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Man blir inte klokare av att veta vad ”Pingst” bety-
der. Pingst kommer nämligen av ett grekiskt ord 
som betyder 50. Det är också en judisk fest som 
firas 50 dagar efter påsk. Pingst är dessutom den 
kristna kyrkans födelsedag. Numera mest känd för 
att många gifter sig då, i vårens upprymda känslor; 
”hänryckningens tid”. Och då är vi äntligen på spåret 
igen: Stora upplevelser är vad pingst handlar om. 
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SVERIGE:

I alla städer!
Kyrka är en grupp människor som tror på Jesus. Såna 
grupper har ofta ett hus. Det kallas också för kyrka. 
I Sverige finns Pingstkyrkor i alla städer, uppåt 500 i 
hela landet, oftast i centrum. De kan se ut hur som helst 
och ha olika namn, till exempel Filadelfia, Smyrna, Hope 
Church eller nåt annat. 
 Pingst i Sverige har över 460 församlingar där det 
går mer än 100 000 personer. 

INTERNATIONELLT:

Ut i hela världen
Pingst bryr sig om världen. Därför är vår hjälporganisa-
tion en av Sveriges största. Vi arbetar i alla världens 
hörn. En av våra afrikanska läkare har fått Olof Palm-
epriset, FN:s mänskliga rättigheter-pris mm. Men priser 
är inte viktiga. Människorna är det.
Pingst har en av Sveriges största och bästa hjälporgani-
sationer. Mer än 3 000 anställda har skickats ut till 100 
länder av svenska Pingstkyrkor. Vi samlar in över 100 
miljoner till bistånd och mission varje år.

BARN & UNGA:

Barntillåtet!
De flesta som går med i Pingstkyrkan är unga. 
Barn har alltid räknats som riktiga medlem-
mar med rösträtt. 
 Barn i hela världen är viktiga. Pingstkyrkans 
barn har alltid sjungit mot rasism och hjälpt 
kamrater i hela världen. 
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HISTORIA:

Fattiga och slavar 
hittade det!
Det började i USA bland fattiga och slavar som 
blivit fria. Män och kvinnor, vita och svarta 
tillsammans. 
De upptäckte Gud på nytt och gjorde över-
naturliga upplevelser som man bara läst om i 
Bibeln förut.
Det var ju hundra år sen. Men pingstkyrkan 
växer fortfarande mest bland världens fattiga. 

INTERNATIONELLT:

Växer så det knakar!
Pingstkyrkorna är en av de kyrkor som växer 
mest i hela världen. Mest bland vanligt folk i fat-
tiga länder. Nu är vi 600 miljoner.
Pingst bryr sig om världen. Därför är vår hjälp-
organisation en av Sveriges största. Vi arbetar i 
alla världens hörn. 
En av våra afrikanska läkare har fått Olof Palme-
priset, FN:s mänskliga rättigheter-pris mm. Men 
priser är inte viktiga. Människorna är det. 

TRO: 

Upplev själv!
Pingstvän blir man genom upplevelser, inte av att tro på det 
ena eller andra. Det brukar börja med en personlig relation 
med Jesus. Kalla det ”frälsning” om du vill. En annan typisk 
upplevelse är ”andedop”; en stor känsla av Gud och att tala 
ord man själv inte förstår. (Tungotal)
Men det påverkar förstås hur man förstår Bibeln och uppfattar 
Gud efteråt. 
En teolog skulle kalla en sån tro för pentekostal, baptistisk, 
evangelikal och kristen tro … Men det behöver man inte 
veta …

MEDIA: 

Tidiga pirater!
De tidiga pingstvännerna var ivriga med att berätta 
om vad de varit med om. Men på den tiden fick de 
inte vara med i radio eller TV och det var förbjudet att 
sända själv. Då startade man piratradio från ett fartyg 
utanför Sveriges gräns. Det var den första fria radio-
stationen. Idag sänder radion på 100 språk, dygnet 
runt över hela världen.
Pingstkyrkan har idag både TV, radio, dagstidning, 
bokförlag, webb och mycket mer. 

SOCIALT:

Tjuvar och knarkare!
Pingstkyrkan hjälper inte bara människor långt borta. 
Länge har ”frälsning” varit bästa sättet att bli nykter och 
drogfri. Vi är vana vid alla sorts människor och hjälper 
missbrukare på fler är 60 platser i landet. 
Vi hjälper familjer med handikappade barn, gamla, sjuka, 
utbildar frivilliga i social hjälp och tar emot flyktingar. 

SKOLOR: 

TV-kändis, rockmusiker 
 eller forskare!
Pingstkyrkan i Sverige har många skolor; från för-
skola upp till högskolenivå. 
Vi hjälper forskare och det finns flera doktorsav-
handlingar om Pingstkyrkan. Flera av dem du sett 
på TV har gått vår mediautbildning. 
Många Pingstkyrkor har också förskolor och skolor. 
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