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Vad står Equmeniakyrkan för?  
 

- Vad är bakgrunden och vad står namnet för? 
 

Tre kyrkosamfund, nämligen Metodistkyrkan, Svenska Missionsförbundet och Svenska 
Baptistsamfundet, ville forma något nytt tillsammans. År 2010 bildades ”föreningen Gemensam 
framtid” som hade till uppgift att leda processen fram emot en gemensam organisation och kyrka. 
Angående namnfrågan gick ungdomsförbunden före och beslöt om ett gemensamt namn, 
”Equmenia”, vilket blev det namn som segrade även för moderkyrkan år 2011 då Equmeniakyrkan 
bildas. 

 ”Equmenia” är ett konstruerat ord som hittar association och inspiration, bland annat från grekiska 
språket. Det cirkulerar kring orden: lekfullhet, förvaltarskap, emotionell intelligens, gemenskap, 
mission, vittnesbörd och diakoni. Även om namnet är nytt har kyrkan en nästan 200-årig historia. 
Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror medlemmarna på Jesus Kristus. 
Equmeniakyrkan är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med över 500 
miljoner medlemmar. I Sverige, med över 650 församlingar  och 60.000 medlemmar, samlar varje 
vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet.  

- Vad kännetecknar Equmeniakyrkan? 
 

Equmeniakyrkans vision är : ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar  – mig, 
dig och hela världen”. I strategin betonas fyra ledord, nämligen Följa, Möta, Tjäna och Lära. I 
verksamheten tar det sig uttryck i gudstjänst- och församlingsliv, genom gemenskap, studiegrupper, 
bibelstudier, samtalsgrupper i livfrågor och bön. En församling brukar typiskt sett organiseras i 
mindre omsorgsgrupper. Utöver detta präglas verksamheten av sång, musik, och utåtriktat socialt 
arbete, större evenemang, nationellt och internationellt.  
 
Equmeniakyrkans teologiska grund, kan sammanfattas som en solid och bred biblisk-teologisk grund, 
väl grundad i evangelisk och protestantisk tradition. Styrningen är decentraliserad till varje lokal 
församling. En helt dominerande del av arbetet bygger på ideellt oavlönade insatser och finansiering 
via gåvomedel, exempelvis kollekter. Den lokala församlingen är ansluten till och  medlem i den 
nationella Equmeniakyrkan.  
 
Gällande vitala delar för  Equmeniakyrkans tradition kan nämnas följande: Den uppmuntrar till och 
vill vara en mötesplats där mångfald råder (över alla traditionella gränser som ålder, nationalitet, 
gender etc). Bred öppenhet och generös människosyn är en självklarhet, samtidigt med att vara 
evangeliskt angelägen, varm och omslutande. Equmeniakyrkan omsluter mångfald i sin tradition och 
bredd i teologi, exempelvis vad gäller dopsyn där såväl barn och vuxendop omfattas. Gudstjänsterna 
kan vara både mera formbundna eller fria i formerna. Kyrkan kännetecknas också för att vara 
politiskt och socialt medveten, och det internationella engagemanget är djupt rotat,. Kyrkan har 
också ett stort engagemang i rättvise- och klimatfrågor.  
 
Demokrati är en central form för att styra och organisera i Equmeniakyrkan. En viktig historisk 
anekdot är att en baptistisk frikyrkoförsamling i Vallersvik, Halland, var den första organisationen i 
Sverige vid sitt bildande år 1848 att skriva in ”allmän och lika rösträtt” i sina stadgar.  Sjömannen 
Fredrik Olaus Nilsson och hans nydöpta vänner dock fick betala ett högt pris för sin olagliga och 
trotsiga handling. Om frälsningens ögonblick skriver han själv i sin dagbok ”Jag blev försatt i en högst 
förunderlig sinnesstämning. Den underbara sällhetskänsla jag erfor låter sig ej beskrivas” 
 


