och låter
dem växa i insikten om den kallelse de mottagit genom
dopet. Han hjälper dem också att vara vittnen för hoppet
fyllda av den kärlekens eld som just den helige Ande tänder
i oss.

Den helige Ande
Låt oss nu på denna pingst-vigilia fråga oss: Vem eller vad
är den helige Ande? Hur känner vi igen honom? Hur kommer vi i kontakt med honom och hur kommer han till oss?
Vad gör han?

Skapar-anden
Kyrkans stora pingst-hymn som inledde vespern: "Veni
Creator Spiritus... Kom helige Ande" ger oss ett första svar.
Hymnen refererar till första verserna i Bibeln där universums skapelse beskrivs i målande bilder. Bibeln säger först
att Guds Ande svävade över kaos, över avgrundens hav.
Världen vi lever i är resultatet av Skapar-anden. Pingsten
är inte bara kyrkans ursprung och därmed på ett speciellt
sätt hennes fest; Pingsten är också en skapelsens fest.
Världen existerar inte av sig själv; den har kommit till genom Guds skapande Ande, genom Guds skapande Ord.
Därför återspeglar Pingsten också Guds visdom. I sin vidsyn och i sina lagars allomfattande logik tillåter Guds visdom oss att uppfatta något av hans skapande Ande. En

vördnadsfull bävan väcks hos oss.
De människor, vilka som kristna tror på Skaparanden blir
varse det faktum att vi inte kan nyttja och missbruka världen
och det materiella efter eget gottfinnande, utan att vi måste
betrakta skapelsen som en gåva som inte har getts till oss
för att förbrukas, utan för att vara Guds trädgård, en trädgård
för människorna att vistas i.
Med blicken på alla de former av rovdrift vi ser på jorden
idag, låt oss lyssna, som vore det till den skapelsens suckan
som Paulus talar om (Rom 8:22); låt oss först förstå apostelns ord, att skapelsen väntar otåligt på att befrias ur sitt
slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn
får när de förhärligas.
Kära vänner, vi vill vara dessa Guds barn på vilka skapelsen
väntar, och vi kan bli dessa därför att Gud har åstadkommit
detta i dopet. Ja, skapelsen och historien väntar på oss, på
män och kvinnor som är Guds sanna barn och handlar som
sådana.
Ser vi på historien, finner vi att skapelsen ofta blomstrade
runt klostren. Precis som vid utgjutandet av Guds Ande i
människornas hjärtan, så återupprättas också skapelsens
Ande på jorden - en glans som har mattats av och stundom
även utsläckts genom det mänskliga barbariet i jakten efter
makt. Samma sak hände omkring Franciskus av Assisi - det
har hänt överallt där Guds Ande genomströmmar själarna,
denna Ande som vår hymn beskriver som ljus, kärlek och
styrka. Så har vi upptäckt ett första svar på frågan vad den
helige Ande är, vad han gör och hur vi kan känna igen honom. Han kommer emot oss genom skapelsen och dess
skönhet.

Anden är kärlek
Men under historiens gång har ett tjockt lager av smuts lagt
sig över Guds skapelse, vilket gör det svårt om inte omöjligt
att uppfatta den som en återspegling av Skaparen, om än
övertygelsen om Skaparens existens spontant kan väckas i
oss på nytt och på nytt vid betraktandet av en solnedgång
över havet, vid en utflykt i bergen eller inför en blomma som
just slagit ut.
Men Skaparen kommer till vår hjälp. Han har kommit in i
historien och talar till oss på ett nytt sätt. I Jesus Kristus blev

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000
Gud själv människa, och det är som om vi genom Jesus får
komma i intim närkontakt med honom. Och då upptäcker vi
något helt oväntat: i Gud finns ett "Jag" och ett "Du". Guds
mysterium är inte total ensamhet, han är kärlek. Om vi genom att betrakta skapelsen får en glimt av Guds skapande
Ande, så tänker vi oss honom kanske som en kreativ konstruktör, en makt som grundlägger universums lagar, men
sedan, liksom vi upptäcker skönheten, så inser vi nu: Skaparen har ett hjärta. Han är kärlek.
Fadern och Sonen är förenade genom den helige Ande i en
kärlekens enhet, till en treenig Gud. Den treenige Guden är
själv den ende Guden.
Genom Jesus får vi en inblick i Guds inre liv. Evangelisten
Johannes uttrycker det så här: "Ingen har någonsin sett
Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern,
han har förklarat honom för oss" (Joh 1:18). Jesus lät oss
inte bara få inblick i Guds inre liv; i honom tog Gud också
steget ut från sin avskildhet för att möta oss människor.
Detta skedde speciellt genom hans liv, lidande, död och
uppståndelse; i hans ord.
Än mera: Jesus nöjer sig inte med att möta oss. Han vill
vara ett med oss. Detta är innebörden i liknelsen om bröllopsgästerna. Jesus vill inte bara att vi skall lära känna honom, utan också att genom honom dras in i Gud. Därför
måste han dö och uppstå, eftersom han då inte längre är
bunden till en särskild plats, men hans Ande, den helige
Ande som utgår från honom kan komma in i våra hjärtan,
och på så sätt blir vi blir förenade med Jesus själv och med
Fadern, den treenige Guden.
Detta är pingst: Jesus, och genom honom Gud själv, kommer till oss och drar oss till honom. "Han sänder ut den
helige Ande" - så säger Skriften. Vilken effekt får detta?
Jag vill först ta fram två aspekter: Den helige Ande, genom
vilken Gud kommer till oss ger oss liv och frihet. Låt oss
titta på båda dessa lite närmare.

Anden - livgivaren
"Jag har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd",
säger Jesus i Johannesevangeliet (Joh 10:10). Liv och frihet eftersträvar vi alla. Men vad är det - var och hur finner
vi "livet"?
Jag tror att majoriteten av människor spontant har samma
begrepp om livet som den förlorade sonen i evangeliet.
Han fick sin del av arvet, och sedan kände han sig fri. Han
ville till sist leva utan tyngden av hemmets plikter. Han ville
ha allt som livet kan ge. Han ville njuta av livet fullt ut - leva,
bara leva, uppfylld av livets överflöd, utan att missa någon
enda sak som livet kan erbjuda.
I slutändan fann han sig själv vakta svin, och han till och
med avundades svinen - hans liv hade blivit så tomt och
värdelöst. Och hans frihet visade sig inte kunna användas
till någonting. När allt människor önskar av livet är att äga
det, så blir det allt tommare och fattigare; då är det lätt att
det slutar med att man söker tröst i droger, genom vilka
man kan upprätthålla en livslögn. Till slut dyker tvivel upp
på huruvida livet verkligen är gott.
Nej, vi finner inte livet den vägen. Jesu ord om liv i överflöd
återfinns i samband med texten om den gode herden. Hans
ord skall förstås i en dubbel kontext. Jesus säger att den
gode herden ger sitt liv. "Ingen tar livet ifrån mig, men jag
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ger det av egen fri vilja." (jfr Joh 10:18). Det är bara genom
att ge sitt liv man kan finna det: Livet finner man inte genom
att försöka äga det. Detta måste vi lära av Kristus; och den
helige ande lär oss att det är en ren gåva, att det är Gud
som ger sig själv. Ju mer någon ger ut sitt liv för andra, av
ren godhet, ju mer överflödande blir livet.
För det andra säger oss Herren att livet utvecklas då vi är
tillsammans med herden som känner betesängarna - platserna där livets källor flödar. Vi finner livet i gemenskap
med den person som är livet själv - i gemenskap med den
levande Guden, en gemenskap vi introduceras i genom
den helige Ande, som i hymnen kallas "fons vivus", livets
källa.
Betesängarna där livets källa
flödar är Guds ord som vi
finner i Skriften, i Kyrkans tro.
Betesmarken är Gud själv
som vi lär känna genom
trons gemenskap i den helige Ande.
Kära vänner, rörelserna kom till utifrån en törst efter sant
liv; de är på alla sätt rörelser för livet. Där livets sanna källa
inte längre flödar, där människor vill äga livet istället för att
ge det vidare, varhelst där människor är beredda att offra
det ofödda livet därför att det tar upp plats i deras eget liv,
där är också andras liv som mest utsatta. Om vi vill skydda
livet, så måste vi först och främst återupptäcka livets källa;
då kan livet i sig själv åter flöda fram i sin fulla skönhet och
storhet; vi måste låta den helige Ande, livets kreativa källa,
ingjuta sitt liv i oss.

Anden ger frihet
Vi har nämnt temat frihet. Den förlorade sonens avresa från
fadershuset handlar just om liv och frihet. Han ville ha livet,
och därför eftersträvade han full frigörelse. Att vara fri i denna mening betyder att göra precis vad jag vill, utan tvång
att acceptera några som helst kriterier utanför mig själv.
Det innebär att helt och hållet följa mina egna önskningar
och min egen vilja. De som lever på detta sätt hamnar
mycket snart i konflikt med andra som också vill leva på
samma sätt. Den oundvikliga konsekvensen av detta själviska sätt att uppfatta friheten är våld och ömsesidig förstörelse av friheten och livet.
Bibeln å andra sidan sätter friheten i samband med att vara
son. Paulus skriver: "Ni har inte fått en ande som gör er till
slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande
som ger söners rätt så att vi kan ropa: Abba! Fader!” (Rom
8:15). Vad betyder detta?
Paulus text utgår från det samhällssystem som fanns på
den tiden, där slaveri existerade. Slavarna ägde ingenting,
och hade därför inget ansvar för samhällets utveckling.
Söner däremot var arvingar till sina fäder, och de var därför
involverade i samhällets fortbestånd och administreringen
av ett gott liv. Eftersom de var fria hade de också ansvar.
Även om vi bortser från den sociala bakgrunden på den
tiden, så är själva principen fortfarande hållbar: Frihet och
ansvar går hand i hand. Sann frihet tar sig uttryck i ansvar,
ett förhållningssätt där man själv tar på sig sin del av ansvar för världen, för sig själv och för andra. Sonen, som
äger allting och i konsekvensens namn också förvaltar och
bevarar det, är fri. Men alla de inomvärldsliga ansvarsområden vi nämnt är partiella, innefattande ett speciellt område,
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Den helige Ande, å andra sidan, gör oss till Guds söner och
döttrar. Anden drar oss in i samma ansvar som Gud själv
har för världen och för hela mänskligheten. Anden lär oss
att betrakta världen, andra människor och oss själva ur
Guds perspektiv. Vi gör inte goda gärningar som slavar,
vilka inte är fria att handla på annat sätt, men vi gör det
utifrån att vi har ett personligt ansvar för världen; därför att
vi älskar sanning och godhet, därför att vi älskar Gud, och
därigenom också hans skapelse. Detta är den sanna frihet
som den helige Ande vill leda oss in i.
De kyrkliga rörelserna vill och måste vara skolor för frihet,
för denna sanna frihet. Låt oss genom dem lära oss denna
sanna frihet, inte en frihet som en slav som skär sig själv
en bit av den gemensamma kakan även om det innebär att

andra blir utan.
Vi vill ha den sanna, stora friheten, arvingarnas frihet, Guds
barns frihet. I denna värld så full av bedrägliga former av
frihet som bryter ner miljön och den mänskliga personen,
låt oss tillägna oss denna sanna frihet som ges genom den
helige Ande; låt oss bygga frihetens skola; att genom våra
liv visa för andra att vi är fria och hur vackert det är att vara
fria på det sätt som tillhör Guds barn.

Anden ger enhet
Den helige Ande som ger liv och frihet ger också enhet.
Dessa tre gåvor är oskiljaktiga från varandra. Jag har redan
talat för länge, men låt mig kort beröra enheten. Vi kan förstå detta genom att närma oss en tes där vår första reaktion är att förkasta den. Jesus sade till Nikodemus, som på
kvällen kom till honom med sina frågor: "Vinden blåser vart
den vill" (Joh 3:8). Men Andens vilja är inte godtycklig. Det
är sanningens och godhetens vilja. Andens vind blåser
därför inte varifrån som helst, än härifrån och än därifrån;
den blåser inte förgäves utan den för oss samman därför
att sanningen enar och kärleken enar.
Den helige Ande är Jesu Kristi Ande, Anden som i kärlek
enar Fadern och Sonen, den ende Guden från vilken han
utgår. Han enar oss till en sådan grad att Paulus kan säga:
"Ni är alla ett i Jesus Kristus" (Gal 3:28). Genom sin vind får
oss Anden att närma oss Kristus. Anden verkar fysiskt, inte
bara subjektivt eller "andligt". Den uppståndne Kristus sade
till lärjungarna, som trodde sig se endast ett andeväsen:
"Det är jag; rör vid mig och se; en ande har inte kött och
ben som ni ser att jag har" (jfr Luk 24:39). Detta gäller för
den uppståndne Kristus genom alla historiska epoker.
Den uppståndne Kristus är inget spöke, han är inte främst
ett andeväsen eller någon som låter sig reduceras till en
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abstrakt idé. Han
förblir inkarnerad det är den Uppståndne som tagit
mänsklig gestalt och som fortsätter
att bygga upp sin
Kropp, och göra
oss
till
hans
Kropp.
Andens
vind blåser vart
den vill, och hans
vilja är förkroppsligad enhet, en enhet som möter världen
och förvandlar den.
I Efesierbrevet skriver Paulus att denna Kristi Kropp som är
Kyrkan har leder (jfr Ef 4:16), och han ger dem namn: de är
apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare (jfr Ef
4:12). Detta illustrerar att Anden genom sina gåvor är
mångfacetterad. Om vi ser till historien, om vi betraktar
denna samling här på Petersplatsen, så inser vi att han
hela tiden inspirerar genom nya gåvor; vi ser hur många
olika kroppsliga manifestationer han ger upphov till och hur
han hela tiden konkret förnyar.
Men i Anden går mångfald och enhet hand i hand. Han
blåser vart han vill. Han gör det oväntat, på oväntade platser, och på sätt som man inte tidigare sett. Och med vilken
mångfald och med vilken fysisk konkretion han verkar! Det
är precis här som mångfald och enhet oskiljaktigt hör samman. Han vill ha er mångfald, och han vill också att ni skall
ingå i den enda kroppen, inlemmade i kroppen - Kyrkan,
med apostlarnas efterträdare och med Petri efterträdare.
Han underskattar inte våra egna ansträngningar att lära oss
umgås med varandra; men han visar oss också att han
arbetar utifrån ett perspektiv som utgår från en kropp och
enheten i en enda kropp. Det är på detta sätt som enheten
får sin styrka och skönhet. Må ni alla medverka till uppbyggnaden av den enda kroppen. Herdarna måste visa
omsorg och vara försiktiga så att de inte släcker ut Anden
(jfr 1 Thess 5:19), och ni skall inte upphöra att förmedla era
gåvor till hela samhället.
Återigen: Andens vind blåser vart den vill. Men hans vilja är
enhet. Han leder oss till Kristus genom sin kropp. "Från
Kristus", säger Paulus, "fogas hela kroppen samman och
hålls ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med
just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela
kroppen till och byggs upp i kärlek". (Ef 4:16)

Den helige Ande inspirerar till evangelisation
Den helige Ande vill enhet, helhet. Därför är slutligen hans
närvaro synlig i entusiasmen att missionera. Var och en
som har upptäckt något som är sant, vackert och gott - den
sanna skatten, den dyrbara pärlan - skyndar sig att berätta
om detta, i familjen, på arbetet, i alla de sammanhang han
befinner sig.
Han gör detta utan rädsla, för han vet att han är Guds adopterade son; utan förutfattade meningar, för allt är en
gåva; utan att tappa modet, för Guds Ande förbereder marken i människornas hjärtan och genom frön som såtts i de
mest skilda kulturer och religioner. Han gör det utan hämmande återhållsamhet, för han vet att han bär på goda nyheter till alla människor och alla folk.
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Slutord, önskan om samarbete, välsignelse och
förbön.
Kära vänner, jag ber er att samarbeta ännu mera, mycket
mera, i påvens universella apostoliska tjänst att öppna dörrarna för Kristus. Detta är Kyrkans bästa hjälp till alla människor, särskilt de fattiga, så att Kristus kan bli hörnstenen i
den enskilda personens liv, i en rättvisare samhällsordning,
i en fredlig samexistens bland världens nationer, på vilken
en genuin civilisation, kärlekens civilisation kan byggas.
Den helige Ande ger de troende en skarpare blick för världen, livet, historien, och gör dem till främjare av det hopp
som aldrig kommer på skam. Låt oss därför be till Gud vår
Fader genom vår Herre Jesus Kristus i den helige Andes
nåd, så att firandet av Pingsten blir till en flammande eld,
en vinande storm för det kristna livet och för hela Kyrkans
mission.
Jag anförtror era rörelsers och kommuniteters böneintentioner åt den högst välsignade jungfru Maria, närvarande i
den övre salen tillsammans med apostlarna; må hon vädja
om bönhörelse inför Gud. Över er alla ber jag om ett utgju-

tande av Andens gåvor, så att vi också idag kan uppleva en förnyad Pingst. Amen!

KATOLSK KARISMATISK SAMLING I FINLAND
Den 8 till 10 september 2007 hölls Finlands första katolska
karismatiska konferens. Platsen var Birgittasystrarnas
vackra och ändamålsenliga kurs- och gästhem Stella Maris
i Koisjärvi, mellan Åbo och Helsingfors. Initiativtagare och
ledare var Lina Joannou-Jyränki. Här följer hennes rapport:

ne av det heliga korsoffret, med sång och lovprisning av vår
Herre och Frälsare. Herrens närvaro under den natt vi avsatte
för tillbedjan gav mig en ny hunger efter att prisa honom ännu
mer och den fyllde mitt hjärta med Hans kärlek till mina bröder
och systrar.

Många runtom i världen bad för vårt första katolska karismatiska möte I Finland med ICCRS’ direktor Oreste Pesare
och fader Renato Tisot. När det startade, på Jungfru Marias
födelsedag, förutsatte jag att det skulle bli en välsignad
konferens, och så blev det också. Jag hade länge bett om
en ny pingst för Finland och detsamma hade många vänner
inom förnyelsen i olika länder gjort.

Efter bönen om den helige Andes utgjutande kände jag på allvar att jag var en del av Guds folk, ett hav av människor som
vandrar mot Solen vid horisonten.

Även om vi var en liten grupp (10 personer när vi började
och 12 när vi slutade) erfor jag att Herren gav oss denna
samling som en gåva, ett tecken på Hans oändliga kärlek
till varje land, som alla är viktiga för Honom. Vi var som i
Övre salen och väntade på den helige Andes utgjutande.

ICCRS´direktor Oreste Pesare
(bilden från ett annat sammanhang)

DVD:n om den karismatiska förnyelsen var en
god introduktion i hur förnyelsen började i Katolska kyrkan och hur den
integrerades där. Fader
Renatos och Orestes
vittnesbörd visade verkligen hur den helige Ande
blåser vart den vill, genom att först röra vid en
människa och sedan leda
henne vidare.

Under bönen för inre läkedom, ledd av fader Renato, kände jag Herrens närvaro
mycket starkt, Hans medlidande och helande beröring av
varje epok i mitt liv; och jag kunde förlåta alla jag mött.
Lovprisningen öppnade mitt hjärta och förenade det med
den himmelska härskaran som upphöjer Treenigheten.
Allra värdefullast var emellertid den dagliga mässan till min-

Detta var en oförglömlig week-end tack vare den helige Ande,
tack vare Oreste och fader Renato med deras övertygande
undervisning och tack vare Lillemor Hallin och Pancho Chin A
Loi från Sverige och deras stärkande närvaro. Det var också en
välsignelse att husets kaplan, fader Frans, var med oss hela
tiden och att Birgittasystrarna tog så väl hand om oss. Det var
ingen tillfällighet att vi var där, vi hade utvalts för att bära frukt.
/Lina Joannou-Jyränki.
_____________________________
Pancho Chin A Loi och Lillemor Hallin deltog från Sverige. Pancho medverkade som musiker, vilket var synnerligen uppskattat. Här några reflexioner av honom:
Andligt sett var detta en stor konferens – trots att den till
antalet deltagare var mycket liten. Vi som var med tog
emellertid emot stora välsignelser från Herren. Det var
en verklig glädje och inspiration för oss alla att delta.
Även de finska deltagarnas vittnesbörd visade detta. Att
dessutom ICCRS´ ordförande Oreste Pesaro och P Renato Tisot kom så lång väg pekar på att Gud själv kallat
dem, att detta möte var ett viktigt steg för förnyelsen i
Finland. Så upplevde även Lillemor Hallin och jag det.
Lina Joannou-Jyränki ska också ha all heder av sitt gedigna
förarbete. Hon har i många år längtat, arbetat och bett för att ett
förnyelsearbete ska komma igång i Finland. Hon behöver allas
våra förböner också för sitt fortsatta arbete.
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Kontaktpersoner för bönegrupper,
ALPHA, Liv i Anden-seminarier:
Bönegrupper:
Göteborg:
Diakon Martin Hägglund, 031-55 23 62,
martin.haegglund@telia.com
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Bra introduktionspaket till
Karismatiska förnyelsen:
Lillemor Hallins: Strömmar av liv, andra reviderade
upplagan. Libris förlag 2006
DVD-film: A New Pentecost–The Catholic Charismatic Renewal. Utgiven av ICCRS 2006

Hagsätra:
Diakon Pancho Chin A Loi, 08-86 72 56,
pancho_chinaloi@yahoo.se
Haninge:
Maria Fischer, 08-777 82 59,
majkasyrkus@yahoo.se
Karlstad:
Colette Johnsson, 054-83 54 83,
colette@worldonline.se
Norsborg (Engelsktalande grupp):
Francisca Balingit, 08-531 796 35
Stockholm Domkyrkan:
Bengt Malmgren, 08-448 01 71
bengt.malmgren@isidor.se
Gruppen träffas i Domkyrkans krypta tisdagar kl 17.30
(efter mässan som är kl. 17.00 i kyrkan)
Stockholm S:ta Eugenia (Engelskspråkig grupp):
Judas Tadeo Cardoso tel 070-3881485
judastcardoso@hotmail.com
Gruppen träffas varje 1:a och 3:e torsdag i månaden
kl 18.30 (efter mässan som är kl. 18.00)
Stockholm, Spanska missionen:
Cecilia Adonis, 08-530 391 54
Täby:
Lillemor Hallin, 08-758 98 82,
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se

ALPHA, Liv i Anden-seminarier:
Liv i Anden-seminarium Stockholm:
Bengt Malmgren, 08-4480171
bengt.malmgren@isidor.se
Liv i Anden-seminarium Täby:
Lillemor Hallin, Kerstin Jonsson, 08-758 98 82
kerstin.m.jonsson@swipnet.se
Alpha-kurser i Haninge:
Karin Pålsson, 073-681 28 43,
karin.palsson@home.se

Lillemor Hallins bok ”Strömmar av liv” kom ut första
gången 1997. Det är en rapport om den helige Andes
verk i vår tid. Den andra reviderad upplagan innehåller

ett helt nyskrivet kapitel om de messiastroende
judarna, som till stor del också är karismatiska .
Författaren sätter in den karismatiska förnyelsen i dess
sammanhang och drar upp de historiska perspektiven
på den helige Andes verkan i kyrkan och historien. Hon
behandlar den helige Ande i Bibeln och i den äldsta
kyrkan, där hon konstaterar att det som kallas Andens
dop och praktiserande av andliga nådegåvor såsom
tungotal, profetia och helande var praxis till början av
400-talet och fick därefter en alltmer undanskymd plats
fram till vår tid, då uppfattningen att detta är en normal
del av det kristna livet åter vunnit insteg genom pingströrelse och karismatisk förnyelse.
1900-talet har kommit att kallas den helige Andes århundrade, och vi får i boken en intressant historisk utläggning om vad som hände kring sekelskiftet 1900 och
framåt. Författarinnan nämner den saliga Elena Guerra, som på tröskeln till 1900-talet uppfordrade påven
Leo XIII att kalla hela kyrkan till ihärdig bön om den
helige Ande. Inför öppnandet av Andra Vatikankonciliet
bad påven Johannes XXII "Gudomlige Ande, förnya
dina under i vår tid som i en ny pingst..." Läsaren får en
beskrivning av framväxten av pingströrelsen och karismatiska rörelser inom de protestantiska samfunden och
inom Katolska kyrkan.
DVD-filmen A New Pentecost–The Catholic Charismatic Renewal har givits ut av ICCRS och är en 30
minuter lång presentationsfilm om den Helige Ande i
kyrkan och framväxten av Karismatiska förnyelsen i
Katolska kyrkan. Samma DVD-skiva innehåller engelsk,
spansk, portugisisk, fransk, tysk, polsk, italiensk och
kroatisk språkversion. Filmen beskriver den helige
Ande i kyrkan, hur förnyelsen börjat och utvecklats under de sista 40 åren samt påvarnas positiva mottagande av förnyelsen.
———
Boken + DVD-filmen tillsammans är en utmärkt introduktion till Karismatiska förnyelsen, filmen kan visas
t.ex. på en församlingskväll eller ges till din kyrkoherde.
Boken kostar 150:- och DVD´n 60:Beställning: se sista sidan.
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EKONOMISK RAPPORT för 2006
AKKS och Evangelisation 2000
Under år 2006 har vi tagit emot kr. 22 150 som gåvor. Vi
tackar varmt för dessa gåvor och för det förtroende ni
visar oss! Bokförsäljning gav kr. 399.
Vi gläder oss över att vi kunde skicka kr. 10 000 till ledarutbildningen inom ”Levande vatten” i Lettland. Till
ICCRS har vi i år skickat kr. 10 000. Kostnaderna för
Crossnet, postgiro och nyhetsbrev har varit kr. 7 759.
(Endast ett nyhetsbrev under 2006.)
AKKS har varken medlemsavgifter eller avgift för nyhetsbrevet. De gåvor som sänds in används för omkostnader samt för att på olika sätt främja evangelisation
och förnyelse. Om någon som läser detta inte önskar
nyhetsbrevet i fortsättningen är vi tacksamma för
besked om detta.
Kerstin Jonsson, kassör

AKKS´ postgiro är 429 79 73 – 2.
Använd gärna det bilagda inbetalningskortet!
www.katolsktfonster.se/akks

Besök AKKS hemsida
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LEVANDE VATTEN I LETTLAND

Som vi berättade redan förra året inledde kommuniteten EFFATA
i Riga 2001 ett nytt och mycket framgångsrikt projekt, ”LEVANDE
VATTEN” för läkedom av människors identitetsrötter. Det gäller
läkedom av människor som vuxit upp under svåra förhållanden,
som utnyttjats sexuellt och/eller psykiskt, och som lider av övergivenhet och förkastelse. Läkedom erbjuds människor från alla
kyrkor och samfund.
Projektet ”LEVANDE VATTEN” har snabbt växt till en egen rörelse, LEVANDE VATTEN LETTLAND. Man organiserar varje år
öppna konferenser på tre dagar för information. Man publicerar
böcker, häften och annat informationsmaterial och man presenterar sitt arbete i radio och TV.
Man har två typer av helande program: ”KORSDRAG” på åtta
veckor och ”LEVANDE VATTEN” på trettio veckor. Det senare är
ett intensivt program med dynamiskt arbete i smågrupper.
Man har från och med 2001 lett sex stycken trettioveckorskurser
och mängder av åttaveckorskurser. Man utbildar både lettisk- och
rysktalande personer till gruppledare och till medhjälpare åt dessa.
20-26 juni 2006 genomförde man en utbildningskurs för 65 personer på en kristen kursgård i Burnieki. EVANGELISATION 2000 i
Sverige bidrog med kr 10 000.- till att kursen kunde komma till
stånd.
Lillemor Hallin Kerstin Jonsson

www.katolsktfonster.se/akks
Där finns mycket mer att läsa än vad som står i detta
brev. Hemsidan uppdateras hela tiden med aktuellt
material.
´
För dig som är engagerad inom förnyelsen finns möjlighet till inloggning för åtkomst av ytterligare material,
bilder, ljudupptagningar och diskussionsgrupper. Kontakta Bengt Malmgren för mer information.

Hope for a New Europe- meditationer
över Johannes Paulus II´s
Ecclesia in Europa

______________________
Isidor Nätverk och Data
Portal: www.katolsktfonster.se
Forum: www.isidor.se/forum
Kyrkans dagliga bön: www.isidor.se/liturgi
Denna lilla bok har getts ut av ICCRS´europeiska subkommitté och består av meditationer över påven Johannes
Paulus II's skrivelse Ecclesia in Europa.
Finns även att tillgå via Internet.
Mer info: Se akks hemsida www.katolsktfonster.se/akks
Beställning: se nyhetsbrevets baksida.

Om någon som läser detta brev inte önskar få det skickat till sig är vi tacksamma för ett
meddelande om detta så att vi kan stryka er från vår utskickslista.
Detta nyhetsbrev kan också erhållas som e-postbilaga. Om någon som läser detta brev önskar erhålla det som
e-post-bilaga istället är vi tacksamma för ett meddelande till AKKS om detta. Ange då er e-postadress.
(Meddelandet kan skickas till AKKS per brev eller e-post. Adressuppgifter finns på nyhetsbrevets baksida.)
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AKKS:

Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse
i Katolska kyrkan i Sverige
c:o Lillemor Hallin, Eskadervägen 26, 3 tr, 183 54 Täby
tel: 08-758 98 82, akks@crossnet.se
www.katolsktfonster.se/akks

AKKS och
EVANGELISATION 2000 Sverige
nyhetsbrev.

AKKS styrelse:

Utkommer med c:a 2 nummer per år.
Redaktionskommitté:
Lillemor Hallin, Bengt Malmgren

Lillemor Hallin, ordf Eskadervägen 26 3tr, 183 54 Täby.
tel: 08-758 98 82 lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se
Bengt Malmgren, v.ordf+sekr Sotholmsv 16, 122 48 Enskede.
tel 08-448 01 71 bengt.malmgren@isidor.se
Kerstin Jonsson, kassör, Eskadervägen 26 3tr, 183 54 Täby.
tel: 08-758 98 82 kerstin.m.jonsson@swipnet.se
Diakon Pancho Chin A Loi, Skyllbergsg 16, 124 71
Bandhagen, tel 08-86 72 56 pancho_chinaloi@yahoo.se

POSTGIRO: AKKS 429 79 73 - 2
Beställ nyhetsbrevet genom att skicka brev eller
e-post till AKKS, akks@crossnet.se
eller via formulär på vår hemsida.

Maria Fischer, Albatrossv 100, 136 66 Haninge,
tel 08-7778259 majkasyrkus@yahoo.se

www.katolsktfonster.se/akks

BOK– och CD-BESTÄLLNING Sänds till AKKS, c/o Hallin, Eskadervägen 26

3tr, 183 54 Täby

e-post: lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se (Glöm ej att ange namn och adress)

Hallin, Lillemor: Strömmar av liv. (Ny upplaga 2006)
En rapport om den helige Andes verk i vår tid.
Författaren sätter in den karismatiska förnyelsen i sitt sammanhang
och drar upp de historiska perspektiven.

Kr 150.- Antal ex:………...

Forrest, Tom: Bön för en ny evangelisation.
Fader Tom Forrest var länge ledare för EVANGELISATION 2000.
Denna bönbok är översatt till en stor mängd av världens språk.

Gratis - Antal ex:............

Hallin, Lillemor: Läkedom i Kristus.
En bok om helande med brett perspektiv - helande genom
gemenskap, medicin och förbön, sakramenten,
Andens tilltal och gåvor…
reapris:

Kr 120.- Antal ex:………...

McDonnell-Montague: Blås liv i nådegåvan.
En inspirerande liten skrift, sammanställd av 13 katolska teologer,
om dopet i den helige Ande och vad Anden kallar och vill leda
kyrkan och oss alla till idag. (finns också som Internet-upplaga)

Kr 25.- Antal ex:….........

—————————————————————————————————————————————
Ytterligare AV-material finns att beställa via Bengt Malmgren, Sotholmsv 16 12248 ENSKEDE, bengt.malmgren@isidor.se :

DVD: A New Pentecost–The Catholic Charismatic Renewal Utgiven av ICCRS.
Flera språk-versioner. Filmen är 30 min. och beskriver utvecklingen av Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.
Lämplig som presentationsfilm om Karismatiska förnyelsen,
t.ex. på en församlingsafton eller att ge till din kyrkoherde.
Kr 60.- Antal ex:…………...

Boken Hope for a New Europe - meditationer över Johannes Paulus II´s
Ecclesia in Europa. Finns även som internet-upplaga. Pris ej satt ännu

Kr xx.- Antal ex:…………...

Video- och ljudupptagningar från pingstevenemangen i Rom 2006 och tidigare konferenser finns att tillgå på förfrågan
till Bengt Malmgren, kan levereras som CD-skiva eller direkt genom login via internet.
För mera information: se vår webb-plats www.katolsktfonster.se/akks

Namn: ................................................................................................
Gatuadress:........................................................................................
Postnummer:............................ Ort:...................................................
(PORTO TILLKOMMER. Inbetalningskort medföljer försändelsen.)

Tel………../……………………….

