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Varma hälsningar till Equmeniakyrkans årskonferens från era bröder och systrar i 

Metodistkyrkan i Nordeuropa. 

Corona-pandemin utmanar oss alla, och precis som ni, har vi lärt oss att vara kyrka på nya sätt 

och ta del i Guds mission med nya verktyg under oförutsägbara och ovanliga omständigheter. 

Vi har återupptäckt kraften i och vikten av att förmedla det hopp som utgår från Jesu 

uppståndelse, och samtidigt har den långa perioden med stängda kyrkor understrukit hur viktig 

den fysiska gemenskapen är för oss.   

Metodisterna i Nordeuropa uppskattar förbindelsen och samarbetet med Equmeniakyrkan och 

Equmenia på många olika arenor, i de gemensamma europeiska organ och i CEC och Kyrkornas 

Världsråd. Framför allt ser vi fram emot World Methodist Conference i Göteborg i augusti 2022, 

som Equmeniakyrkan är värd för med stöd av Metodistkyrkan i Norge och Danmark. Vi ser med 

stor glädje fram emot att stärka de redan goda och starka relationerna under de kommande 

åren.  

United Methodist Church, som vi är en del av, står inför stora utmaningar i vår förståelse av 

mänsklig sexualitet, och av hur vi kan vara kyrka med alla människor. Spänningarna i den 

världsvida Metodistkyrkan är så starka, att en splitt verkar oundviklig. Hur en splittring kommer 

att påverka Metodistkyrkan i Nordeuropa, vet vi ännu inte, men vi kommer att fatta beslut 

under 2021 och 2022. Detta är naturligtvis allvarligt för oss, och jag ber om er förbön.  

Precis som ni har majoriteten av våra konferenser och möten flyttats till online plattformar – 

det är inte samma sak som en fysisk mötesplats, men också även här är det möjligt att följa den 

Helige Andes ledning.  Ni har stora och viktiga frågor på dagordningen, särskilt valet av 

kyrkoledare och biträdande kyrkoledare - jag ser fram emot att följa förhandlingar, gudstjänster 

och vara med på olika mötesplatser.   

Jag ber att Gud ska leda och stärka Equmeniakyrkan till att vara en levande kyrka för hele livet i 

Sverige och på global nivå, där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig och mig och världen.    

Det bästa utav allt är, att Gud är med oss. 
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