
INTRODUKTION
Kyrkan i väst har aldrig haft mer kunskap om vad som krävs för att lyckas med församlings-
plantering än vad den har idag. Det borde innebära att våra nationella rörelser uppdaterar sina 
teorier, uttryckssätt och strategier för att plantera kyrkor i den takt och mängd som vi finner 
nödvändig för att länderna ska nås av evangeliet fullt ut.

PENTEKOSTAL HISTORIA
Församlingsplantering sker i vågor, speciellt i gräsrotsrörelser som pingströrelsen. Snabb expan-
sion driven av en stark vision och pionjärt ledarskap är avgörande faktorer. Barratt och Pethrus 
sa båda uttryckligen ”Inte fler än en pingstkyrka i varje stad”. Det sades för att öka expansionen 
inte för att försvara revir eller begränsa församlingsplanteringen, vilket det ibland felaktigt tolkats 
som. I dag behöver vi rikta oss mot flera olika grupper för församlingsplantering, det är inte 
längre enbart en geografisk fråga. Vi behöver fler nya pingstkyrkor.

INDIVIDENS ROLL
Pastorskallelsen, speciellt församlingsplanteraren, är Guds verk. Antalet personer som finner sig 
vara kallade av Gud till att vara pastorer och församlingsplanterare avgör hur vi lyckas med 
församlingsplanteringen. Att öka medvetenheten om kallelsen till församlingsplantering är viktigt. 
Att vara en församlingsplanterare är ett livslångt åtagande, vi kan inte ha självförverkligande 
personer som församlingsplanterare. Som nordiska pingströrelser vill vi öka medvetenheten om 
församlingsplantering och uppmärksamma människor att hörsamma sin kallelse. Vi tror att Gud 
kallar en ny generation av församlingsplanterare.

KYRKAN OCH RÖRELSENS ROLL
Kyrkor som planterar kyrkor är mer framgångsrika än när enskilda planterar. Om tio procent av 
kyrkorna i en rörelse börjar plantera kyrkor skulle det innebära ökat momentum för hela rörelsen. 
Vi behöver det i hela Norden. Genom att utbilda våra befintliga kyrkor i strategisk församlings-
plantering kan vi plantera fler och sunda kyrkor. Den nationella pingströrelsen behöver vara 
stöttande och ge utrymme åt nya planteringar, stödja och be för dem. Nyplanteringarna bör visa 
respekt för redan etablerade kyrkor och de bör i sin tur vara generösa gentemot församlings-
planteringen. När en kyrka är på väg att upplösas kan dess arv föras vidare via en församlings-
plantering genom att välsigna dem med resurser. Genom att göra på så sätt upprätthåller vi som 
rörelse ett hälsosamt ekosystem som skapar enhet inom kyrkligheten.

Vi behöver även tala samma språk när det kommer till församlingsplantering. För oss innebär 
församlingsplantering både en fristående kyrka och en förgrening av en redan befintlig kyrka. 
Församlingsplantering är inget nytt inom vår rörelse men vi behöver en ny våg av planteringar 
för att nå fler människor och presentera Kristus för dem.
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GENOM FÖRSAMLINGSPLANTERING
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Avgörande faktorer för varje nationell rörelse gällande församlingsplantering borde vara att ha 
bra uttagningssystem för kandidater, ett tydligt tillvägagångssätt, träningsprogram, finansiering 
och handfast hjälp för att bidra till att en plantering lyckas. 

UPPMANING
Under de kommande tio åren krokar vi arm med den världsvida pingströrelsen för att vinna fler 
människor för Kristus genom församlingsplantering. Du kan delta i bön och handling för att 
skörden ska bli stor.

REYKJAVIK, DEN 1 DECEMBER 2022
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