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• I DETTA NUMMER • • LEDARE •

I AposTlAGärnInGArnA 16:14 står det: ”En av dem som lyssnade hette 
Lydia. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som 
Paulus predikade.” 

Den första personen som öppnade sig för evangeliet på europeisk mark 
var en kvinna, företagaren Lydia. Paulus hade sett en makedonisk man 
be om hjälp i en nattlig vision och den första skörden på europeisk mark 
i Makedonien blev alltså en kvinna. Lydia verkar ha haft trons drivkraft 
och goda ambitioner, hon var en naturlig ledare i den nyfödda försam
lingen i Filippi. 

Det händer att pingströrelsen kallas för kvinnornas religion. Jag tror 
att den benämningen kan komma från både kvinnornas antal och deras 
betydelse för vår rörelse. Vi är också en rörelse som från början haft 
internationella kopplingar, våra rötter kommer både från Mellanöstern 
och USA och vi har alltid haft en stark social prägel. Jämställdhet, inter
nationella kontakter och diakonal medvetenhet borde vara självklarheter 
för Andens folk.

När väckelsen på Azusa street bröt fram fanns flera kvinnor med som 
hade stor inverkan. Händelserna där hade en föregångare i det som 
skedde 1901 i Topeka, Kansas. Precis som i Filippi var det också i Topeka 
en kvinna, Agnes Ozman, som först öppnade sig och tog emot Andens 
gåva. Kvinnorna har varit pionjära, öppna för Andens verk och redan 
från början delaktiga i ledarskap. 

Där fanns andra kvinnor som Julia Hutchins, Lucy Farrow, Jennie  
Seymour och Rachel Sizelove. Om vi tar Rachel Sizelove som exempel 
blev hon en bärare av pingstväckelse från Azusa till Springfield där  
senare världens i dag största pingstsamfund, Assemblies of God,  
bildades. Dessa kvinnor förkroppsligar det pionjära, hängivna och enga
gerade. Redan från början fick vi en karismatisk men också folklig och 
social inriktning vi behöver utveckla också i dag. 

JoEls profETIA om Andens gåva över alla betyder med självklarhet att 
alla kan tjäna Gud, män och kvinnor, unga och gamla. Människan återfår 
sin värdighet i andeuppfyllelsen. 

Lewi Pethrus sätter goda ord på det när han skriver: ”Det har förefallit 
mig många gånger, som om den andliga nådegåvan endast varit en utom
ordentlig stegring av en hos personen förut befintlig naturlig utrustning.”

Jag ser framför mig en ny våg av kvinnor och män i ledarskap, av  
utökade sociala kontakter och insatser i församlingar som bryr sig, allt 
doppat i denna ljuva och djupa ström andeuppfyllelsen betyder. Det 
kommer att innebära så mycket av det vi skissar i vår framtidsbild och 
kommer att förmedla hopp till de som saknar hopp. 

Vägen framåt är karismatisk och diakonal, vägen dit är att vi alla får 
vara i tjänst. Kom helig Ande över oss som du kom över både Lydia och 
Paulus.

Vi behöver en våg 
av sociala insatser

Från början fick vi 
en karismatisk 
men också folklig 
och social  
inriktning.

DAnIEl AlM
Föreståndare Pingst FFS

folK I rÖrElsE

nyhETEr från pInGsT
Rådslag i Filadelfiakyrkan
PMU i Irak efter IS

porTräTTET
Tigleth Malkey

nyhETEr från pInGsT
Församlingscoacher

UppfATTAT

sJU fråGor
Om psykisk ohälsa bland unga

KrÖnIKA
Annelie Lennartsson

KorsorD

4

5 – 7

10

16

26

27

32

34

Omfattande kart
läggning visar att  
Migrations verkets 
beslut om asyl
sökande som 
blivit kristna är 
rättsosäkra. Fler 
än 600 personers 
beslut underökta.

sid 14

När vi förstår vem Gud 
är och vad det betyder 
för oss, då leder det till 
ansvar för världen  
runtomkring. 

TEMA 18–24

Pyssel och aktiviteter är ett av 
medlen för att att få barnen att 
hitta och växa i tron på Jesus. 

rEporTAGE 28–30

Andens frihet och mångfald är omistlig 
i en andlig väckelserörelse, skriver  
Olof Djurfeldt.

sid 8

TIps

Kyrkan är en social strategi

Smash vad roligt!

Tidningen Pingst ges ut av 
Pingst – Fria församlingar i 
samverkan 

Ansvarig utgivare
Redaktör

Omslagsbild
Art Director

Grafiker

Medverkande 
i detta nummer

Annonsförsäljning

Tryckeri

Daniel Alm
Ulrika Ramstrand
Rickard L Eriksson
Marcus Jonsson
Elin Garcia

Olof Djurfeldt
Annelie Lennartsson
Marcus Rynningsjö
Noomi Lind
Lars Fridestig

Sam Wohlin
Sandra Lagestrå
Annelie Edsmyr
Johanna Litsgård Lebourne
Rickard L Eriksson

Erica Lundholm
Display Umeå
erica.lundholm@
tidningarinorr.se
090 – 71 15 22

V-TAB, Vimmerby

Nr 1 • 2019  

3

Foto: Noomi Lind

Illustration: M
arcus Rynningsjö

Rapport om Migrationsverkets 
hantering av konvertiters asylprocess

#rättilltro

Konvertit-
utredningen 



JonAs sÖDErbErG 
är sedan årsskiftet 
anställd som dövpastor 
på halvtid i pingstför
samlingen i Härnösand 
och ingår i Pingst omsorgs 
referensgrupp. I nästa 
tidning kommer du att få 
läsa mer om Jonas, hans 
väg till tro och kallelse. 

frIDAh holGErsson, 
Stockholm började den 
1 februari som ny pastor 
med ansvar för ungdom 
i pingstförsamlingen 
Kumla.

lUKAs CArlsén 
är ny föreståndare i 
Pingst Kungälv sedan i 
början av februari.

lInDA AnDrEAsson 
började i och med års
skiftet som pastor i 
pingstförsamlingen i 
Falköping.

DAvID CElInDEr 
slutade vid årsskiftet sin 
tjänst som föreståndare 
i Smyrna i Brålanda, där 
han arbetat i sex och ett 
halvt år som förestån
dare. Han är nu föräldra
ledig.

AnDrEAs GrUMsén 
avslutade sin tjänst som 
pastor och föreståndare i 
Pingstkyrkan Klevshult 
vid årsskiftet. Han har 
gått in i ny tjänst som 
pastor och föreståndare i 
Gnosjö Missionskyrka.

DAnIEl bErnEr 
avslutade sin tjänst som 
föreståndare i pingstför
samlingen i Vetlanda den 
sista januari. Han kom
mer bli ny föreståndare i 
Värne Alliansförsamling. 

robErT GrAnAT 
som tjänat som förestån
dare i Betelförsamlingen i 
Jönåker sedan 2016 och 
som pastor i Skälbykyr
kan i Runtuna sedan 
2018, avslutar båda dessa 
tjänster 1 september. 

AnDErs oCh 
CAMIllA olsson 
tillträdde 1 mars som 
nytt föreståndarpar i 
Pingstkyrkan Arken, Vär
namo. De har arbetat 13 
år i Göteborg, i försam
lingen som sedan drygt 
ett år sedan är en del av 
Hillsong Sverige, tidigare 
Connect Church.

ChrIsTEr KArlsson 
har avslutat sin tjänst 
som vakanspastor i 
Pingstkyrkan i Vrigstad.

ChrIsToffEr fAsT 
är ny pastor och före
ståndare i Pingstkyrkan 
i Vrigstad. Han kommer 
närmast från en liknande 
tjänst i pingstförsam
lingen i Mönsterås. 

församlingsplanteringar 
börjar under våren ha 
regel bundna guds tjänster. 
De är en del av projektet 
30 New Churches, som 
är ett sam arbete mellan 
amerikanska Assemblies of 
God, Södermalms kyrkan, 
församlingen Arken och 
Pingst.  

fler kyrkoavgiftsmed
givanden går i år till Pingst 
än ifjol. En tredje del av 
pengarna går till det cen
trala arbetet, resten går 
till de församlingar som 
givarna tillhör.

pastorer anmälde sig under 
2018 till nät verket Pingst 
Pastor, där i dag omkring 
850 pastorer finns med. 
Drygt 600 av dem deltog i 
årets Pingst Pastors  
konferens i januari.  

11

579

121

Sophia Barrett från Audacious Church, Manchester, under Pingst Pastor.

”
Jesus ger dig inte 
frid genom att ta dig 
ur omständigheterna, 
utan kraft att ta dig 
igenom.

 • FOLK I RÖRELSE •

– Prioritera rådslaget. Det brukar vara en härlig blandning av 
strukturerat beslutsforum och karismatiskt väckelsemöte, 
säger Daniel Alm, föreståndare i Pingst FFS.

råDslAG InnEbär dagar fyllda av beslut, 
rapporter och samtal. I år ska det bland 
annat fattas beslut om en förnyad inter
nationell struktur inom ramen för arbetet 
med församlingsrörelsen Pingst. 

Planer, tankar och strategier för att 
Pingsts antagna framtidsbild ska bli verk
lighet ska också presenteras. Framtids
bilden som handlar om en rörelse som 
med Jesus i centrum vill vara med och 
göra skillnad i världen.

Hela fredagseftermiddagen pågår 
förhandlingarna och efter en gemensam 
middag för alla rådslagsdeltagarna avslu
tas den första dagen med en gudstjänst, 
då Daniel Alm kommer att predika.

På lördagsförmiddagen håller Pingst 
Förvaltning AB sin årsstämma, och sedan 

fortsätter rådslaget fram till tretiden på 
eftermiddagen. 

Under rådslagsdagarna ska alla de olika 
verksamheterna informera om sina planer 
för det kommande året, ekonomin ska 
rapporteras och revisorerna lämna sina 
rapporter. Nya medlemsförsamlingar 
kommer också att välkomnas.

svErIGEs nyA kulturminister var inbju
den till rådslaget men har meddelat att 
hon inte har möjlighet att närvara.

– Vi inbjöd kulturministern för att hon 
ansvarar för trossamfundsfrågor och vi 
vill ha en kontakt med ansvarig minister, 
säger Daniel Alm. 

Samtidigt som rådslaget håller även 
Pingst Ung sitt årsmöte.

rådslag hålls i filadelfiakyrkan

• Rådslaget hålls den 17-
18 maj i Filadelfiakyrkan, 
Stockholm. Incheckning 
från fredagsförmiddag den 
17 maj och Rådslaget 
inleds klockan 13.30.

• Anmälan öppnar den 3 
april och görs via  
www.pingst.se 

• Antal ombud per försam
ling avgörs av antalet med
lemmar. Det finns där emot 
ingen gräns för antalet 
observatörer.

Pingst Rådslag är en 
årlig sammankomst 
som samlar ombud 
från alla pingst
församlingar. Bilden 
är från fjolårets 
rådslag.

fAKTA

TACKA GUD!
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Vägspärrar och gripande historier med PMU i Irak. 
Följ med bakom kulisserna till kampanjen Efter IS. 
Johanna Litsgård Lebourn rapporterar direkt.

in för att försöka starta igång sina liv som 
blev abrupt avbrutna när de tvingades fly 
sina hem.  Biståndsorganisationen Tear-
fund har arbetat i landet sedan 2014 med 
humanitära insatser. 

I InTErnflyKTInGläGEr ser de till att 
det finns rent vatten, att hygienkit delas ut 
varje månad och att sophanteringen fung
erar och i byarna delar de ut pengar enligt 
ett sofistikierat system för att familjer ska 
kunna bli självförsörjande. De samarbetar 
även med organisationer som hjälper till 
med traumabearbetning och psykosocialt 
stöd. 

Vi reser mellan olika platser i norra Irak 
och Kurdistan. Jag känner igen namnskyl

tarna från fredspristagaren Nadia Murads 
bok Den sista flickan där hon beskriver sin 
flykt från IS gömd under en niqab, livrädd, 
och med smycken dolda i bindor. Hon 
har vågat sätta ord på det brutala sexuella 
våldet precis som PMU:s partner sedan 
många år Denis Mukwege. I flykting
lägren träffar vi människor som beskriver 
tortyr och avrättningar, hur de fått ta 
sina barn i handen och börjat vandra på 
minerade vägar mitt i natten. En mamma 
förlorar sin äldste son på en sådan väg.   

Hur är man kapabel att resa sig och gå 
vidare?

Man har inget val. 
Men vi kan hjälpas åt att göra resan lite 

lättare.   

 JAG vAKnAr Upp till surret från värm
fläkten.  Den har under natten hållit en 
stadig rytm av surr var femte minut vilket 
jag är tacksam för, annars hade det varit 
svinkallt i ”the safe room” där jag sover, 
omgiven av sandsäckar, konserver och 
vattenflaskor. 

Vi befinner oss i oljestaden Kirkuk i 
norra Irak där vi just nu delar gästhus 
med PMU:s partnerorganisation Tearfund.  

Jag får sova i säkerhetsrummet som 
finns i alla Tearfunds lo

kaler i Irak, en av de saker som påminner 
om att vi rest till ett högriskområde. En 
annan är det rigorösa säkerhetstänket när 
vi är ute och åker. Rätt papper, stämplade 
av rätt myndigheter så vi kan passera de 
många vägspärrarna, kontakterna med de 
lokala muhtarerna, byledarna, i de områ
den vi besöker och så telefonsamtalen till 
Tearfunds kontor en gång i timmen när vi 
är ute och åker. 

    
vI är på plATs i Irak för att samla mate

rial till kampanjen Efter IS och besöka 
internflyktingläger, byar som tidi

gare varit kontrollerade av IS 
och sönderbombade hus 

där familjer flyttat 

på plats i Irak efter Islam iska staten

”Efter IS” är en PMU
kampanj. På plats i Irak 
hjälper PMU till med 
följande i samarbete med 
Tearfund. 
• Vattenförsörjning,
utdelning av filtar, madras
ser, köksredskap, kläder 
och hygienartiklar.
• Traumabearbetning och 
psykosocialt stöd.
• Sjukvård.
• Kontantstöd.

Gör en insats! 
Märk gåvan ”Efter IS”
SWISH: 90 00 506
PG: 90 00 50-6

Läs mer på pmu.se
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 • KRÖNIKA •

I KyrKAns hIsTorIA har det trefaldiga 
hierarkiska ämbetet – biskop, präst, diakon 
– utvecklats. Alla tre benämningarna har 
rötter i nytestamentlig grekiska. I äldre 
översättningar användes ordet ämbete som 
en översättning av grundtextens diakonia, 
som dock bättre översätts med tjänst. Jesus 
själv förmanade sina lärjungar: ”Den som 
vill vara stor bland er skall vara de andras 
tjänare, och den som vill vara den förste 
bland er skall vara de andras slav. Inte  
heller Människosonen har kommit för att 
bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv 
till lösen för många” (Matt 20:2628). 

Paulus skriver i Ef 4: 8, 11: ”Var och en av 
oss har fått just den nåd som Kristus velat 
ge honom. Så gjorde han några till apost
lar, andra till profeter, till förkunnare eller 
till herdar och lärare”. Utifrån det citerade 
bibelstället finns det anledning att betona 
tjänsternas mångfald mer än deras trefald. 
Där nämns ju fem viktiga tjänster och att 
det finns fler förstår vi av Romarbrevet 12:4 
och 1 Korintierbrevet 12:2731

DEn AllrA vIKTIGAsTE kvalifikationen 
för en ledare i Guds församling är den and
liga utrustningen som vi får i umgänget 
med Kristus i bönen och bibelläsningen 
och under förbön av andefyllda ledare. I 
vår andliga tjänst spelar både naturgåvor 
och nådegåvor en roll. 

De kunskaper och erfarenheter som 
vi skaffar oss under livet är en tillgång i 
den andliga tjänsten men utan Andens 
speciella vidrörande står vi oss slätt. Det 

räcker inte att vi har skaffat oss ett gott CV. 
Aposteln Petrus säger: ”Gör allt ni kan… 
för att befästa er ställning som kallade och 
utvalda” (1 Petr 4:10). Man utbildar sig inte 
till apostel, evangelist, profet, herde eller 
lärare, man blir det genom Guds kallelse 
och Andens kraft.

hUr lEvEr vI i dagens pingstförsamlingar 
upp till den kallelsen? Finns det utrymme 
för de spontana andliga yttringarna i våra 
välplanerade gudstjänster eller har rädslan 
för missbruk övertagit den uppmuntran till 
nya profetröster och evangelisttjänster som 
måste finnas som en del av den andliga 
prövningen. 

Paulus manade Timoteus att vårda och 
blåsa nytt liv i nådegåvan Gud gett honom 
(1 Tim 4:14, 2 Tim 1:6), och det var säkert 
mycket viktigt för den yngre medarbetaren 
att bli sedd och uppmuntrad i denna speci
ella funktion.

Det vilar ett stort ansvar både på dagens 
ansvariga pingstledarskap och på oss äldre 
föredettingar att vara goda föredömen 
genom att leva i Andens ledning, så att 
vi i våra tjänster visar egen öppenhet för 
Andens tilltal. Hur mycket rutin vi än har, 
behöver vi Andens speciella ledning för att 
kunna tjäna in människors liv. 

Andens frihet och mångfald är omistlig i 
en andlig väckelserörelse som vi ju fortfa
rande vill vara. I en sådan andlig atmosfär 
blandas profetisk kraft, tro på helande, 
andlig bedömning och vishet från ovan i 
en blomstrande bukett.

Behovet av 
Andens ledning

olof DJUrfElDT
Var medarbetare till Lewi  
Pethrus och chefredaktör på 
tidningen Dagen 1974-96

Man utbildar 
sig inte till 
apostel, man 
blir det genom 
Guds kallelse 
och Andens 
kraft.
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TIGlETh MAlKEy har assyriska rötter, 
men är född och uppvuxen i Södertälje i 
en syriskt ortodox familj.

Hans modersmål är arameiska, det 
språk som Jesus talade, men det hörs inte 
när han talar svenska.

Hur kommer det sig då att Tigleth blivit 
pingstvän och riksevangelist? Vi får backa 
i bandet lite och i tanken bege oss till när 
det var dags för skolresa med Tigleths 
niondeklass.

– Vi var på Gotland och i Lummelun
dagrottorna, berättar han. Där träffade vi 
på en annan klass från Södertälje, och i 
den fanns Charlotta.

Förälskelsen drabbade dem båda, de 
började dejta och blev ihop.

– Men snabbt sa hon att hon var frälst 
och att det var viktigt för henne att jag 
också var kristen. Ordet frälst hade jag 
inte stött på tidigare mer än i sportsam
manhang och kristen, vadå, tänkte jag.  
Såg hon inte korset jag har om halsen?  För 
mig var det samma sak att vara assyrier 
och att vara kristen.

Men Charlotta gav sig inte och pratade 
mycket om sin tro och fick med sig Tigleth 
till Finska pingstförsamlingen i Södertälje 
på några ungdomssamlingar.

– Det var helt okej, tyckte jag. Trevliga 
träffar och schyssta människor, men jag 

kände mig inte riktigt hemma.
I tonåren levde han lite rövare, summe

rar han.
– Ja så där som tonårskillar ofta gör, sä

ger han. Inte kriminella grejer direkt, men 
klart dumma saker, men mest typ bus.

Charlotta och Tigleth fortsatte vara ihop, 
men hon var tydlig med att Tigleth måste 
gå med Gud om de två skulle ha en fram
tid tillsammans. Hon uppmanade och 
utmanade honom att läsa Bibeln.

Tigleth tog henne på orden.
– På sommaren när hon var i Finland 

så bestämde jag mig för att verkligen läsa 
Bibeln och först blev jag chockad över att 
den var så tjock. Men så hittade jag en 
tunnare variant, som jag trodde var en ny 
version, men som sen visade sig vara Nya 
Testamentet.

Tigleth läste från början.
– Jag blev så tagen och jag grät när Jesus 

dog. Varför behövde det hända? Och så 
fortsatte jag med Markus, och Jesus dog 
igen! När jag kom till Lukas och Johannes 
började jag fatta att det var samma berät
telse, men ur olika perspektiv.

Läsningen blev avgörande.
– Jag fann Gud när jag läste, berättar 

Tigleth, och när Charlotta kom hem sa jag 
att jag ville gå till kyrkan.

Öppet för 
  den helige Ande

Tigleth Malkey, Pingsts första riksevangelist, 
längtar efter att Guds kärlek ska bli uppenbar för människor. 

Redan vid de första församlingsbesöken har människor 
blivit frälsta, befriade och döpta i Anden. 

Jag lyfte min 
Bibel mot himlen 
och den natten 
var jag med om 
min första guds
upplevelse. 
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Det blev tältmöte med Birger Skoglund. 
Tigleth tyckte det var jättekonstigt och 
blev mer eller mindre chockad. 

– Jag hade blivit varnad för sekter och 
tyckte det var jättekonstigt med tungotal 
och sånt och fattade ingenting.

Något så konstigt ville han inte vara en 
del av och i sin upprördhet gjorde han 
bums slut med Charlotta och gick hem 
både ledsen och upprörd.

– Hela natten efteråt brottades jag med 
Gud. Jag lyfte min Bibel mot himlen och 
den natten var jag med om min första 
gudsupplevelse när den helige Ande 
talade till mig. Jag läste i Apostlagärning
arna om hur marken skakade och i Gamla 
Testamentet om när kung David dansade 
naken. Jag upplevde det som en hint om 
att man kanske måste ta lite konstiga sa
ker och att marken kan skaka under en.

– Den natten sa jag till Gud att jag ville 
bli ortodox (renlärig) på riktigt.

TIGlETh åTErvänDE sedan till tältmötes
kampanjen och lyssnade till Birger Skog
lund som predikade om Jesaja på temat 
”Vem vill gå, vem kan jag sända?”.

– När Birger frågade om det fanns någon 
Jesaja i tältet gick jag fram direkt. Jag vis
ste att det handlade om mig, men visste 
inte hur man förväntades uppträda i en 
gudstjänst. Birger skrattade lite när jag 
kom, men bad för mig där och då.

Tigleth blev frälst och förstod nu inne
börden av ordet. Han blev förvandlad.

– Jag kom tillbaks till gymnasiet och 
över allt jag gjorde stod Jesus skrivet.

Han började gå i Pingstkyrkan och blev 
tillsammans med Charlotta igen. Efter ett 
år tog han steget att låta troendedöpa sig, 
vilket orsakade en hel del kalabalik i hans 
familj.

– Så gör inte en syriskt ortodox person 
och familjen skämdes och det blev jobbigt 
ett tag.

Men det där är borta nu och idag har 
Tigleth goda relationer med sina mycket 
älskade föräldrar och sina fyra äldre sys
kon och de är stolta över honom.

Steget att troendedöpa sig innebar 
många samtal och argumentationer bland 
annat med ortodoxa biskopen, så kanske 
var det inte så konstigt att Tigleth några år 

senare skrev och gav ut en bok om dopet.
– Jag hade tröskat igenom ämnet ordent

ligt, säger han.
Tigleth och Charlotta gifte sig när de var 

18 år. I dag har de tre barn, Oliviah, 13, 
Lyona, 11 och Eliamo, 9, som ibland följer 
med honom på mötesbesök.

Under en tid var Tigleth evangelist i 
Pingstkyrkan i Södertälje och han gick 
också ett år på Karismas bibelskola. An
nars har han studerat Bibeln metodiskt på 
egen hand. År 2005 upplevde han att Gud 
började tala till honom om att starta en ny 
kyrka med målet att nå nya människor. 
Det blev verklighet två år senare.

– Men de fyra första åren blev pest och 
pinaår, sammanfattar Tigleth. Det kom 
nästan inga och på vardagarna jobbade jag 
som säljare, hade det bra, tjänade bra med 
pengar, men på något sätt såg jag ner på 
mig själv i kyrkans värld och ställde mig 
utanför i tankarna. Det är svårt att riktigt 
säga vad det var, men någon slags självför
akt och annorlundakänsla.

Genombrottet för Södertäljekyrkan kom 
2011.

– Det vände helt när jag slutade förkasta 
mig själv och då började kyrkan växa. Det 
övergripande målet var hela tiden att se 
Guds rike bryta fram, summerar Tigleth.

år 2015 KopplADE han ihop med An
dreas Nielsen och det ledde till att Söder
täljekyrkan blev en del av Hillsong, ett 
Stockholms södra campus, där Tigleth 
fortfarande har en deltidsanställning.

Under några år var han också med i 
presidiet för Nyhem.

– Jag lärde känna många människor och 
utvecklade en nöd för Pingst i Sverige och 
en ansvarskänsla för landet. Jag älskar 
Ordet. Jag vill få folk att se Gud i bibel
texterna och värdet i sin egen kyrka och 
församling.

När samtalen mellan Pingst och Tigleth 
om ett riksevangelistuppdrag tog fart i 
höstas då triggades ansvarskänslan för 
Sverige igång ännu mer.

– Ja, nu hoppas jag att det här året ska 
innebära att ett fönster öppnas för den 
helige Ande i Sverige. Jag längtar efter att 
Guds kärlek ska bli uppenbar för män
niskor.

rÖsTEr oM

Tigleth Malkey

Camilla Olsson
Pastor, Värnamo

– Tigleth har en unik 
förmåga att förmedla 
evangeliet på ett enkelt 
sätt där han blandar 
humor med djupa uppen-
barelser. Han har varit 
till enorm välsignelse i 
de sammanhang vi har 
bjudit in honom till under 
många år. Han når alla 
generationer med sin 
evangeliska och äkta 
förkunnelse. 

Ola Gustafsson
Pastor, Skara Pingst

– Tigleth har ett språk 
och en stil som är lätt 
att ta till sig, samtidigt 
står han för ett budskap 
som är bibeltroget och 
sunt. Jag älskar det!

Tigleth säger flera gånger att han är 
mycket tacksam för förtroendet han fått. 
På Pingst Pastor presenterades han och 
den nya satsningen. Och den mottogs 
med öppna armar.

– På tre dagar var hela våren bokad, 
säger han, och stora delar av hösten snart 
därefter.

TIGlETh är ÖppEn för att lägga upp 
mötes besöken på olika sätt utifrån de 
lokala församlingarnas önskemål; bibel
studier, ungdomssamlingar, väckelse
möten, förmiddagsgudstjänster, mingel
frukostar eller lärjungaträning.

Men på varje ställe vill han alltid hålla 
kollekttal och inspirera för att låta kyrko
avgiften gå till Pingst. Ett smidigt, enkelt 

sätt att både bidra till den lokala försam
lingen och till det gemensamma arbetet i 
Pingst.

– Eftersmaken från mina besök på olika 
platser hoppas jag ska bli att de heliga 
utrustas för tjänst och att människor kän
ner att de vill vara en del i Pingsts fram
tidsbild.

Under våren har Tigleth bland annat 
besökt flera församlingar bland annat 
i Karlstad, Mariestad, Västerås och en 
ungdomshelg i Kaxholmen. Det har varit 
starka gudsmöten på alla platser.

– I Kaxholmen hade vi förbön i säkert 
40 minuter. En förebedjare berättade att 
hon fick be för sju ungdomar som alla 
började tala i tungor, berättar Tigleth med 
glädje i rösten.

• Tigleth Malkey är riks-
evangelist för Pingst och 
jobbar deltid som pastor 
i 
• Boka Tigleth genom att 
ringa eller skicka ett melj 
till: 070 – 750 12 00
tigleth.malkey@pingst.se 

fAKTA

• PORTRÄTTET •

EFTERSMAK. TIgleth Malkey hoppas att få vara med och utrusta människor för tjänst och förmedla en läng-
tan efter att vara en del av Pingst framtidsbild. Här ses han predika i Pingst Västerås.
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Nu finns en kartläggning av Migrationsverkets hantering av  
asylsökande som konverterat till kristendomen. Integrations-
rådet i Pingst hoppas att rapporten ska göra skillnad.

närA 40 pInGsTfÖrsAMlInGAr och 
nästan lika många från fyra andra frikyr
kosamfund har medverkat i undersök
ningen.

– Hela det här arbetet är ett stort steg i 
tro. Jag litar på Guds hand i processen. Vi 
gör vår del och sen får Gud bestämma hur 
det ska ske, säger Maria Gustin Bergström 
om insamlingen och bearbetningen av 
handlingar rörande konvertiter.

Den kvantitativa analysen i rapporten 
visar att 68 procent av undersökningens 
konvertiter får avslag på sin ansökan 
genom att tron inte bedöms som genuin. 
Vidare visar det sig att konvertiternas 
belagda församlingsengagemang spelar 
liten eller ingen roll i bedömningen. Jäm
förelsen mellan Migrationsverkets kontor 

i Jönköping och Göteborg visar att det 
ena kontoret har en avslagsprocent på 44 
procent medan det andra har 80 procent. 
Rapportförfattarna skriver att sådana 
orimliga differenser mellan jämförbara 
enheter leder till godtyckliga beslut.

En AnnAn slUTsATs som dras i rap
porten är att Migrationsverkets beslut är 
rättsosäkra eftersom man inte i tillräcklig 
utsträckning följer internationell rätt och 
konventioner om mänskliga rättigheter.

– Jag har en start tro och förtröstan om 
att det arbete vi gör ska göra skillnad. Det 
är vår bön. Hur det ska ske, det får Gud 
bestämma. Det känns som om vi följt med 
en ström och fått veta ett steg i taget vad 
som kommer ske härnäst, säger Maria. 

rapport visar på orättsäkerhet

• Materialet i rapporten 
har samlats in från 76 
frikyrkoförsamlingar på 64 
orter spridda över landet. 
Materialet bygger på 
under lag gällande 619  
afghanska medborgare 
som sökt asyl i Sverige 
mellan 2015–2018. 

• Samtliga personer är 
döpta medlemmar i för
samlingarna och betraktas 
därför som konvertiter.

• Rapporten släpptes den 
20 mars. 

Maria Gustin 
Bergström har 
tillsammans med 
fem andra skrivit en 
rapport om Migra
tionsverkets hante
ringa av afghanska 
konvertiter.

fAKTA

• NYHETER FRÅN PINGST •
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Biblar – på ditt och andras språk 
Bibelkommentarer, barnbiblar, andaktsböcker, studie- och församlingsmaterial

www.bibelbutiken.se  •  butik@bibeln.se  •  018-18 63 30

Sydsamisk bibel
Kyrkoårstexter enligt svensk 

och norsk tradition samt 
Markusevangeliet. 

649 kr

Bibelvykort med ord 
från Psaltaren

6 kr/st, 12 st för 60 kr
Bibel 2000, 18 x 12,5 cm

Nya testamentet på 
Lätt svenska

Enklare ord, kortare meningar 
och modernare språk.

159 kr

Vi hjälper dig 

gärna med tips!

Sparta System AB  www.spartasystem.se
Det finns mer på vår hemsida

PIANONOTLAMPA MED HÅLLARE

- Lång eller kort modell.
- LED-lampor för exakt belysning 
utan ljusspill och utan glödlamps-
byten.
- Smal lampskärm och ljusterbar 
ljusinställning.
- Kraftigt fäste med klämma. 
Fästs på pianots notställ alter-
nativt på en separat hållare med 
inbyggd motvikt som placeras 
uppe på pianot.

Ger ett klart och varmt ljus över notbladen.

036-71 51 90
VVS & Värmeteknik

Auktoriserad 
VVS-installatör

X149 kr  112 kr X109kr  82 kr X129 kr  97 kr

Bokrea hos TOMSING - 25 % rabatt

X119 kr  89 kr

X79 kr  59 kr X119 kr  89 kr

Här är några exempel - Läs mer på hemsidan

Massor av CD
för bara 10 kr
Noter för 5 kr!

info@tomsing.se
0582-15757  0707-575357
www.tomsing.se
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Hur får vi cellgrupper att fungera? Behöver vi ändra våra 
stadgar? Kan omsorgsarbetet utvecklas? 
En församlingscoach hjälper församlingen att finna svar.

DE är TIll fÖr att hjälpa församlingar 
med ett utvecklingsområde, att ta sig från 
tanke till handling. Församlingscoacherna 
är behjälpliga med allt från att jobba 
fram nya stadgar, till ledarskapsträning, 
visions formulering, sång och musik eller 
evangelisation. Däremot är coacherna inte 
till för att arbeta med krishantering. Den 
typen av ärenden hamnar hos försam
lingskonsulterna.

Roland Pettersson, som är föreståndare i 
pingstförsamlingen i Skellefteå, har fung
erat som coach ända sedan Pingst startade 
detta för cirka fem år sedan. 

Hittills har Roland coachat sex olika för
samlingar. Coachningprojektet består av 

ett ettårigt program, som innehåller minst 
fem träffar på plats.

– Det är ett  roligt uppdrag, tycker Ro
land och säger att det innebär möten med 
många fantastiska härliga människor.

när rolAnD sKA nämna en coachning
process som sticker ut blir det försam
lingen i Kiruna.

– Här stod man inför nedläggning, men 
valde att ta in en coach. Det ledde i sin 
tur till ett nystartsprojekt och i dag har 
församlingen 70 medlemmar, varav 25 
döptes förr året. Härom söndagen var 80 
personer på gudstjänsten, beättar Roland 
Pettersson.

hjälp ges till församlingar

Församlingar står i 
olika situationer. En 
församlingscoach 
från Pingst kan 
hjälpa till. I Kriuna 
ledde coachingen till 
en nystart.

• Församlingen, som anlitar 
en coach från Pingst står 
för mötesarvodering och 
reseersättning till coachen.

• Det går att ansöka om ett 
bidrag på 10 000 kronor 
från Pingst vilket täcker en 
stor del av kostnaden.

• Ansvarig för coacher är 
Andreas Ardenfors. Han nås 
på 08 – 619 25 70 eller  
andreas.ardenfors@ 
pingst.se

fAKTA
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HON SOM BÄRSwish 90 00 506 
PG 90 00 50-6 

Märk gåvan ”Hon som bär”.

STÖTTA ARBETET BLAND  
ETIOPIENS KVINNOR.

100 KG PÅ AXLARNA.  
                  

 A ANSVARET.  
                   

HELA DAGEN.                    
HEL  

Kvinnor
dubbelt
utsatta
Seminarium om förföljelse

Pingstkyrkan, Mölndal
27 april från kl. 16:00

Kostnadsfritt. Ingen anmälan.

För mer information:
www.open-doors.se/seminarie

Välkommen till vår  
vackra och natursköna  
gård i hjärtat av Skåne. 
Vi hyr ut till både självhushåll  
och helpension åt en grupp i taget. 

www.bosarp.se

Foto: Lightstock



Snälla 
hjälp mig!

ngstPi  • TEMA •Nr 1 • 2019

Jag var

HUNGRIG
HEMLÖS
NAKEN

Och ni gav mig att äta, 
gav mig tak över huvudet 

och klädde mig.
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Helén citerar den devis som Uppsala 
pingstförsamling jobbar efter; ”Kyrkan 
har ingen social strategi, kyrkan är en 
social strategi”.

– Vi alla är socialt arbete, vi behövs där 
vi är och finns där av en anledning. Man 
kan träna sig i att se utanför sin egen 
bubbla, att ställa frågan hur någon mår 
och att orka ta emot det svar man får.

Helén ser det som en viktig del av sitt 
arbete att vara med och skickliggöra för
samlingsmedlemmarna i att se behoven 
runt omkring sig och hur de kan mötas. 
Att kolla av hur bänkgrannen i kyrkan 
mår, ge en granne en hjälpande hand och 
vara i förbönstjänst för människor är lika 
mycket socialt engagemang som att dela 
ut matkassar eller liknande, menar Helen.

Hon råder församlingar att ta reda på 
vilka behov som samhället runt omkring 
har och om man kan bidra på något sätt 
till att möta dem. 

– Prata med kommunen om ni är osäkra 
på vad som behövs, säger hon.

Hennes egen livsberättelse är kantad av 
möten med människor, ofta lite tilltufsade 
sådana, som exempelvis missbrukare, pro
stituerade, punkare eller skinnskallar. 

– För mig har det alltid handlat om 
människorna, säger hon. 

En del av dem lärde hon känna på det 
där kvällsöppna kaféet mitt i Stockholm, 
som hon var med och drog igång som 
tonåring. Några blev hon senare överva
kare till.

hElén UTbIlDADE sig till barnsköter
ska, men efter några år sökte hon sig till 
en ettårig bibelskola i Luleå. Under den 
tiden upplevde Helén sin kallelse, till 
skinn skallarna. Orden från Hesekiel 3 
talade direkt till henne: ”Alla har de hårda 
pannor och hårda hjärtan. Jag skall göra 
din uppsyn lika stursk som deras och din 
panna lika hård. Jag skall göra din panna 
hård som diamant, hårdare än flinta. Var 
inte rädd för dem, låt dem inte skrämma 
dig. De är ju ett motsträvigt folk.”

Helénes klasskamrater fick kallelser till 
församlingar som evangelister, men inte 
Helén. Hon bildade familj och bodde ett 
tag i Åre, återvände till Stockholm och 
funderade på och längtade efter att få leva 
ut sin kallelse. Hon följde nyheterna om 

En fÖrsAMlInG som inte är diakonal är 
inte en församling. Det menar teologen 
Ulrik Josefsson. Tron och Anden öppnar 
ögon och hjärtan och leder till handling. 
Varje dag, varje vecka, år ut och år in 
visar detta sig i pingstförsamlingar runt 
om i landet. Omsorgskassor, språkkaféer, 
LPkontakter, läxhjälp, härbärgen, besöks
tjänster, praktisk hjälp och samtalsstöd är 
bara några exempel på trons gärningar.

Upplevelsen av Anden leder till omsorg 
om medmänniskors behov; till ande, själ 
och kropp.

– Vi finns där vi är av en anledning. 
Se till din omgivning. Vilka behov finns 
i din församling, i ditt bostads område, i 
ditt samhälle? Församlingens existens
berättigande ligger i att se människor, 
säger Helén Lind Jaktlund, som i närmare 
40 år på olika sätt arbetat socialt kopplat 
till kyrka och församling. 

Helén delar just nu sin arbetstid mellan 
Pingstkyrkan i Uppsala och Pingstkyrkan 
i Södertälje. Någon distinktion mellan det 
sociala och det karismatiska ser hon inte.

– Det sociala och det evangeliska måste 
gå hand i hand och min erfarenhet i mötet 
med människor är att man alltid, förr eller 
senare, hamnar i samtal om tron, men vi 
predikar också med våra liv.

Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men 
saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa 
honom? Om en broder eller syster saknar  
kläder och mat för dagen och någon av er  
säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er  
mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, 
vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död 
när den är utan gärningar.

Jakobs brev 2:14-17

Om någon har  
jordiska ägodelar 
och ser sin broder 
lida nöd men stänger 
sitt hjärta för  
honom, hur kan då 
Guds kärlek förbli i 
honom?

1 Johannes brev 3:17

Jag var i fängelse  
och ni kom till mig.

Matteus 25:36
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kravaller i Kungsträdgården, där många 
av dem som bråkade var skinnskallar, 
killar utan närvarande pappor, och hon 
såg framväxten av organisationen Non 
Fighting Generation.

när AnDErs CArlbErG, som startade 
Fryshuset, blev intervjuad av tidningen 
Dagen sa han bland annat att ”ni kristna 
gör inget, ni bara sitter i era kyrkor”.

Det fick Helén att fatta pennan. Hon 
skrev till honom och berättade om det 
hon arbetat med och vad hon ville göra. 
Resultatet blev att föreningen Farsor och 
morsor på stan, som blivit ett begrepp, 
startades och Anders Carlberg var sedan 
hennes mentor i många år.

– Han triggade igång mig när han sa 
att: ”Vi kan inte förändra hjärtat, det kan 
ni, ni har matchbollen men finns inte ens 
med på plan”.

Det ville Helén vara och på olika sätt 
har hon fortsatt att vara det. Några år var 
hon sakkunnig på Civildepartementet 
med frågor kring ungdomar och rasism. 
Med regeringsstöd var hon med och star
tade ett Ungdomens hus i centrala Stock
holm, dit 1 000 ungdomar i veckan sökte 
sig under flera år. 

Under några år åkte hon till Norrtälje
anstalten varje vecka för att möta unga 
fångar dömda till långa straff och fick 
smeknamnet ”pingstpastorn”. 

Kunskaper, erfarenheter och kontakter 
fick hon förstås med sig genom åren och 
en längtan efter att få använda dem i för
samlingssammanhang, så när erbjudan
det kom om en församlingstjänst tackade 
hon ja. Det blev i Uppsala och till att börja 
med ett projekt med romer. Helén blev 
pastor med uppdrag att betjäna staden.

– Vi som kyrka har svaret på samhällets 
problem, menar Helén. I en församling 
finns och möts olika människor och alla 
generationer, säger Helén.

AllAn AnDErson, professor i mission 
och pentekostala studier på universitetet i 
Birmingham, höll ett av seminarierna på 
årets Pingst Pastor. Där sa han bland  
annat följande:

– Pingströrelsen i världen är oftast en 
gräsrotsrörelse som drar till sig fattiga 
och underpriviligierade. Den har  
potential för social förändring, ger hopp 
om ett bättre liv efter detta, men också 
människo värde för alla här och nu och 
stöd för social klättring.
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TEoloG

Ulrik Josefsson

När vi möter 
människor i 
trasighet är vi 
medskapare 
med Gud.

UlrIK JosEfsson är doktor i teologi, 
samt verksamhetsledare för Pingst Utbild-
ning och utbildningsföreståndare för Aka-
demi för Ledarskap och Teologi (ALT). Han 
vill inte tala om en speciell teologi kring 
pingströrelsen och det sociala arbetet. 

– Nej, man måste fundera över hur det 
sociala relaterar till den stora teologiska 
grunden, säger han.

Det sociala engagemanget är djupt för
knippat med teologin och det går inte att 
enbart hänvisa det till enstaka bibelverser, 
menar han. 

– Om församlingen slutar vara diakonal 
så slutar hon vara församling, så inbäddat 
är det i den teologiska förståelsen.

Ulrik Josefsson vill lyfta fem teologiska 
grundpelare; Skapelsen, Frälsningen, An
den, Framtiden och Församlingen.

För det första har Gud skapat allt och 
alla. Människan är skapad av Gud som 
en hel varelse med olika funktioner eller 
dimensioner, som alla har sin grund i 
Honom.

– I Guds hjärta och identitet ligger ska
pelsens utsatthet. När vi talar diakoni är 
vi mitt i det Gud är och gör.

Guds handlingar med världen utgår 
från frälsningsperspektivet. Gud sände 

sin son för att rädda världen. Att Gud räd
dar människan är den röda tråden genom 
hela Bibeln.

– När vi möter människor i trasighet 
är vi medskapare med Gud och till Guds 
mål om människans upprättelse.

För pingstvänner är Anden och Andens 
verk centralt.

– Det är uppenbart genom hela den 
bibliska berättelsen att Anden är den som 
ger liv. Det är ingen känslomässig plus
meny eller karismatisk extragrej. I treenig
heten finns själva grunden för vårt sociala 
ansvars tagande.

Som troende ser vi framåt. Vi väntar 
inte på undergången, vi väntar på den 
fulla upprättelsen.

– I ljuset av den framtid vi ser verkar 
vi för Guds rike och lever efter de spel
reglerna.

GUDs TAnKE MED den mänskliga ge
menskapen är att den ska fungera som 
en kropp. Det är också så församlingen 
beskrivs i Efesierbrevet.

– Det är själva bilden av mänsklig ge
menskap som den är tänkt. Det vi tänker 
oss ska gälla för församlingen bör också 
gälla utanför. Det är alltså ingen intern 

Se, detta var din syster 
Sodoms synd: Högmod, 
överflöd av mat och  
bekymmerslös säkerhet 
hade hon och hennes  
döttrar, men hon hjälpte 
inte den nödställde och 
fattige.

Heskiel 16:49

Allt vad ni vill att  
människorna skall göra 
för er, det skall ni också 
göra för dem. Det är vad 
lagen och profeterna 
säger.

Matteus 7:12

pAsTor

Helén Lind Jaktlund

Vi alla är  
socialt arbete, 
vi behövs 
där vi är och 
finns där av en  
anledning.
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Är du samhällsengagerad  
och vill påverka, men undrar hur?

Då är Pethrusakademin något för dig!  
En helgbaserad kurs som går att kombinera 
med studier eller arbete. 

Kursen är avgiftsfri och vänder sig till dig som vill:

•	 Förstå vårt samhälle och den tid vi lever i. 
•	 Förstå vår kristna tro och vad den betyder 

i vår tid.
•	 Förstå hur vi kan göra våra röster hörda för 

att påverka samhället.

Utbildningen omfattar ett läsår som består av 
fem helger fredag–lördag, start ht 2019. 

Pethrusakademin är ett samarbete mellan  
Kaggeholms Folkhögskola, Dagen och  
Pingströrelsen.
Läs mer på kaggeholm.se/pethrusakademin

grej att vi hör ihop och är varandra till 
tjänst.

Ulrik Josefsson påpekar hur kyrkan 
genom hela kyrkohistorien har varit en 
viktig social aktör. Det har varit fullstän
digt självklart att möta den sociala nöden, 
starta olika sociala institutioner, skolor, 
sjukhus och så vidare.

– I Sverige finns det också en stark 
koppling mellan socialt ansvarstagande 
och den varma väckelsekristendomen, 
konstaterar han och ser det som inbäddat 
i den identitet vi har genom vad Gud gjort 
för oss.

– Det är det vi ger vidare. Grunden 
för vårt arbete är vilka vi och är och vår 
teologi och grundförståelse av Gud och 
försoningen.

Ulrik Josefsson menar att när Pingst 
format sin framtidsbild är det uppenbart 
att vi drivs av kärleken till Jesus, omvän
delsen och förkunnelsen och att effekten 
blir förändrade samhällen.

– Vi har förmodligen bäst förut
sättningar av alla att förändra världen, för 
vi har människorna. Om vårt folk reste 
sig så skulle det kunna hända vad som 

helst. Som världen ser ut i dag kommer 
starka civila aktörer att behövas i samhäl
let. Globalt är Pingströrelsen förmodligen 
den starkaste sociala aktören.

I SvT:s program Korrespondenterna om 
El Salvador säger socialantropologen Juan 
José Martinez D’Aubuisson till exempel 
att de enda som har lyckats rehabilitera 
gängmedlemmar i landet är enkla evang
eliska pastorer inom pingströrelsen. Det 
håller Ulrik Josefsson med om.
 – Vi kan mobilisera också i Sverige. Vi 
har förutsättningarna, både identitets
mässigt och teologiskt.

– Det som förändrar världen på riktigt 
är omvändelsen, även om vi också måste 
jobba med frågor på strukturell nivå, som 
lagstiftning etcetera.

Ulrik Josefsson tycker det är tid att sluta 
navelskåda genom att ägna sig åt diskus
sioner som om vi sjunger rätt sånger eller 
vilken slips som passar sig och så vidare. 

– Vi behöver fokusera på vem Gud är, 
vad det betyder oss och vad det leder till, 
det vill säga ett ansvar för världen runt
omkring, säger Ulrik Josefsson.
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Det diakonala arbetet har 
alltid varit starkt i Pingst
rörelsen. Lewi Pethrus 
berättar i boken Gå ut 
på gator och gränder 
hur han så fort han kom 
till Stockholm greps av 
medlidande med sina 
medmänniskor på livets 
skuggsida. 
   En smällkall söndags
morgon kom en man som 
darrade av köld till  
Pethrus. Mannen hade 
varit utomhus under  
natten och bad om en 
slant till ett mål varm 

mat. Detta blev anled
ningen till att Pethrus 
samma dag talade till 
församlingen om dess 
ansvar och att man borde 
göra något praktiskt åt 
hungrande och frysande. 
Appellen vann gehör och 
pengar strömmade in. 
   Den första tiden skötte 
Pethrus hjälparbetet 
själv, men arbetet växte 
med utdelning av kläder, 
nattlogi och middagsbjud
ningar för upp till 400 
personer per dag.

ALLA SKA FÅ 
CHANSEN ATT 

HÖRA OM JESUS

Ge en gåva via SWISH 9000761

eller bli MÅNADSGIVARE på ibra.se

Hjälp oss nå öppna hjärtan 
i slutna länder

Rådslag
17–18 MAJFiladelfiakyrkan

Stockholm

Deltagande organisationer/Bolag:
Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan och Trossamfundet 
Pingst, Pingst ung, PMU Interlife, IBRA Radio Federation, TV-Inter Club,  
LP-verksamhetens ideella riksförening, Stiftelsen Pingstförsamlingarnas 
Skol- och Kursverksamhet och Pingst Förvaltning AB (se separat annons).

Församlingsrörelsen Pingst i utveckling: 
För en växande rörelse i Sverige och andra länder

Anmälan öppnar den 3 april 
och stänger den 3 maj

 • Fredag 17 maj
Registrering från kl. 10.00
Inledning kl. 13.30
Visionskväll

• Lördag 18 maj
Rådslag kl. 09.30 – ca 15.00

Ur Pingsts framtidsbild:
• Vi har hjälpt massor av  
nyanlända att starta ett 
nytt liv i Sverige och blivit 
den rörelse där många 
hittar trygghet, gemenskap 
och sina första lokala  
vänner.

• Våra medlemmar och 
medlemsorganisationer står 
alltid stadigt på de utsattas 
sida och missionerar för en 
större rättvisa, över hela 
världen.

• Vi jobbar praktiskt med 
samhällets problem och är i 
dag en av de organisationer 
som stöttar flest utsatta 
familjer i Sverige.

fAKTA



Psykisk ohälsa 
orsakar stress 
hos pastorer.

JohAnnA boDE är verksamhetsledare 
för Pingst Ung, som har ungas psykiska 
ohälsa som ett av årets fokusområden.
– Vi jobbar tillsammans med LP Grow 
och Pingst Omsorg.

varför uppmärksammar ni ung-
domars psykiska ohälsa?

– Av två skäl. Både därför att 
vi inte tycker att det är okej att så 
många unga människor mår så 
dåligt som de gör i dag. Vi tror och 
hoppas att vi kan vara med och 
betyda en förändring för enskilda 
individer genom vår satsning.

– Men också för att vi tror att de 
som jobbar med barn och ungdomar 
behöver verktyg och stöttning för att 
kunna möta unga som mår dåligt. 
Pingst ungs arbetsmiljöundersökning 
bland barn och ungdomspastorer 
visade att mötet med den psykiska 
ohälsan är en av de största anled
ningarna till stress, oro och utmatt
ning hos pastorerna.

vilka jobbar ni tillsammans 
med?

– Vi gör detta tillsammans med 
LPverksamhetens ungdomsarbete 
LP Grow och Pingst Församling.

vad gör ni?
– Vi tar fram ett 

material med hand
fast information som 
behandlar bland annat 
stress, ångest, självskade
beteenden, suicida tankar, 
pornografi och sexuella övergrepp. 
Dessutom anordnar vi nätverksda
gar för ungdomspastorer på samma 
tema och även resursdagar för barn
pastorer med fokus på barn med 
särskilda behov.

– Vi kommer även följa upp det i 
andra kanaler som exempelvis med 
seminarier på Nyhem och Lappis nu 
i sommar som riktar sig till föräld
rar.

hur kommer församlingarna att 
märka av kampanjen?

– Om de följer oss i sociala medier 
kommer det att märkas av där och 
antagligen blir det en tidningsartikel 
också. Men förhoppningsvis märks 

det framför allt genom att deras an
ställda upplever en mindre stressad 
situation då de har fler verktyg och 
vägar att gå då de möter barn och 
ungdomar med psykisk ohälsa.

Drabbar psykisk ohälsa även 
kristna ungdomar?

– Absolut. Tyvärr är inte kyrk
väggar något skydd mot psykisk 
ohälsa men jag tror att kyrkan kan 
bidra med mycket som kan stötta till 
en psykisk hälsa. 

– Vi hoppas att vi genom vår 
satsning kan göra kyrkan ännu mer 
medveten om hur man kan bli ännu 
bättre på att använda de resurser 
som redan finns i strukturerna.

hur stöttar ni barn- och 
ungdomsledare i dessa 

frågor?
– Genom att erbjuda 
undervisning av 
sakkunniga och 
utrymme att dela 
erfarenheter med 
kollegor. Dess
utom vill vi hjälpa 
dem till att skapa 

ett kontaktnät av 
professionella som de 

kan skicka vidare till 
när pastorns kompetens 

inte räcker till.

Ditt bästa tips för att förebygga 
psykisk ohälsa?

– En sund självbild som är grun
dad i en trygg relation till Jesus och 
en stark identitet i att vara Guds 
barn tror jag är en bra grund. Att 
dessutom ha nära relationer till 
andra kristna ungdomar men också 
till vuxna i församlingen är otroligt 
viktigt. 

– Livet går upp och ner, även för 
den som är kristen, men med en 
trygghet i Gud och med gemenskap 
med andra människor är det lättare 
att hantera svackorna.
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länder utövar 
extrem förföljelse 
av kristna, enligt 
organisationen 
Open Doors. Det 
handlar om Nord
korea, Afganistan, 
Somalia, Libyen, 
Pakistan, Sudan, 
Eritrea, Jemen, 
iran, Indien och 
Syrien.
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Bildspelet på Pingsts Instagram från Pingst 
Pastor är det som hittills fått flest gillanden av 
följarna.

Kent Bersico, Katarina Taikons kusin
barn berättar i sin självbiografi om sin 
uppväxt och erkänner att det inte var 
av religiösa skäl som han sökte sig till 
Pingstkyrkan.

LäsArnAs

FAVOrIT

Enligt undersökningsinstitutet PEW har fler kristna i USA, Sydamerika och Afrika för vana att be dagligen än kristna i Västeuropa.

Det slutade med  
att jag gick med 

i Pingstkyrkan, där 
var alla välkomna 
och lika inför Gud.

MInnesVärT

0-19% Uppgift saknas80-100%60-79%40-59%20-39%

0-19% Uppgift saknas80-100%60-79%40-59%20-39%

26
27

BÖnens 
FOLK

019 2039 40-59 60-79 80100 Uppgift saknas

Sifforna anges i procent

WOW!



Roligare i kyrkan

sÖnDAGsMorGon klockan 9.00 och redan full aktivitet i 
Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan i Stockholm. Ett 30tal 
ledare förbereder för söndagsskolan Smash som startar 
om ett par timmar. Några trötta miner syns inte skymten 
av, bara glada leenden. 

För att underlätta för alla som engagerar sig serveras 
gemensam frukost.

– Ledarna här gör ett fantastiskt jobb. Det är mycket 
som ska vara på plats innan barnen kommer, säger Ella
Stina Wendle.

När allt är iordningställt bildas en ring för att påmin
nas om den större bilden – att leda barnen till tro på Gud 
och lägga dagen i Hans händer.

EllaStina är barn och familjepastor i församlingen. 
Hon och hennes man Daniel upplevde för åtta år sedan 
att det var dags att ta nya grepp för att kunna nå Stock
holms barn.

– Vi ville ändra fokus och komma bort från bilden av 
katederundervisning som präglat gamla tiders söndags
skola, till en församlingsgemenskap där vi bygger relatio
ner till varandra och Jesus, säger EllaStina.

Hon kunde se att många i åldern 4060 år hade en nega
tiv bild av den söndagsskola som de själva gått i, som de 
såg som inriktad på skola och prestation. Därför ville de 
inte ta med sig barnen till det som det som de trodde var 
likadant.

– Nu när de kommer hit inser de att det inte alls är som 
de trodde.

Den nya inriktningen har också gjort det lättare att 
rekrytera barnledare. Det finns inga krav på pedagogisk 

utbildning, utan det viktiga är att bygga relationer med 
barnen. I dag finns ett 70-tal ledare inom Smash och 
målet är 100 till sommaren. Totalt är 400 barn inskrivna 
på Smash.

– Som vi ser det är allas vårt uppdrag som vuxna att 
finnas till för barnen och berätta om Jesus för dem och 
vi har alla möjliga yrkeskategorier och studenter repre
senterade här, säger EllaStina. Många är nu inne på sitt 
sjätte eller sjunde år som ledare.

när KloCKAn närMAr sig 11.00 är det dags för Elliot 
Wendle, 15 år, att ta på sig björndräkten för att tillsam
mans med Adeline Petersson välkomna barnen till 
Smash utanför kyrkan.

– Det bästa med detta är att se alla barns miner. De blir 
så glada, säger Elliot medan han hälsar på och kramar 
om alla tjejer och killar som strömmar in i kyrkan.

Adeline, som läser till sjuksköterska, har varit barn
ledare i församlingen i tre år. Hon värdesätter möjlighe
ten att få vara ett verktyg för Gud.

– Jag tycker om att få finnas till för barnen och att även 
få hjälpa dem att bygga en relation med Gud, säger hon.

Utanför respektive lokal tar barnen av sig skorna och 
de vuxna står i dörren och hälsar barnen välkomna.

De mindre barnen börjar Smash med en gemensam 
gudstjänst medan de större barnen avslutar med den. 
Olika aktiviteter erbjuds däremellan, allt från sport till 
bakning och legobygge. 

– Aktiviteterna är aldrig målet utan medlet. Vår vision 
är att barnen ska känna sig sedda, lära känna varandra 

 • REPORTAGE •

Olika aktiviteter är medlet när söndagsskolan i Filadelfiakyrkan
 i Stockholm ska få barnen att känna sig sedda, 

lära känna Jesus och växa i sin tro.
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och Jesus och växa i sin tro. Ju mer personliga vi är med 
barnen, desto större ingång får vi. När de möter kärlek 
från oss ledare öppnas de också upp för Jesus. Utan detta 
förtroende blir det bara katederundervisning, framhåller 
EllaStina. 

UppläGGET fÖr GUDsTJänsTErnA på Smash är lika 
som de för vuxna, för att det ska bli ett naturligt steg att 
fortsätta vidare dit senare. Man arbetar i serier och temat 
är detsamma för alla åldrar, även om uttrycket skiljer sig 
åt. Tanken är att underlätta samtal med syskon i olika 
åldrar för föräldrarna där hemma, då de fått samma 
undervisning.

Det är fart och fläkt med sång och dans i början på de 
två större gudstjänsterna. Det tas också upp en insamling 
till funktionsnedsatta barn i Gakwenge, Burundi innan 
alla får sätta sig ner på golvet.

– Att vi tar av oss skorna och sitter på golvet är med
vetna val för att barnen ska känna sig som hemma och 
komma närmre varandra, berättar Daniel Wendle.

Dagens tema är att be för andra. EllaStina hinner leda 
två av de tre gudstjänsterna på Smash och tar såväl de 
mindre barnen som de större till hjälp för att illustrera 
sitt budskap.

– Varför ska vi be för varandra? Jo för att Gud vill det 
och för att det är ett sätt att visa kärlek och omsorg, säger 
hon.

En pojke berättar att han bad för sin farmor som var 
sjuk, och då mådde hon bättre. Alla barn får i uppdrag att 
be för sina föräldrar och andra familjemedlemmar.

– Jag lovar att ni inte kommer att ångra er om ni testar, 
säger EllaStina.

För att bygga närhet i en stor församling delas barnen 
in i små grupper på 610 barn i anslutning till de gemen
samma gudstjänsterna.

Barnen tillhör alla olika samhällsskikt och en tredjedel 
av dem har utländsk bakgrund.

– Trots skilda språk och bakgrund så integreras barnen 
snabbt i gemenskapen.

 EllaStina är glad över att se att barnen gärna bjuder 
med sig sina kompisar till Smash. Det är ett kvitto på att 
de arbetar åt rätt håll. Det kommer också många vuxna.

– Föräldrar som är nya i sin tro ger ibland uttryck för 
att budskapet i våra gudstjänster är lättare att ta till 
sig. Andra, som har negativa erfarenheter av sin egen 
uppväxt i olika församlingar, brukar uppleva att det är 
läkande för själen att vara hos oss, säger hon.

I slutet av gudstjänsten sätter sig de större barnen i 
ringar på golvet tillsammans med ledarna för att skriva 
ner sina böneämnen och be tillsammans. 

Det blir många lappar och barnen dröjer sig sedan kvar 
för att fästa dem på stora böneväggar. Nu kan alla se och 
komma ihåg varandras behov och önskningar till nästa 
gång de ses.

 • REPORTAGE •  • TRE FRÅGOR •

FULL FART. Den nya inriktningen på söndagsskolan har gjort det lättare att rekrytera barnledare. I dag finns ett 70-tal ledare och 
totalt är 400 barn inskrivna på Smash. Barnen tillhör alla olika samhällsskikt och en tredjedel av dem har utländsk bakgrund.

varför vill pingst ha 
”statistikuppgifter” från 
församlingarna varje år?

– Huvudsyftet är att 
skapa goda förutsätt
ningar för samverkan i 
Pingströrelsen och en hög 
servicenivå från Pingst. 
Men det skapar också bra 
förutsättningar för strate
gisk utveckling, särskilt nu 
när den regionala sam
verkan ökar mer och mer. 
Stati stiken ligger också 
till grund för bidraget till 
Pingst från Statens stöd till 
trossamfund.

– Uppgifterna hjälper oss 
även att veta vilka pastorer 
som är vigselförrättare 
och vilka missionärer som 
församlingarna har sänt ut. 
Församlingarna rapporte
rar även pastorer och  
missionärer som avlidit 
under det senaste året.

– Genom Pingströrelsens 
årsbok, som kommer ut i 
början av höstterminen, 
presentera och dokumente
ras detta varje år.

är det här ett nytt 
påfund?

– Nej, absolut inte. Det 
har funnits strukturer för 

rap
por

tering 
från 

församlingarna i 100 år, 
inledningsvis var det ex
empelvis genom rapporter 
i veckotidningen Evangelii 
Härold.

Nytt för i år är att vi inte 
skickat ut pappersblanket
ter, utan i stället ett brev 
med inloggningsuppgifter 
till en portal, där man kan 
fylla i uppgifterna digitalt. 
Men, de församlingar som 
så önskar kan fortfarande 
få pappersblanketter, det 
är bara att höra av sig till 
Pingst. 

Kan du nämna ett par 
positiva saker med  
rapporteringen?

– Vi är förstås tacksam
ma för det arbete försam
lingar gör varje år, en del 
efter några påstötningar, 
med att leverera sina upp
gifter så att statistiken blir 
så fullständig som möjligt. 

De senaste årens höga 
dopsiffror är ett exempel 
på hur ett ”mått” på en 
positiv trend kan ge upp
muntran att gå vidare. 

MAGnUs WAhlsTrÖM 
tar in statistik från 
439 församlingar

Uppgifterna bidrar  
till vår strategiska  
utveckling.
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info@kingtours.se • Tel: 0431- 830 89 • 070-238 30 89
www.kingtours.se

King Tours gör din Församlingsresa/Pilgrimsresa till något utöver det vanliga.  
Tag kontakt med oss så gör vi förslag efter dina önskemål!

Jönköping • Tel. 036-30 26 50, info@focustravel.se • www.focustravel.se

Resor med FOCUS TRAVEL

25–28 juni Resa i HÄLSINGLAND
10 juli Dagstur från Småland till HÖNÖKONFERENSEN
28 aug–4 sept Bussresa till BALTIKUM och norra POLEN
5–12 nov ISRAEL i lugnt tempo

Arbetar du för en 
bättre värld?
Då är vi resebyrån för Dig!

Humanitarian specialpriser på flyg bara hos oss! 

info@tranas-resebyra.se
www.tranas-resebyra.se

Europa: 0140-37 50 30
Afrika: 0140-37 50 10

Övriga Världen: 0140-37 50 20

- genom yttre och inre landskap

  046 140 590   www.exodusresor.se   info@exodusresor.se

Resor till Israel
Familjeresa - På spaning 
med Munken och Kulan 

16 - 25 juni
Singelresa 12-19 nov

Fler resor på hemsidan

Resor med tema
Paulus - Cypern, Grekland

Rom och Assisi
Keltisk andlighet - Irland

Pilgrimsvandring - Spanien
Bonhoeffer - Berlin

och mycket mer

Passionsspelen i 
Oberammergau

 

Upplev en gripande föreställing 
om passionshistorien. 

 

Många avgångar maj - sept 
2020. Boka redan nu. 



ATT KUnnA pAUsA på TV:n. Vilken dröm. 
Eller ännu bättre. Välja vilket program 
man ville. Snabbt fick man cykla hem för 
att hinna se Dr Quinn från början om ingen 
var hemma för att trycka på videon. För 
att inte tala om offrandet av Disneydags på 
söndagsförmiddagar. Dagens barn fattar 
inte vilken dröm de lever i.

 Det här med att sitta i en tub med vingar 
tusentals meter upp i luften och förvänta 
sig att landa tryggt och säkert på en an
nan kontinent ett par timmar senare, allt 
medan man äter en liten portion varm 
pasta och dricker kaffe ur pappersmugg. 

Jag slutar inte att förundras. (Men jag 
måste medge att jag har slutat tycka det är 
så väldigt kul, och jag är mindre impone
rad av miljöpåverkan).

Men när blev det normalt egentligen? 
Att flyga över berg och hav som för min 
mormors generation var ett mirakel? För 
att inte tala om fascinationen min mormor 
uttryckte när jag visade bilder på mobilen 
som min bror precis skickat från någon
stans i Afrika samtidigt som vi fikade 
hennes goda småkakor hemma i köket på 
norra Öland. 

JAG fAsCInErAs när jag går runt bland 
ruiner i Nordafrika och försöker omfamna 
tanken att dessa gamla stenar varit ett 
myllrande torg i en stad med bebodda hus 
och stora utsmyckade katedraler. Försöker 
låta fantasin flöda och framför mig se barn
barn som äter mormors kakor i köket, och 

säkert kommer de fascineras någon gång 
av en och annan nymodighet som presen
teras i vardagslivet. 

Det som i dag möter mig som kalla 
pelare som brutits till sin halva höjd, fanns 
en gång i vackra rum där Bibeln kanoni
serades och kyrkofäder undervisade. Där 
formulerades tankar som lever än idag 
långt bort på andra sidan jorden. 

När blev det så främmande här, det som 
var så centralt i kulturen för några århund
raden sedan?   

Det ger mig hopp. Allt kan förändras. 

oMÖJlIGhETEn I DAG är det normala i 
morgon. Det som är öken i dag kan jag en 
dag få se blomma.

De små grupper troende som möts i 
skymundan i kväll kan bli morgondagens 
kulturbärare. Eller det är de nog redan, det 
syns bara inte så tydligt på ytan än.

I sociala medier delas filmklipp och 
streamas radio, där förs djupa samtal öppet 
och privat, allt i realtid fast människor är 
långt från varandra i geografin, men all
deles nära och på riktigt online. Där skrivs 
historia som jag tror kommer överleva 
långt bortom cyberrymden. Eller säger 
man så nu för tiden förresten? Begreppet 
Cyberrymden kanske tillhör antiken?  

Snart landar min flight för transfer i 
Milano. 

Där ska jag gå till gaten mot hopp och 
framtidstro.

I kväll ser vi 
nya kulturbärare

AnnElIE  
lEnnArTsson
Har tidigare arbetat som 
ungdomspastor och  
inspiratör. Hon bor numera 
på Cypern. 

Troende som 
möts i skym
undan i kväll kan 
bli morgondagens 
kulturbärare.
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Livserfarenhet från Öckerö
Roland Stahre och Lars-Åke 
Larsson från Öckerö, har spelat 
in en ny skiva med titeln Du med 
mestadels egenskrivet material. 
Skivan innehåller tolv sånger i ett 
varierat landskap – från minima-

lism till orkestrala arrangemang i skiftande gen-
rer. Låtmaterialet är av hög klass rakt igenom. I 
texterna finns många års livserfarenhet ned-
tecknat. Som vattnet ändrar form, är en väldigt 
vacker ballad och textraden ”blott tanken på att 
jag kan förlora dig är som att vandra där isen är 
tunn” berör mig djupt. 

Lovsång i stora arrangemang
Michael W. Smith är en av de 
mest kända musikerna i kristen-
heten och har sålt mer än 18 
miljoner skivor. Nu har han spelat 
in en ny skiva Awaken där han 
samlat kända lovsånger som 

Reckless Love och Let it rain. Men även en del 
annat material. En sång som fångar mig är King 
of Glory där artisten Cece Winans sjunger, den 
är oerhört stark och rör mig till tårar. Den här 
skivan rekommenderas för dig som älskar lov-
sång med stora arrangemang och maffigt ljud. 

Gudomlig kärlek i västkustrock
Russ Taff har varit bred i sin 
musikstil och spelat in pop, rock, 
southern gospel, country och 
blues. Nu har han släppt en ny 
platta där han rör sig i pop-/
rock-genren, men det finns några 

mer stillsamma sånger också. Den allra bästa 
låten på skivan är öppningsspåret Your love 
never fails. Det är klassisk västkustrock när den 
är som bäst med ett tydligt budskap om Guds 
kärlek. Men även ”I Still Believe” är en fantas-
tisk sång, som jag älskar. 

Praktiskt om församlingen
Genom sitt eget exempel ingjuter 
pastor Staffan Hellström mod till 
förändring och tillväxt. Det vi tror är vårt 
förnuft kan i själva verket vara förklädd 
rädsla, skriver han. I grunden handlar 
det om att som ledare älska Gud och 
människor. Utifrån det kan vi våga 
tänka nytt om allt från musik och guds-
tjänstform till inredning, för att göra 
kyrkan relevant och inbjudande. Detta 
är en befriande konkret och praktisk 
bok om församlingsbygge i dag.

Annorlunda debutroman
Maria Soukka har skrivit en stark och  
annorlunda debutroman om att finna 
ljuset, se sig själv och andra med nya 
ögon och hur detta förändrar allt. Det 
är en vackert formulerad berättelse, 
fylld av livsvisdom och hopp som berör 
och ger nya insikter. Författaren är 
språklärare och lingvist och har arbetat 
med bistånd i många år i Väst afrika. 
Boken skildrar den rikedom som hon 
fann i relationer präglade av värme och 
generositet mellan människor.

Att finna en pärla
Maria Soukka
Libris

Vad skulle du göra om 
du inte var rädd? 
Staffan Hellström
Sjöbergs Förlag

Nyckeln till Bibeln 
Klas Lindberg
Semnos förlag

Vänskapen med Gud
Förkunnaren och bibelläraren Klas 
Lindberg tar oss med på upptäcktsfärd 
genom det budskap som för många 
kan tyckas svårt att förstå och tillämpa 
i sitt eget liv. Genom exempel efter 
exempel, skildrat på ett enkelt och  
pedagogiskt sätt, knyter han ihop 
Gamla och Nya testamentet och tydlig-
gör bibelordens relevans i dag. Han 
visar oss förbundets betydelse och hur 
det gäller även oss. Att stå i förbund 
med Gud är att vara vän med Gud. Då 
är allt möjligt.
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Skicka korsordslöningen till:

Tidningen Pingst
Box 15144
167 15 Bromma

Senast den 6 maj behöver vi 
ha rätt korsordslöning. 

Fem personer vinner varsitt 
exemplar av CDskivan  
Bara Jesus.

NAMN: ________________________________________________

ADRESS: ______________________________________________

ORT: __________________________________________________
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