
Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan är Sveriges nyaste kyrka. Det är 
en gemensam kyrka som bildades 2011 av Svens-
ka Baptistsamfundet i Sverige, Metodistkyrkan 
i Sverige och Svenska Missionskyrkan. Under 
åren 2011 – 2013 använde kyrkan arbetsnamnet 
Gemensam Framtid. Denna förenade, gemen-
samma kyrka är med sina reformerta, baptis-
tiska och metodistiska rötter på många sätt unik, 
även internationellt. Equmeniakyrkan omfattar i 
dag ca 120 000 människor som är engagerade i 
820 församlingar över hela Sverige. Av dessa är 
ca 85 000 medlemmar. Equmeniakyrkans barn- 
och ungdomsarbete leds av ungdomsföreningen 
equmenia som har ca 30 000 medlemmar. 

Equmeniakyrkan har ett stort internationellt 
arbete genom sina samarbetskyrkor i över 27 län-
der på alla kontinenter. Kyrkan har ett starkt eku-
meniskt engagemang; i Sverige genom Sveriges 
kristna råd och internationellt genom Kyrkornas 
världsråd (WCC). Genom sina bildarsamfund 
relaterar kyrkan till tre internationella konfessio-
nella organ: Baptistiska världsalliansen (BWA), 
Metodistkyrkan (UMC) samt de reformerta 
kyrkorna i världen (WCRC).  Metodistkyrkan i 
Sverige, Svenska baptistsamfundet och Svenska 
missionsförbundet har en lång gemensam histo-
ria.  Alla tre samfunden var en del av folkrörel-
serna under 1800-talet och alla tre bildarsamfun-
den har värnat demokratifrågorna, den personligt 
tillägnade tron och samhällsengagemanget. Ända 
sedan 1905 har man sökt samsyn och samarbete i 
olika hänseenden. Lokala församlingar gick tidigt 
samman och bildade gemensamma församlingar. 
Samfunden inrättade ett gemensamt studieför-
bund i mitten av 1900-talet och en gemensam 
tidning under 1990-talet. En gemensam högskola 
(Teologiska högskolan i Stockholm) växte fram i 
olika steg.

Equmeniakyrkan är en gemenskap av lokala 
församlingar och en gemenskap av människor 

som bekänner Je-
sus Kristus som 
Frälsare och Herre. 
Lokala försam-
lingar möts årligen 
till kyrkokonfe-
rens, vilket utgör 
Equmeniakyrkans 
högsta beslutande 
organ tillika Sveri-
ges största ombuds- för-
samling. 

Inom Equme-
niakyrkan betonar 
man den personliga och i gemenskap med andra, 
delade tron på Gud. Man tror att Gud har blivit 
synlig och handlande i Jesus Kristus. Man tror att 
Gud är kärlek och att Gud i Jesus Kristus har för-
sonat världen med sig själv och vill att alla männ-
iskor ska leva gemenskap med Gud och varandra. 
Man betonar att tron ska levas och delas i var-
dagen. Det handlar exempelvis om att stå på de 
förtrycktas sida, arbeta för rättvisa och försoning, 
hållbar utveckling, men också om att människor 
ska få uttrycka sin tro fritt. Arbetet för mänskliga 
rättigheter är prioriterat inom Equmeniakyrkan.  
Bland de troende inom Equmeniakyrkan är bi-
belläsning och bön viktiga, liksom det livsnära 
samtalet, gudstjänsten, sången och musiken. Här 
betonar man också samhällsengagemang och in-
ternationellt arbete. Särskilt vill man värna barn 
och ungas rättigheter och möjligheter. Equme-
niakyrkan har en vision om att vara en kyrka för 
hela livet. Kyrkan har en vision om att mötet med 
Jesus Kristus ska förvandla, mig, dig och världen. 
I Equmeniakyrkan vill man utmana den samtida 
individualismen, segregationen med relationer 
och gemenskaper. Man vill vara en växtplats så 
människor kan utvecklas i lärjungaskap, ansvars-
tagande och kärlek.
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Medlemmar: 85 000
(Betjänade: 141 521)
Församlingar: 820
Bildades: 2013


