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Tankar om bön.

Tre mål mat om dagen, kläder, husrum, skolgång, utbildning, hälsovård och sjukvård

Hjälp oss att hjälpa flickorna på hemmet Rut.

När jag skrev min senaste bok, ”Bön som når till Faderns
hjärta,” blev arbetet som en vandring in emot bönens
innersta väsen. Jag lärde mig att kristen bön är något mer
än att formulera böner och gestalta modern eller gammal
bönepoesi.
Be oavbrutet
En bön tar några minuter och sedan är det klart.
Hur skall man då förstå Paulus som uppmanar oss att be
utan uppehåll.
1 Tess 5:17 ”Be oavbrutet!”
Den som skall be oavbrutet måste rabbla böner resten av
sitt liv och alla förstår att texten skall förstås på ett annat
sätt. När Jesus undervisar om bön i bergspredikan uppmanar han oss att be i det fördolda. Då räcker det inte
med ett bönerum med stängd dörr, eftersom det fördolda
ligger djupare än det fysiska rummet. Människans fördolda är hennes ande eller hennes ”hjärta” som jag lärde
mig i söndagsskolan. När människan blir född på nytt och
fylld av Guds Ande sker det i människans innersta rum
och då gestaltas ett alltid pågående bönemöte där Gud
och människan samverkar i en bön som aldrig tar slut, i
en gudstjänst som aldrig sätter punkt.
Denna ständigt pågående bön harmoniserar med barnaskapets ande som ständigt ropar ”Abba Fader, i våra
hjärtan.” Rom 8:15
Fader vår.
När Jesus undervisar om bön, ger han oss en bild av den
Gud vi ber till. För att förstå bönen bör man dela in den i
två delar. Den första handlar om Gud och den andra om
bedjaren. I den första delen finns bara Gud. Jesus lär oss
att Gud är vår Fader och att han är i himlen. Den texten är
en av Bibelns starkaste lärdomar om Gud. Bön har med
himlen att göra. ”Bön som når till Faderns hjärta når ända
fram till himlen, till tronen, till Faderns hjärta.
Sedan pekar Jesus på tre viktiga lärdomar om den Gud
som vi beder till.
Gud har ett namn. ”Helgat varde ditt namn.”
Gud har ett rike. ”Tillkomme ditt rike.”
Gud har en vilja. ”Ske din vilja i himlen så ock på jorden.”
Guds heliga namn syftar till Hans karaktär och svarar på
frågan ”Vem är Gud.
Guds rike syftar på Hans heliga närvaro och svarar på frågan vart är Gud.

Guds vilja syftar på Hans vägledning och svarar på frågan hurudan är Gud.
I bönens andra del finns bedjarna. Dessa personliga pronomina
som ”vi”, ”vårt” och ”oss” visar
på bedjarna och deras böneämnen.
Vi lär oss att bedjaren aldrig
får hoppa över den första delen. Den som hoppar över
Gud och bearbetar sin bön utan Gud gör ett stort misstag. Utan Gud blir bönen religiös och når aldrig fram till
Faderns hjärta.
Filtrera dina böneämnen i den Gud som är din Fader och
som finns i himlen.
Bönens energi.
Den som ber i Jesu namn förlöser en energi som öppnar
stängda dörrar och leder ända fram till Faderns hjärta.
Dessutom är alla Guds löften om bönesvar en energi för
vår tro på en Gud som hör vår bön. När jag studerar Guds
folk i Skriften ser jag att nöden var en energi och en motivation till både bön och fasta. När nöden över sina egna
synder och folkets blev tillräckligt stor klädde de sig i säck
och aska medan de bad och fastade. Den som saknar nöd
över synd och missgärning och som inte bryr sig över
villfarelse och andlig ytlighet saknar nödvändig energi för
uthållig bön. Genom omvändelse och andlig förnyelse hittar bedjaren en energi för framgångsrik bön.
Bibelns sista bön
I Bibelns sista kapitel finns en bön, som vi måste lära oss
att be. Den bönen lär vi oss inte genom akademiska studier, eller religiösa övningar. Den bönen gestaltas genom
kärlek, efterföljelse och överlåtelse. Jesus säger; ”Ja, jag
kommer snart, Amen kom Herre Jesus.” Upp 22:20.
Den korsmärkta kyrkan ber denna bön och den blir till ett
gensvar till honom som kommer.
Bibelns sista bön blir brudens välkomstord till brudgummen, som är Jesus.
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Bönekonferens I Pingstkyrkan Eskilstuna
21 -23 februari Tema: ”Bön som når till Faderns hjärta.”

Fredag 19.00 lördag 16.00, 17.00 och 19.00. söndag 9.30 och 11.00
Undervisning om bön, gemensam bön och personlig förbön.
Owe Lindeskär, Fredric Lindeskär, Allan Ekstedt mfl
Välkomna från när och fjärran!

Hälsning från bussmissionen
Vi ser det som en förmån att, varje månad ge ett ekonomiskt bidrag till
Bussmissionen. Vi vet att denna verksamhet är en andlig spjutspets som
når långt och ger evangeliet till folk i vårt land. Bussen parkeras på marknader och olika event som samlar många människor. När folk kommer
in i bussen bjuds de på kaffe med tilltugg. Under fikat blir det samtal och
ibland får teamet be för sina gäster och många har genom åren tagit emot
Jesus till frälsning. Bussen är lastad med biblar och kristen litteratur som
delas ut till alla som vill ta emot. Vi tackar Gud för Bussmissionen och
kommer att stödja den verksamheten även under innevarande år. För
några dagar sedan kom en hälsning från Ove och Agneta Jonsson, som
driver detta arbete.
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Vänner i Kerygma!
Ett stort tack för året som ligger bakom med förbön, uppmuntran och
ekonomisk hjälp till Bussmissionens arbete. Vi är så glada över att ni
vill vara med och hjälpa oss att nå ut med evangelium, till människor i
vårt land som inte har hört om Jesus tidigare.
Tack för förtroendet och tack för beskedet att ni kommer att stödja oss
även under detta år.

Ester som utbildar andra flickor.
Under mitt senaste besök i Benin mötte vi Ester som driver en verksamhet
där hon väver dukar och sjalar. Efter några år på hemmet Rut, där hon
utbildats, försörjer hon sig genom den enkla vävstol vi gav henne när hon
lämnade hemmet.
Hon samarbetar med några andra kvinnor som driver en syateljé och
Ester har sin vävstol i anslutning till syateljén,
Nu har Ester rekryterat två unga flickor som hon utbildar och som får
träna på Esters vävstol. Varje månad lägger de undan pengar som skall
räcka till flera vävstolar så att hennes lärlingar snart kan bli egna företagare i den textila branschen.
Flickorna från hemmet Rut har lärt sig ansvar och generositet, så Ester vill
gärna hjälpa två fattiga flickor från kvarteret.
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Med önskan om Guds välsignelse.
Agneta och Ove Jonsson

62 predikningar av pastor Lewi Pethrus.
Efter en gudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm mötte jag en äldre man,
som bar på tre röda pärmar fulla med ljudkassetter med predikningar
av pastor Lewi Pethrus. Han hade spelat in dessa predikningar med en
enkel rullbansspelare. Inspelningarna skedde i Filadelfiakyrkan och andra
lokaler i Stockholm. ”Jag skall snart dö.” sa mannen varpå jag frågade
om han var sjuk. ”När man är så gammal som jag är skall man snart dö
och mina ofrälsta släktingar kommer inte att uppskatta mina inspelningar,
förmodligen kastas de på soptippen.” ”Därför lämnar jag dem till dig och
du får göra vad du vill med mina inspelningar.” Jag tackade för gåvan och
lovade ta väl hand om alla dessa kassetter. Jag hade alltså fått rättigheterna till sextiotvå predikningar av pastor Lewi Pethrus och dessutom en
radiointervju med Lewi Pethrus.
Under många år har dessa röda pärmar stått i min bokhylla och nu vill jag
erbjuda dem till alla som vill köpa dessa predikningar. Nu har kassetterna
förts över till ett USB minne och dessutom har de rensats från brus så att
ljudet är hyfsat bra med tanke på att inspelningen skedde med en gammal rullbandspelare.
När jag lyssnat till pastor Lewi Pethrus undervisning, har jag gripits av en
stark förkunnelse som är högaktuell i dag många år efter Pethrus död.

Den som vill köpa en USB sticka med Lewi Pethrus predikningar kan göra
sin beställning hos Kerygma.
Pris 350 kronor, vilket blir mindre än fem kronor per predikan, när kostnaderna för porto och produktion är betalda.
Pastor Lewi Pethrus predikningar säljs till förmån för hemmet Rut i Benin.
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Föreningen Kerygma
– med evangelium till världen!

Följ med Owe och Ann-Britt Lindeskär till Israel
Välkommen till Israel med Bibellärare Owe Lindeskär och reseledare
Roland Antonsson. Vi reser tillsammans till de Bibliska platser där Jesus
vandrat, och har med vår svensktalande guide. Det blir en heldag till norra
delen till stora bebådelsekyrkan, och Nazareth Village, som är uppbyggd
som Nazareth såg ut på Jesu tid. Vi reser vidare till Genesarets sjö för båtutfärd där vi stannar båten för andakt. Vi blir sedan bjudna på Petrusfisk till
lunch. Sedan besöker vi saligprisningarnas berg, Kafernaum, samt Magdala. Middag Hotellet och Kvällssamling. Dag fem heldagsutfärd till Jerusalem,
vi besöker Betesdadammen och St. Anna Kyrkan. Vi går Via Dolorosa med
14 stationer, upp till Uppståndelsekyrkan. Lunch på enklare restaurang.
Sedan vandring genom de judiska kvarteren. Dagen avslutas med besök i
Trädgårdsgraven. Middag på Hotellet och Kvällssamling. De övriga dagarna, har vi ett förmiddagspass med bibelstudie, och fri eftermiddag för sol
och bad. och efter middag kvällssamling. Vi kommer också att besöka den
Messianska Församlingen dag 4 och deltaga i deras Gudstjänst. Missa inte
en mycket intressant och givande resa, där du får minnen för livet, undervisningen blir starkt profetiskt inriktad på var vi är i tiden, Jesus kommer
snart tillbaka. Anmälan görs på King Tours Hemsida, som också är teknisk
arrangör. För frågor ring 0431-83089
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Owe Lindeskärs nya bok,
”Bön som når till Faderns hjärta.”
Några dagar före jul trycktes min nya bok, som handlar om bön.
Boken har 25 kapitel, 243 sidor och hårda pärmar.
Varje kapitel beskriver olika sidor av kristen bön.
Under arbetet med boken har en längtan vuxit fram att få arrangera bön och väckelsekonferenser
på olika platser.
Under dessa helger blir det undervisning om bön, gemensam bön och personlig förbön.
Församlingar som vill inbjuda till bönekonferenser kan kontakta oss för att boka tid.
Jag bär en längtan att Guds folk i Sverige skall på nytt bygga upp bönens altare och förnyas i sin
bönetjänst inför Gud.
Då blir bönekonferenserna väckelsepräglade och leder till andlig fördjupning bland Guds Folk.
OL
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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 Hemmet Rut
3 Personalen
3 Flickorna
3 Hemmets ekonomi
Be för Kerygmas arbete
3 I Argentina
		 Arbetet i Angastaco
		 Debora som nu söker arbete
		 som lärare
3 På Cuba
		 Matutdelningen,
		 kyrkbygget
Be om väckelse och andligt Uppvaknande i tiden för Jesu Återkomst.

Bild på boken

Beställ Owe Lindeskärs nya
bok från Kerygma,
Vinsten går till hemmet Rut.
190:- frakt tillkommer

Bönekonferens i Edsbyn.
När jag skev boken ”Bön som når till Faderns hjärta,” föddes en längtan att, i samarbete med olika församlingar, arrangera bönekonferenser. Nu har vi bokat in ett antal helger och den första bönekonferensen
hölls i Edsbyn i mitten av januari. Samtliga församlingar var medarrangörer och det var en stor förväntan
bland folket inför denna bönekonferens. Mötena präglades av förkunnelse om bön, gemensam bön och
personlig förbön. När konferensen började var Pingstkyrkan fullsatt och under fredagen samlades vi i Missionskyrkan, som är Edsbyns största kyrka. Redan klockan tio var kyrkan nästan fullsatt och konferensen
avslutades på söndagen med en gudstjänst i Ovanåkers kyrka. Helgen präglades av både tårar och glädje.
Många vittnar om starka Gudsmöten och vi anade en kallelse till en ny och djupare bönetjänst. Det var
länge sedan jag upplevde en så stark möteshelg som bönekonferensen i Edsbyn och jag hoppas att våra
bönekonferenser på olika platser skall förverkligas i samma anda. Församlingar som vill orda en bönekonferens kan kontakta oss.
OL

Hemmet Ruts ekonomi.

I vårt förra nyhetsbrev berättade vi om ett böneämne som gällde hemmet Rut.
När vi besökte Benin i september förra året berättade styrelsen för hemmet Rut att de inte hade full beläggning på hemmet. Orsaken var att Erikshjälpen som under många år har stöttat hemmet Rut på ett föredömligt sätt, drastiskt minskat sin hjälp. De har bidragit till hemmets driftsbudget såväl som budgeten för
byggnation. Nu har de under flera år dragit ner på sitt bidrag och för innevarande år vet vi inte om de ger
ett mindre bidrag eller om deras bistånd helt upphör. Om hemmet Rut skall fortsätta sitt viktiga arbete
måste Kerygma drastiskt öka sitt bidrag. Jag har tro för att vi, med Guds och människors hjälp, skall klara
det under detta år. På sikt måste vi rekrytera långsiktiga samarbetspartner för att garantera hemmets framtida drift. Om detta ber vi till Gud.
Ol

Tack!

Med dessa rader vill vi tacka alla som uppmuntrat oss
med gåvor till Kerygma och varma förböner. Just nu
arbetar vi med att öka våra insatser till Hemmet Rut i
Benin. I driftsbudgeten ingår flickornas mat, kläder skolgång, utbildning, personalkostnader, sjukvård och friskvård, el, samt underhåll av byggnader mm.
Med den budgeten kan vi ta emot sextio flickor och kostnaden blir då ca 27
kronor per dag för varje flicka.
Med Guds och människors hjälp kommer vi att klara den budgeten för innevarande år.
Owe och Ann-Britt Lindeskär

