
Ungerska protestantiska samfundet i Sverige

Ungerska protestantiska samfundet är verksamt i 
Sverige som registrerat trossamfund enligt lagen 
om trossamfund. Själavårdsverksamheten på ung-
erska i Sverige påbörjades redan 1947, men det 
organiserade församlingslivet kom igång 1957 då 
8 000 – 12 000 flyktingar kom till Sverige efter 
den krossade Ungern-revolten. Numera finns det 
ca 30 000 ungrare i Sverige och cirka 10 000 av 
dem är protestanter (luthersk-evangeliska, refor-
merta/kalvinister och unitariska). Av dessa lyckas 
samfundet hålla kontakten med ca 5 500 perso-
ner. Kyrkan är organiserad i 13 församlingar. 

Mellan 1957–1999 fanns det alltid en präst 
för de ungersktalande heltidsanställd av Svenska 
kyrkan. Denna tjänst avvecklades 1999 då rela-
tionerna mellan Svenska kyrkan och staten för-
ändrades. Sedan dess är Ungerska protestantiska 
samfundet ett registrerat trossamfund och präs-
ten är anställd direkt av samfundet. Eftersom en 
betydande del av de ungerska protestanterna fort-
farande är medlemmar i Svenska kyrkan får det 
Ungerska protestantiska samfundet alltjämt ett 
visst stöd därifrån. 

Grunden och källan till samfundets tro, be-
kännelse och lära – som gestaltas i gudstjänst och 
kyrkoliv – är Guds heliga ord såsom det är återgi-
vet i Gamla och Nya Testamentets skrifter, tolka-
de bland annat av reformationens ledare Martin 
Luther, Huldrych Zwingli och Jean Calvin och 
sedan sammanfattade i Augsburgska bekännel-
sen, Luthers lilla och stora Katekes, Heidelberg-
katekesen – med flera. 

Samfundets vikti-
gaste aktivitet är att 
hålla regelbundna 
gudstjänster i lokala 
församlingar. 

Ungerska pro-
testantiska samfun-
det har i dag försam-
lingar i Stockholm, 
Uppsala, Västerås, 
Eskilstuna, Jönkö-
ping, Borås, Göte-
borg, Halmstad, Ljungby, Växjö, Helsingborg, 
Sölvesborg och Malmö. Förutom gudstjänster 
hålls bibelstudier och andakter samt olika före-
drag i samband med församlingsmöten, konfe-
renser och läger. Till de kyrkliga ceremonierna 
hör dop, nattvard, konfirmation, vigsel och be-
gravning. 

Samfundets målsättning är att missionera 
Guds ord bland ungersktalande i Sverige, att 
dessa skall få lära känna Jesus Kristus, komma 
till tro och upptäcka församlingen som gemen-
skap och för liv och tjänst. Genom sin verksamhet 
vill samfundet främja en samhällsutveckling som 
kännetecknas av jämställdhet, respekt för mänsk-
liga rättigheter och tolerans. Samfundet verkar 
för att kommande generationer ska ha möjlighet 
att skaffa kunskaper i kyrkans tro och lära, histo-
ria och kultur samt att aktivt verka för att upp-
rätthålla de grundläggande värderingar som det 
svenska och europeiska samhället står på.
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Medlemmar: 5 412
Församlingar: 13
Bildades: 1947


