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Vakna upp du som sover!
Paulus riktar denna uppmaning till medlemmarna i den kristna församlingen i Efesus.
Efes 5:8-14
Det betyder att församlingen hade medlemmar som sov andligt.
När Jesus undervisar om tio jungfrur som alla
gick ut för att möta brudgummen somnade
samtliga och när Jesus bad lärjungarna om
bönestöd när han själv utkämpade sin bönekamp i Getsemane somnade lärjungarna.
Finns det kristna i dag som sover andligt?
Vakna upp du som sover!
I dag behövs denna väckelsesignal. Mycket
talar för att vi lever i sömnaktighetens tid.
Många kristna sover en andlig sömn och därmed lever de i sin egen drömvärld frånkopplad från andliga realiteter.
Många kristna vaknar upp från sin sömn när
en predikan har berört eller en kristen bok
har väckt dem.
Risken finns att den nyväckte vänder sig om
och somnar om igen.
När andliga ledare sover andligt blir ledarskapet präglat av den drömvärld de lever i.

Sömnen hindrar dem att se andliga och bibliska realiteter. Därför behövs en väckelse för
pastorer, präster och församlingsledare som
får dem att vakna upp ur sömnen och därigenom kan väcka upp alla som i dag sover en
andlig sömn.
Stå upp!
Den som vaknat måste stå upp och därmed
lämna sin säng. Den sanningen levererar
aposteln i samband med väckelsebudskapet
om att vakna.
Det räcker inte att vakna upp eftersom konsekvensen av väckelse är att stå upp. Efter
sömnen träder vi fram inför Gud. Annars
finns det risk att somna om igen.
När en kristen står upp innebär det att närma
sig Gud och att träda fram inför nådens tron.
Vandra i Ljuset!
Bibeltexten talar om Guds ljus i vilket vi vandrar.
Personlig väckelse innebär att resa sig från
bädden och börja sin vandring tillsammans
med Gud. Det är en vandring i ljuset som

innebär att man
förflyttar sig från
utgångspunkten till
det utstakade målet.
Väckelsens konsekvens innebär en
vandring innesluten
av ljus och härlighet. Denna vandring innebär att utveckla sitt andliga liv från
sömnaktighet till ett liv präglat av heliga mål.
Vi behöver reflektera över dessa tre punkter.
Vakna upp, du som sover, stå upp för att
vandra i ljuset.
Det betyder att alla som vaknar upp från
den andliga sömnen inte vänder sig om för
att somna om. Den som reser sig upp och
påbörjar vandringen i ljuset somnar inte.
Vad skulle hända i vårt land om alla kristna
vaknade upp ur sin andliga sömn, reste sig
upp i en ny frimodighet och började sin
vandring i ljuset?
Då skulle väckelsens eld spridas till folk långt
utanför de kyrkliga rummen.
OL

Församlingen i brasilianska Teresina firade 20 år.
Teresina är huvudstad i den brasilianska
delstaten Piaui som ligger i landets norra
del. Piaui är Brasiliens fattigaste stat och
Teresina närmar sig en million innevånare.
För tjugo år sedan bildades församlingen
av fyrtiotvå medlemmar och i dag har de
ett nätverk av nybildade församlingar och
utposter.
Sextiofyra församlingar med femtusen

Pastoraparet Salma och LarsGustav och Ingelsrud.

medlemmar är knutna till den jubilerande
församlingen.
Pastor Lars-Gustav Ingelsrud är uppvuxen
i en missionärsfamilj där pappan är svensk
och mamman norsk.
Ingelsrud utbildade sig till läkare, men efter
några år i yrket avskildes han som pastor i
den nybildade församlingen.
För ett år sedan kände han kallelsen att

Pastorsparet Lidia och Luiz Carlos
Farias .

Dop i Teresina.

flytta till Sverige och nu arbetar han som
pastor i Pingstförsamlingen i Årjäng samt i
norska Skotterud med 50% på varje ställe.
Som pastor i Teresina arbetar nu Louise
Carlos och hans fru.
Tjugoårsjubileet firades med möten och
festligheter och ett dop då 22 personer
döptes.

Dop i Teresina.

Pastorskonferens i Övertorneå

Lördagen den 12 maj arrangerade
Pingstförsamlingen i Övertorneå en
konferens för pastorer och ledare.
Deltagare kom från norra delen av
Norrbotten och från Finland. Ett trettiotal deltagare var med och Owe Lindeskär undervisade om den korsmärkta
bönen.
Församlingen bjöd på lunch, kaffe och
middag och konferensen präglades av
både glädje och allvar.
För ett år sedan arrangerades en ledarkonferens i Övertorneå och även då var
Owe Lindeskär talare.
Flera personer har upplevt att vi skall
förbereda en bönekonferens i Övertorneå nästa år.
Planerna är att inbjuda bedjare från
olika håll till en bönekonferens i maj
2019.
Själv upplevde jag detta förra året och i
år har jag fått det bekräftat.
Även om inte beslutet är fattat i formell
mening tror jag att det blir en bönekonferens i Övertorneå nästa år.
Då hoppas jag att många kommer med
för att bedja för Sverige och landets
norra del.

Mathewa

Owe Lindeskär har gett ut sex böcker
och nu kommer hans sjunde som är en
roman. Den handlar om den trettonåriga
Mathewa som växte upp i byn Do Ava i
det västafrikanska landet Benin.
En dag berättade hennes pappa att de
skulle bli bröllop. Mathewa frågade vem
som skulle gifta sig.
Pappan pekade på sin dotter och sa; ”Du
skall gifta dig och vi har utsett en man
som hämtar dig om en vecka och då skall
vi ha en bröllopsfest.
Mathewa blev chockad inför pappans
besked, men hon kunde inte visa sin förtvivlan eftersom det skulle bestraffas som
ett hedersbrott.
Under nattens mörka timmar kunde hon
gråta tyst så att ingen i familjen märkte
något, då kändes pappans hand som ett
svärd som trängde djupt in i hennes hjärta. Den dagen var det något som dog i
den trettonåriga Mathewas inre. Nu hade
hon två ansikten. Nattens och dagens.
Nattens var ångestens och förtvivlans och
dagens ansikte var tacksamhetens och
glädjens.
Mathewa lärde sig spela rollen av en glad
och tacksam flicka som nu skulle gifta sig.
Dagen före bröllopet valde hon att fly

Pastorskonferens i Brasilien
I staden Parnaiba hölls i slutet av april en pastorskonferens.
Pastorer och kristna ledare kom från många olika platser och konferensen som varade i fem dagar präglades av god gemenskap, framtidstro och heliga gudsmöten.
Owe Lindeskär var konferensens huvudtalare och eftersom han
undervisat i många pastorskonferenser i Brasilien är han känd och
uppskattad bland sina kollegor.
När han tillsammans med sin fru Ann-Britt landade på flygplatsen var
det en stor grupp pastorer med fruar som välkomnade med blommor
och välkomnande kramar.

från det stundande bröllopet och därmed rymde hon från sitt barndomshem,
sina lekkamrater, sina rötter och sin
barndom.
Mathewa är en rollfigur som i allra högsta grad har en dokumentär grund. Författarens intervjuer med många flickor
som likt Mathewa rymt från ett tvångsäktenskap, gestaltas av Mathewa i Owe
Lindeskärs roman.
Boken planeras komma ut i augusti och
vi hoppas den skall ge ett stort ekonomiskt bidrag till Hemmet Rut.

Föreningen Kerygma
– med evangelium till världen!

Pastor Allan Ekstedt i Eskilstuna är Owe Lindeskärs tolk i fransktalande länder.
Ekstedt är ledare för den svenska delen
av Lepramissionen och dessutom är han
ansvarig för Pingstförsamlingens i Eskilstuna
mission.
I Kerygma är vi tacksamma för ett nära
samarbete med Allan Ekstedt. Han är en
missionens man och han är inte bara Owes
tolk han är en trofast medarbetare och en
erfaren rådgivare. .
Vi är så tacksamma för att han finns med
i Kerygmas arbete och vi ser fram emot ett
fortsatt samarbete.

Vittnesbörd från en tolk
Pastor Owe Lindeskär fortsätter efter avslutad
föreståndartjänst i Filadelfia Stockholm oförtröttligt sin predikotjänst runt om i Sverige
och världen. Hans kalender är fulltecknad,
vilket visar på en aktuell förkunnelse och en
efterfrågad förkunnare. Vi har alla blivit välsignade av Owes tjänst under åren! Han har
predikat Guds Ord sedan tidiga tonår och har
fått betyda så mycket för oss, vårt land och
många andra länder. Ann-Britt, som ofta är
med på resorna, delar den andliga tjänsten
på ett fantastiskt sätt.
Owe har ju haft en speciell känsla för Benin
i Västafrika och gjort många resor och stora

insatser i landet. Inte minst har Hemmet
Rut fått ett stort rum i hans hjärta. Han har
faktiskt blivit något av en fadersgestalt för
många unga flickor som hotats av prostitution och utstötthet men som fått en ny chans
till ett värdigt liv genom centret.
Jag har haft förmånen att resa tillsammans
med Owe till länder i Afrika och kan personligen vittna om till vilken välsignelse hans förkunnelse har varit i pastorskonferenser och
kampanjer. Inte minst har hans tjänst blivit till
stor hjälp för förkunnare och andliga ledare
i deras brottningar och frågor. Owes andliga
tjänstegåva har bidragit till stark församlingstillväxt i olika länder.
Jag tackar Gud för Ann-Britt och Owe Lindeskär och deras välsignade tjänst och ber
om Guds rika välsignelse i fortsatt fruktbart
arbete i olika länder.
Allan Ekstedt

Owe Lind eskä rs
Res epro gra m
Juli
30 Juni – 1 Drevdagen
2 – 26
Semester
27 – 29
Lövsjön

Augusti
31 juli – 1 Löttorp Öland
4
Hjortenbergskyrkan
Nyköping.
11
Flatebyn LP-konferens
12
Degerfors
25 – 26
Stöpen
30
Borensberg

September
2

18.00 Konsert i
Pingstkyrkan Eskilstuna
6–9
Södvik på Öland
15
Konsert i Edsbyn
23
Konsert i Avesta
(Reseprogrammet var inte färdigplanerat vid bladets tryckning)

Hjälp oss att hjälpa flickorna på hemmet Rut!
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Vi ber tillsammans
Be för möten och konferenser.
(Se Owes reseprogram)
Be om beskydd för Owe och Ann-Britt
med familj och medarbetare.
Bed om ledning när det gäller planerna
för en bönekonferens i Övertorneå.
Bed för Hemmet Rut, för flickorna, personalen, ekonomin och utbyggnaden av
hemmets odlingsbara mark.
Bed att Owes nya bok ”Mathewa” blir till
nytta och glädje och att den kan ge ett
gott ekonomiskt bidrag till Hemmet Rut.
Be om väckelse och andlig förnyelse inför
Jesu återkomst.

I september firar vi Kerygma 20 år
Det sker genom några konserter, där sångare och musiker som medverkat i Kerygmas möten och konferenser
medverkar.
Dessa samlingar blir tillfällen då man kan se tillbaka på framgångsrika år och tacka Gud för vad som varit,
samtidigt som man riktar blicken mot framtiden. Uppdraget är ännu inte slutfört, vi måste fortsätta arbetet för
att fullborda det.
Kerygmas ledning hoppas, att under hösten kunna skapa finansiella resurser så att föreningens verksamhet kan
garanteras även för framtiden.
Planerade konserter
Lördag 25 augusti 18.00 Stöpen
Söndag 2 september 18.00 Eskilstuna

Lördag 15 september 18.00 Edsbyn
Söndag 23 september 18.00 Avesta

Sommarmöten i Drevdagen.
Drevdagen är vackert belägen i norra Dalarna ett par mil väster om Idre.
Där finns en liten församling som inbjuder till sommarmöten helgen den 30/6 - 1/7.
Lördag kl 16.00 och 18.00 och söndag kl 11.00.
Owe Lindeskär predikar och församlingens sångare och musiker medverkar.
För den som vill delta i Drevdagens sommarmöten finns möjlighet att hyra en stuga eller komma med husvagn
eller husbil.
Välkomna från när och fjärran.
Ring för info: Elisabeth 070 359 68 88, Urban 070 632 40 63

Tack!

Svensk högsommarvärme i maj månad och i början
av juni.
Man tror inte det är sant när termometern lutar mot
trettio grader varmt.

Våren har varit en intensiv period med många resor
och möten på olika platser.
Vi har besökt Tornedalen i norr, tre resor till Norge,
en till Brasilien och olika platser från Umeå till södra
Sverige.
Härliga möten och många vänner som uppmuntrat
oss på olika sätt.
Vid månadsskiftet juni-juli skall vi besöka Drevdagen
utanför Idre. Där finns en församling som inbjuder till
sommarmöten en helg. (Se info på sista sidan)
Sedan blir det några veckors semester.

tvångsäktenskap, hederskultur och prostitution. Det
är ämnen som dagligen debatteras i sociala medier,
radio, TV och tidningar.
Ämnet är aktuellt och boken visar på att det finns en
lösning på dessa stora problem.

Vi ser med glädje fram emot hösten då vi skall fira att
Kerygma funnits i tjugo år. Vi firar med några konserter och missionsmöten.
Min nya roman om den trettonåriga flickan Mathewa
kommer ut lagom till september. Vi hoppas den skall
spridas till många läsare. Den handlar om

Samtidigt som vi tackar alla våra vänner, vill vi tacka
Gud som bevarat oss och bistått oss i arbetet under
alla år.

Till sist vill vi tacka alla vänner som stöder Kerygmas
arbete och som ber för oss.
Under alla våra resor möter vi kända och okända
vänner som ger oss uppmuntran och som läst mina
böcker och är tacksamma för min förkunnelse.

Varma sommarhälsningar från
Ann-Britt och Owe Lindeskär

