
Evangeliska frikyrkan

Evangeliska frikyrkan (EFK) bildades 1997 efter 
ett samgående mellan de tre samfunden Helgel-
seförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebro-
missionen. Det innebär att EFK och dess försam-
lingar har ett brett arv att förvalta. Kyrkans rötter 
finns i de baptistiska strömningarna, helgelserö-
relsen och pingstväckelse som växte fram under 
senare delen av 1800-talet och början på 1900-ta-
let. Med inspiration från historien vill EFK och 
dess församlingar förvalta arvet genom att tjäna 
Gud här och nu, i trohet mot Kristus och med 
inlevelse i vår tids situation.

Utifrån sin teologiska profil och sin själv-
förståelse vill EFK, tillsammans med andra, för-
verkliga visionen ”växande församlingar förmed-
lar hela evangeliet till hela människan över hela 
världen”.

Några grundläggande förhållningssätt är att 
EFK skall vara del av den kristna kyrkan som 
trosgemenskap och ett trossamfund. Nyckelorden 
för samfundet är att kyrkan skall vara evangelikal, 
missionsinriktad, baptistisk och karismatisk.

Med evangelikal vill EFK visa att man bekän-
ner tron på en treenig Gud och på Jesus Kristus 
som sann Gud och sann människa. Människan 
är skapad till Guds avbild, men har vänt sig bort 
från Gud och behöver därför kallas till omvän-
delse och tro. Bibeln är Guds ord och auktoritet 
för de kristnas tro och liv. 

Med missionsinriktad menar EFK att Gud 
är kärlek och vill att alla ska få gemenskap med 
honom genom tron på Jesus Kristus. EFK har en 
helhetssyn på mission; mission innebär att möta 
enskilda människors andliga, sociala och materi-
ella behov likväl som att förändra samhällen, till 
exempel genom fattigdomsbekämpning. 

EFK har en baptistisk dopsyn. Det innebär 
att personer döps på grundval av deras egen be-

kännelse av sin tro. 
Dopet är en gåva 
från Gud och ett svar 
på Guds kallelse till 
förlåtelse för synder, 
omvändelse och ett 
nytt liv. Genom do-
pet till Kristus döps 
den enskilde också 
in i församlingen. 
Öppet eller överfört 
medlemskap praktiseras dock vanligen. Den fri-
villiga, personliga överlåtelsen är central i försam-
lingssynen. Alla troende har samma ställning i 
Kristus.

Med karismatisk betonar EFK att den helige 
Ande är verksam i de troendes liv och gemenskap 
på många sätt. Genom att tillhöra Jesus har alla 
troende fått Anden som gåva och uppmanas att ta 
emot och tjäna med de andliga gåvor (charisma) 
som Anden ger, i ett liv i kärlek.

EFK består av 300 församlingar i Sverige 
med drygt 32 000 medlemmar.  Samfundet har 
sakta växt i medlemsantal från 28 000 när sam-
fundet bildades 1997. Viktiga verksamhetsområ-
den är aktiviteter för barn och ungdomar, diakoni 
och församlingsplantering. Varje år arrangeras 
ungdomsfestivalen Frizon samt Torpkonferensen, 
EFKs två största mötesplatser. I internationell 
mission finns EFK med cirka 80 missionsarbetare 
i 40 länder och med cirka 100 samarbetspartners 
ut över världen. Inriktningen för det interna-
tionella arbetet är grunda, träna, tjäna. EFK är 
huvudman för Örebro missionsskola där både 
teologisk högskoleutbildning och ett antal andra 
utbildningar och kurser bedrivs. EFK är dessut-
om huvudman för tre folkhögskolor.
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Medlemmar: 32 000
(48 461 betjänade)
Församlingar: 300
Bildades: 1997


