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Den gångna helgen besöktes 
stiftet av en elva personer 
stark delegation från det 
södra stiftet i Ungerns 
lutherska kyrka, vårt vän-
stift. Vi passade på att växla 
några ord med biskop Peter 
Kondor, som tog över efter 
företrädaren Péter Gáncs  
i fjol.

Biskop Kondor, vad är värdet av 
denna vänstiftsrelation mellan 
Ungern och Sverige?

– Det är en del av ett ganska 
långt partnerskap mellan svens-
ka och ungerska lutheraner som 
går tillbaka till 1920-talet. Man 
kan nämna det hedersdoktorat 
som ärkebiskop Nathan Söder-
blom tilldelades av den Unger-
ska lutherska teologiska fakulte-
ten för nära 100 år sedan, eller bi-
skop Lajos Ordass som studerade 
ett år i Sverige i slutet av 1920-ta-
let och återvände hit för att före-
läsa efter andra världskriget, då 
som vice ordförande i Lutherska 
världsrådet.

– För att fokusera på senare 
tid så är det nu 23 år sedan Lin-
köpings stift och det södra stif-
tet i Ungerns lutherska kyrka in-
gick det vänstiftsavtal vi har. Vi 
har kunnat uppleva alla de snab-
ba förändringarna i Europa och i 
världen tillsammans under det 
gångna kvartsseklet. Med Bibeln 
som grund och inom den luther-
ska gemenskapen så har vi till-
sammans gjort teologiska betrak-
telser rörande de förändringarna. 
Vi har haft öppna samtal och dis-
kussioner, och för oss har det va-
rit ett stort stöd att se världen ur 
andra perspektiv än det vanliga. 
Dessutom har vi haft möjlighet 
att knyta vänskapsband och for-
ma partnerskap även på försam-
lingsnivå.

Hur är Ungerns lutherska kyrkas 
situation och utmaningar an-
norlunda jämfört med Svenska 
kyrkans? 

– Det vore alltför enkelt att 
bara hänvisa till kyrkornas namn. 
Vi är väldigt långt ifrån att vara 
den ”Ungerska kyrkan” – bara 
två procent av befolkningen är 
lutheraner. Vi är en minoritets-
kyrka. Men tyngden hos vår kyr-
ka inom utbildning och den soci-
ala sektorn går långt bortom vad 
siffrorna antyder. Vi har 20 000 
elever i skolor som kyrkan driver, 

och 8 000 personer har sökt sig 
till våra sociala institutioner. Vi 
gör vad vi kan för att påverka ut-
bildningspolitik och sociala frå-

gor genom att offentligt stå för de 
värderingar vi har.

– Till följd av dessa siffror står vi 
i en annorlunda ekumenisk situ-
ation i Ungern. Vi lever och tjänar 
i ett multikonfessionellt samhäl-
le, där vår kyrka både samarbetar 
på ett bra sätt över konfessions-
gränserna, men också måste hit-
ta och värna vår egen plats.

När svenskar läser om Ungern i 
tidningen i dag handlar det of-
tast om den politiska situatio-
nen.

– Min erfarenhet av interna-
tionella utbyten som detta är att 
utmaningarna oftast är ungefär 

desamma. Myntet har alltid två 
sidor, och vad som händer i Ung-
ern är mycket mer nyanserat och 
mångsidigt än vad som syns i tid-
ningarna – många händelser och 
processer ligger helt enkelt under 
den nivå där medierna väljer att 
lyfta upp det till en nyhet. Där-
för kan svenskarna ha hört en del 
olika saker i medierna, men den 
allmänna situationen i Ungern 
har förbättrats betydligt under de 
senaste åren efter svårigheterna 
som kom med finanskrisen 2008. 
Det finns mer jobb, högre inkom-
ster och större förutsägbarhet för 
de flesta människor. Dessa bätt-
re omständigheter kommer inte 

alla till del, förstås – tusentals 
människor är drabbade av hem-
löshet, drogberoenden och så vi-
dare även i Ungern. Det är därför 
det kyrkliga diakonala arbetet är 
viktigare än någonsin. Precis som 
i andra europeiska länder pågår 
en sekulariseringsprocess, men 
vi gör även framsteg, eftersom 
staten har insett att kyrkorna har 
en roll att spela i att skapa gemen-
skap i samhället. Vi ser förbätt-
ringar inom såväl familjepolitik 
som miljöskydd, bara för att ta ett 
par exempel.

Hur har du upplevt dagarna på 
Vårdnäs?

– Fantastisk gästfrihet i enormt 
vackra omgivningar. Närheten  
till naturen påminde oss om vik-
ten att skydda skapelsen, nå-
got som står allmer i fokus även 
i Ungern. Det arbete de svenska 
värdarna lagt ner var verkligen 
exemplariskt, och föreläsningar-
na, grupparbetena och samtalen 
var meningsfulla och hjälpte oss 
att växa i tron.

Ett tema här har varit eskatologi. 
Är det något man talar tillräck-
ligt om i dag eller är kyrkan alltför 
fokuserad på ”här och nu”? 

– Detta är en väldigt viktig frå-
ga, som pekar på den egenheten 
att Gud fortfarande har väldigt 
mycket kvar att göra med värl-
den. Om kyrkan bara talar om 
nuet tappar hon det perspektivet, 
och begränsas då till en sorts so-
cial aktör, inget mer. Begrepp som 
tro, hopp, kärlek, solidaritet och 
lidande får ny mening när vi tän-
ker på att Gud agerar i historien. 
När vi predikar exempelvis, om 
vi då bara talar om moraliska och 
samhälleliga frågor och uteläm-
nar den eskatologiska dimensio-
nen så blir vårt budskap försvagat.

Biskop Kondor, varmt tack.
– Tack så mycket.
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”Hur gör man med det här nu?” Det är inte lätt att vara biskop – mejlen finns alltid med i telefonen, även 
ute i lugnet på Vårdnäs.  FOTO: MAX WAHLUND
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europeiska länder 
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insett att kyrkorna 
har en roll att spela i 
att skapa gemenskap 
i samhället. 
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För fyra år sedan var en ungersk delegation senast i stiftet, ledd av dåvarande biskopen Péter Gáncs.  
Ungern hade just stängt sin södra gräns mot Kroatien med hjälp av taggtråd, för att stoppa flyktingar.  
Bara några månader senare stängdes även den svenska gränsen. Där blev det tydligt att vi i Europa  
på många sätt står inför samma frågor, som kyrkor och som samhällen.
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