TROSSAMFUND I SVERIGE

FRIKYRKOR
De frikyrkliga samfunden – eller frikyrkorna – är kristna samfund vars historia
går tillbaka till 1800-talet då kristna väckelseinfluenser nådde Sverige från framförallt USA, England och Tyskland. Dessa impulser gav upphov till baptistiska
och metodistiska rörelser samt nyevangeliska strömningar.

FRIKYRKOR

Älvsjökyrkan (Equmeniakyrkan).

Några av dessa bildade egna samfund: Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet, Metodistkyrkan (dessa tre bildade 2011 Equmeniakyrkan). Ur dessa
samfund har Pingströrelsen och Evangeliska frikyrkan sprungit. I denna kategori
hittar man också Frälsningsarmén i Sverige som är en i grunden metodistisk
rörelse med bas i England. Sjundedags adventistsamfundet är en baptistisk
rörelse med bas i USA.
Benämningen frikyrka på dessa samfund syftar på att medlemskapet i dessa samfund är frivilligt och att samfunden var icke-statliga – till skillnad från Svenska
kyrkan under 1800- och 1900-talet. De sex frikyrkorna samarbetar i dag genom
Sveriges frikyrkosamråd (FSR).
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EQUMENIAKYRKAN

FRIKYRKOR

Medlemmar: 64 709
Registrerade deltagare: 60 901
Församlingar: 820
Bildades: 2013

equmeniakyrkan är Sveriges nyaste kyrka. Det
är en gemensam kyrka som bildades 2011 av Svenska Baptistsamfundet i Sverige, Metodistkyrkan i
Sverige och Svenska Missionskyrkan. Under åren
2011 – 2013 använde kyrkan arbetsnamnet Gemensam Framtid. Denna förenade, gemensamma
kyrka är med sina reformerta, baptistiska 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 länder
på alla kontinenter. Kyrkan har ett starkt ekumeniskt engagemang; i Sverige genom Sveriges kristna
råd och internationellt genom Kyrkornas världsråd
(WCC). Genom sina bildarsamfund relaterar kyrkan till tre internationella konfessionella 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 historia. Alla tre samfunden var
en del av folkrörelserna under 1800-talet och alla
tre bildarsamfunden 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 studieförbund 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
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bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre.
Lokala församlingar möts årligen till kyrkokonferens, vilket utgör Equmeniakyrkans högsta beslutande organ tillika Sveriges största ombudssamling.
Inom Equmeniakyrkan 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 försonat världen med sig
själv och vill att alla människor ska leva gemenskap
med Gud och varandra. Man betonar att tron ska
levas och delas i vardagen. 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 bibelläsning och bön viktiga, liksom
det livsnära samtalet, gudstjänsten, sången och
musiken. Här betonar man också samhällsengagemang och internationellt arbete. Särskilt vill man
värna barn och ungas rättigheter och möjligheter.
Equmeniakyrkan 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 och segregationen med relationer och gemenskaper. Man vill vara en växtplats
så människor kan utvecklas i lärjungaskap, ansvarstagande och kärlek. l

E VA N G E L I S K A F R I K Y R K A N
Medlemmar: 29 303
Registrerade deltagare: 20 829
Församlingar: 300
Bildades: 1997

evangeliska frikyrkan (efk) bildades 1997
efter ett samgående mellan de tre samfunden Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen. Det innebär att EFK och dess församlingar har ett brett arv att förvalta. Kyrkans rötter
finns i de baptistiska strömningarna, helgelserörelsen och pingstväckelse som växte fram under se-
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Anden ger, i ett liv i kärlek.
EFK består av drygt 300 församlingar i Sverige
med drygt 34 000 medlemmar. Samfundet har sakta växt i medlemsantal från 28 000 när samfundet
bildades 1997. Viktiga verksamhetsområden 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 90 missionsarbetare i 30 länder och
med cirka 100 samarbetspartners ut över världen.
Inriktningen för hela EFK:s arbete är grunda, träna, tjäna. EFK är tillsammans med Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen huvudman för Akademi för ledarskap och teologi där både teologisk
högskoleutbildning och ett antal andra utbildningar och kurser bedrivs. EFK är dessutom huvudman
för tre folkhögskolor. l

FRÄ L S N I N G S A R M É N I S V E R I G E
Medlemmar: 4 687
Registrerade deltagare: 5 300
Församlingar: 97
Bildades: 1882
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nare delen av 1800-talet och början på 1900-talet.
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 självförståelse
vill EFK, tillsammans med andra, förverkliga visionen ”växande församlingar förmedlar 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 bekänner
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 omvändelse 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 materiella 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 bekännelse 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 dopet till Kristus
döps den enskilde också in i församlingen.
Öppet eller överfört medlemskap praktiseras
dock vanligen. Den frivilliga, personliga överlåtelsen är central i församlingssynen. 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

frälsningsarmén är en internationell rörelse,
ett evangeliskt trossamfund inom den universella
kristna kyrkan. Frälsningsarmén arbetar i mer än
128 länder och är en kyrka som har ett stort socialt
engagemang i alla världsdelar.
I Sverige finns 159 lokala verksamheter, varav
de flesta är församlingar och öppet socialt arbete.
Frälsningsarmén har även institutioner för missbrukare, stödboenden för ungdomar, kvinnoboenden, förskolor, äldreboenden, skol- och behandlingshem och en folkhögskola. Det finns i Sverige
4 687 frälsningssoldater/medlemmar samt ytterligare 862 medlemmar i Frälsningsarméns ungdomsförbund. Pastorer benämns frälsningsofficerare och medlemmar benämns frälsningssoldater
och civilmedlemmar.
Samfundet startade i östra London år 1865 av
makarna William och Catherine Booth, som hade sitt ursprung i den metodistiska traditionen.
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Redan från starten var arbete bland de marginaliserade i samhället en kärnfråga. Till Sverige kom
Frälsningsarmén år 1882 och startade i Stockholm.
Under de första trettio åren spreds arbetet till så
gott som hela Sverige. Det sociala arbetet blev allmänt erkänt främst genom de så kallade slumsystrarna som utförde ett diakonalt arbete på bred front
i många städer.
Frälsningsarméns lära beskrivs i samfundets elva lärosatser där tyngdpunkten är tro på en treenig
Gud, den personliga frälsningsupplevelsen och helgelseläran. Tron på Bibelns skrifter, Gamla och Nya
Testamentet, som den enda grunden för kristen tro
och kristet liv är central. Bönen är en viktig del såväl i det personliga kristna livet som i gudstjänsten.
I gudstjänsterna omges predikan och bönen av
mycket av sång och musik samt det personliga vittnesbördet om den personliga tron. Frälsningsarmén förvaltar inte sakramenten vilket innebär att
samfundet varken utför nattvard eller dop. Invigningen till frälsningssoldat är en offentlig gudstjänst där medlemmen invigs till tjänst för Gud.
Frälsningsarmén vill framhålla vikten av etiska ideal som livets okränkbarhet och att Gud har
skapat varje människa som en unik varelse och allas lika värde.Tron leder till praktisk handling och
Frälsningsarmén hjälper dem som har det svårt. En
viktig del är att dela med sig av sin tro till alla människor och att erbjuda en öppen gemenskap utifrån
människors intressen och dagliga behov. l

PINGSTRÖRELSEN (PINGST)
Medlemmar: 83 787
Registrerade deltagare: 23 032
Församlingar: 460
Bildades: 1906

pingströrelsen är en del av den internationella pingstväckelsen, med omkring 600 miljoner anhängare runt om i världen. Rörelsen har fokus på
församling, lärjungaskap, socialt engagemang och
internationellt arbete. I Sverige har Pingströrelsen
över 84 000 medlemmar i omkring 440 lokala församlingar och samverkar i Trossamfundet Pingst
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– fria församlingar i samverkan. Rörelsen anknyter
internationellt till Pentecostal European Fellowship
(PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF).
Nationellt sker samverkan med andra kyrkor genom bland annat medlemskap i Sveriges kristna
råd och Evangeliska alliansen.
Under 1900-talets början uppstod en andlig väckelse i USA, pingstväckelsen. Den kom till Sverige
hösten 1906 och berörde under de kommande åren
församlingar och enskilda över hela landet. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och dess pastor Lewi
Pethrus fick stor betydelse för att samla och skapa strukturer och Pingströrelsen växte fram som
en frikyrka med egen identitet. Samarbetet mellan
pingstförsamlingarna utökades under de årtionden
som följde med nya verksamheter och företag. För
att strukturera och stärka det gemensamma arbetet
bildades Pingst – fria församlingar i samverkan år
2001. Sedan år 2016 är Daniel Alm föreståndare för
Trossamfundet.
Pingströrelsen representerar en klassisk kristen
tro som är präglad av den speciella profil som internationellt kallas ”pentekostal” teologi och praxis.
Utmärkande är till exempel: synen på hela Bibeln
som Guds Ord, betoningen av den helige Ande, det
övernaturlig genom de andliga nådegåvorna, karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och
andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt
mognande, undervisning om Jesu återkomst, att
alla har en viktig roll samt ett kollektivt ledarskap
i församlingen.
Pingströrelsen har växt fram kring denna gemensamma kärna i sin tro. Samtidigt har den lokala församlingens suveränitet alltid betonats och det är ytterst i församlingarnas liv tron formas.
Varje söndag har pingstförsamlingarna offentliga
gudstjänster där bön, sång och musik, undervisning utifrån Bibeln samt gemenskap är centrala delar. Vissa söndagar är nattvard, barnvälsignelse eller
dop en del av gudstjänsten. Dopet är en handling
där den troende bekänner sin tro på Jesus genom
att låta sig sänkas ned i vatten. De flesta pingstkyrkor har en dopbassäng för detta i kyrkorummet.
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Många församlingar har också samlingar för barnen i anslutning till gudstjänsten.
Utöver detta fylls veckorna av många andra aktiviteter för andakt, utbildning och tillväxt, socialt
arbete samt gemenskap.
Trossamfundet Pingst samarbetar med landets
pingstförsamlingar för att fler ska få en personlig
erfarenhet av evangeliet, det glada budskapet om
Jesus, och finna gemenskap i den kristna församlingen. Det sker genom församlingarnas arbete med
stöd av samfundets nationella verksamheter, bland
annat Församlingsplanteringsprogram, Pingst ung,
LP-verksamheten, Tillsammans, folkhögskolor och
församlingsservice. Församlingarna har även omfattande internationellt arbete och stöd ges från
samfundet genom bland annat biståndsorganisationen PMU och missionsorganisationen Ibra. l

Medlemmar: 2 797
Registrerade deltagare: 725
Församlingar: 37
Bildades: 1880

sjundedagsadventisterna har sitt ursprung
i den milleritiska väckelsen i 1830-talets Nordamerika, som förkunnade att Jesus skulle återkomma
till jorden år 1844. Efter besvikelsen började en liten grupp söka vidare i Bibeln och ur detta bibelstudium växte sjundedagsadventismen fram. Den
löst hållna rörelsen organiserades som samfund
först år 1863 i USA. I studiet återupptäckte man
betydelsen av Bibelns sabbat (lördagen helgas) och
helhetssynen på människan, vilket än i dag präglar adventisterna. Adventisterna finns i dag främst
i Afrika, Latinamerika och Asien och sammanlagt
räknar kyrkan med över tjugo miljoner döpta medlemmar i 151 000 församlingar.
Från mitten av 1800-talet sände svenskättlingar
som hittat in i adventrörelsen litteratur och tidskrifter till sina släktingar i Sverige. Adventisternas
budskap mötte positivt gensvar. Den första församlingen grundades i Grythyttan, Bergslagen, år 1880.
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SJUNDEDAGS
ADVENTISTSAMFUNDET

Små församlingar grundades sedan i rask takt över
hela landet. Men medlemstillväxten var inte så stor
då många adventister emigrerade till USA – sabbatsfirandet gjorde det svårt att få arbete i Sverige.
Tron och läran präglas av de första adventisternas
bakgrund i baptismen och metodismen. Troendedopet och helgelse är viktiga inslag. Adventisterna
tror att Jesus Kristus är Guds Son och tillsammans
med Fadern och den heliga Anden utgör en treenig gudom. Adventisterna tror att människan blir
förklarad rättfärdig endast av Guds nåd genom tro
på Jesus Kristus. Människans gensvar är att leva i
Jesus efterföljd och kärlek till Gud och medmänniska – här finns också motivet för adventisterna
att fira den bibliska sabbaten. Adventisternas eskatologi och människosyn utesluter tanken på ett
evigt brinnande helvete och människans naturliga
odödlighet.
Helhetssynen på människan har gjort att utbildning och hälsa betonats starkt i det evangeliska arbetet. 1898 startades Nyhyttans Missionsskola några mil söder om Grythyttan. Verksamheten flyttade 1932 till Ekebyholms gods utanför Rimbo där
Ekebyholmsskolan ännu i dag drivs med grundskola, gymnasium och en folkhögskola. 1905 startades ett hälsohem i Nyhyttan som drevs fram till
1997. Hultafors hälsohem utanför Bollebygd drevs
1923–2004.
Adventistsamfundets vision i Sverige är att vara
ett levande och växande trossamfund med Kristus
i centrum, en rörelse i tiden som bereder människor för Jesus återkomst och utmanar till trohet mot
Gud och hans Ord. Adventistsamfundets verksamhet utgår från församlingarna. Barn- och ungdomsverksamhet är en viktig del av samfundets liv
och omfattar bland annat Ekebyholmsskolan och
lägergårdarna Västeräng i Motala och Trostebacken
i Åre. Adventistsamfundet i Sverige driver ett omfattande utvecklings- och biståndsarbete i 17 länder genom ADRA Sverige (Adventist Development
and Relief Agency) som bland annat samarbetar
med Sida, Svenska missionsrådet, Läkarmissionen
och Erikshjälpen. l

17

TROSSAMFUND I SVERIGE

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN
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Medlemmar: 13 511
Registrerade deltagare: 6 783
Församlingar: 162
Bildades: 1853
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svenska alliansmissionen (sam) är ett
fritt, kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13
600 medlemmar i 170 församlingar. SAM:s rötter
går tillbaka till 1853 då Jönköpings traktatsällskap
bildades. Efter en tid växte behovet av en bättre
samordning och 1919 enades man om ett gemensamt namn, Svenska Alliansmissionen. Förutom
arbetet i Sverige – som är särskilt stort i södra Sverige och utgår från Jönköping – bedriver samfundet i dag verksamhet i ett 15-tal länder runt om i
världen.
SAM har inga fastställda bekännelseskrifter. I
samfundets handbok för gudstjänstbruk används
den Apostoliska trosbekännelsen. Lausannedeklarationen ligger till grund för ekumenisk samverkan. SAM tror att Bibelns främsta syfte är att visa
vägen till frälsning och att Bibeln, Guds ord, är den
yttersta auktoriteten för lärouppfattningar och etik
med betoning på Jesu person och verk. SAM präglas av en väckelsekristendom som betonar personlig omvändelse, tro och bekännelse av Jesus Kristus
som Herre och Frälsare.
Gudstjänsten är församlingens mötesplats där
bibelord, förkunnelse, lovsång och tillbedjan sker.
Där delas sakramenten, den heliga nattvarden och
dopet. Grunden för medlemskap i församlingen är
bekännelse om tro på Jesus Kristus och dop. Inom
samfundet praktiseras såväl dop av spädbarn som
dop på grund av personlig bekännelse.
Församlingens arbete utformas förutom gudstjänst också i andra bibel- och bönesamlingar,
sång- och musikverksamhet samt annan öppen
verksamhet av olika slag Församlingarna kännetecknas också av ett stort barn- och ungdomsarbete. Detta arbete bedrivs genom Svenska alliansmissionens ungdom, SAU. SAM:s lokala församlingar
är demokratiskt uppbyggda och värnar om alla
människors lika värde. Verksamhet är öppen för
alla. Man arbetar medvetet med att aktualisera ett

ökat socialt och diakonalt arbete. I målskrivningar
inför framtiden önskar SAM att ännu mer arbeta
för demokrati, förvaltarskap och en enklare livsstil
där man värnar om hela skapelsen och verkar för
rättfärdighet och rättvisa.
SAM är medlemmar i många olika kristna ekumeniska organ som till exempel Sveriges kristna
råd, Sveriges frikyrkosamråd och Svenska missionsrådet. SAM är också huvudman i Diakonia. l

