
Pingströrelsen

Pingströrelsen är en del av den internationella 
pingstväckelsen med fokus på lärjungaskap, för-
samling, socialt engagemang och internationellt 
arbete. Pingströrelsen i Sverige har över 83 000 
medlemmar i omkring 460 lokala församlingar 
och samverkar i trossamfundet Pingst – fria för-
samlingar i samverkan. Samfundet är kopplat 
till Pentecostal European Fellowship och World 
Pentecostal Fellowship. Nationellt sker samver-
kan med andra kyrkor genom bland annat med-
lemskap i Sveriges kristna råd (SKR) och Svenska 
evangeliska alliansen (SEA).

Under 1900-talets början uppstod en andlig 
väckelse i USA: pingstväckelsen. Denna kom till 
Sverige hösten 1906 och många frikyrkoförsam-
lingar tog till sig denna. Filadelfiaförsamlingen i 
Stockholm och dess pastor Lewi Pethrus fick en 
samlande funktion för pingstförsamlingarna och 
pingströrelsen växte senare fram som en frikyrka 
med egen identitet. Samarbetet mellan pingst-
församlingarna utökades under de årtionden som 
följde med nya verksamheter och företag. För att 
strukturera och stärka det gemensamma arbetet 
bildades riksorganisationen Pingst – fria försam-
lingar i samverkan år 2001.

Pingströrelsen representerar en klassisk kris-
ten tro som är präglad av den speciella profil som 
internationellt kallas ”pentekostal” teologi och 
praxis. Utmärkande är till exempel: synen på hela 
Bibeln som Guds Ord, betoningen av den helige 
Ande, de andliga nådegåvorna, karismatisk och 
bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeupp-
fyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mog-
nande, undervisning om Jesu återkomst, att alla 
har en viktig roll samt ett kollektivt ledarskap i 
församlingen.

Pingströrelsen har växt 
fram kring denna ge-
mensamma kärna i sin 
tro. Samtidigt har den 
lokala församlingens 
suveränitet alltid beto-
nats och det är ytterst 
i församlingarnas liv 
tron formas.

Varje söndag har 
pingstförsamlingarna offentliga gudstjänster där 
bön, sång och musik, Bibeln samt gemenskap är 
centrala delar. Vissa söndagar är nattvard, barn-
välsignelse eller dop en del av gudstjänsten. Do-
pet är en handling där den troende bekänner sin 
tro på Jesus genom att låta sig sänkas ned i vat-
ten. De flesta pingstkyrkor har en dopbassäng för 
detta i kyrkorummet. Många församlingar har 
också samlingar för barnen i anslutning till guds-
tjänsten.

Utöver detta fylls veckorna av många andra 
aktiviteter för andakt, utbildning och tillväxt, so-
cialt stöd samt gemenskap.

Trossamfundet Pingst samarbetar med lan-
dets pingstförsamlingar för att fler ska få en per-
sonlig erfarenhet av evangeliet, det glada budska-
pet om Jesus, och finna gemenskap i den kristna 
församlingen. Det sker genom församlingarnas 
arbete med stöd av samfundets nationella verk-
samheter, bland annat Pingst ung, LP-verksam-
heten, Tillsammans, folkhögskolor, TV-Interplay 
och församlingsservice. Församlingarna har även 
internationellt arbete och stöd ges från samfundet 
genom bland annat biståndsorganisationen PMU 
och Ibra Media.
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Medlemmar: 83 000
(Betjänade: 111 120)
Församlingar: 460
Bildades: 1906 


