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Kerygma 20 år

Bön som når till Faderns hjärta

Som vi tidigare berättat fyller föreningen
Kerygma tjugo år i september.
Den tiden har verkligen gått fort och det tycker
man nog när man har fullt upp med arbete.
Under dessa år har vi rest i Sverige och andra
länder.
Vi har besökt stora och små församlingar för
möten, kampanjer och konferenser.
Jag har producerat CD skivor med bibelundervisning, skrivit böcker och ägnat tid för mentorskap och själavård.

Inom alla religioner finns begreppet bön. I alla
tider har människor i olika kulturer dyrkat sina
gudar och skapat sina religiösa föreställningar.
Långt utanför de kyrkliga domänerna finns det
folk som ber.
När livet krisar och sjukdom drabbar vänder sig
många till en okänd gud med sina böner.
Stadens största bönemöte sker inte i kyrkans
lilla sal. Summan av alla som ropar till Gud i
staden blir till ett gigantiskt bönemöte.
I ett mångkulturellt samhälle, med många andliga influenser, kan begreppet bön innebära
olika uttryck för folkets andliga längtan.

I några länder har vi utvecklat långsiktiga
samarbeten för evangelisation och församlingsplantering, samt diakonala projekt som
inneburit hjälp för nödställda människor.
Det är en stor välsignelse att min fru Ann-Britt
delar min kallelse och att vi står tillsammans i
detta arbete.
I september firar vi tjugoårsjubileum med att
besöka församlingar och att göra ett antal konserter till förmån för Kerygmas arbete.
Vi återkommer till detta i nästa nyhetsbrev.
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Den korsmärkta
församlingen

I kyrkliga miljöer beder man.
Man formulerar vacker böneretorik och man
läser böner skrivna av kyrkofäderna eller
modern bönepoesi.
Paulus uppmanar oss att be oavlåtligen vilket
är en tuff målsättning för den som skall be
böner natt och dag.
Denna paulinska uppmaning måste betyda
något annat än att formulera böner. Då handlar
det om ett böneliv som gestaltas i det fördolda.
I den troendes innersta väsen pågår bönen
hela tiden eftersom bedjaren är uppkopplad till
Fadern utan uppehåll.
Jesus talade om att be i ande och sanning och
den bönen är inte beroende av särskilda böneplatser eller bönetider eftersom den pågår utan

uppehåll i människans
fördolda vilket betyder
hennes hjärta.
Det som framför allt
kännetecknar
bön
som når till Faderns
hjärta är bön i Jesu
namn.
Bön i Jesu namn handlar inte om verbal retorik.
Det handlar om en position. För att be i namnet Jesus måste bedjaren befinna sig i namnet
Jesus. Innesluten och omsluten av allt det som
Jesu namn innebär flödar en smord bönetjänst
som når ända fram. Från bedjarens hjärta till
Faderns transporteras bönen och landar i Hans
kärleksfulla och allsmäktiga hjärta.
I det perspektivet är inte kristen bön kyrklig,
religiös eller kulturell. Det handlar inte om en
verbal kraft där höga decibel ger bönesvar.
Kristen bön handlar inte om mönster som lutar
mot den inlärda fromhet som präglar kyrkans
tradition.
Kristen bön flödar när bedjaren befinner sig i
Jesu namn och formar ett böneliv från bedjarens hjärta till Guds.
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Hjälp oss hjälpa flickorna på Hemmet Rut!
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Nyårskonferens på Gavelstad
Gavelstad hotell är vackert beläget i norska Telemark. För nio år sedan
köpte Mangs Netskar denna anläggning för att användas för evangelisation och andlig uppbyggelse. Netskar hade lämnat näringslivet och
nu kände han Guds kallelse att skapa en kristen mötesplats i vackra
Telemark. På Gavelstad ordnas regelbundna konferenser och bibelseminarier i samarbete med pastorer och kristna församlingar. Nyårskonferensen på Gavelstad är en av årets höjdpunter, då hotellets alla rum
fylls av människor som tar del av möten, bibelstudier, rik gemenskap
och mycket god mat.
Jag har haft förmånen att få predika på Gavelstad vid fem tillfällen och
ser det som en förmån att få vara en del av det som sker på denna
plats. Vid varje samling deltar olika sångare och musiker och folket
sjunger av hela hjärtat. Pastorer från olika församlingar medverkar som
mötesledare och förebedjare.

I årets nyårskonferens predikade jag
över ämnet; ”Bön som når till Faderns
hjärta.” Folk tog emot förkunnelsen
och många sökte Gud och gjorde andliga upplevelser. Sångare och musiker
tjänade under stor inspiration vilket
gav samlingarna en väckelsens karaktär. Under våra besök på Gavelstad
har vi fått många vänner vilket vi uppskattar. Möten och bibelstudier spelas
in och sänds på olika kristna TV kanaler. Bilden visar nyårsfesten som hölls
i hotellets festsal.
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Skolan i Agoua en succé
För några år sedan byggde vi en skola i Agoua som ligger i landet Benin. Pionjärevangelisten
Efignon kom till Agoua där det fanns en handfull kristna och en liten kyrka som var i behov av
renovering. Efignon upplevde stort motstånd när han som evangelist berättade om Jesus. Alla
motarbetade honom och den lilla pionjärförsamlingen. När Efignon bad fick han ett tilltal från
Gud att han skulle bygga en skola och gräva en brunn. Då kunde han välsigna sina motståndare
med att deras barn fick gå i skola och att de kunde hämta rent vatten vid kyrkan. Problemet var
att Efignon inta hade några pengar till detta så han bad till Gud om hjälp.
Vid den tidpunkten besökte jag Benin och när jag lämnade flygplanet fick jag en stark känsla av
att ta kontakt med Efignon. Med pastorers hjälp fick jag kontakt med honom och vi bestämde
träff i staden Parakou där jag befann mig. Efter sedvanliga hälsningar berättade jag för honom
att Gud manat mig att ta kontakt och sedan frågade jag om han hade något på sitt hjärta. Då
berättade han sin vision att få välsigna sina motståndare med en skola och en brunn. Då förstod jag att det var Herren som hade förberett vårt sammanträffande och efter en tid hade vi
samlat in pengar så att skolbygget kunde starta och brunnen kunde grävas. Det visade sig att
brunnen måste djupborras eftersom platsen var torr och grundvattnet låg djupt.
Kyrkan renoverades och vi kostade på ett nytt plåttak. Jag glömmer aldrig när vi efter en tid fick
inviga skolan, brunnen och den renoverade kyrkan. Det var en andligt stark upplevelse eftersom vi visste att Gud hade kallat oss att utföra detta bygge.
Skolan blev en stor succé och muslimerna sände sina barn till skolan och själva kom de för att
hämta sitt vatten vid kyrkans brunn. Efter en tid var det så många familjer som stod på kö för
att få skriva in sina barn i den kristna skolan men det fanns inte plats. Då byggde vi ut skolan så
att kapaciteten nästan fördubblades.
När jag invigde utbyggnaden var många människor samlade. Församlingens kör sjöng och
representanter från olika håll talade. När kommunens borgmästare talade uppfattades det som
något stort och när tre hövdingar från den animistiska världen besökte invigningen förstod alla
att skolbygget var ett projekt som blev gränsöverskridande. När jag sedan talade vände jag mig
särskilt till hövdingarna och uppmuntrade dem att söka Gud till frälsning. Efignon berättade att
attityden till honom och församlingen hade ändrats genom skolan och brunnen. Med glädje i
rösten berättade han om att folket i bygden besöker kyrkan för barnens och för vattnets skull
och därmed tar de emot vittnesbördet om Jesus. Bilderna visar skolans lärare, skolhuset och
barn i en av skolsalarna.
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Lärjungaskola i Edsbyn
I Edsbyn arrangerar kristna församlingar en
lärjungaskola.
Svenska kyrkan och samtliga frikyrkor står
tillsammans i detta projekt. Skolan pågår två
dagar i veckan under höst- och vårterminerna. Totalt är ett femtiotal personer delaktiga
i undervisningen och lärare är pastorer och
andliga ledare i Edsbyn med omnejd.
Jag har glädjen att vara inbjuden som lärare
vilket är intressant och givande. Jag vill uppmuntra församlingar även på andra platser
att arrangera lokala lärjungaskolor. Vi behöver gemenskaper för trons tillväxt och andlig
förkovran.
Bilden visar några av deltagarna i Edsbyns
lärjungaskola.

Föreningen Kerygma
– med evangelium till världen!

Härmed har jag glädjen att publicera ett brev vi fått från Debora. Hennes tack skall alla
som stöder Kerygma bli delaktiga av. Senare under innevarande år tar hon sin lärarexamen och detta är möjligt genom att vi har betalat hennes utgifter under studietiden. Jag
tror att Gud har en underbar plan för Debora och det skall bli intressant att få följa hennes
utveckling och hennes tjänst.
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Jag hälsar er med Guds frid!
Jag vill med detta brev tacka för att Ni hjälpt mig ekonomiskt så att jag kan studera på universitetet i Salta.
Jag studerar för att bli lärare och tänker arbeta på
gymnasiet i Angastaco, varifrån jag kommer och är uppvuxen.
Mina studier har gått bra, även om det var lite jobbigt i
början. Jag har klarat alla prov utom ett och nu läser jag
extra för att göra om den tentan.
Det betyder att jag inte blev godkänd för den praktikperiod som alla studenter måste göra innan man slutligen
skall skriva examensprovet i fem olika ämnen för att få
sitt slutliga betyg. Därmed förlängs studietiden nästan ett år.
Åren på universitetet har varit bra och jag har lärt mig mycket. Nu ser jag fram emot att få
arbeta på den skola jag själv varit elev och därmed kommer jag att kunna försörja mig själv.
Nu drömmer jag om att på fritiden få tjäna i min hemförsamling där jag tillsammans med
min syster och min mamma tog emot Jesus och blev frälst. Pappa är alkoholist och har det
svårt. Han har inte kunnat bidra till familjens ekonomi och därför är jag uppvuxen i ett fattigt hem. Jag hade aldrig haft ekonomiska möjligheter att få studera om inte ni hade hjälpt
mig och därför vill jag tacka er som under mina studieår betalat min hyra, mat, kläder och
studielitteratur.
Under åren i Salta har församlingen varit till stor hjälp för mig. Jag har omfamnats av pastorsparet och många församlingsmedlemmar har bett för mig och uppmuntrat mig särskilt
när jag har haft det tungt och svårt. Jag har fått lära mig att Gå till Gud och han har verkligen
hjälpt mig.
Tack så mycket för den hjälp jag fått av er. Utan ert stöd hade jag inte haft möjligheten att
studera. Gud ledde er i min väg och ni är till stor välsignelse i mitt liv.
Tack för att ni trodde på mig och gav mig möjligheten att studera och därmed nå mina
drömmars mål som såg helt omöjliga ut för fem år sedan. Ni finns alltid med i mina böner.
Tack! Tack! Tack! Av hela mitt hjärta. En stor kram till er alla.
Debora.

Owe Lind eskä rs
Res epro gra m
Februari
21
23
24
25
25
27

18.30 Eskilstuna
19.00 Floby
18.00 Lännås
10.30 Lekeryd
18.00 Ekenässjön
19.00 Arboga

Mars
01
04

19.00 Borensberg
15.00 Eskilstuna
Finska församlingen
10
16.00 och 18.00 Storuman
11
10.30 Storuman
11
16.00 och 18.00 Slussfors
13-14 19.00 Lycksele
17 -18 Mora
20
19.00 Arboga
23
19.00 Ladan Markaryd
24
15.00 och 18.00 Ladan i Markaryd
25
10.00 Hagakyrkan i Markaryd

April
01
03
05
06
07
08
08
11-22
28-29

11.00 och 18.00 Pingst i Edsbyn
13.00 Bonäs
19.00 Olofström
18.00 Södvik
18.00 Örkeljunga
11.00 Trelleborg
17.00 Båstad Fyren
Brasilien
Norge
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Vi ber tillsammans
”Den som ber han får.”
Detta löfte gav Jesus i sin bergspredikan och många av oss kan vittna om
att Herren är trofast och håller sitt
löfte.
Tack för alla förböner för oss och
Kerygmas arbete i olika länder.
Nu vill vi uppmana er alla att be för
vårt land. Vi gläder oss åt alla böneinitiativ som tas på olika håll, men känslan är att bönestödet för Sverige måste
öka genom att fler ansluter.
Politikerna talar om att vårt militära
försvar måste förstärkas. Samtidigt
behöver landet beskyddas ifrån andliga attacker och det sker genom bön i
Jesu namn.

Tack!

Hemmet Rut

Mikrolån

Som våra läsare vet stöder vi Hemmet Rut i Benin.
Under de senaste tretton åren har ungefär fyrahundra flickor fått hjälp på hemmet. De flesta av flickorna
har rymt från ett tvångsäktenskap och därmed hamnat i prostitution. Ur sin djupa förnedring kom de till
Hemmet Rut och där har de blivit frälsta och fått en
total upprättelse. De går i skola och utbildas till sömmerskor. Efter tre eller fyra år lämnar de hemmet
för att bereda plats för nya behövande flickor. När
de lämnar hemmet får de en egen symaskin, genom
vilken de blir egna företagare i den textila branschen.
På så sätt kan de försörja sig och när de så småningom gifter sig och bildar familj har de en inkomst
så att barnen kan gå i skolan och familjen kan betala
sina räkningar. Hemmet har just nu ett åttiotal flickor
och vi känner en stor glädje över att stödja detta
arbete. Flickorna kallar mig för sin vita pappa, vilket
är deras sätt att uttrycka sin tacksamhet över den
hjälp de får på Hemmet Rut.
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Under några år har vi, tillsammans med Pingströrelsens kvinnoförbund i Benin, arbetet med att ge
fattiga kvinnor räntefria lån. Det började med änkor
men har vidgats även till andra fattiga kvinnor. Man
samlar kvinnorna i grupper om trettio och gruppen
beslutar demokratiskt vad man skall tillverka och
många väljer att göra väskor av plastremmar. En välutbildad kvinna från kvinnoförbundet leder gruppens
arbete och svarar för deras ekonomi. Varje kvinna får
låna upp till tusen kronor som hon köper in material
för och använder sedan när hon producerar fina och
vackra väskor. När de gjort några väskor säljs de på
marknaden vilket gör att kvinnorna både har råd att
betala av på lånet och dessutom kunna köpa mat,
kläder och skolgång för sina barn. Detta arbete har
inneburit att flera tusen fattiga kvinnor fått en ordnad
ekonomi. De allra flesta av dem kommer också till tro
på Jesus eftersom deras arbetsmöten blir till väckelsemöten med sång, vittnesbörd och bön.
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Ännu en gång vill vi tacka alla våra vänner som troget uppmuntrar oss med sina varma förböner och generösa gåvor
till Kerygmas arbete.
Det nya året har börjat med många möten, konferenser och turnéer.
Rapporterna från de länder där vi samarbetar med lokala församlingar är positiva vilket vi gläder oss över.
Samtidigt som vi tackar alla som står med oss i arbetet så tackar vi Gud för Hans oändliga nåd och Hans trofasthet.
Med önskan om Guds rika välsignelse i liv och tjänst.
Owe och Ann-Britt Lindeskär

