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Om CHARIS
Den karismatiska förnyelsen är en ström av nåd i kyrkan. Det är ingen institution eller en rörelse
eftersom den inte är begränsad till en grupp medlemmar och inte har någon grundare eller styrelse. I
stället är den ämnad att föra dopet i den Helige Ande till hela kyrkan. Den framträder i en stor
mångfald av uttryck och syftar till att alla döpta – katoliker och icke-katoliker – mer fullständigt skall
leva ut dopets sakrament. Den karismatiska nådeströmmen inkluderar många realiteter födda av den
Helige Ande, såsom bönegrupper, evangelisationsskolor, tjänster, retreatcentra, radio- och TVstationer etc.
CHARIS grundades på initiativ av påve Franciskus. Målet är att underlätta framväxten av en tjänande
organisation som främjar service och gemenskap genom inrättandet av kontinentala och nationella
gemenskaper (”Services of communion”). Dessa skall inte ha auktoritet över den Karismatiska
rörelsens många realiteter som fortfarande är under behöriga kyrkliga myndigheters jurisdiktion.
Deras roll är inte att besluta och styra utan att samordna i syfte att uppnå större gemenskap genom
hjärtats enhet. CHARIS fungerar som en "bensinstation" på en motorväg där karismatiska realiteter
kan stanna för att vila, dela information och ladda batterierna på sin resa. Målet kvarstår alltid att ge
den Helige Ande första plats och att dela dopet i den Helige Ande med hela kyrkan.

Konferensens syfte
Syftet med konferensen var att välja representanter till ett kontinentalt samordningsteam
(CoCoTeam) och till Europas servicegemenskap. Ungdomsföreträdare skulle också väljas för de olika
organen.
Under valprocessen uppstod utmaningar när det gäller tolkningen av CHARIS-stadgarna, avsaknaden
av "arbetsbeskrivning" för dem som skulle väljas och otillräcklig information om kandidaterna.
Konferensschemat ändrades för att ge tid och utrymme för att lösa dessa problem.
Sverige och de andra skandinaviska länderna har ännu inte någon nationell servicegemenskap.
Medlemmarna i den svenska delegationen kunde därför bara rösta för valet av medlemmar i
Europeiska servicegemenskapen och inte för samordningsteamet. Firas, som är under 30 år, skulle
kunna delta i valet av ungdomsföreträdare.

Andlig dimension
De svenska företrädarna välkomnades varmt. En broderlig atmosfär av vänskap och samarbete
etablerades redan från början och det var lätt att få kontakt och kommunicera med andra deltagare.
Många deltagare inspireras av och lever i Anden. Under lovsångs- och bönetider kunde människor
med profetians gåvor komma för att dela med sig till alla vad de hade fått från den Helige Ande.
Budskapen var alltid stödjande och positiva. Många karismer inklusive tungotal och profetia
manifesterades under mötet. Man kände kraften av den Helige Ande som var tydligt närvarande.

Det var en ekumenisk anda och medlemmar av olika riter och traditioner deltog. En medlem av
servicegemenskapen är missionär från ett protestantiskt samfund.
På lördagen frågade Firas och Ludwig om församlingen kunde be för Sverige. På kvällen, när tillbedjan
var långt framskriden, uppmanade ledaren för lovsångsmusikbandet (Bo) Sveriges representanter att
komma upp på scenen. Ludwig gjorde det och bad om församlingens böner för alla skandinaviska
länder. Den Helige Andes gensvar var mycket starkt och profetiska ord och hänvisningar till skrifterna
gavs:
-

Josua 1:3 (Dominic McDermott)
Josua 1-6 (Teresa Lally)
Var modig
Sverige är redo att ta emot Anden
Sätta upp en Youtube-kanal för Sverige som skulle föra människor samman i ett nätverk
(Damian)

Upptäckter:
Olika gemenskaper: företrädare för olika gemenskaper var närvarande och kunde beskriva och
förklara hur de har organiserat sig och hur de stöder varandra. Vissa gemenskaper består till 100% av
lekmän, medan andra är blandade. Vissa separerar män och kvinnor och andra inte. Blanbd
gemenskaperna fanns Chemin Neuf, Béatitudes, Emmanuel, Sword of the Spirit m.fl.
Personerna på mötet var involverade i olika tjänster som ungdomsarbete, helande etc.
Helandetjänsten gjorde stort intryck på den svenska delegationen. Els Fletcher (som använder inre
helande- och befrielsetekniker från både Unbound och Encounter Ministries) och Dominic McDermott
kom överens om att anordna en korta inre helandesessioner med medlemmar av den svenska
delegationen. Dessa var intensiva, kraftfulla och effektiva.

Luckor i det skandinaviska/svenska laget
De svenska delegaterna träffades några dagar före konferensen och kände inte varandra så mycket.
De kom som representanter för Skandinavien men de hade ett begränsat nätverk utanför sina
respektive församlingar. Medlemmar av det skandinaviska teamet skulle ha haft nytta av att ha en
djupare och längre erfarenhet av den Helige Andes dop.

Nästa steg för Sverige
Efter konferensen kunde följande steg övervägas för att underlätta utbredning av den Helige Andes
dop i Skandinavien:
-

Bygga ett nätverk av karismatiska grupper och gemenskaper med kommunikationskanaler
mellan varandra.
Anordna regelbundna möten online och ansikte mot ansikte för att stärka och fördjupa
relationerna
Identifiera personer med kallelse/karism för befrielsetjänsten och träna par i Unbound eller
Encounter för att understödja bön för inre helande i Sverige.
Inrätta en nationell gemenskapstjänst

Medlemmar i CoCo-teamet erbjöd Sverige stöd för inrättandet av nationell/skandinavisk
Servicegemenskap.
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