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Korset mitt i Sverige
Under en predikoresa till norra Sverige stannade
vi i Hassela för att se det stora kors som placerats
i Sveriges mittpunkt.
Det var en mäktig känsla att se det 30 meter höga
korset som reser sig majestätiskt mot den blåa
himlen.
Sedan jag skrev boken ”Den korsmärkta
församlingen” har jag utvecklat ämnet och
predikat i olika församlingar om ”Den korsmärkta
församlingen.”
Förkunnelsen tas emot och många har vittnat om
starka Gudsmöten i korsets närhet.
Samerna märker sina renar och bönderna sin
boskap. Detta sker för tillhörighetens skull. Man
måste veta vilken samefamilj som äger renen
och vilken lantbrukare som äger boskapen.
På samma sätt är församlingen korsmärkt för att
vi tillhör Jesus.

I boken MATHEVA skildras på ett sätt som
djupt berör läsaren det förfärliga som drabbar
många flickor i Benin och andra länder i
Afrika, då de som barn mot sin vilja tvingas in
i äktenskap med äldre män. En del av dessa
unga flickor flyr slaveriet och sin familj. Som
utstötta ur samhället tvingas de in i prostitution
för att överleva. Boken visar en utväg ur
förnedringen via hemmet Rut som kristna
församlingar och kvinnoförbund i Benin med
stöd av KERYGMA byggt upp. Där får flyende
flickor mat, logi och utbildning. Kristen kärlek,
samtal och bön leder till upprättelse, helande
och liv i frihet.
Alf Borgström
Västerås

I den kristna församlingen är allt korsmärkt.
Predikan, bönen, dopet, nattvarden, missionen,
ledarskapet och gemenskapen, allt skall stå
under korsets auktoritet.
Under tårar konstaterar Paulus att många
vandrar som fiender till Jesu kors. Fil 3:18
Kan man vara fiende till Jesu kors?
Är man då fiende till korsets trävirke, eller till ett
krucifix som pryder bönerummet eller kyrksalen?
Knappast.
Den som är fiende till Jesu kors, riktar sin
fiendskap till korsets innersta karaktär. Allt det
som korset innebär och som knyter an till Jesu
död på korset.
Till korsets karaktär hör förlåtelsen, försoningen
och Jesu blod som renar från all synd.
Den som vägrar förlåtelse, undviker försoning
och bortser från Kristi blod som renar från all
synd uttrycker ett främlingskap mot Jesu kors,
som i sin tid leder till fiendskap mot korset.
Denna sanning gäller kyrkans folk såväl som icke
troende.

Den som betraktar korset ser två linjer. En
vertikal och en horisontell och bara på en enda
punkt korsar de varandra.
Den som når fram till denna korsets centralpunkt
förlöser korsets kraft. 1 Kor 1:18
Här blir korset till en brytpunkt mellan himmel
och jord. En skärningspunkt mellan Gud och
människa. En mötesplats mellan det eviga och
det timliga.
En kristen församling skall vara korsmärkt
och tränga sig igenom den trånga porten där
friktionen mellan människan och portens vägg
skaver bort allt som hindrar korsets karaktärer
att blomma ut.
I min ungdom sjöng vi sången ”Vid korset finns
rum för mig.”
Det finns alltså plats och utrymme vid Jesu kors.
Här har alla tillträde, men ingen har företräde.
Den korsmärkta församlingen ger utrymme för
alla. Ingen mobbas ut och ingen ifrågasättes för
sitt utseende, sina åsikter eller sin bakgrund.
Den korsmärkta ger utrymme för människors
tillväxt, mognad och andliga utveckling. Denna
generositet är möjlig eftersom den korsmärkta
lutar mot det himmelska.
I himlen fungerar allt utifrån Guds skönhet,
ljuvlighet och harmoni och där har alla sin
givna plats och i den korsmärkta församlingen
lutar vi oss mer mot det himmelska än mot det
världsliga.
Owe Lindeskär

Hjälp oss att hjälpa flickorna på hemmet Rut.
Tre mål mat om dagen, kläder, husrum, skolgång, utbildning, hälsovård och sjukvård

Missionslandet Benin!
Benin är en av Afrikas minsta stater
och en av de minst ekonomiskt
utvecklade. Till detta anses Benin
vara ett av Afrikas mest stabila
demokratier.
Landet gränsas i väster av Togo och
i öster ligger det stora landet Nigeria. I norr gränsar Benin till Niger och
Burkina Faso.
Landets södra del utgörs av en tolv mil lång sandstrand med livsfarliga
strömmar. Många har dött när dessa strömmar drar dem ut i havet.
Landets största stad Cotonou ligger vid havet och här finns presidentens
residens och andra administrativa institutioner. Landets huvudstad
är Porto Novo. Staden Quidah ligger vid kusten några mil väster om
Cotonou. Denna stad är woodooreligionens huvudstad och här finns
deras heligaste tempel där pytonormen är den högste guden.
Denna religion kommer ursprungligen från Västafrika och förknippas
speciellt med Benin. Från Quidahs hamn fraktades slavarna från
Västafrika till Haiti och det enda de kunde ta med sig var sin animistiska
religion, som sedan kom att förknippas med Haiti.
När människor blir frälsta i Benin är det många olika lojaliteter som de
måste bryta med. Många sitter fast i woodoons animistiska koppling till
demoner och andar.
Föreningen Kerygma ansvara för nitton evangelister som predikar
evangelium i en kultur där Woodoon har makt över många. Men när
dessa frimodiga och överlåtna evangelister predikar evangelium blir
folk frälsta och befriade. Resultatet av detta arbete är häpnadsväckande.
På tjugo år har den nationella Pingströrelsen ökat från 77000 till 700000
medlemmar. Det är ett stort mirakel och väckelsen fortsätter på samma
sätt.
Landets svaga ekonomiska tillväxt innebär att barnen och ungdomarna
inte får den utbildning och skolgång som de skulle behöva.
Många barn, särskilt flickorna fullgör inte sin skolgång och får därmed
ingen utbildning.
45% av barnen i Benin är kroniskt undernärda. Tonårsgraviditeter, våld
och barnäktenskap är några av de konsekvenser som följer av fattigdom
och utanförskap i Benin.

I detta land arbetar föreningen Kerygma och tillsammans med landets
Pingströrelse ser vi att väckelsen förändrar människor och hoppet om
en ny tid för Benin blir tydligt genom frälsning och upprättelse i Jesu
namn.
Kerygmas prioriterade satsningar i Benin.
1. Guds Ords förkunnelse.
Genom evangelisterna blir Guds Ord förkunnat i Benin. Dessa har
studerat på bibelskola i två år varpå en tvåårig praktik i församlingarna
är obligatorisk. Sedan följer ytterligare ett år på bibelskolan innan de
avskiljes som pastorer, evangelister eller församlingsarbetare.
2. Utbildning.
Flickorna på hemmet Rut utbildas. De går i vanlig skola och dessutom
undervisas de i Guds Ord.
Under tre eller fyra år på Centret går de i en yrkesskola där de lär sig
sömnad, vävning och andra utbildas till frisörer.
Skolan i Augua, som vi lät bygga har i dag 200 elever som alla får
utbildning. Samtliga elever kommer från muslimska och animistiska
familjer och många står i kö för att få sätta sina barn i en kristen
skola.
3. Diakoni
Föreningen Kerygma ger mikrolån till fattiga kvinnor. Först
begränsades erbjudandet till änkor men nu är alla fattiga kvinnor
välkomna.
De samlas i grupp om trettio stycken under ledning av en duktig
och välutbildad kvinna från rörelsens kvinnoförbund. Demokratiskt
beslutar de vad de skall tillverka och de flesta väljer att tillverka
väskor av plastremmar. Gruppen får låna motsvarande tusen kronor
per deltagare och de får ett år på sig att betala tillbaka detta räntefria
lån.
Kvinnoförbundets ordförande Marie Adoté berättade att de kunnat
hjälpa totalt 5000 fattiga kvinnor till en sysselsättning som skapar
vinst så att familjens barn kan gå i skola och att det finns mat på
bordet.
Diakonins uppgifter begränsas inte till mikrolån. Allt som Kerygma
gör i Benin är diakoni, eftersom det handlar om att hjälpa fattiga
människor på alla livets områden.
OL

Möteshelg med Owe Lindeskär i Allians-Pingstförsamlingen i Sävsjö.
Helgen den 1-3 februari hade vi förmånen att ha Owe och Ann-Britt
Lindeskär som gäster i vår församling. På vår begäran undervisade
Owe om ledarskap och församlingsbygge. Under de tre övriga mötena
talade han om Jesu översteprästliga förbön från johannesevangeliets
sjuttonde kapitel. Under alla samlingarna kände vi en mycket stark
gudsnärvaro och den Helige Andes smörjelse över förkunnelsen.
Lördagskvällen var mycket speciell och annorlunda, det är svårt att
uttrycka i ord, men det handlade om tårar, stillhet och Guds härlighet.
Det hände något med alla som var närvarande. När Owe avslutade sin
predikan var vi tre mötesledare som försökte avsluta samlingen, men
ingen lyckades göra det. Vi bara grät och tackade Herren för vad vi varit
med om och alla böjde sina knän och sökte Gud. Vi vet inte hur länge vi
bad men vi vet att många gjorde en ny upplevelse med Herren.

Det var just det som många upplevde denna underbara lördagskväll.
Sedan fortsatte Owe på söndagens gudstjänst med slutet på Jesu
förbön där han säger ”Fader jag vill att där jag är skall också de som du
har gett mig vara med mig så att de får se min härlighet som du hr gett
mig eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd.”
Det var en försmak av denna härlighet som vi var med om dessa dagar.
Vi känner att det är något nytt på gång i vår församling och i Sävsjö.
Tack Jesus och tack Owe och Ann-Britt.

Anita som varit frälst i fyrtio år och tillhör vår församling utbrast efter
lördagens möte: ”Detta var ett extraordidärt möte med en stark andlig
atmosfär, så påtaglig att det var svårt att gå hem, det var samma
stämning som när jag blev frälst.
Tankarna går till Elias möte med Herren på berget Horeb, 1
Konungabokens nittonde kapitel. Då var det både storm, jordbävning
och eld, men så kom Herren som en stilla susning och i den fick han
frågan; ”Vad gör du här Elia?”

Annika Zetterheim
Ordförande

Owe Pettersson
Pastor och Äldste

Föreningen Kerygma
– med evangelium till världen!

Kampanj på Österbo i Norge
Den norska Pingströrelsen driver ett starkt
och framgångsrikt arbete bland alkohol
och drogskadade personer. Deras stora
konferensområde ligger i Österbo norr om
Halden. Där har man en stor möteshall som
rymmer flera tusen man driver en gymnasieskola
och dessutom är Österbo ett rehabiliteringscenter
för alkohol och drogskadade människor.

kampanj. I varje möte kom folk fram och fick
förbön. Några ville bli frälsta, andra förnyade
och helade och dessutom gladdes vi åt några
nyfrälsta som döptes till Kristus.

April
27
28

17.00 och 19.00 Älvängen
11.00 Älvängen

Maj

Regelbundet arrangeras kristna kampanjer
i områdets kyrka. Då kommer de som bor
på Österbo, både personal och inneboende.
Dessutom kommer folk från närbelägna platser.
I februari predikade Owe Lindeskär i deras

Bibelstudier på Kanal 10

Bilden visar Owe Lindeskär i TV studion, när han spelade
in tio bibelstudier som kommer att sändas på kanal 10.
Ämnet är ”Bön som når till Faderns hjärta.” Under våren
kommer ytterligare tio bibelstudier att produceras.

Föreningen Kerygmas nye ordförande.
Under ett antal år har Ulla Rombo, Mora varit
Kerygmas ordförande.
Nu har hon framfört önskan om att lämna
den posten, men hon stannar kvar i styrelsen,
vilket vi är tacksamma för.
Till ny ordförande valdes vid Kerygmas
årsmöte pastor Allan Ekstedt, Eskilstuna.
Allan Ekstedt har under många år tjänat
Pingstförsamlingen i Eskilstuna som pastor
och föreståndare. Han har under sitt liv som
pastor visat ett stort intresse för mission.
I dag är han ledare för den svenska delen
av Lepramissionen och dessutom tjänar

Ow e Lind esk ärs
Res epro gra m

han Pingstförsamlingen i Eskilstuna som
missionssekreterare.
Allan Ekstedt är Owe Lindeskärs tolk i
fransktalande länder och till detta är han en
värdefull rådgivare i frågor som gäller mission
och bistånd.
Samtidigt som styrelsen tackar Ulla Rombo för
tiden hon varit ordförande känner vi en stor
glädje över att få välkomna Allan Ekstedt som
ordförande och vi önskar honom Guds rika
välsignelse i uppgiften.
OL

02-03
04
11
12
18
19
25
26
30-31

Älmhult, TV- inspelning
Floby 17.00 och 19.00
Markestad kl 18.00
Tidaholm 10.30 och 17.00
Vindeln 13.00 och 15.00
Vindeln 11.00
16.00 och 18.00 Vetlanda
10.00 Vetlanda
Moheda Tältmöten

Juni
02
08
09
15
16

Säffle 18.00
Gammelboning 15.00 och 18.00
Falun 11.00 och 18.00
Sävsjö 16.00 0ch 18.00
Sävsjö 11.00
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Vi ber tillsammans
”Den som ber han får…”
Be för oss som arbetar inom Kerygma
och alla våra medarbetare.
Be för Kerygmas arbete i
Benin, Kuba och Argentina.
Be för alla församlingar som vi får
besöka. Be för människor som
hör budskapet och att Guds Ande
får prägla våra möten.
Be om en stark besökelsetid som
Innebär omvändelse, förnyelse och
återupprättelse bland Guds folk

När jag besökte Josiannes enkla syateljé berättade
hon om sin flykt från ett tvångsäktenskap.
I panik lämnade hon föräldrar och familj eftersom
ångesten inför att tvingas till ett äktenskap med en
okänd man kändes omöjligt.
Hon tittade ner i cementgolvet när hon berättade om
flykten och tiden som prostituerad.
När hon sedan berättade om hemmet Rut log hon
emot mig och konstaterade att hon kom dit genom
Guds nåd.
”Nu syr jag inte så mycket till mina kunder, eftersom
jag syr på min brudklänning.”
”En broder på bibelskolan har friat så nu blir jag
snart pastorsfru.”

Tack!

Be bibelns sista bön
”Amen kom Herre Jesus.”

Ännu en gång vill vi tacka alla Kerygmas vänner
som stöder oss med förböner, uppmuntran och
gåvor. Utan detta stöd kunde inte Kerygmas
arbete kunna fortsätta.
Tack också till alla som köpt och läst boken
”Mathewa”.
Vi får många goda vitsord om denna bok både
från kristna och även från personer utanför
den kristna gemenskapen. Den som beställer

Den korsmärkta församlingen ämne i Sionkyrkan Björke
Sionförsamlingen i Björke hade besök av AnnBritt och Owe Lindeskär de 2-3 mars. Vi möttes
omkring ämnet den korsmärkta församlingen.
En förkunnelse om korset som öppnade för en
stark Gudsnärvaro och bön. Sång av trubaduren
Torbjörn Berglund från Ockelbo som framförde
en berättelsesång om sin omvändelse, sångare
från Gammelboning sjöng inspirerat. Solosång
av Eleonora Forsling. Ann-Marie Ahlenius
och Eleonora Forsling tog med församlingen

i lovsång. Varm gemenskap och goda samtal
mellan mötena på lördagen och vid kyrkkaffet
efter förmiddagsgudstjänsten. Mötesledare var
Holger Forsling och David Forsling.
TiII SionforsamIingens 80-årsjubileum nyligen har
kapellet genomgått en betydande ansikslyftning.
Nya treglasfonster, nymålad exteriör, slipning
och lackning av golvet i stora salen. Samt två nya
in- och utfarter til I fastigheten. Vid 80-årsjubileet
kom ett förslag om att sätta upp ett stort kors
på kyrkans gavel ner mot vägen. Lämpligt virke
har anskaffats och korset kommer att sättas upp

Jag blev djupt rörd av hennes berättelse om
hedersbrott och prostitution och vägen till frihet och
upprättelse.
OL

boken från Kerygma bidrar till finansieringen
av hemmet Rut, eftersom hela summan går till
detta ändamål.
Med önskan om Guds rika välsignelse.
Owe och Ann-Britt Lindeskär

under våren. En åtgärd som var planerad innan
det blev klart med ämnet for Owes undervidning.
Den korsmärkta församIingen.
David Forsling

