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

Nyhetsbrev Februari 2006

JESUS ÄR HERRE!
Den första pingsten ledde till att alla apostlarna stod ute på gator och torg i Jerusalem, där Petrus predikade om
Jesus, den som de låtit döda. Men Gud lät honom uppstå… och gjorde honom till Herre och Messias
(Apg kapitel 2).
Det var inte många veckor sedan Petrus förnekat att han kände Jesus och som apostlarna lagt benen på ryggen
när Jesus dödades. Och nu förkunnade de att han var världens Frälsare, Herre och Messias. Vad hade egentligen hänt?
De hade tagit emot den helige Ande.
Petrus´ predikan grep tag i åhörarna. Orden träffade dem i hjärtat, säger Bibeln. ”Bröder, vad ska vi göra?” frågade de. ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige Ande som gåva”, svarade Petrus.
Den helige Ande hade gjort apostlarna både djärva, visa och andligt kunniga. Nu gjorde han även åhörarna djärva: ”De… lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.”
Idag uppmanar kyrkan oss att ge vidare av vår tro till en omgivning som alltmer lämnar Kristus. Då behöver vi
den helige Ande. Också vi behöver den helige Andes mod, vishet och kunskap. Det är ingen tung plikt att evangelisera. Det är ett spännande äventyr att växa i. Var och en kan göra det på sitt sätt och med hjälp av sina personliga gåvor.
Inom den karismatiska förnyelsen i Sverige söker vi ge möjligheter för var och en att växa i den helige Ande
– genom bland annat gemenskap i bönegrupper, genom förbönskvällar, kurser, konferenser, reträtter och litteratur. Välkommen till det som kan inspirera just dig.
AKKS genom Lillemor Hallin
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Fira pingst i
Rom 2006
- se sid 5 -

P Raniero Cantalamessa, på
uppskattat Sverige-besök.
P Cantalamessa hade retrtätt med
stiftets präster, hade en öppen
reträtt-dag i Domkyrkan och föreläste på ekumeniskt möte.
- läs mera sid 3 -
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Hänt 2005

Program 2006:

- I Tyresö och i Täby/ Danderyd hölls under året ekumeniska Alpha- och Beta-kurser med medverkan från
resp katolska församlingar.
- Böndagar för förnyelse och evangelisation hölls i
Hel. Trefaldighets kyrka i Järfälla 2 april och 26 nov.
- Inspirationsdagar för bönegrupper och andra
intresserade anordnades på stiftsgården Marielund 5 – 8 maj under ledning av syster Nancy Kellar SC från New York och AKKS.
(läs mera sid 6)

•
•
•
•
•
•
•
•

- Kurs i läkande förbön hölls på Marielund den 20 –
23 juni. Regi: Helhet genom Kristus i samverkan med
S:ta Maria katolska folkhögskola.

•

- Den brinnande busken, en bönekallelse för kyrkan och världen, startade i
Sverige den 6 maj. Man bad under nio
dagar för olika intentioner, bl a för kyrkans förnyelse i den helige Ande, kristen
enhet, den nya evangelisationen, den
mänskliga civilisationens förnyelse och de kristnas
engagemang i samhället. Novenan avslutades pingstaftonen den 14 maj med mässa och förbönskväll i
domkyrkan, där olika bönegrupper medverkade.

•

- Inre och yttre
helande, reträtt
under ledning
av fader Joseph
Bill från Indien,
genomfördes på
Marielund 18 –
25 sept. Inbjudare var biskop Anders Arborelius
och arrangör var
Biskopsämbetet.
- Maria-dagar arrangerades av föreningen Maria Regina Caeli i S:t Lars kyrka i Uppsala 21 – 22 oktober.
- Det eukaristiska året avslutades den 29 – 30 okt i
domkyrkan. 29 okt firade SUK mässa tillsammans
med biskop Anders Arborelius. Därefter följde tillbedjan hela natten, varvid olika grupper, bl a AKKS, ansvarade för vissa pass av bön, sång mm.
30 oktober följde de katolska rörelsernas mässa tillsammans med biskopen.
- 12 november ordnades åter en förbönskväll i domkyrkan med föregående mässa. Olika bönegrupper
medverkade på teman som ovan (se Den brinnande
busken).

•

Kalender Sverige:
Lörd 4 febr Förbönskväll i Domkyrkan
Tisd 14 febr Kurs Nytt liv i Anden börjar i Täby (sid 8)
Lörd 6 maj Förbönskväll i Domkyrkan
19 – 22 juni Kurs i läkande förbön, Marielund (sid 8)
7 – 8 okt Mariadagar i Uppsala (sid 8)
Kalender Danmark:
Sönd 12 febr Helandemässa + Seminarium: Helande av
familjeträdet, Tåstrup
17 – 19 mars Seminarium om helade relationer, Tåstrup
26 – 28 maj Bibelskola om lärjungaskap + praktik av
Andens nådegåvor
Sönd 25 juni Helandemässa + Seminarium: Helande av
familjeträdet
20 – 22 okt Bibelskola om lärjungaskap + praktik av
Andens nådegåvor
Två danska pilgrimsresor till Medjugorje 1 – 8 maj och
28 okt – 4 nov
Mer info om samtliga danska evenemang:
Maria Truelsen, tel +75 12 64 02, mariatruelsen@mail.tele.dk
Eva Vinther, tel +43 52 36 07, eva.vinther@comxnet.dk

•
•
•
•
•
•
•

Kalender övrigt internationellt:
25 – 29 april Azusa Street 100 år, Los Angeles
(se www.azusastreet100.net)
1 – 8 maj Pilgrimsresa till Medjugorje (dansk)
17 – 21 maj Internationellt seminarium om cellgruppsystem, Milano (se www.santeustorgio.it)
3 – 11 juni Fira Pingst i Rom! (se sid 5)
9 – 16 sept Pilgrimsresa till Medjugorje (svensk, annons
sid 9)
28 okt – 4 nov Pilgrimsresa till Medjugorje (dansk)
Ekumeniska Alpha- och Betakurser anordnas i Tyresö.
Information: Karin Pålsson. Tel. 073-681 28 43.
E-post: karin.palsson@caritas.se
Mer information om arrangemangen på vår hemsida
www.katolsktfonster.se/akks
Och genom AKKS

Förbönskvällar i Domkyrkan,
Stockholm
Inbjudare: AKKS
Lördagarna 4 febr och 6 maj kl 18 – c 21
(domkyrkans ordinarie mässa firas kl 17.00)
Information: Bengt Malmgren, Lillemor Hallin.
Alla bönegrupper är välkomna att medverka.
Bestäm er för ett tema som ni vill be för.
Formen kan vara bibelläsning, sång, bön osv, kanske c 10-15 min.
När ni bestämt er att medverka, kontakta Bengt eller Lillemor, som
planerar mötet.
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P Raniero Cantalamessa på nytt Sverige-besök januari 2006:
Att fyllas med helig Ande är att fyllas med Guds kärlek.
Den helige Ande är elden som brinner i treenigheten.
Det påvliga hushållets predikant, kapucinmunken och prästen f Raniero Cantalamessa har varit i Sverige under januari på inbjudan av biskop Anders Arborelius. Han har hållit en veckolång reträtt med stiftets präster och diakoner
på Mariadöttrarnas kloster vid Omberg och den 14 januari höll han en reträttdag öppen för allmänheten i Katolska Domkyrkan.
Han har också hunnit föreläsa på en ekumenisk konferens med många tillresta deltagare från olika samfund på slottet Bjärka Säby. Fader Cantalamessa
prioriterar ekumeniken, han måste säga nej till många inbjudningar, men inbjudningar från andra samfund tackar han alltid ja till.
I Domkyrkan sade f Cantalamessa att det är viktigt att alla kristna får uppleva
en personlig pingst i sina liv, precis som lärjungarna den första pingstdagen. I
en betraktelse över Apostlagärningarnas andra kapitel uppmuntrade han
reträttdeltagarna i Katolska domkyrkan att med öppenhet och förväntan öppna sina hjärtan för allt vad Gud har i beredskap för dem. Pingst-erfarenheten,
mottagandet av den helige Ande är det som ger liv och kraft åt vårt kristna liv.
diakon Pancho Chin a Loi tillsammans
med f Cantalamessa

Fader Raniero var länge verksam som professor vid universitetet i Milano,
som språkman och teolog. I slutet av 70-talet blev han av en god vän inbjuden till karismatiska möten, som han inledningsvis var mycket skeptisk till. Han är nu en portalfigur inom katolska
kyrkan för den karismatiska förnyelsen och återkommer ofta i sin undervisning till hur viktigt det är att bejaka den
helige Andes liv och gåvor. För tjugofem år sedan började han ifrågasätta sitt liv som akademisk lärare och bestämde sig efter samråd med sin prior att sluta. Han ville ägna sig åt förkunnelse. Strax därefter fick han erbjudandet av
Johannes Paulus II att bli förkunnare i det påvliga hushållet, en tjänst som han fortfarande upprätthåller under den
nuvarande påven. Sedan tolv år är f Raniero med i den dialog som pågår mellan katoliker och pingstvänner.
Läs mera på vår hemsida www.katolsktfonster.se/akks Där finns också länkar till böcker ur f Cantalamessas rika
författarskap. Nedan finns en artikel översatt med tillstånd från vår syster-tidskrift i England, Good News.
bema

VARFÖR BEHÖVS DEN KARISMATISKA FÖRNYELSEN?
Ur ett föredrag av P. Raniero Cantalamessa OFM Cap, hållet i England 2005. Good News Jan/Febr 2006.
Översatt och förkortat av Kerstin Jonsson

Dopet i den Helige Ande är den karismatiska förnyelsens stora gåva. Vi behöver uppfyllas –
och då och då fyllas på igen - med Helig Ande. Därför
är det mycket viktigt att förstå vad dopet
i Anden verkligen är. Jesus sade till apostlarna innan
han lämnade den här jorden: ”Johannes
döpte med vatten, men ni skall bli döpta med Helig
Ande om bara några dagar.” (Apg. 1:5)
Det räcker med att se vad som hände några dagar
senare för att förstå vad dopet i den Helige Ande är.
Vad var det som hände? Pingst. Dopet i Anden ÄR
pingst. För apostlarna var det den första pingsten; för
oss är det en ny pingst.
Det handlar inte om en idé utan om erfarenhet. Vi får
själva vara med om det som andra erfarit. Detta innebär en ny början, för det är bara när vi tar emot verkligheten som något händer med oss.
Kom ihåg vad som hände på pingstdagen. Det kan

jämföras med det som händer i eukaristin. I mässan
upprepar kyrkan inte bara Jesu ord och handlingar vid
den sista måltiden. När handlingarna och orden görs
och sägs av en vigd präst händer undret igen och minnet blir NÄRVARANDE. Samma sak händer när vi upprepar pingstberättelsen. Det är inte något sakrament,
men verkligheten är densamma.
Om denna händelse upprepas av en skara troende i
bön och förväntan händer undret igen. Detta är det tillfälle då kyrkan grundades. Därför är det viktigt att denna
händelse i Bibeln alltid hålls fram.
När Herren skall göra något mycket viktigt föregås det
alltid av tecken och ljud för att dra till sig uppmärksamhet. Detta hände vid skapelsen, vid bebådelsen, uppståndelsen, pingsten. Och det kommer naturligtvis att bli
så också vid den andra tillkommelsen. När Gud skall
göra en av sina viktigaste handlingar i frälsningshistorien, sänder Han tecken och ljud för att göra apostlarna
uppmärksamma på denna viktiga och centrala händelse.
Forts nästa sida...

Sida 4
… Cantalamessa forts

Det var två tecken. De hörde något .. en kraftig vind.
Apostlarna visste att vind och ande är samma ord (på
grekiska ´ruah´). Vinden är en symbol för Guds makt.
Vinden kan anta många former; ibland är den så stark
att den rör upp oceaner. Ingen kan hejda vinden. Vi
kan lagra elektricitet, men vi kan inte lagra vinden.
Detta visar hur dåraktigt det är om vi försöker kontrollera Anden. Vinden kan också vara mycket mild, som
vår andedräkt. Om vi slutar andas dör vi. Vinden är en
symbol för kraft, mildhet, närhet till Gud. Den finns
både inuti oss och utanför.
De såg någonting … tungor som av eld. Detta hade
betydelse för apostlarna. Johannes döparen sade:
”Jag döper er med vatten, men han som kommer efter
mig skall döpa er med Helig Ande och eld.” Elden är
symbolen, Anden är verkligheten. Efter påsken andades Jesus på dem och sade: ”Ta emot Helig Ande”.
Åter använde han bilden av andningen. Vinden är
Guds kraft och Anden är Guds renande kraft. Hetta
och eld kan rena. Apostlarna väntade under tystnad.
De var redo; tecknen hade kommit; och nu till verkligheten. Det är lätt att hoppa över den centrala meningen här: ”De fylldes alla av Helig Ande.” (Hur ofta har vi
inte hört eller läst dessa ord utan att något händer
eftersom vi inte förväntade oss att något skulle hända?!)
De fylldes alla av Helig Ande. Vad betyder det? Från
teologin vet vi att den Helige Ande är Guds kärlek.
Den Helige Ande är den kärlekens flamma som brinner mellan Fadern och Sonen och som är så verklig
att den är en person. I stället för kärlek skulle vi kunna
använda ord som liv, glädje, tacksamhet etc. ”De fylldes av Helig Ande = de fylldes av Guds kärlek.” De
blev totalt indränkta i Treenighetens liv. Dörren öppnades och ett Niagarafall av Guds kärlek flödade över
dem.
Min egen erfarenhet av Andens dop var att jag då för
första gången blev djupt medveten om vad det innebär att vara älskad av Gud. Det var också apostlarnas
erfarenhet vid pingsten.
Vi vet, också på ett mänskligt plan, att endast kärleken medför lycka. Tänk er apostlarnas lycka! Tänk er
den underbara glädjen i Marias ansikte när hon såg
dem förkunna sitt eget Magnificat. Liksom Maria öveskuggas apostlarna nu av kraft från höjden. Det är en
direkt parallell mellan Maria/bebådelsen/Magnificat
och det som hände med apostlarna vid pingsten. Lukas gör den anknytningen när han i sitt evangelium
berättar om bebådelsen och i apostlagärningarna berättar om apostlarnas erfarenhet vid pingsten. Guds
kärlek är inte bara en belöning, en bekräftelse, den är
mycket mer. Den är en objektiv verklighet, något som i
Nya testamentet kallas ”ny födelse”, ”kärlek” eller ”nytt
hjärta”. Teologin kallar det saliggörande nåd. Detta
betyder att man tar emot Treenigheten. Att de fylldes
med Helig Ande innebär att de fylldes med Treenighe-
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ten. Detta kräver en förklaring. Låt oss gå tillbaka till början av berättelsen. ”När pingstdagen kom … ” Pingsten
var liksom påsken uppfyllelsen av en profetia. Allt som
hände Jesus hade förutsagts av profeterna för att visa att
han verkligen var Messias.
I det gamla förbundet var pingsten ett tillfälle då man offrade till Gud av markens gröda. Senare blev det tillfället
då man firade lagen, mot bakgrund av de tio buden på
berget Sinai. De firade det gamla förbundet då Israel valdes till ett heligt
”Kristendomen är en NÅDENS folk, ett utvalt
folk. I dag firar
religion”. Kristendomen skiljer sig från alla världens religi- judarna pingsten
som Tora-festen
oner i detta: de flesta religio(Tora = den hebner talar om vad man får och
reiska
bibeln,
inte får göra om man vill kom- Gamla testamenma till Gud. Kristendom är
tet). De offrade
INTE vad vi gör för Gud, utan
ett lamm och 50
vad Gud har gjort för oss. ”
dagar senare fick
Mose lagen på
stentavlor. 50 dagar efter långfredagen skriver Guds
finger på nytt en lag, inte på sten, utan på människors
hjärtan.
Den Helige Ande är den nya lagen. Hesekiel skriver: ”Jag
skall göra ett nytt förbund med mitt folk. Jag skall skriva
min lag i deras hjärtan. ”… ”Med min egen ande skall jag
fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er
till mina stadgar och lever efter dem.” (Hes. 36:27) Det är
först när vi tagit emot Anden som vi kan göra detta. Paulus skriver i Romarbrevet 8 i sin stora dikt om den Helige
Ande: ”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som
tillhör Kristus Jesus. (Rom. 8:1) I dag finns det fortfarande miljoner människor som söker och längtar efter de
goda nyheterna. Andens lag är naturligtvis Guds kärlek,
det nya budet som sammanfattar alla lagar och profeter.
Vilka är de yttre tecknen?
•
Anden befriar oss från fruktan till frihet
•
Paulus säger att vi inte längre har en slavs hjärta
utan en sons/dotters hjärta.
•
En grundläggande och radikal förändring sker i
människan
Anden önskar att vi skall fulländas, han vill främja all vår
jordiska glädje. Han vet bättre än vi själva vad verklig
glädje är. Vår gamla bild av Gud som glädjedödare och
motståndare förstörs gradvis och Gud framträder mer
och mer för oss som Abba, pappa, Fader. När vi kan vända oss mot Gud och säga Abba, Fader, är vi födda på
nytt vilket innebär att upptäcka Faderns kärlek. Från och
med nu kommer vårt kristna liv att förändras, inte på
grund av fruktan för straff utan av hängivenhet. Det finns
två slags lagar: Yttre lagar, bud, föreskrifter, samhälleliga
förordningar etc. Dessa måste man lyda, annars blir man
straffad. Inre lagar, å andra sidan, fungerar genom sin
dragningskraft, inte genom att fösa oss eller dra oss. Vi
handlar inte på grund av fruktan, utan med glädje och
entusiasm. ”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina
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bud.” (Joh. 14:15) Vi lyder Gud helt och fullt därför att
hans kärlek gläder oss så mycket. Detta är ett nytt sätt att
leva som kristen.

grepp från Gamla testamentet. De har inte förstått
övergången från lag till kärlek. Vi får aldrig tröttna på
att upprepa:

Detta är det viktigaste som den karismatiska förnyelsen
har att ge till Kyrkan. Människor dras till den av kärlek,
och inte av plikt eller rädsla för straff.
•
Vi växer av kärlek, inte av fruktan
•
Sakramenten blir levande för oss
•
Gud blir vårt liv och vi vill leva i Hans kärlek

”Kristendomen är en NÅDENS religion”. Kristendomen
skiljer sig från alla världens religioner i detta: de flesta
religioner talar om vad man får och inte får göra om
man vill komma till Gud. Kristendom är INTE vad vi gör
för Gud, utan vad Gud har gjort för oss. Alltså är det
tacksamhet och inte tvingande regler som utgör grunden för den kristna moralen. Detta är långtifrån klart för
alla. Vi behöver den karismatiska förnyelsen för att
hålla oss levande, för det finns fortfarande miljontals
människor som väntar på att få höra detta budskap.

Utan detta kan vi leva utifrån vilka idéer som helst om
Gud. Människors olika idéer om saker och ting spelar stor
roll i Kyrkan. Man har gjort en studie i Frankrike för att se
hur Gud framställs i Kyrkan i dag. Det är en deprimerande
läsning. Många kristna lever fortfarande med ett Gudsbe-

Hemsida: www.cantalamessa.org

Fira Pingst i Rom!
3 juni: Pingstvigilia med påven Benedikt på St Petersplatsen (öppen för alla)
4 juni: Pingstfirande, ”Min själ prisar Herrens storhet”, på en arena i Rom
(anmälan krävs)

5 – 9 juni: ”Katolsk karismatisk förnyelse igår, idag och i morgon”, Konferens i Fiuggi
(anmälan krävs)

9 – 11 juni: Pilgrimsresor till Assisi eller San Giovanni Rotondo
(anmälan krävs)

Arrangör: ICCRS, Palazzo della Cancelleria, 00120 Vatican City, Europa.
Tel: +39 - 06.69.88.75.38 eller 06.69.88.75.65
E-post: info@iccrs.org, www.iccrs.org
Info även genom AKKS.
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Inspirationsdagar med sr Nancy Kellar på Marielund
5 – 8 maj hade AKKS inbjudit sr Nancy Kellar, priorinna i House of Prayer i Scarsdale, New York att leda inspirationsdagar
om den helige Ande på stiftsgården Marielund. 25 personer
deltog, bl a en stor grupp ledare inom rörelsen Bön för äktenskap och familj.

Så är det med många kristna. De vet inte vilka de är och vad
de äger inom sig. Vi har alla tagit emot den helige Ande när vi
döptes, men många vet inte om vad de tagit emot. Ofta är de
som döps för små för att fatta det. Men inte ens som vuxna får
de veta vad de tagit emot. Man har aldrig undervisat dem om
det, som man gjorde under de tre första århundradena i
kristenhetens historia. Vi är inte förväntansfulla som de tidiga
kristna var inför dopet. Många kristna i vår tid måste därför
förlösas i den helige Ande. De måste hjälpas att ta steget in i
det liv som finns inom dem.
Vi har löften förknippade med detta att ta emot den helige
Ande. Vi har löftet om personlig förnyelse av hela vårt liv, förnyelse av gemenskapen och förnyelse av vår tjänst. Vi behöver den helige Ande för att kunna bära frukt i alla dessa sammanhang.

Sr Nancy är en kraftfull, inspirerande och humoristisk pedagog. Hon har varit ledare för ICCRS, den katolska karismatiska förnyelsens inspirationscentrum i Vatikanstaten. I många år
har hon rest världen runt, undervisat om den helige Ande och
hjälpt människor att också verkligen öppna sig för Anden. Här
ett litet prov på hennes härliga, pedagogiska bilder:

Många kristna lever ett förlamat kristenliv. Vi kan jämföra dem
med en liten örnunge som förlorat sin mamma.
En bonde hittade ungen i ömkligt skick och lät den bo bland
sina kycklingar. En höna tog hand om den, och där gick den
och pickade frön med de andra kycklingarna. Men örnungen
växte och växte – och fortsatte att picka frön. Vid ett tillfälle
frågade någon bonden: ”Men hur kan du ha en örn bland hönsen?” Bonden svarade: ”Det går alldeles utmärkt. Den vet
faktiskt inte om att den är en örn.”
Efter detta tog bonden upp örnen på ett berg. När fågeln kände luften under vingarna började den flaxa litet tveksamt. Och
efter en stund flög den.

För att kunna bli förlösta i den helige Ande måste vi vara förväntansfulla och öppna, så att vi kan ta emot alla Guds underbara gåvor. Förväntan gör att våra behållare växer. Det är inte
mycket glädje med att be om mer av den helige Ande och så
komma med en liten fingerborg som Gud ska fylla. Det är heller ingen idé att komma med en större behållare som kanske
är full med en massa bråte, som vi inte vill – eller kanske inte
kan – göra oss av med. Förväntan på den helige Ande gör att
vi låter oss tömmas för att få stora behållare, så kan ta emot
hela Guds fullhet.
Utvärderingen av kursen
var mycket
positiv. En av
deltagarna
skrev efteråt:
”Tack för en
underbar
kurs i andlig
vägledning.
Jag är övertygad att jag
inte kom dit i egen kraft. Gemenskapen, kursinnehållet, boendet, naturen, maten – allt var fantastiskt bra, så jag längtar
tillbaka. Igår var det bön för äktenskap och familj i min församling. Jag bad med en kraft och glädje som aldrig förr.”
Lillemor Hallin

Kontaktpersoner för bönegrupper, ALPHA, Liv i Anden-seminarier:
Göteborg: Martin Hägglund, 031-55 23 62, martin.haegglund@telia.com
Hagsätra: Pancho Chin A Loi, 08-86 72 56, pancho.chinaloi@chello.se
Haninge: Maria Fischer, 08-777 82 59, majkasyrkus@yahoo.se
Karlstad: Colette Johnsson, 054-83 54 83, colette@worldonline.se
Lidingö: Gullan Bernhard, 08-765 81 15
Norsborg, Engelsktalande grupp: Francisca Balingit, 08-531 796 35
Stockholm: Bengt Malmgren, 08-448 01 71, bengt.malmgren@isidor.se
Stockholm, Spanska missionen: Cecilia Adonis, 08-530 391 54
Täby: Lillemor Hallin, 08-758 98 82, lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se
Alpha-kurser i Haninge: Karin Pålsson, 073-681 28 43, karin.palsson@home.se
Liv i Anden-seminarium Täby: Lillemor Hallin, Kerstin Jonsson,
08-758 98 82 kerstin.m.jonsson@swipnet.se

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000
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Evangelisation är en process
- Lillemor Hallin -

Alla kristna är kallade att evangelisera – män och kvinnor, vuxna och barn, familjer och ensamstående, ordensfolk, präster, biskopar och inte minst påven – alla
är kallade. Men vad innebär då evangelisation? Och
hur gör man?
Evangelisation är att förmedla det glada budskapet om
Guds rike, om Faderns kärlek, om frälsning och befrielse genom Jesus Kristus, om livet i den helige Ande.
Och det ska ske i kärlek, inte i aggressivitet. Ett sätt att
starta kan då vara att utveckla relationer, så att man
kan börja tala om andliga ting tillsammans. Du kan
kanske så småningom berätta om din egen relation till
Kristus och om vad bön betyder för dig. Du kanske kan
be litet enkelt och stilla för den här personens problem
tillsammans med henne. Många blir oerhört berörda av
detta. Många har aldrig hört en bön, än mindre mött
någon som bett för dem och med dem. Man kan berätta om evangeliet, men då helst på ett personligt sätt,
vad det betyder för dig och ditt liv.
Men även de kyrksamma behöver evangeliseras. Där
kommer predikan in, ja, alla sakramenten. Biskop Anders Arborelius framhåller i sin ledare Eukaristi och
evangelisation i Stiftsbladet (juni 2005), hur mötet med
Kristus i eukaristin ger kraft och glädje att vittna om
Kristus i vardagens alla möten med andra människor.
Vi måste bli mer medvetna om vår plikt att dela med
oss av vår tro till alla dem som söker, säger han. Evangelisation måste bli allt viktigare för oss… i ett samhälle där Gud blivit alltmer bortmotad.

är en viktig sak. Påven Johannes Paulus II talade i alla
sammanhang både om behovet av evangelisation och
behovet av re-evangelisation. Här har vi katekesundervisningen, bibelstudiegrupper och reträtter. Vi har våra
bönegrupper, Liv i Anden-seminarier, Alpha-kurser och
kurser i Läkande förbön där människor tränas till lärjungar. ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”, sade Jesus
till sina apostlar innan han återvände till Fadern. Den
uppmaningen gäller oss alla, efter vars och ens möjligheter och livssituation. Att göra lärjungar. Och vilket är
lärjungens mål? Jo, att bli alltmer lik sin Mästare för att
så småningom själv kunna bidra till att forma nya lärjungar.
Låt oss tänka oss att du under ett års tid leder en enda
person till andlig mognad, till att verkligen bli en Jesu
lärjunge, en som är förankrad i kyrkan och som själv
kan uppmuntra och leda någon annan att bli lärjunge.
En enda person – men det är ju bara en droppe i havet
tänker du kanske. Nej då! Nästa år kan ni då vara två
som fostrar var sin ny lärjunge. År 3 är ni fyra stycken,
år 4 är ni åtta stycken. År 10 är ni 1 024 stycken som
tränar var sin lärjunge, år 20 är ni 1 048 576 stycken. År
29 skulle ni, enligt denna matematik, vara 536 miljoner
för att år 30…!!! Det skulle inte dröja länge förrän hela
världen var fylld av lärjungar till Jesus!
Vad väntar vi egentligen på?

Mycket av det många av oss redan gör är evangelisation – eller re-evangelisation av katoliker, vilket också

Faktaruta: förnyelse i den helige Ande

Millennio Ineunte kommer ut vid jubileumsårets avslutning.

Lite historik:

2004: Påven firar pingstaftonens vesper med karismatiska rörelsen på
Petersplatsen.

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.
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
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

Lite statistik
2 miljarder kristna i världen:
1miljard katoliker, 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.

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.
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Nytt liv i Anden

Kurs i läkande förbön

Denna kurs utgör en genomgång av trons grunder och
syftar till ett radikalt möte med evangeliet. Den vänder sig
till alla som vill lära känna Jesus Kristus och den helige
Ande ännu bättre. Deltagarna mediterar och ber dagligen
15 min med hjälp av handledningen Nytt liv i Anden. Bikt
och själavårdande samtal ingår i kursen.

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.

Följande tisdagar kl 19.30 – c 21
(18.30 mässa, 19 kaffe/te):
14 febr, 14 mars, 28 mars,
11 april, 25 april, 9 maj och 23 maj.
Vårfrukyrkan i Täby. Tåg från Stockholm Östra (vid Tbanestationen Tekniska högskolan) till ROSLAGS NÄSBY (alla tåg utom till Näsby Park).
Kyrkans adress: Konvaljevägen 4. 2 minuters gångväg
från stationen.
Ledare: Lillemor Hallin och Kerstin Jonsson.
Kursen har getts tusentals gånger över hela den katolska
världen och många gånger i Sverige sedan 1976.

19-22 juni
stiftsgården Marielund på Ekerö
Arr: den ekumeniska själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus i
samverkan med Marielund.
Ledare: Roland Perhamn, pastor i Evangeliska frikyrkan, Lillemor
Hallin och Kerstin Jonsson, Katolska kyrkan samt Carol och Ingrid Winninge, Evangeliska frikyrkan. Se vidare bif folder.
Info och anmälan: Stiftsgården Marielund, Pl 208, 178 53 Ekerö.
Tel 08-560 200 16.
Fax 08-560 205 78. marielund@katolskakyrkan.se
www.marielund.org
Info även genom Helhet genom Kristus, tel/fax: 019-58 20 06,
info@helhetgenomkristus.nu www.helhetgenomkristus.nu eller
genom Lillemor Hallin.

Mariadagar
7 – 8 oktober
S:t Lars församling, Uppsala
Arr: Föreningen Maria Regina Caeli
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.
eller Aina Larsson, Börjegatan 25 D, 752 29 Uppsala. Tel 018-50 82 93.

Surfa in på Katolskt Fönster

www.katolsktfonster.se
Din port till den katolska världen
•

•
•

Nyheter och information om
karismatiska förnyelsen,
och katolska kyrkan
Diskussion, kommentarer
Länkar
Isidor Nätverk och Data

Brev från ICCRS
Tack alla ni som skickat pengar till AKKS under 2005.
Från ICCRS, den katolska karismatiska förnyelsens
inspirationscentrum i Vatikanen, har vi fått följande
brev som tack för det bidrag som vi, med er hjälp, sänt
till dem:
Vatikanstaten den 12 januari 2006
Kära Lillemor
Vi är mycket tacksamma till dig och till AKKS för ert
svar till ICCRS och för er generösa gåva på SEK 20
000 efter den appell som ICCRS´ ordf Allan Panozza
gjorde för ICCRS´ räkning.
ICCRS befinner sig verkligen i en mycket svårt finansiellt läge och kan inte genomföra de viktiga uppdrag
som Herren har kallat oss till i den världsvida förnyelsen. De flesta av våra åtaganden har vi tvingats inhibera pga vår finansiella situation.
Ert bidrag kom i rätt tid och er gåva kommer att hjälpa
oss en bra bit att klara av en del av våra plikter.
Må Herren belöna er och välsigna er för er generositet
när det gäller att stödja Hans Rike och att hjälpa
ICCRS att leva upp till sina mål.
Gud välsigne er alla
Er i Kristus
Oreste Pesare,
Direktor

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000
Pilgrimsresa till Medjugorje
9 – 16 sept
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CARL GUSTAF STENBÄCK DÖD

Pris från Stockholm: c kr 6 100 (inkl flygresa, buss
+ logi med halvpension)
För anmälan: sätt in kr 1 000.- på pg nr 795746-7
(Berit Hanell). V g skriv Medjugorje + namn,
adress och telefon tydligt på talongen.
Vidare info: Robert Feely. Tel 08-25 28 13. E-post:
robert_feely@yahoo.com
eller Berit Hanell. Tel 08-58 03 74 28

EKONOMISK RAPPORT för 2005
AKKS och Evangelisation 2000
Under år 2005 har vi tagit emot kr. 17 770 som gåvor. Vi
tackar varmt för dessa gåvor och för det förtroende ni
visar oss! Kollekter och bokförsäljning gav kr. 2 611.
AKKS´utgifter för dagarna med Sr Nancy Kellar S.C.
blev kr. 6 610. ICCRS har – som tidigare år – vädjat om
ekonomiskt stöd och erhållit kr. 20 000 för sitt inspirerande och samordnande arbete för karismatisk förnyelse. (Se ICCRS´ tackbrev). Kostnaderna för Crossnet,
postgiro och nyhetsbrev har varit kr. 9 733. Årets utgifter
balanseras av ett överskott från 2004.
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.
AKKS´ postgiro är 429 79 73 – 2. Använd gärna det
bilagda inbetalningskortet!
Kerstin Jonsson, kassör

Vädjan
AKKS vädjar om gåvor så att vi kan fortsätta
att främja evangelisationsarbetet här i Sverige
samt fortsätta att stödja initiativ i våra grannländer i öst. Varje år vill vi också sända ett bidrag till ICCRS som är beroende av medlemsländernas stöd för att kunna verka.
- Vi vill sända bidrag till ledarutbildningen inom
”Levande vatten/Lettland” sommaren 2006. Se
artikel!
- Vi planerar en ny tryckning av det gröna evangelisationshäftet som var och en kan använda i den
personliga evangelisationen, vi behöver också
göra en nytutgåva av vårt lovsångshäfte.

AKKS´ postgiro är 429 79 73 – 2.
Använd gärna det bilagda inbetalningskortet!

OAS-rörelsens andlige och teologiske rådgivare avled 25
november. Han var även OAS-rörelsens förste ordförande.
OAS-rörelsen är Svenska kyrkans karismatiska förnyelserörelse. Carl Gustaf verkade också inom ekumeniska sammanhang, både i Sverige och internationellt. Han hade
många katolska kontakter och betydde mycket som uppmuntrare även av vårt arbete.
Vi saknar honom. Må han vila i frid.
Lillemor Hallin

LEVANDE VATTEN I LETTLAND
Kommuniteten EFFATA i Riga inledde 2001 ett nytt och
mycket framgångsrikt projekt, ”LEVANDE VATTEN”: helande av människors identitetsrötter. Det gäller läkedom av
människor som har problem med sin sexuella identitet, av
dem som vuxit upp i dysfunktionella familjer, av sådana
som utnyttjats sexuellt och/eller psykiskt, av dem som lider
av övergivenhet och förkastelse. Läkedom erbjuds människor från alla kyrkor och samfund. Programmet leder till ett
helande utifrån ett bibliskt perspektiv. Deltagarna kommer
till insikt om att verklig läkedom kommer till stånd endast
genom Kristi kors.
Projektet ”LEVANDE VATTEN” har snabbt växt till en egen
rörelse, LEVANDE VATTEN LETTLAND. Man har två program:
”KORSDRAG”, 8 veckor. Mötena innefattar tillbedjan, lovprisning, grundläggande evangeliserande undervisning
samt samtal och bön för helande i små grupper. Omkring
420 personer har genomgått denna kurs, varav 130 bara
under år 2005.
”LEVANDE VATTEN”, 30 veckor. Intensivt program med
dynamiskt arbete i smågrupper. Endast för dem som beslutat att delta hela denna tid. 70 personer genomgick denna kurs 2005.
Man har fr o m 2001 lett 5 stycken 30-veckorskurser och
mängder av 8-veckorskurser, 10 stycken bara under 20042005. 66 personer, både lettisk- och rysktalande, har utbildats till gruppledare och medhjälpare åt dessa. Just nu
översätter man också Lillemor Hallins bok Läkedom i Kristus till lettiska.
EVANGELISATION 2000 i Sverige har fått en vädjan om
ekonomisk hjälp för att organisera en kurs för träning av 65
ledare 20-26 juni 2006. Det är denna ledarkurs vi beslutat
att stödja i år.
Lillemor Hallin Kerstin Jonsson
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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:
Lillemor Hallin, ordf Eskadervägen 26 3tr, 183 54 Täby.
tel: 08-758 98 82
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se

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

Bengt Malmgren, v.ordf+sekr Sotholmsv 16, 122 48 Enskede.
tel 08-448 01 71
bengt.malmgren@isidor.se

POSTGIRO: AKKS 429 79 73 - 2

Kerstin Jonsson, kassör, Eskadervägen 26 3tr, 183 54 Täby.
tel: 08-758 98 82
kerstin.m.jonsson@swipnet.se

Beställ nyhetsbrevet genom att skicka brev eller
e-post till AKKS, akks@crossnet.se
eller via formulär på vår hemsida.

Pancho Chin A Loi, Skyllbergsg 16, 124 71 Bandhagen, tel 08
-86 72 56
Pancho.chinaloi@chello.se

www.katolsktfonster.se/akks

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

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)
Inbjuden av kärlek: Häfte för evangelisation Stöd för den
Personliga evangelisationen. Att ge till dem man träffar.

(Tillfälligt slut. Nytryck planeras)
Finns tillgänglig på internet:
www.isidor.se/akks/evfolder

CD-skiva med katolska ungdomar ”Det som är nu”

Kr 50.- 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…

Kr 200.-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.

Kr 25.- Antal ex:….........

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

