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gudstjänst i Pakistan. En 
kristen flicka i den pakistanska 
staden Lahore bär en krona 
under en ceremoni i en kyrka i 
staden. FoTo: k M ChaudaRy, sCanpix  

Pastor ulf ekman, Livets ord och 
diakon inga Pagréus, svenska 
kyrkan, finns bland talarna på 
den katolska karismatiska rö-
relsens konferens som inleds i 
stockholm i dag.

– att bli uppfylld av den helige 
ande handlar om guds kärlek på 
djupet. då finns det inga hinder 
för att älska varandra, säger ar-
rangören Pancho Chin a Loi.

I tolv århundraden har den fun-
nits och sjungits. Den gregorian-
ska hymnen Veni Creator Spiritus 
(Kom, Skaparen, Anden). Sedan 
1901 har den sin särskilda renäs-
sans. Det var då som påven Leo XIII 
förklarade 1900-talet för den helige 
Andes århundrade och Veni Crea-
tor Spiritus fick en särställning. Den 
sjungs ofta i katolska kyrkan. Inte 
bara under pingsten, utan vid kon-
firmationer och biskopsvigningar, 
när barn tar emot Första kommu-
nionen (nattvarden), och när kar-
dinalerna tågar in i Sixtinska kapel-

let för att välja ny påve.
Påvens drag 1901, fem år innan ut-

gjutelsen på Azusa Street, det som 
allmänt ses som den internationel-
la Pingströrelsens födelse, var kan-
ske det frö som femtio år senare 
sprack upp och blev till det som i 
dag är en världsomfattande karis-
matisk rörelse inom katolska kyr-
kan. Enligt rörelsens egna siffror är 
120 miljoner katoliker involverade 
i den karismatiska förnyelsen, eller 
förnyelsen i den helige Ande, som 
den också heter. Den karismatiska 
rörelsen uppges vara den största 
förnyelserörelsen inom katolska 
kyrkan, större i antal än alla andra 
rörelser tillsammans.

Katolska karismatiker finns i dag 
i stora delar av världen, även i Sve-
rige. I dag i Stockholm inleds Nord-
isk karismatisk konferens, med gäs-
ter från flera europeiska länder. 
Bland andra fader Wilfried Brie-
ven, tidigare personlig sekreterare 
åt kardinal Leo Jozef Suenens som 

spelade en stor roll för den karis-
matiska rörelsens framväxt i katol-
ska kyrkan.

– Den karismatiska förnyelsen 
är en del av katolska kyrkan och 
vi är i ständig kontakt med Vati-

kanen. Vi finns i kyrkans hjärta. Vi 
ber om församlingsförnyelse, att 
varje människa får lära känna Gud. 
Det tror vi att man bara kan göra 
med hjälp av den helige Ande, säger 
Pancho Chin a Loi, ordförande i 
Katolsk karismatisk förnyelse i Sve-
rige (KKS).

Det är KKS som anordnar kon-
ferensen, i ekumeniskt samarbe-
te med S:ta Clara kyrkas vänner 
(EFS). Det tre dagar långa pro-
grammet är förlagt dels till S:ta 
Eugenia kyrka, en katolsk försam-
ling vid Kungsträdgården i centrala 
Stockholm, och dels till S:ta Clara 
kyrka, ett stenkast från Stockholms 
Centralstation. Pancho Chin a Loi 
understryker att ekumeniken är en 
viktig del av förnyelsen.

– Vi lär oss att leva ekumeniskt 
och att man kan göra det utan att 
göra avkall på sin katolska tro.

Ulf Ekman, pastor och grundare 
av trosrörelseförsamlingen Livets 
ord, finns bland inbjudna talare. Ett 

självklart val, anser Pancho Chin a 
Loi. Och Ulf Ekman själv säger att 
det var självklart att tacka ja.

– Jag tycker att 
det här är väldigt 
positivt. Det är 
roligt att katoli-
ker engagerar sig 
i karismatisk kris-
ten tro, det finns 
många här som gör 
det, och det tycker 
jag är väldigt roligt, säger han och 
gläntar på vad han kommer att tala 
om under konferensen:

– Jag kommer att tala om den he-
lige Ande som person i Gudomen, 
om mina egna erfarenheter av att 
vara ledd av den helige Ande och 
hur man som lekman kan få an-
vändning av nådegåvorna.

pancho Chin a Loi.
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Fakta: En del av  
en större rörelse

katolsk karis-C

matisk förnyelse i 
sverige (kks) är en 
del av international 
Catholic Charisma-
tic Renewal servi-
ces (iCCRs).

konferensen på-C

går 28–31 oktober. 
inbjudna talare är 
ulf Ekman, inga 
pagréus, sue och 
Charles Whitehead, 
Christof hem-
berger och fader 
Wilfried brieven. 

biskop anders C

arborelius och den påvlige nuntien 
för norden Emil paul Tscherring 
håller pontifikalmässa och alla del-
tagare inbjuds till en diakonvigning 
i katolska domkyrkan.

pancho Chin a Loi arrangerar den katolska karismatiska rörelsens konferens i stockholm som inleds i dag

ulf Ekman.

anders 
arborelius.

inga pagréus.

syMBoL För den heLige ande. 
En brasiliansk flicka i staden pireno-
polis i brasilien, hjälper till att bära 
en figur som symboliserar den helige 
ande under festivalen Cavalhadas.
 FoTo: ERaLdo pEREs, sCanpix 

”Att bli uppfylld av den helige Ande 
handlar om Guds kärlek på djupet”

svenska kyrkan ger ut bok med webböner
nu kommer boken med svenska 
kyrkans digitala böner.

”/be” heter den, boken som inne-
håller böner från Svenska kyrkans 
bönewebb. Bönewebben lansera-
des i augusti 2009 och väckte ge-
nast uppmärksamhet. I dag ligger 
där 35 000 böner, och av dem har 
292 valts ut och publiceras nu i en 
pocketbok.

En del böner är mycket kor-
ta, som denna: ”Fyll mig med din 
kraft glädje och kärlek. Hitta min 
spricka, sippra in.”

Andra är lite längre, exempelvis: 
”Herre, snart brister jag i tusentals 
bitar. Jag är 18 år, en ålder när li-
vet ska leka, men jag känner bara 
hur less jag är på allting. Skolan, 
människorna omkring mig, alla 

krav och förväntningar, den elän-
diga spriten som får mina nära att 
förvandlas till människor jag inte 
längre känner.”

Där finns förtvivlan: ”Herre jag 
är helt knäckt...alla sviker mig och 
jag är ensam på julafton..” men 
också glädje: ”Tack gode Gud för 
att du hörde mina böner!!!”

Bönerna speglar människors 

upplevelser och tan-
kar om livet. Vad man 
oroar sig för, vad man 
älskar eller avskyr eller 
sörjer över.

Boken kommer att finnas till för-
säljning lagom till Allhelgonahelgen, 
och för varje bok som säljs går 15 
kronor till Svenska kyrkans interna-
tionella arbete. kerstin doyLe

Sparpaket kan bli dödsstöt 
för EFS prästutbildning


