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Mission som leder till dop och församlingsplantering.
Bilden föreställer en dopgudstjänst i Benin. Drygt tjugo nyfrälsta står
i kö för att döpas i flodens rinnande vatten. Dopet sker medan de
kristna sjunger lovsånger till Guds ära ackompanjerade av trummans
taktfasta musik.
En av pionjärevangelisterna döper människor som kommit till tro
under den kampanj som nyss avslutats och resultatet var att dopkandidaterna som fostrats i den muslimska religionen nu mött Jesus och
genom dopet bekänner de att något nytt har skett i deras liv.
Från denna dopdag tillhör de Jesus och därmed lämnar de sin tidigare
religion.
Liknande dopgudstjänster sker på många platser i den muslimska
delen av Benin.
När evangelisterna kommer till ett område där evangelium inte tidigare predikats tar folk emot Jesus och blir frälsta.
När dessa fått undervisning om Jesus och det kristna livet arrangeras
dopförrättningar och genom dessa nykristna bildas nya församlingar.
Pingstledaren i Benin berättar om att flera hundra nya församlingar
har bildats genom evangelisternas arbete.

Dessa nya församlingar har
inga erfarna ledare eftersom
alla är nyfrälsta. Det betyder
att evangelisterna får hålla
kontakt och besöka dem tills
man efter en tid kan placera
en erfaren pastor i den nya
församlingen.
Kerygma har byggt ett antal kyrkor på platser där nya församlingar
har bildats.
Det finns en uppfattning att muslimer skall be i Moskéer och kristna i
kyrkor.
Om inte den nya församlingen har en kyrka händer det att de nyfrälsta
går tillbaka till moskén för att be och ibland återgår man även till Islam.
Därför är det viktigt att hjälpa dem att bygga kyrkor.
Kerygma ansvarar för tjugo evangelister och vi gläder oss över den
framgång de har. Vi ber om att evangelium skall nå till alla folkslag och
stammar i Benin.
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Andlig kamp och andlig seger i Benin.
Under alla mina resor i Benin har jag sett hur andligheten och demonisk religion är den verklighet som folk konfronteras av.
När människorna blir frälsta och överlämnar sina liv i Guds hand uppstår en inre kamp. Demoner och onda andar vägrar att släppa människan och därmed är den andliga kampen intensiv.
Församlingarna vet detta och inser vikten av att befria människorna
från onda andar och demoniskt inflytande. Därför ägnar de sig åt
intensiv bön i Jesu namn och när den andliga nöden blir tillräckligt
stor avskiljer de tid för bön och fasta.
En afrikansk pastor predikade i Filadelfia Stockholm under min tid
som pastor där.
Det var en stark och närgången förkunnelse som jag aldrig glömmer.
Han berättade att han besökt Sverige vid flera tillfällen och predikat
i både små och stora församlingar men han hade aldrig sett att man
drev ut onda andar i dessa möten. I sin afrikanska församling drev de
ut demoner och befriade människor och denna befrielsetjänst skedde
inte offentligt.
Besatta välkomnades till ett rum bredvid kyrksalen och där skedde
befrielsen. Sedan kunde dessa sitta med i Gudstjänsten utan att plågas av demoner och störa samlingen.

Mission i Andernas bergsbygd.
Sedan många år stöder vi ett pionjärarbete i norra Argentina. Högt
uppe i Andernas bergsområden arbetar pastor Ernesto Owejero.
Området är strängt katolskt och i början mötte Ernesto och hans fru
Marylen motstånd. Men med åren har motståndet upphört och pastorsparet Ovejero har en öppen dörr bland folket. Det visade sig för
en tid sedan när kommunen skulle välja en ny borgmästare, så fattades enbart några röster för att Ernesto skulle bli vald. I Angastakko
finns i dag en församling och de har planterat nya församlingar på ett
antal platser i Andernas bergsbygd.
Bilderna visar pastorsfamiljen Ovejero, Kyrkan och barndagiset samt
ett av de dop de har fått vara med om.
Vi tackar Gud för vad som sker genom detta arbete och önskar dem
Guds rika välsignelse.
OL

”Eftersom ni inte driver ut demoner tror ni inte att dessa finns i Sverige, men ni har lika mycket demoniskt inflytande som vi har i Afrika.
Men ni märker inte detta eftersom er låga andliga nivå aldrig utmanar
demonerna.” Detta budskap predikade han ut i Filadelfiakyrkan och
jag glömmer det aldrig fast det gått trettio år sedan dess.
Den andliga kampen uppstår när församlingen vaknar upp ur sin andliga sömn och ikläder sig sin andliga vapenrustning.
När Jesus grät över staden Jerusalem jublade lärjungarna, när Jesus
kämpade sin andliga kamp i Getsemane, sov hans lärjungar och när
Jesus hängde på korset flydde lärjungarna.
Jesu närmaste medarbetare surfade ytligt samtidigt som deras mästare redan var fångad av korsets lidande och drogs emot att fullborda
kampen och därmed vinna den andliga segern.
Kristen mission som inte är korsmärkt saknar korsets djupa dimension och begränsas till diakoni och bistånd. Den korsmärkta missionen
rymmer allt detta samtidigt som nöden för människornas frälsning
präglar den missionen.
OL

dessutom är en av kyrkans kardinaler. ”Kuba är inne i sin värsta kris på länge”. Det
budskapet levererade ärkebiskopen, när han gick till skarpt angrepp mot landets regim.
Det är mycket kontroversiellt att den 73-årige kyrkoledaren går ut och kritiserar landets kommunistiska regering. Under hans fyrtioåriga ämbete som katolsk biskop har
han aldrig tidigare agerat emot regimen. Nu inser tydligen Ortega att måttet är rågat
och att han i ett offentligt tal har tagit bladet från munnen och dessutom har han skrivit
obekväma sanningar i den katolska kyrkans tidning Palabra nueva. Olika internationella media har kommenterat att ärkebiskopen för första gången kritiserar regimens
politik. Han har inte tidigare gjort sig känd för att opponera mot regeringen. Många
anser att kyrkan under åren varit en medlöpare till den kommunistiska regimen.
Samtidigt som Ortega öppet kritiserar regimen vädjar han till alla katoliker att be för
landet och dess utveckling. En av anledningarna till Kubas problem är att den globala
ekonomiska krisen innebär att färre turister kommer till landet, samt att flera orkaner
har drabbat landet under några år. Sanningen är den att dessa ting inte är huvudorsaken till Kubas kris. Huvudproblemet är en femtioårig kommunistisk regim som lett till
en ekonomisk kollaps där planekonomin kväver den fria entreprenörsandan och omöjliggör för folket att göra något åt situationen.
Flera tidningar bl.a. Världen idag har skrivit om den Kubanske Armando Valaderes,
som satt i Kubanskt fängelse i 22 år. När Armando var 23 år arbetade han på ett postkontor och blev uppmanad att sätta upp en skylt med stöd för kommunismen på sitt
bord.. När den troende katoliken vägrade visa sitt stöd för en ateistisk ideologi anklagades han för att vara kontrarevolutionär och som straff fick han 22 års fängelse. Först
Betalningsavsändare
efter internationella påtryckningar släpptes han fri.
Efter frigivandet lämnade han Kuba och bor nu i USA. Armando har nyligen besökt
Sverige och talat i Riksdagen. Han menar att världens nationer måste ge kraftfulla sanktioner mot Kuba för att en förändring skall kunna ske. Han har särskilt engagerat sig
för alla politiska fångar som sitter i Kubas fängelser och som ständigt utsättes för tortyr.
Betalningsavsändare
Jag säger som den Kubanske ärkebiskopen; ”Låt oss be för Kuba”. Be för pastorerna
Från bankgironr
(vidBegirering)
Belopp kronor
öre
och de kristna.
för dem som utsätts för trakasserier
och förföljelse för sin tro. Vi kan
inte hjälpa alla Kubaner, med vi kan bistå pastorsfamiljer, så att de i sin tur kan hjälpa
familjer och även andra som behöver hjälp.
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läger i landets olika regioner och dessa kan samla mellan tio och tolvtusen deltagare.
Man har ett starkt fokus på evangelisation bland barn och ungdomar och arbetar för att nå den unga generationen och inte minst alla
gatubarn som finns i Benin. När pappan dör och mamman inte klarar
försörjningen av barnen går de ut på gatan för att hitta sin egen försörjning. Det sker genom tiggeri, kriminalitet eller prostitution. Pastorerna
berättade att det finns exempel på flickor i tolvårsåldern som är prostituerade.
I Pingströrelsen har man ett starkt program för att nå dessa ungdomar. Man inbjuder dem till värdfamiljer. Det är kristna familjer som
INBETALNING/GIRERING
AVI
öppnar
sitt hem för ett föräldralöst barn, som får
bo hos familjen. I värdfamiljen får barnet mat, kläder och trygghet. I stället för att bygga kostnadskrävande barnhem arbetar man med de kristna familjerna som
bas för detta hjälparbete. De bygger inga institutioner, men de samarbetar med kristna familjer. Under tiden får de utbilda sig till skomakare, cykelreparatör eller sömmerska och så småningom kan gatubarINBETALNING/GIRERING AVI
net skapa sin egen försörjning. Till detta får de höra om Jesus och de tar
emot honom och blir frälsta.
OL
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kampanj i staden Parakou i norra Benin och jag inbjöd
och den största var på 150 medlemmar och den minsta på
ett hundratal predikanter från landets norra delar. Dessa
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Vi ber tillsammans

Flickorna på hemmet Rut.

Bed för planerade möten

Trots den isolering som drabbat oss i denna tid har enskilda och församlingar
bistått med gåvor så att vi kunnat klara våra ekonomiska åtaganden. För detta
är vi tacksamma till Gud och alla våra vänner som ger stöd till Kerygmas arbete.
Ordet kerygma är grekiska och betyder att en härold ropar ut sitt budskap och
vi har världens bästa budskap att ropa ut till en värld i nöd. Budskapet om Jesus
är det evangelium vi förkunnar genom böcker, TV, predikan och genom brinnande evangelister i Benin och andra länder. Denna verksamhet fortsätter och
behoven är så stora så vi ber om att kunna utöka arbetet.

Be för Benin.
3 Hemmet Rut.
3 Evangelisterna.
3 Nya församlingar.
3 Fortsatt evangelisation
		 bland onådda folk.
Be att pandemin upphör.
3 Be för sjuka och sörjande.
3 Be om helande.
3 Be om väckelse.
Inför Jesu tillkommelse.
3 Att förstå tidens tecken.
3 Be om andligt uppvaknande.
3 Be att församlingen förbereder
		 sig för denna stora dag.

Flickorna på hemmet Rut är glada och tacksamma för den kärlek de får av en
hängiven och duktig personal. Genom den yrkesutbildning de får kan de efter
tiden på hemmet försörja sig och när de så småningom gifter sig och bildar
familj finns ekonomiska möjligheter för barnen att gå i skola och att familjen har
mat på bordet. Merparten av flickorna väljer att utbildas till sömmerskor och
möjligheten att utbildas till frisör har under vissa perioder varit möjligt.
Både sömnad och hårvård är populära utbildningar, som ger arbetstillfällen i
Benin.
Tiden på hemmet Rut gör nytta och förvandlar splittrade och sårade flickor till
trygga och frälsta ungdomar, som förbereder sig för ett liv i samarbete med
Gud.
Med Guds och människors hjälp fortsätter vi att hjälpa flickorna på hemmet Rut.
OL

Tack!

Ännu en gång vill vi tacka Gud för att han hjälpt och bistått oss i vårt arbete. Det är
underbart att veta att han lovat vara med oss alla dager in till tidens slut.
Tack också till alla våra vänner som bistår oss med uppmuntran, förbön och gåvor.
Höstbrevet handlar om mission och föreningen Kerygmas uppdrag är att i samarbete med kristna församlingar missionera genom att
förkunna evangelium och arbeta med diakoni.
Vårt missionsengagemang sträcker sig till andra länder,
men vi vill även arbeta i Sverige. Därför gläder vi oss
åt samarbetet med bussmissionen, som vi stöder varje
månad.

Ove och Agneta Jonsson driver ett mycket fint och framgångsrikt evangelisationsarbete. De ger oss ständiga rapporter om människor som kommer till bussen och
över en kopp kaffe blir det andliga samtal som ibland leder till bön och frälsning.
Sedan utrustas besökarna med en bibel och vägledande kristen litteratur.
Vi ser det som en förmån att få stå med i denna evangeliets spjutspets i vårt land.
Bussen parkeras på områden där många samlas, som
marknader och andra folkrika evenemang. Sedan sker
arbetet i samarbete med ortens kristna församlingar.
Med önskan om Guds rika välsignelse.
Ann-Britt och Owe Lindeskär

