Höstbrevet 2018
Pastor Owe Lindeskär
Vällargatan 11
644 31 TO RS HÄLL A
Tel. 016 - 35 8 8 69
Mobil 0704 - 85 22 99
E-mail owe@ker ygma.se
Hemsida www.ker ygma.se
Bankgiro 5097-7834
Swish 123 483 89 34

Förkunnelsen om Jesu tillkommelse, en vattendelare.
Sedan jag skrev boken ”Jesus och hans tillkommelse” har jag inbjudits att tala över
detta ämne i olika församlingar och konferenser.
Nyss besökte jag Lekeryd för en ekumenisk
helg där samtliga kyrkor var tillsammans.
I ett gemensamt möte frågade pastorn om
det fanns förslag på ämne som Owe skulle
tala över. Mötesdeltagarna fick skriva sitt
förslag på ett papper och lägga det i kollektboxen.
Samtliga förslag som kom in handlade om
Jesu återkomst.
Självklart gick jag medlemmarnas förslag till
mötes.
Det blev starka möten som berörde. Flera
vittnade om det.
Andra helgen i november skall jag undervisa
över detta ämne i Uddevalla Pingstkyrka.
I den församlingen finns en aktiv och initiativrik grupp av ”Israels vänner”.
I fem möten skall jag undervisa om judarna
som historiens och framtidens folk.

och som inte önskar höra talas om Israel
som ett Guds egendomsfolk.
Sedan jag skrev boken om Jesu tillkommelse
och inbjudits att tala över detta ämne har
många tackat mig och uttryckt sin glädje
över att få höra förkunnelsen om Jesu tillkommelse. Två gånger har pingstvänner kritiserat mig och menat att jag är en villolärare
som tror att Jesus skall komma tillbaka och
hämta sin brud på himmelens skyar.
En kritiker menade att pastor Lewi Pethrus i
sin bok ”Jesus kommer” var en villolärare i
ämnet eskatologi. Eftersom jag anser att LPs
bok är kristallklar och biblisk så blev även
jag benämnd som villolärare.

Jag noterar att det finns ett nyvaknat intresse
för läran om den yttersta tiden och Jesu återkomst, samtidigt som det finns en strömning
bland Guds folk som undviker detta ämne

Det allra största problemet är dock den
sömnaktighet som råder bland Guds folk i
dag. Man förnekar inte bibeltexter om Kristi
återkomst, men man bryr sig inte eftersom
man sover sin andliga sömn.

Jag märker två strömningar ibland Guds folk
och denna delning gör sig gällande särskilt i
fråga om Jesu återkomst.
Jag ser detta som ett tidstecken eftersom
Jesus sa att han skulle komma i en tid då vi
inte skulle vänta honom.

Den som sover blundar och ser inte det profetiska ordet.
Den som sover är
inte vaken och har
inte gjort sig i ordning för den nya
dagen.
Den som sover
lever i sin egen
värld bortkopplad
från allt annat än
sina egna drömmar. Lyckodrömmar eller
mardrömmar.
Inför Jesu tillkommelse behövs en väckelse
så att hans folk vaknar upp ur sömnen och
förbereder sig för Kristi återkomst.
Så länge präster, pastorer och andliga ledare sover blir det ingen förkunnelse om ett
av bibelns mest omfattande ämne nämligen
Jesu tillkommelse.
Men när alla dessa vaknar upp ur sömnen
sker miraklet.
Kristi brud börjar göra sig i ordning för bröllop.
Den väckelsen längtar jag efter och den ber
om.
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Hjälp oss att hjälpa flickorna på hemmet Rut.
Tre mål mat varje dag, kläder, bostad, skolgång, utbildning, hälsovård och mediciner.

Kerygma 20 år.
Under september uppmärksammade vi att föreningen Kerygma var 20 år. Det blev fyra sång
och musikkvällar i missionens tecken.
Vi besökte Stöpen, Eskilstuna, Edsbyn och
Avesta. Flera av sångare och musiker som
genom åren tjänat i våra möten och kampanjer
deltog och många människor samlades.
Det blev en smula nostalgiskt när vi såg tillbaka
på kampanjer, missionsresor och allt underbart
vi fått vara med om under dessa år. Men framför allt gav dessa möten tillfälle att se framåt.
Uppdraget är inte klart. Arbetet fortsätter.

Mathewa.
Boken Mathewa är en roman, som tar upp frågor
omkring hederskultur, tvångsäktenskap och prostitution. Det är heta frågor i den svenska debatten,
inte minst i spåren av metoo. Problemet diskuteras i
sociala medier, i pressen och i etermedia. Boken är
ett kristet svar på hur vi skall komma till rätta med
hederskulturen. Därför hoppas jag att min bok skall
spridas till opinionsbildare och andra som intresserar sig för detta aktuella ämne.
Mathewa är romanens rollfigur som i allra högsta
grad är dokumentär genom att hon gestaltar många
flickors möte med en hederskultur som tvingar
henne till flykt bort från ett äktenskap hon inte kan
vägra. Problemet började när hon fick sin första
mens, då ansågs hon vara giftasvuxen och släkten
engagerade sig i att utse en man åt den trettonåriga
flickan. Hon var ännu ett barn och ville stanna i sin
hemby. Hon ville gå i byskolan, leka med sina kamrater och allt skulle vara som det alltid hade varit.
Dagen före bröllopet väljer Mathewa att fly.
Hon flydde bort från ett planerat äktenskap med
en man som var i pappans ålder. Hon flydde bort
från allt det hon älskade och hon flydde bort från
sin barndom.
När Mathewa lämnade sin barndoms by påbörjades en vandring in emot en tomhet och ett mörker
som slutade i prostitution. Den som läser boken får
följa en ung flicka under hennes kamp med livet
och hur hon till slut upprättades och helades när
hon förstod den kristna Gudens kärlek. Hon var
älskad trots allt.
Ett antal läsare har hört av sig och tackat för boken.
En kvinna, som inte är kristen berättade att hon
hade blivit gripen av boken och gråtit under det att
hon följde Mathewa under hennes livsvandring. En
man som inte är troende och inte kyrkligt intresserad läste boken och bad att få ge en gåva till hemmet Gut som tar emot och hjälper dessa utsatta
flickor.
Den som köper boken
genom Kerygma bidrar
till hemmet Rut, eftersom hela summan går
till att hjälpa flickorna
på Centret. Detta är
möjligt eftersom bokens
produktionskostnader
redan är betald.
Pris 190:- + frakt.
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Axplock från Kerygmas arbete.
Till Kerygmas arbete hör Owe Lindeskärs
tjänst. Hans förkunnelse, undervisning och
andliga mentorskap i olika länder är en
viktig del i föreningen Kerygmas uppdrag.
Antal pastorskonferenser han ansvarat för
och undervisat i är så många att han inte har
räkningen på dem alla.

Arbetet i Benin

Hemmet Rut
Vi har tillsammans med församlingar, enskilda och genom förtjänsten av Owe Lindeskärs
böcker byggt ett hem för utsatta flickor. När
dottern fått sin första mens anses hon vara
giftasvuxen. Pappan och släkten ser ut en
man som kommer och hämtar sin brud som
är mellan tolv och fjorton år. Många flickor
vägrar detta tvångsäktenskap och flyr bort
från hem familj, bröllop. Många av dessa
hamnar i prostitution och förnedras i synd
och orenhet. På hemmet Rut har vi under
några år kunnat hjälpa fyrahundra av dessa
flickor. Vi ger dem skolgång och utbildning.
De får kläder, mat och husrum och efter en
tid blir flickorna frälsta och upprättade. Arbetet med hemmet Rut är ett socialt arbete
som i sin förlängning blir ett evangeliserande arbete eftersom flickorna tar emot Jesus
i sina hjärtan.

Mikrolån
Tillsammans med pingströrelsens kvinnoförbund driver vi ett arbete där fattiga kvinnor
får ett räntefritt lån. Därigenom kan kvinnan
skapa en verksamhet som ger ekonomisk
avkastning, som räcker till att betala tillbaka
lånet samtidigt som förtjänsten räcker till
mat och barnens skolgång.
Evangelisterna
Föreningen Kerygma ansvarar för nitton
pionjärevangelister som missionerar bland
onådda folk i norra Benin. Dessa har vunnit
många muslimer för Gud och flera hundra
församlingar har bildats genom deras arbete.
Förutom löner har vi utrustat dem med högtalare, motorcyklar minibuss och dessutom
har vi byggt ett antal kyrkor som tagits i bruk
av dessa nystartade församlingar.
Skolan i Augua
När en av evangelisterna kom till denna
plats möttes han av motstånd. Här fanns en
handfull kristna, men evangelisten var inte
nöjd. Han hörde Guds röst som uppmuntrade honom att välsigna sina fiender. Det skulle ske genom att en brunn skulle grävas och
en skola byggas och därigenom skulle folket
få hämta sitt vatten vid kyrkan och sända
sina barn till den kristna skolan. Skolan
blev en succé och efter en tid fick vi bygga
ut den. Muslimska föräldrar står i kö för att
sända sina barn till skolan och genom detta
arbete har notståndet förbytts i tacksamhet

och nyfikenhet hos befolkningen. Både borgmästaren och områdets kung har offentligt
uttalat sitt tack till den kristna församlingen.

Arbetet på Kuba

Matutdelning till fattiga
Under många år har Kerygma ett samarbete med församlingar Som arbetar med att
hjälpa fattiga Kubaner med mat. Det gäller
särskilt barnfamiljer och pensionärer. 80%
av befolkningen får sin lön i Cuba pesos som
inte är konvertibel och dessa pengar gäller
enbart i statliga butiker där man får köpa det
som staten har bestämt. Det finns stora och
fina mataffärer där man får betala med en
växlingsbar pesos. Vanligt folk kan inte handla i dessa affärer eftersom deras pengar inte
gäller där. Staten har under senare år dragit
ner på vad folk kan köpa i de statliga butikerna så pensionärer och barnfamiljer har
ofta ingen mat under månadens sista vecka.
Jag har varit med teamet som delar ut dessa
matpaket och det är fantastiska resor i diakonins tecken. Denna verksamhet har brutit
ner många fördomar mot kristen tro.
Kyrkbygget
En församling har fått tillstånd att bygga en
kyrka och Kerygma hjälper dem att kunna
fullborda bygget.
Vi tror att invigningen kan ske under nästa år.

Arbetet i Argentina

Angastaco
Denna plats ligger i Andernas bergsområden
och vi har glädjen att underhålla pastorsparet
Ernesto och Marylen Ovejero. När detta pionjärarbete startade för några år sedan möttes
evangelisterna med motstånd och misstänksamhet. Den katolske prästen motarbetade
dem och varnade katolikerna att besöka dem.
I dag är det annorlunda. Församlingen driver
ett dagis som blivit så populärt att alla vill ha
sina barn där. Församlingen har vuxit genom
att folk blivit frälsta och döpta. Ernesto och
Marylen har startat ett antal församlingar
på olika Platser i Andernas bergsbygd. Detta
pionjärarbete är framgångsrikt genom att
evangelium har framgång bland katolikerna
i området.
Pastorskonferens bland indianerna.
I slutet av april nästa år blir det en konferens i
Argentinas norra del. Då samlas ledare från
församlingarna i den indianska kulturen i
norra Argentina och Owe Lindeskär skall
undervisa.
Till detta stöder vi ett pionjärarbete i Indien
och bussmissionen genom
Ove och Agneta Jonsson.
Dessutom ger vi tillfälliga stöd till olika behov
vi möter från olika platser där vi drar fram.

Föreningen Kerygma
– med evangelium till världen!

Pastor Lars-Gustaf Ingelsrud, Owe Lindeskärs tolk i Brasilien.
Med anledning av att det är tjugo år sedan
Kerygma bildades är det en glädje att presentera pastor Lars-Gustaf Ingelsrud som jag samarbetar med i Brasilien.
Han och hans fru Salma är våra vänner och
vi tackar Gud för ett rikt samarbete med dem
under alla dessa år.
Sedan en tid är de pastorspar i Pingstförsamlingen i Årjäng samt i Pingstförsamlingen i Skotterud i Norge.
Med glädje tackar vi vår Gud för alla dessa 20 år
som Owe Lindeskär har förkunnat och undervisat pastorer och ledare i den stora pingstväckelsen som i Brasilien grundades år 1910 av Gunnar
Vingren och Daniel Berg.
Första gången jag träffade Ann-Britt och Owe
Lindeskär var i staden Belém, år 1990, då Pingströrelsen i Brasilien firade 80 års Jubileum. Sen
dess har jag haft förmånen att tolka Owe Lindeskär flera hundratals gånger då han varit inbjuden att tala i pastorskonferenser, i bibelskolor
och då kyrkor haft jubileum över hela Brasilien.
För mig är det givande stunder när jag tolkar
från svenska till portugisiska, eftersom det språk
som talas i Brasilien är mitt första språk. När jag
har fått tolka Owe Lindeskär har det alltid varit
ännu mer tacksamt, därför att samtidigt som
jag har tolkat honom har hans ny testamentliga
förkunnelse blivit personliga undervisande lektioner för mig.

Mikrolån till fattiga kvinnor.
Som vi tidigare rapporterat bedriver
Kerygma tillsammans med Pingströrelsens i Benin kvinnoförbund ett arbete
med räntefria mikrolån.
Det började med att fattiga änkor fick ett
lån så att de kunde komma igång med
en verksamhet som inbringade en lön.
I dag arbetar man i grupper om trettio kvinnor som leds av en välutbildad

År 1998 planterades en ny församling i staden
Teresina. Redan under första året och under alla
följande år fick jag tillsammans med pastorerna
Paulo Albino och Josué Cavalcante glädjen att
få Owe Lindeskär som mentor. I april detta år
firade församlingen i Teresina 20 år och vi hade
glädjen att ha Owe Lindeskär som huvudtalare.
Med tacksamhet kan vi konstatera att den enkla
begynnelsen i nordöstra Brasilien har utvecklats
och i dag är församlingen i Teresina moderförsamling till över 60 pingstförsamlingar som
bildats under dessa 20 år och vår pastorsgemenskap räknar i dag med över 130 ledare som
tjänstgör som pastorer, evangelister, missionärer
och i andra funktioner i detta nätverk av frikyrkor.

Owe Lind eskä rs
Res epro gra m
Oktober
Saron Hallsberg
lördag 27 kl 16.00 och 18.00
söndag 28 kl 10.00

November
10 – 11

Tack alla ni som stöder KERYGMA med bön och
ekonomiska resurser och som gjort det möjligt
för oss i nordöstra Brasilien att ta del av Owe
Lindeskärs stabila och församlingsbyggande
bibelundervisning.
GOD BLESS YOU!

söndag kl

Lars-Gustaf
Ingelsrud

kvinna från kvinnoförbundet. Kvinnan
får ett lån på motsvarande tusen kronor
och därigenom kan hon köpa in material
som används för att tillverka väskor.
Dessa säljs sedan på marknaden och då
får de en förtjänst så att deras barn kan
gå i skolan och att familjen har mat på
bordet.
Genom detta arbete har många fattiga
kvinnor fått hjälp med sin ekonomi och
många ofrälsta kvinnor har blivit frälsta.
Arbetsmötena blir till frälsningsmöten.

Pingstkyrkan Uddevalla
lördag kl 14.00 och 18.00 ”Judarna
historiens folk
och framtidens.” Servering.
11 Gudstjänst

18 söndag kl 11.00 Wessleykyrkan Malmö
Kl 17.00 Pingstkyrkan Kristianstad
20

kl 19.00 Arboga

23

kl 18.30 Göteborgskyrkan

25

11.00 och 14.00 Anten
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Vi ber tillsammans
”Den som ber han får…”
Be för oss som arbetar inom Kerygma och
alla våra samarbetspartner både i Sverige
och i andra länder.
Be för kristna församlingar att de väcks till
att söka Gud på ett djupare sätt.
Be att kristna som sover andligt blir väckta
ur sin sömn och ikläder sig den andliga
vapenrustning som Herren har givit.
Men så länge Guds folk sover hänger
vapenrustningen i garderoben, till ingen
nytta.
Be om väckelse och därmed om en djupare
överlåtelse bland Guds folk så att vi är
beredda att ta emot väckelsen som Gud vill
ge till vårt land.
Jesus kommer snart och vi måste göra oss i
ordning för himmelsfärd.

Tack!

Ännu en gång vill vi tacka alla våra vänner som
stöder Kerygmas arbete genom förbön, gåvor
och uppmuntran. Framför allt vill vi tacka Gud
som låter oss arbeta med att förkunna evangelium och att få ge stöd och bistånd till församlingar
som arbetar bland onådda folk. Vi tackar Honom
för hälsa och krafter och för att motivationen
att arbeta finns kvar i våra hjärtan. Varje dag
ser vi på Kerygmas konto hur enskilda och församlingar ger gåvor till arbetet. Under de tjugo

För några år sedan besökte vi Angastaco uppe i
Andernas bergsbygd i norra Argentina. Här finns
ett starkt pionjärarbete, som Kerygma stöder. En av
de nyfrälsta ungdomarna var Deborah. Hon hade
så många frågor om det kristna livet och om den
kallelse hon trodde sig ha. Jag uppmuntrade henne
att studera, vilket hon ville. Problemet var att hennes
fattiga familj inte kunde betala hennes studier.
Jag fick en stark känsla av att hjälpa henne så att
hon kunde studera på universitetet i Salta. Nu har
hon snart fullbordat sin utbildning och då är hon
en legitimeras lärare. Deborah är brinnande för
Jesus och ibland predikar hon och hon har verkligen
utvecklats på många sätt under tiden hon studerat.
Jag tror att hon har en kallelse som kommer att leda
henne in i Guds vilja med sitt liv.
Vi önskar henne Guds välsignelse under de månader som återstår av utbildningen och sedan för resten av hennes liv.
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Brev från Deborha
Först och främst vill jag tacka Owe och föreningen
Kerygma för den hjälp jag har fått och fortfarande
får. Jag kommer alltid att vara tacksam för det, tack
vare Er hjälp har jag kunnat förverkliga mina drömår som föreningen Kerygma har funnits har det
alltid kommit in medel så att vi klarat föreningens
åtaganden. Nu planerar vi för nästa år och snart
är vintern bokad. I februari åker vi till Benin. Då
skall Owe undervisa i rörelsens nationella konferens. Efter det besöket skall vi rapportera från
Hemmet Rut, mikrolånen, skolan i Augua samt
från evangelisternas arbete. I slutet av april blir
det en pastorskonferens i norra Argentina. Med
önskan om Guds rika välsignelse till alla som på
olika sätt står med oss i arbetet.
Ann-Britt och Owe Lindeskär

mar om att studera vidare. Jag har 6 ämnen kvar
innan jag blir färdig. Jag har tänkt skriva slut tentan i
dem i december-februari eller som senast april. Det
är de ”tyngsta ämenena” som jag har kvar och det är
både skriftligt och muntligt. Fram till december har
jag lektioner och sedan är det bara tentorna kvar.
När det gäller framtiden så är min önskan att flytta
tillbaks upp i bergen. Även om jag inte får arbete i
just Angastaco så är jag beredd att flytta till någon
av de andra byarna i närheten. Det beror på var jag
erbjuds arbete. Sedan finns ju drömmen om att kanske någon gång i framtiden resa till ett annat land för
att kunna förbättra mina engelskakunskaper.
Naturligtvis så vill jag tjäna Herren på den plats där
jag kommer att vara och genom mitt yrke kunna nå
ut till barn, ungdomar men även vuxna. Min önskan är att vara till välsignelse för dem och även att
jag någon gång
i framtiden ska
kunna
hjälpa
någon annan att
studera vidare
som ni har hjälpt
mig.
Många hälsningar
från Deborah

