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Nyhetsbrev december 2010

Älskade vänner!
Det har tagit tid för mig att reflektera över den välsignelse som Nordiska
karismatiska konferensen förde med sig till oss alla. Stort tack till alla som
på olika sätt har bidragit till vår konferens. De är underbart att se hur Gud
har vidrört oss, medverkande och deltagare. En fräsch bekräftelse på att
vi kallas till en ny enhet utan att göra avkall på vår katolska tro och att vi
ständigt är kallade till att förkunna och predika denna förlösning i den
Helige Ande, vi som själva har tagit emot detta ”Dop i den Helige Ande”,
ända tills det helt uppgår i kyrkan som fader Wilfried Brieven uttryckte det.
Men det viktiga är att vi inte stannar kvar i ögonblicket utan går vidare så
att det blir till större välsignelse för alla. ”Andedopet” ja, det är då vårt liv
blir omfamnat av den Helige Andes kraft och det börjar gå upp för oss att
vi inte bara genom tradition och information tror, utan att vi plötsligt på
djupet blir medvetna om att ”Jesus lever och är Herre”.
Har vi inte Andens kraft, blir det andra krafter som tar över, ja som tar oss i besittning. Krafter som rädslan för framtiden, för
sjukdom, för döden, världens makter såsom begär efter ära, pengar, njutning, säkerhet, förtryckande krafter och så denna
manipulering av det som är gott, oskyldigt och heligt. När vi söker sådana saker, när var och en vill ordna för sig själv så gott
det går här i livet är det tecken på att Guds verklighet fortfarande inte har gått in hos oss, denna verklighet med vilken Gud vill
visa oss att vi är Hans barn.
Men den som föds av Anden är en ny skapelse av Gud, och eftersom Gud är den store skräddaren klär Han dig i sanning,
med inre frid och glädje som resulterar i att ditt hjärtas djupaste längtan blir uppfylld (Ps. 37:4).
Jag hoppas att det är klart för alla som läser detta att ”Dopet i den Helige Ande” inte syftar på Dopets sakrament som redan
har impregnerat sitt insegel i oss på nytt, utan på en ny utgjutelse av den Helige Ande (Anden förlöses i oss), där vi blir medvetna om hur djupt älskade vi är av Gud. Vi blir samtidigt medvetna om livet som redan fanns i oss, men som var övertäckt av
allt möjligt annat och våra synder, trots alla våra goda förutsättningar.
Sanningen är att om du inte har blivit medveten om vad dopets sakrament i grunden för dig innebär och innehåller och att du
har fått den Helige Ande är det nästan som du aldrig har fått den. (jag säger ”nästan” för att du i verkligheten har fått den men
inte är medveten om det). Anden motiverar dig inte, den förnyar inte ditt liv, det finns ingen växtprocess, du förblir installerad
(om man få säga så) och du fortsätter som vanligt utan någon förändring att gå vidare, i denna missuppfattning om att kristendomen nog bara gäller för livet efter detta. Men Herren vill att vi öppnas och blir medvetna om att Han lever! Att Han har
uppstått, att Han älskat oss och att Han låter sin nåd förbli över oss. Han vill att du skall få reda på allt detta och att du skall
glädjas av denna kärlek, att du skall värdesätta gåvan och karismerna (nådegåvorna) som Han vill låta verka inom

och igenom dig och oss. Och samtidigt sänder Han oss för att förmedla, att överföra ett budskap av och om Liv
till världen.
En välsignad Jul och ett Gott nytt År önskar jag er alla. Er tillgivne tjänare och ordförande i KKS
d.Pancho Chin A Loi
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KKS styrelse:

Ordförande är Diakon Pancho Chin A Loi
Skyllbergsg 16, 124 71 Bandhagen,
tel 08-86 72 56 pancho_chinaloi@yahoo.se
Kassör: Gidena Gebrai, Uppsala
tel 0768 323951 gidena@hotmail.com
Sekreterare: Bengt Malmgren, Enskede
tel 070-4845602 bengt.malmgren@isidor.se
f Benoy Jose Thottyil, Järfälla
tel 0730-839075 binu.thotty@gmail.com
Dennis Abraham
073-9090121 dennis@thazgroup.com
Karina Betancourt, Enskede Gård
tel 076-2149574 kari.betancourt@gmail.com
Monique Chin A Loi, Bandhagen
tel 08-86 72 56
Maral Kollan, Uppsala
maral_love_jesus@hotmail.com
Hany Lucic; Solna
hany_lucic@hotmail.com
Cynthia Nahishakiye, Uppsala
tel 073-5774515 nacynthia2000@yahoo.fr
Denny Oliviera, Järfälla
the_den_@hotmail.com
Bola Richards, Stockholm
bola.richards@seb.se
Roine Sederstedt, Stockholm
r.sederstedt@telia.com
Alexander Sanches, Järfälla
spadaverita@hotmail.com

Hänt 2010
På Jesusmanifestationen
som ägde rum 22 maj 2010
samlades över 25000 personer
från det kristna Sverige till
avslutningsgudstjänsten i
Kungsträdgården. Dessförinnan hade det varit program på
olika torg. Katolska kyrkan
svarade för Mynttorget, och
där förkunnade p Damian Eze från Gävle evangeliet, diakon
Pancho Chin A Loi med lovsångsteam medverkade och
Bengt Malmgren m.fl från KKS bistod diakon Erik Kennet
Pålsson med det praktiska.
Liv i Anden-seminarier har hållits, dels ekumeniskt i
samverkan med S:ta Clara kyrka i april-maj, dels under hösten i Linköping med Pancho Chin A Loi som huvudledare på
initiativ av kyrkoherde p Gabriel, i S:t Nikolai församling.
Bönegrupper: Man hoppas nu kunna starta en bönegrupp. I Linköping, och flera nya bönegrupper har kommit
igång som en följd av förra årets Liv i Anden-seminarier,
bl.a. i Uppsala, Järfälla och i Stockholm, S:ta Eugenia.
Reträtter med f Rufus Pereira 1-5 sept på Marielund
arrangerades av KKS i samverkan med Stockholms katolska
stift. Den ena för stiftets präster, den andra för allmänheten. Temat var inre helande och befrielse. Det var mycket
lärorika dagar och många vittnade om djupa erfarenheter
av helande och beröring av den helige Ande. Mera om
reträtterna finns att läsa på KKS hemsida.

Katarzyna Trok, Vendelsö
tel 073-9851992 katarzyna.trok@telia.com
Dario Volic, Västerhaninge
brat_pa@hotmail.com
Anna W Öqvist, Vällingby
awn.bu@passagen.se

KKS: Katolsk Karismatisk
förnyelse i Sverige
c:o Malmgren, Sotholmsv. 16 12248 ENSKEDE

tel: 070-4845602, kks@isidor.se

Plusgiro : 429 79 73 - 2
www.katolsktfonster.se/kks
KKS står i gemenskap med ICCRS
(International Catholic Charismatic
Renewal Services) som KKS samarbetar
med internationellt.

www.iccrs.org

Den nordiska karismatiska konferensen 28-31 oktober
i Stockholm var årets stora händelse för oss i KKS, se särskild artikel i detta informationsblad. Konferensen fick
mycket publicitet både i Katolskt Magasin och i kristen
dagspress. Konferensen hade stor betydelse för att sprida
kännedom om KKS och karismatiska förnyelsen och fördjupa våra relationer både inom Katolska kyrkan i Sverige och
ekumeniskt.
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KKS Ekonomisk rapport
Budget och ekonomiredovisning har försvårats genom förändringar på kassörsposten. Först avgick Monica Silva som
kassör, sedan blev Gidena Gebrai kassör, men då hon behövt
en tid att sätta sig in i arbetet har ekonomiredovisningen
skötts av KKS sekreterare Bengt Malmgren. KKS har under
året införskaffat ett internetbaserat bokföringssystem.
Redovisning 2010 (t.o.m. 13 dec):
Redovisningen i sin helhet finns på hemsidan för inloggade
användare, den kan också rekvireras på begäran från KKS.
Ingående saldo vid årets början, plusgiro + kassa var 13.370
kr, och utgående saldo per 13 dec var 1045. kr
Vi har ett varulager i form av Cross of the Renewal till försäljning till ett värde av 16.800 kr.
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KKS lokala kontaktpersoner
och bönegrupper:
Gävle:
p Damian Eze MSP, 073-9679278,
damian.eze@katolskakyrkan.se
Göteborg:
p Chikezie Onuoha MSP, 073-6583766
hisingen@katolskakyrkan.se
Haninge:
Katarzyna Trok, 073-9851992
katarzyna.trok@telia.com
Den Heliga Familjens församling Vendelsömalmsv. 200
13666 Haninge
Bönegrupp onsdagar kl 19.00 (efter mässan 18.30).

Utgifter för reklam i samband med de båda större arrangemangen, reträtten med f Rufus Pereira på Marielund och den
Nordiska karismatiska konferensen i Stockholm uppgick till
17.000 kr. 15.000 kr har gått till tryck- och distributionskostnader för nyhetsbrev och material till konferenser och kurser. Vi har bl.a. tryckt upp en ny upplaga på 400 ex av KKS
sånghäfte. Bank- och bokföringskonstnader var 1700 kr.

Järfälla:
Diakon Pancho Chin A Loi, 08-86 72 56,
pancho_chinaloi@yahoo.se
Bönegrupp onsdagkvällar. Efter mässan kl 18.00

På inkomstsidan är gåvor och bidrag största posten: 11.073
kr. (Då räknas inte kollekter och bidrag till konferenserna,
vilket redovisas för sig). Försäljning av Cross of the Renewal
har inbringat 1340 kr under året.

Stockholm Domkyrkan:
Bengt Malmgren, 08-448 01 71
bengt.malmgren@isidor.se
Bönegrupp träffas i Domkyrkans krypta tisdagar kl 17.30
(efter mässan som är kl. 17.00 i kyrkan)

Reträtten med f Rufus Pereira på Marielund i september
arrangerades i samarbete med Stockholms katolska stift och
finansierades med hjälp av deltagaravgifter samt bidrag från
Stiftet. Vid slutredovisningen var budgeten i balans med ett
litet överskott.
Den Nordiska karismatiska konferensen som var det
arrangemang som omsatte mest pengar under året redovisas här separat:
hotell, resor, övr utgifter för talare:
annonsering, trycksaker:
Övrigt (ljud, lokalkostnader mm)
Summa utgifter:
75280

32172
19358
23750

deltagaravgifter
överskott café + bokförsäljning:
kollekter
bidrag från Finland
bidrag från Stiftet
Summa inkomster:
60313

25880
2725
14208
2500
15000

Kassan är nästan tom just nu. Vi räknar med fler gåvor och
bidrag i början av året och planerar att sända en summa till
ICCRS, vilket vi brukar göra varje år.
/Bengt Malmgren, sekreterare

(och vikarierande kassör)

Bidrag mottages tacksamt till:

KKS Plusgiro : 429 79 73 - 2
Vi rekommenderar gärna att man blir månadsgivare, d.v.s.
sätter regelbundet varje månad in ett belopp.

Norsborg:
Francisca Balingit, 08-531 796 35

Stockholm, S:ta Eugenia:
Pancho Chin A Loi, 073-9253717
pancho_chinaloi@yahoo.se
Bönegrupp fredagar 18.30 (Efter mässan 18.00).
Stockholm S:ta Eugenia engelskspråkig:
Tadeu Cardoso, 070 3881485
judastcardoso@hotmail.com
Engelskspråkig bönegrupp torsdagar kl 19.00
Sundsvall:
f Conny Årlind, 070-576 61 91
conny.arlind@katolskakyrkan.se
Täby:
Lillemor Hallin, 08-758 98 82,
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se
Uppsala, S:t Lars församling:
Cynthia Nahishakiye, 073-5774515
nacynthia2000@yahoo.fr
Bönegrupp varannan tisdag kl 19.00 (mässa 18.00)
Ystad, St Nikolai:
Beata Ide 0411-412 40, 070-7311699 atka@spray.se
Bönegrupp måndagar kl. 18.30, polsktalande.

______________________________________
Alpha-kurser i Tyresö:
Karin Pålsson, 073-681 28 43,
karin.palsson@home.se

Sida 4

Nyhetsbrev KKS Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige

Dopet i den Helige Ande och ekumenik
viktiga teman på Nordisk karismatisk
konferens i Stockholm
28-31 oktober hölls en nordisk karismatisk konferens i
Stockholm men KKS, Katolskkarismatisk förnyelse i Sverige som huvudarrangör i samarbete med Stockholms
katolska stift och och S:ta Clara kyrkas vänner.
Ett femtiotal deltagare, de flesta från Sverige men också
från Finland, Island och Norge var föranmälda till hela
konferensen och deltog fullt ut i seminarier och huvudsessionerpå förmiddagarna. Till kvällsmötena i S:ta Eugenia katolska kyrka kom c:a 120 personer på fredagskvällen, och drygt
200 på lördagskvällen. I avslutningsmötet i S:ta
Clara kyrka på
söndag eftermiddag medverkade
kring 400 personer. Väldigt många
kom fram för att få
personlig
förbön
och många vittnade om förvandlade liv, fysiskt helande
och nya erfarenheter genom den helige Ande.
Under mässan på fredag där biskop Anders Arborelius
och den påvlige

nuntien Emil Paul
Tscherring
med-

verkade framförde
nuntien i slutet av
mässan en personlig hälsning frånpåven. Han betonade starkt i sitt
tal att påven och
biskoparna ser den karismatiska förnyelsen som
ett viktigt bidrag till hela kyrkans förnyelse.
Viktiga teman på konferensen var den Helige Ande i det
personliga livet, de andliga nådegåvorna (karismerna)
och ekumeniken.
Konferensens rubrik, "Culture of Pentecost" var hämtat
från ett tal av påven Benedikt XVI från 2005 då han
sade: "I hope the Holy Spirit will meet with an ever

more fruitfulreception in the hearts of believers and that
the 'culture of Pentecost' will spread, sonecessary in our
time".

En av talarna var f Wilfried Brieven från Belgien, tidigare personlig sekreterare åt kardinal Suenens. Han
talade om den karismatiska förnyelsens utveckling i Ka-

tolska kyrkan åren efter Andra Vatikankonciliet, och han
talade om hur den Karismatiska förnyelsen kan bidra till
att främja denna pingstens kultur i kyrkan. Han utgick
från en artikel av Michelle Moran, ordförande i
ICCRS´råd publicerad i mars-april numret av ICCRS nyhetsbrev som tog upp just detta.
Nyckelbegreppet är det som med en term lånad från
Apostlagärningarna kallas "dopet i den helige Ande",
vilket får till följd en mera personlig tro, en fördjupad
relation till Jesus Kristus och frigörelse av andliga nådegåvor i personens liv. Termen andedop skall ses i bildlig
mening och ej förväxlas med det sakramentala dopet i
vatten. Enligt katolsk tro tar man emot den helige ande
i dopet och konfirmationen, katolska teologer brukar
beskriva andedopet inte som ett förnyat mottagnade av
Anden, men som ett frigörande av den gåva man redan
fått, så att personen mera fullt rör sig i och brukar den
gåva somredan är given.
Karismatiska förnyelsen vill bidra till att denna
gåva tas emot och brukas av varje döpt medlem i
Kyrkan, det är inte en gåva som är förbehållen
några få eller som utövas inom ramen för en specifik spiritualitet, den är en gåva som tillhör hela
Kyrkan. Karismatiska förnyelsen bidrar till Pingstens kultur genom att fortsätta att förkunna dopet i den helige Ande, och enligt f Brieven har
den karismatiska förnyelsen som yttersta mål att
avskaffa sig själv och uppgå i kyrkan som helhet.
I samband med utsändningen vid avslutningsmötet
uppmanade f Brieven alla att gå ut och vara ambassadörer för dopet i den helige Ande.
Konferensen var ekumenisk enligt Katolska kyrkans syn
på ekumeniken. Charles Whitehead från England redo-
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gjorde för Katolska kyrkans
principiella syn
på
ekumenik
utifrån Johannes
Paulus II´s encyklika Ut unum
sint. Katolska
kyrkan är helt
överlåten
åt
ekumeniskt arbete, sade Charles, och betraktar alla
som genom dopet är grundläggande inlemmade i kyrkan som bröder och systrar, och erkänner att även de
kristna som inte delar Katolska kyrkans fulla gemenskap
har mycket att lära oss katoliker. Enligt Ut unum sint är
katoliker förpliktigade att be, diskutera och samtala,
studera och praktiskt samverka med andra kristna.
En sådan samverkan var denna konferens ett exempel
på. Flera av talarna kom från andra samfund, vi samverkade med S:ta Clara kyrka och fick även låna lokaler
från Frälsningsarméns citykår och Citykyrkan, och Livets
ord i Uppsala hjälpte oss med tolkar och på flera andra
sätt.
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Charles Whitehead:
Tio punkter för ekumenik.
1. Acceptera varandra som bröder och
systrar. Genom dopet hör vi grundläggande
samman. Därför kan jag som katolik inte säga
att en protestantisk bror eller syster inte hör till mig, lika lite
som jag kan förneka en köttslig bror eller syster.
2. Bejaka att det finns viktiga skillnader mellan oss. Vi
kan inte låtsas som om det inte existerar några skillnader,
eller att de inte spelar någon roll. Vi måste vara ärliga och
hålla oss till sanningen. Det finns också många skillnader inbördes inom den protestantiska kristenheten och inom pingstkyrkorna.
3. Var trogen mot det vi är. Vi måste veta varför vi är katoliker, vad vi tror och vara trogna mot det. Medan vi erkänner att alla som blivit rättfärdiggjorda av tro och genom dopet är inlemmade i Kristus måste betraktas som våra äkta
bröder och systrar i Kristus, så tror vi också att Kyrkan, den
enda, heliga, katolska (=allmänna) och apostoliska i sin fullhet finns i just Katolska kyrkan.
4. Kom ihåg att det är mera som förenar än som skiljer oss åt. Vi borde börja med att fokusera på det vi är överens om, det är ganska mycket. Ibland har vi bara olika sätt
att uttrycka samma sak, det är inte oenighet. Låt oss titta på
vad vi menar istället för att haka upp oss på uttryckssättet.
5. Älska varandra - tecknet på sann kristen anda. Utan
kärlek kommer vi inte att kunna göra några ekumeniska
framsteg. I kärleken kan vi tillsammans söka sanningen.
6. Lyssna till varandra. Ingen relation kan utvecklas om
inte båda parter är villiga att lyssna. Lyssnandt är tecken på
respekt, och det hjälper oss att förstå varför andra tror på
annat sätt. Vi behöver inte hålla med motparten, men det är
viktigt att vi förstår honom.

I ett seminarium nämnde Charles Whitehead tio viktiga
grundsatser rörande ekumeniskt samarbete. En viktig
grund är att samarbetet bygger på ömsesidig respekt
och att vi inte skall förlora vår egen samfundsidentitet.
Det handlar om att vara hängivna åt själva uppgiften,
att vara öppen för och respektera andra kristna, men
exakt hur en framtida strukturell enhet skall se ut är
inte vår sak att förutsäga, det är en uppgift för den helige Ande som leder alla kristna mot samma gemensamma mål.
Konferensen fick
en stor uppmärksamhet och publicitet i den kristna pressen med
flera olika artiklar i bl.a. Världen
ida g,
Da gen
samt
Katolskt
magasin.

/Bengt Malmgren

7. Gör bot för splittringens skandal. Vi måste rannsaka
våra hjärtan och erkänna våra egna fel. Att söka förlåtelse
från Herren och be de från oss skilda bröderna och systrarna
om förlåtelse för vår del i splittringen är en stor utmaning för
oss alla (jfr Ut Unum Sint nr 82).
8. Inse att enhet också kostar. Det kommer att vara
många svårigheter och missförstånd på vägen, många smärtfyllda erfarenheter som gör att vi vill vända tillbaka. Vi måste
inse att enheten har ett pris som måste betalas.
9. Gör så mycket vi kan tillsammans. Vi är uppmanade
att samverka med andra kristna på alla upptänkliga sätt på
alla nivåer: pastoralt, kulturellt och socialt såväl som i gemensamt vittnesbörd och evangelisation (jfr Ut Unum Sint nr 40).
10. Glöm aldrig att Jesus och Fadern vill se enhet
bland de sina, och att enheten är ett verk av den helige Ande. Så: Vi måste be som om allt berodde på Gud, medan vi arbetar praktiskt tillsammans som om allt berodde på
oss. Det är vår sak att göra vad vi kan genom att vara överlåtna åt ekumeniken, men det är inte vår sak att säga hur
den strukturella enheten slutligen skall se ut, det får vi överlåta åt den helige Ande.
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DOPET I DEN HELIGE ANDE
Föredrag av f Wilfried Brieven i S:ta Clara kyrka den 30 oktober 2010

Jag vill börja med en fråga som tycks vara ytterst viktig för
var och en av oss: är vi verkligen övertygade om att vi föddes
på nytt och blev nya människor när man bad för oss om dopet
i den Helige Ande? Lyssnar vi till svaret som Jesus gav till Nikodemus ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född
på nytt kan inte se Guds rike”? Vi trodde det naturligtvis i det
ögonblick de bad för oss och tack vare Gud hade vi en erfarenhet i djupet av våra hjärtan och sinnen att Kristus är Herre
i våra liv. För en del hände detta genast, medan andra genomgick en långsam växt. För mig kvarstår den fråga jag vill
ställa till er: tror vi att dopet i den Helige Ande är en verklighet som fortsätter att påverka och styra våra liv? Jag vågar till
och med säga: ser vi det som ett outplånligt andligt tecken på
samma sätt som dopet i vatten? Är det verkligen en erfarenhet som fortsätter att styra hela vårt andliga liv?
Därför är det mycket viktigt att de som har ansvar i Kyrkan
fortsätter att betona vikten av dopet i den Helige Ande. Jag
kan fortfarande höra ärkebiskop Taveira av Brasilien under
ICCRS´ andra internationella möte om `Karismer och den
karismatiska förnyelsen i den katolska kyrkan´ säga med stort
allvar: ”Det är vår kallelse att vara apostlar för dopet i den
Helige Ande. Vi måste vara apostlar genom vår kärlek till Kyrkan. Vi måste ge Kyrkan den nåd som förnyelsen innebär. Vi
måste erbjuda alla erfarenheten av att Kristus är Herre i deras
liv. Det är vår plikt att göra detta som gemenskap.” Vid 40årsfirandet av den karismatiska förnyelsen talade kardinal
Rylko, ordförande i det påvliga rådet för lekmän, om erfarenheten av dopet i den Helige Ande eller utgjutandet av Anden.
Han sade att denna erfarenhet, som är central inom den karismatiska förnyelsen och som har berört miljontals katoliker på
alla kontinenter, kan vara starten för en Pingstens kultur. Jag
är mycket tacksam för att ICCRS i mars nästa år kommer att
anordna ett möte som helt är ägnat åt reflektion om dopet i
Anden.
Vi måste vara medvetna om att vår första erfarenhet av Anden hade ett stort inflytande på våra liv. I dag säger Herren
att denna startpunkt måste styra hela vårt liv. Eftersom vi är
kallade att vara apostlar för denna erfarenhet av Andens utgjutande måste vi fortsätta att vara trogna denna kallelse för
att hela Kyrkan skall växa. I mars-april- numret 2010 av
ICCRS´ nyhetsbrev skrev Michel Moran om Pingstens kultur.
”När den Helige Ande föll över apostlarna i den övre salen
fylldes de alla av Anden. De erfor inte enbart en personlig
förnyelse utan de utrustades också med gåvor som tal/
tungotal och mod som gjorde det möjligt för dem att nå ut
med kraft i den omgivande kulturen … Därför är pingstens
nåd en missionens nåd”. Sedan vi tog emot vår personliga
pingsterfarenhet har vi ett ansvar. Som kanaler måste vi föra
vidare det vi har fått till hela Kyrkan och till hela världen. Med
all rätt säger Michel Moran i den här viktiga artikeln att intill
nu har vi mest talat om Pingstens andlighet. Med hänvisning
till Petrus säger hon: ”Petrus som var en outbildad lekman
kunde övertyga massorna genom sina argument så att de tog
emot budskapet och lät döpa sig”. Petrus tog inte bara emot
en personlig förnyelse utan han gav genast och med kraft sin
erfarenhet till alla omgivande kulturer, som vi ser i den långa

lista på alla folk och kulturer som hörde hans pingstbudskap.
Därför är det så viktigt att gå från en pingstens andlighet till
en Pingstens kultur. Jag är mycket tacksam för den här insikten som Michelle ger oss. Jag tror att det är väsentligt för den
karismatiska förnyelsen att vi blir medvetna om att detta är
ett nödvändigt steg. Annars kommer vi att stänga in oss i våra
bönegrupper och våra karismatiska gemenskaper där vi kan
ha det bekvämt. Michelle citerar också påven Johannes Paulus
II i hans tal till delegater i förnyelsen 2002: ”Låt den Helige
Ande bli känd och älskad i vår tid som hungrar så mycket efter
hopp. Gör pingstens kultur levande. Bara den kan främja ett
samhälle av kärlek och vänlig samexistens mellan människor.
Tröttna aldrig på att med brinnande uthållighet be `Kom Helige Ande! Kom! Kom!´” Michelle tillägger: ”Medan vi erkänner
att vi i den karismatiska förnyelsen inte har monopol på den
Helige Ande förefaller vi ha en speciell kallelse att vara ambassadörer för den Helige Ande och sprida pingstens kultur.”
Kardinal Suenens sade redan i början av den karismatiska
förnyelsen i Västeuropa: ”Om vi ser den karismatiska förnyelsen enbart som en rörelse bland många andra nya rörelser i
Kyrkan så förstår vi inte vad som är så speciellt med den. Den
är en rörelse för hela Kyrkan. Den måste förnya varje del av
livet i Kyrkan. Hjärtat i förnyelsen, dopet i den Helige Ande, är
en nåd för ett nytt liv i Pingstens Ande, som är avsett för alla
kristna.” Vår kallelse att vara ambassadörer för den Helige
Ande och leva i denna missionens nåd är en nödvändig konsekvens av andedopet.
Jag vill tillsammans med er reflektera över denna erfarenhet
och betrakta vilka konsekvenser den får i våra liv. Jag vill särskilt uppmärksamma fyra aspekter på andedopet.
1. Vi måste främja framväxten av en pingstens kultur.
Den första frågan till oss själva är då: är vi beredda att bli
vittnen för Kristus och att evangelisera? Vi ser vad som hände
apostlarna vid pingsten. De var rädda lärjungar som låst in sig
i den övre salen av rädsla för judarna men de blev glada och
modiga vittnen. När Petrus och Johannes ställdes inför de
judiska härskarna, de äldste och fariséerna sade de: ”Vi kan
inte tiga med vad vi har sett och hört” (Apg. 4:20).
Det ligger en fara i att vi begränsar begreppet evangelisation
till evangelisation på gatorna.
En del kristna har fått denna gåva och de har en plikt att utöva den för att bygga upp Kyrkan. Men det viktigaste är att
varje kristen är kallad att i sitt dagliga liv evangelisera i sin
familj, på arbetet och i varje dags enkla händelser. Vi gör detta genom att konsekvent leva enligt kristna värderingar. Vid
ett möte nyligen med vårt stifts kommitté för förnyelsen fick vi
ett profetiskt tilltal: ”Leta inte efter det som är alltför långt
borta!” Vi förstod inte innebörden vid det tillfället, men när jag
förberedde det här föredraget fick jag en insikt. I syfte att
evangelisera skall vi inte leta efter extraordinära möjligheter
utan i stället med båda händerna ta tag i de tillfällen som ges
oss. För att ta tillfället i akt måste vi se det! Paulus säger: ”Jag
bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens
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dag” (2 Kor. 6:2). Den Helige Ande leder oss så att vi ser när
vi ska tala ord av uppmuntran eller tröst, när vi ska be en kort
bön vid en sjukbädd, när vi vänligt ska uppmärksamma någon
som inte väntat sig det. Sådana tillfällen kan vara ett enkelt
sätt att evangelisera. Vi måste alla veta att en pingstens kultur
aldrig kan växa i Kyrkan eller världen om vi isolerar oss på
små öar tillsammans med likasinnade. Vi är kallade att vara
vittnen för evangeliet i en värld där kristna värden attackeras
varje dag.
Vi måste främja en pingstens kultur och besvara attackerna
mot vår tro genom att fast bekänna den tro som kyrkan förmedlat till oss. Vi ska gå emot strömmen och försvara varje
mänsklig varelses unika värde när människans värdighet och
det mänskliga livets värde från befruktning till livets slut inte
längre respekteras. När betydelsen av ordet `kärlek´ urholkas
står vi upp för budskapet om den sanna kärleken som Herren
lärt oss. Vi kämpar för en värld av fred och rättvisa. Detta är
några sätt att främja en pingstens kultur i världen. Vi får förena oss med alla andra kristna trossamfund för att försvara
evangeliet. Som Petrus säger: ”Var alltid beredda att svara var
och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt
och respektfullt” (1 Petr. 3:15b-16a). Som vittnen till Kristus,
vår Herre och Frälsare måste vi ge detta hopp till världen.
2. Dopet i den Helige Ande medför att vi får en större
kärlek till Kyrkan. Den Helige Ande ger oss styrka att älska
vår kyrka i en tid när hon attackeras på många sätt, också
inifrån! Vi har en kyrka som erbjuder många skatter men också en kyrka som visar upp så många svagheter! De tragiska
händelserna i Belgien och många andra länder runt om i världen med präster och även en biskop som är pedofiler visar att
vi också är en kyrka av syndare. Som en frukt av dopet i den
Helige Ande fick jag personligen en stor kärlek till Kyrkan medan jag, i egenskap av privatsekreterare till kardinal Suenens,
konfronterades mer än andra med kyrkans svagheter. Jag ser
henne som min mor, som har många rynkor. Jag vet att hon
är byggd på svaga och syndiga människor; och även jag syndar. Låt oss komma ihåg att Petrus, den förste påven, förnekade sin Herre och att alla apostlarna utom Johannes flydde
när Jesus korsfästes. Att älska Kyrkan betyder att vi måste
vara tillsammans med Maria, hans mor, vid korsets fot medan
han dör. Att älska Kyrkan betyder också att vi lyssnar till hennes budskap och tror att hennes undervisning är ledd av den
Helige Ande. De kristna kyrkorna försvarar evangeliet kraftfullt
och en väsentlig del av pingstens kultur förefaller att bestå i
att gå emot den ström i världen som förkunnar: ”ja till Kristus,
nej till Kyrkan!”.
3. En växt till enhet. En pingstens kultur innebär också att
vi når ut till våra bröder och systrar i andra kristna kyrkor och
till hela världen. Dopet i Anden gör att vi förenas med Kristus
och med varandra. Låt oss lyssna till två bibelord som visar
oss vägen till enhet: ”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de
alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig,
också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har
sänt mig” (Joh. 17:20-21). Vi hör att Jesus ber för världen!
Paulus hävdar också: ”Jag uppmanar er alltså, jag som är
fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga
enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång
kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett
är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting,
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verkar genom allt och finns i allt” (Ef. 4:1-6).
Denna enhet bland alla kristna hjälper oss att se att Kristus är
kroppens huvud, att vi alla är delar av denna kropp och att
var och en av delarna måste fungera på rätt sätt. Enheten är
en förutsättning för att vi ska kunna visa världen att evangeliet är avsett för alla folk och alla kulturer. Eftersom enheten är
så viktig skall vi inte bli förvånade över att den onde går till
attack just där. Han gör allt för att splittra de kristna och alltför ofta lyckas han tillfälligt. Därför behöver vi den Helige
Ande i den andliga krigföringen.
4. Att ta emot Guds ord. Om vi lyssnar noga till texterna i
liturgin kommer vi att höra inbjudan att ta emot Guds ord:
”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min
stig” (Psalt.119:105). I versen före evangeliet inbjuds vi, åtminstone en gång i veckan, att lyssna till Guds ord och att
handla efter det. Johannes säger: ”Men Hjälparen, den Helige
Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt
och påminna er om allt som jag har sagt er” (Joh. 14:26).
Genom kraften i Andens dop som vi tagit emot är vi kallade
att ödmjukt och utan nedlåtande syn på skriften föra ut Guds
ord till Kyrkan och hela världen. Det är Guds ord som leder
oss att fullfölja denna uppgift; i Hebréerbrevet står det: ”Ty
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något
tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och
ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar” (Hebr. 4:12). Vi skall vara ambassadörer för Anden och
främja pingstens kultur i samverkan med kristna från andra
samfund. Det är vår plikt att lita på bibeln såväl som till ordets
nådegåvor: profetian och kunskapens ord. Alltför ofta är vi
tysta kristna! Vi måste bli förkunnare av Guds ord!
Som ni nu hört har jag strukit under fyra punkter som är en
följd av vårt dop i den Helige Ande. Den karismatiska förnyelsen förefaller ha tagit emot en ny kallelse att gå vidare från en
pingstens andlighet till en pingstens kultur. Det betyder att vi
måste reflektera över dessa aspekter av andedopet som leder
oss vidare: kallelsen att evangelisera, kärleken till vår moder
Kyrkan, att växa vidare i enhet och behovet av att lyssna till
Guds ord och att lyda ordet. Jag är helt medveten om att det
finns många andra aspekter av Andens dop som hjälper oss
att leva som Kristi lärjungar: att ta emot Jesus som Herre i
våra liv, öppenhet för Andens frukt, öppenhet för de karismatiska gåvorna, kärleken till sakramenten. Dessa förblir naturligtvis viktiga frukter, men den här gången har jag begränsat
mig till det som enligt min uppfattning hör ihop med nästa
steg som den Helige Ande inbjuder oss att ta som apostlar för
dopet i den Helige Ande.
Låt oss vara tacksamma för att den Helige Ande utgjutits i
våra liv och för kallelsen vi fått att gå vidare på denna väg. Vi
är medvetna om att vi har en lång väg att gå, men den Helige
Ande kommer vår svaghet till hjälp!
Översättning: Kerstin Jonsson
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KKS program 2011
Öppna lovsångskvällar
med predikan/undervisning och förbön
S:ta Eugenia katolska kyrka Kungsträdgårdsgatan 12 under vårterminen 2011

Följande tisdagar: 18/1, 15/2, 29/3, 26/4, 31/5
Kvällarna är ekumeniska och öppna för alla som vill förenas i lovsång och förbön för kyrkan, enheten,
evangelisationen, det sociala arbetet, att vi som kristen gemenskap når ut med evangeliet och på ett
positivt sätt kan bidra till att bygga kärlekens civilisation, vi ber också för den karitativa dimensionen i
evangelisationen, att nå ut till de fattiga ensamma och mest behövande i samhället.
Predikan/undervisning med fokusering på livet i den helige Ande och att växa i de andliga
nådegåvorna. För predikan svarar diakon Pancho Chin A Loi eller inbjuden gäst.

18 januari: Predikan diakon Pancho Chin A Loi
______

Bön för evangelisation och kristen enhet.
Två lördagseftermiddagar i Järfälla
Heliga trefaldighets katolska församling Järfällavägen 150 (promenadavstånd från järnvägsstationen i Jakobsberg). Följande lördagar 13.00-18.00

12/3, 16/4
______

Liv i Anden-seminarier:
Två seminarieserier planeras under våren.
1.
Ekumeniskt i samverkan med S:ta Clara kyrka.
2.
I Södertälje/Skärholmen i samverkan med ungdomar i den orientaliskt katolska gemenskapen.
Närmare praktisk information och tider: KKS hemsida eller genom Pancho Chin A Loi pancho_chinaloi@yahoo.se

____________________________________________________________________________
Mer information om alla programmen finner du på vår hemsida (se fliken ”kalender”)

www.katolsktfonster.se/kks
Jesusmanifestationen Stockholm 21 maj 2011
Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan 9.00
Katolska kyrkan medverkar på Medborgarplatsen 11.00
Avslutande gudstjänst i Kungsträdgården 15.00

www.jesusmanifestationen.se
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ICCRS och CCR Europa, internationellt program
Walk by the Spirit - Young Leaders Conference
Cluj-Napoca, Romania 24-27 February 2011.

Organized by the youth stream of the European sub-committee of ICCRS (ESCI). All young leaders from the European Network of Young
Leaders are invited to come and to bring along some others. The idea is to get together those young people (ages 18-35) who are interested in evangelizing youth and want to share their experience, learn from others, get new ideas, or receive new inspiration, new fire.
Information genom KKS, Cynthia Nahishakiye tel 073-5774515 nacynthia2000@yahoo.fr

______

ASSISI 2011: ROAD TO PENTECOST 8-16 JUNE
Assisi conference: Growing in the Charisms June 08-12
Join ICCRS and the international CCR for a special event in Assisi leading up to Pentecost. This event will be an opportunity
for refreshment and an occasion to reflect upon and grow in the Charisms. There will be inspirational talks, practical workshops, times of praise and worship and daily Mass. It will be a wonderful time for building new relationships, sharing your
experiences, and growing in fellowship as an International Charismatic family. Following the event, there will be two optional pilgrimages exploring the sites of St. Francis in the city of Assisi, and visiting some Christian sites in Rome.

Pilgrimage in Assisi from June 12—13, 2011
This one-day pilgrimage will be an occasion to visit the most important places in the life of St. Francis such as the Cathedral of S. Rufino
where he was baptized, the Basilica of S. Chiara with the famous Crucifix and the Basilica of St. Francis.

Pilgrimage in Rome from June 13—16, 2011

This pilgrimage will give participants the occasion to visit some of the most important Christian sites in the eternal city such as the major
Basilicas (St. Peter, St. Paul, St. John, and St. Mary Major), the catacombs, and other sites like the famous “Tre Fontane” where St. Paul
was martyred, in addition to other major touristic destinations. Every day, participants will attend Mass and have time for prayer.

Speakers: Bishop Domenico Sorrentino, Assisi, Italy ◦Michelle Moran, President of ICCRS, ◦Cyril John, Vicepresident of ICCRS, ◦Bob Canton, USA and others
Man kan delta helt eller delvis i programmet. Mer praktisk information om kostnad, hur man anmäler sig etc.
finns på KKS hemsida, eller direkt på ICCRS hemsida: http://iccrs.org/index.php/blog/comments/assisi_2011
www.katolsktfonster.se/kks

Andra ekumeniska program där KKS medverkar eller samarbetar
Jesusmanifestationen 21 maj: Bengt Malmgren ingår i ledningsgruppen och är torgansvarig för Medborgarplatsen. Flera volontärer från KKS deltar, och vi söker fler medarbetare. 8 mars och 14 april kl 19.00
inbjuds till inspirationskväll för för förebedjare och själavårdare i Katolska domkyrkan Folkungag 46 i
Stockholm. Medverkande bl.a. Linda Bergling, Berit Simonsson, Hans Weichbrodt.
Förbönskvällar inför Jesusmanifestationen: 16 jan 16.00 (S:ta Clara kyrka), 20 febr 16.00 (Korskyrkan),
22 mars 19.00 (FA Centrumkåren Drottningg 66), 3 maj 19.00 (församlingen Arken, Kungsängen).
Bön för Stockholm: Söndageftermiddagar i S:ta Clara kl 16.00 (fika i Clara-rummet från 15.15):, ekumenisk bön på initiativ av Carl-Erik Sahlberg. Följande söndagar: 16 jan, 27 febr, 20 mars, 10 april, 15 maj.
FKE medlemsmöte 22 jan kl 13.30 S:ta Eugenia. Bengt Malmgren medverkar och talar om den karismatiska förnyelsens betydelse för kristen enhet.
FKE årsmöte 23 maj kl 10.00 S:ta Clara kyrka: Pancho Chin A Loi talar: ”Att nå ut med evangeliet idag.”

Logga in på vår hemsida. Alla som är med på e-post-utskickslistan har också möjlighet att logga in på vär hemsida och få
del av mycket mera information än som finns på den externa delen av hemsidan. Är du osäker på hur du loggar in: Kontakta
Bengt Malmgren bengt.malmgren@isidor.se hemsidan: www.katolsktfonster.se/kks
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KKS
Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige

Till:
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

BOK– och DVD-BESTÄLLNING Sänds till KKS, c/o Malmgren Sotholmsv 16 12248 ENSKEDE
e-post: kks@isidor.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.
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 175.- Antal ex:………...

Kr 35.-

Antal ex:….........

DVD: A New Pentecost–The Catholic Charismatic Renewal Utgiven av ICCRS.
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.
Finns i engelsk, spansk, polsk, kroatisk, fransk version.
Kr 65.- Antal ex:…… språk:…………..

Försäljs också via vår webbutik där du också kan köpa Cross of the Renewal, finns i olika utföranden:
Med halskedja, kragnål, nyckelring.
Butiken hittar du på vår hemsida www.katolsktfonster.se/kks.

(DVD-material från Nordiska konferensen under produktion - beställs via KKS webb-butik)
Namn: ................................................................................................

Tel………../……………………….

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

Vi vill gärna skicka ut detta brev per e-post till så många som möjligt för att spara papper och porto.
Önskar du fortsättningsvis få detta brev per e-post, fyll då i din e-postadress här:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Fyll också i namn och adress och skicka in till KKS (se adress ovan)

