
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige 
betjänar den estniska folkminoriteten både religi-
öst och socialt. Kyrkan är genom sin moderkyrka 
i Estland medlem i Lutherska världsförbundet 
samt har del i Borgå-överenskommelsen. I Sve-
rige finns det i dag sex församlingar varav de två 
största är församlingarna i Stockholm och Göte-
borg. Kyrkan betjänas av tre präster.

Den första församlingen i Sverige grundades 
i Stockholm år 1942. Därvid hade man mycket 
stöd och hjälp av framlidne biskopen i Skara, 
Sven Danell. I samband med Sovjetunionens 
ockupation av Estland hösten 1944 flydde om-
kring 30 000 ester till Sverige. De närmast följan-
de åren grundades ett stort antal estniska försam-
lingar, huvudsakligen i Syd- och Mellansverige, 
eftersom många präster fanns bland flyktingarna. 
Kyrkan spelade då en mycket central roll i flyk-
tingarnas liv. Med åren har den svensk-estniska 
befolkningen dock minskat och så även antalet 
församlingar. Tack vare Estlands återvunna själv-
ständighet har kyrkans verksamhet i Sverige åter-
igen stimulerats, dels genom kontakterna med 
moderkyrkan, dels genom medlemstillströmning 
av nyinflyttade ester.

Estniska evangelisk-lutherska kyrkans mest 
centrala läror är gemensamma med Svenska kyr-
kans och de flesta lutherska kyrkornas i världen. 
Kyrkan tror att Gud har uppenbarat sig i Jesus 
Kristus som blev människa och försonade mänsk-
ligheten med Gud. Uppenbarelsen har förmedlats 
i Nya och Gamla Testamentet, hålls vid liv i de tre 
klassiska trosbekännelserna och de konfessionella 
brev som är samlade i Konkordieboken. Det vä-

sentligaste av dem 
är Augsburgska be-
kännelsen där Kyr-
kans mest grund-
läggande lärosats 
s a m m a n f a t t a s : 
Rättfärdiggörelse 
av Guds nåd genom 
tron. Söndagens 
högmässa intar en 
central roll i sam-
fundets religiösa 
liv. Därutöver finns 
de vanliga kyrkliga 
förrättningarna så-
som dop, konfirmation, vigsel och begravning.

De allra flesta ester i Sverige är också med-
lemmar i Svenska kyrkan, men önskar oftast att 
förrättningarna ska vara tvåspråkiga (estniska/
svenska)och hållas i en estnisk församling. Där-
för betjänar samfundet en mycket större grupp av 
människor än de som är direkt anknutna till vår 
kyrka. Tredje generationen i Sverige med estniska 
rötter har ibland förlorat sitt hemspråk samtidigt 
som det finns nyanlända ester i Sverige. Samfun-
dets vision är att kyrkan ska bli en naturlig mö-
tesplats för alla ester: både för dem som har bott 
här i flera generationer och för de senare anlända. 
Samfundet har också en social verksamhet som 
bland annat består i att besöka gamla och sjuka, 
att hjälpa behövande och besöka estniska senior-
hemmet för att fira gudstjänst.
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Medlemmar: 4 719
Församlingar: 6
Bildades: 1942


