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Till Equmeniakyrkans församlingar, 

13 mars är det bön- och offerdag för pastors- och 
diakonutbildning
Equmeniakyrkan består av drygt 600 församlingar runtom i vårt land. Från Trelleborg 
i söder till Malmberget i norr. Församlingen är Kristi kropp. Olika delar med olika 
funktioner. En viktig del i Kristi kropp är det vi i Equmeniakyrkan kallar för pastorer 
och diakoner.

Att vara kallad till särskild tjänst är att få möta människor i livets olika situationer 
och skiften. Det är att få vara en medvandrare. Det är att våga leda mot förändring. 
Det är att vara förankrad i sin egen tro för att kunna dela den med andra. Att vara 
pastor är att leda församling och grupper, kunna tolka och tyda bibeltexter, forma 
gudstjänster, möta existentiella frågor, förstå samtiden, inspirera, utmana och trösta. 
Att vara diakon är att stå i Guds mission och att göra Guds kärlek synlig. Det är att leda 
församlingens diakoni, möta människor och grupper, omsätta evangelium i handling 
och att vara en profetisk röst för rättvisa. 

Att vara pastor och diakon kräver en bred kompetens särskilt i tider av 
många utmaningar. Vår tid behöver diakoner och pastorer i församlingar, i 
församlingsplanteringar, men också i annan tjänst, såsom på sjukhus, högskolor och i 
fängelser. Därför behövs en utbildning som präglas av både bredd och fördjupning. En 
utbildning med både teoretisk skärpa och förankring i den praktiska verkligheten.

En stor del av utbildningen finansieras av statliga bidrag men inte allt. De medel som vi 
idag samlar in gemensamt i våra församlingar bidrar till att kunna genomföra andakter 
och gudstjänster, predikoövningar, röst- och talteknik, andligt forum, personbearbetande 
samtal med terapeut, forskning, temadagar, praktikperioder med mera. 

I dag studerar 50 personer till pastor eller diakon på vår Teologiska Högskolan vid 
Enskilda Högskolan Stockholm och på vår egen Bromma Folkhögskola. Fler är antagna 
som kandidater och kommer att påbörja sina studier i höst. 

Idag kan vi vara med och göra skillnad för vår kyrka och dessa studenter i glädje och 
tacksamhet genom våra gåvor och förböner. Tack för att du är med!  

Linnéa Lidskog 
Handläggare medarbetarrekrytering och kontaktperson pastors- och diakonkandidater i 
Equmeniakyrkan

Cicci Hagevi 
Handläggare Vägledningsåret och kontaktperson för pastors- och diakonkandidater  
i Equmeniakyrkan


