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DEN EKUMENISKA SITUATIONEN I LETTLAND  
 

I. De kristna kyrkorna  

"Levande ekumenik" - dessa ord beskriver den ekumeniska situationen i Lettland idag. Olika 
kristna traditioner möter varandra i växande omfattning till gemensam bön och gemensamt 
vittnesbörd vid ett ökande antal tillfällen och platser.  

En del av denna dynamiska utveckling beror på att de tre största kyrkorna nära nog är lika 
stora medan de mindre kyrkorna är mycket aktiva. Lettland utgör ett slags mötespunkt 
mellan katolska, protestantiska och ortodoxa traditioner. Enligt officiella siffror från 2011 var 
34,3 procent av befolkningen lutheraner, 25,1 procent romerska katoliker, 19,4 procent 
ortodoxa och gammaltroende inom den rysk-ortodoxa kyrkan. 1,2 procent tillhör andra 
kristna kyrkor (såsom baptister, adventister, pingstvänner och andra frikyrkor), medan 20 
procent identifierar sig själva som tillhöriga andra religioner eller ingen religion alls. 
Lettland räknar officiellt med sex religiösa traditioner: luthersk, katolsk, baptistisk, ortodox, 
gammaltroende och judisk.  

 

II. Levande ekumenik 

Även om kyrkorna i Lettland inte har samlats i ett nationellt kristet råd finns ett ekumeniskt 
liv som är fruktbart. Samarbete mellan kyrkorna i Lettland är livaktigt när det gäller att föra 
det kristna budskapet ut till det nuvarande postmoderna samhället med dess mångfald och 
överflöd av åsikter. Det ekumeniska samarbetet och relationerna mellan de olika kristna 
samfunden i Lettland har, kan man säga, sin grund i kallelsen att förkunna Gus storverk.  

Det är en återkommande vana i Lettland att biskoparna från de katolska, ortodoxa, lutherska 
och baptistiska kyrkorna gör gemensamma uttalanden till samhället i frågor som rör etik, 
skydd av liv eller social rättvisa. Tack vare vänskapliga relationer mellan ledarna för den 
romersk-katolska och den lutherska kyrkan i Lettland ägde vigningen av den nuvarande 
katolske ärkebiskopen rum i den lutherska katedralen i Riga.  

Ledarna för de olika kyrkorna samlas för att tillsammans fira de viktigaste minnes- och 
helgdagarna, t.ex. den nationella befrielsedagen den 18 november. Guds ord förkunnas, tal 
hålls och musiker från många olika kristna kyrkor är engagerade.  

En av plattformarna för ekumenisk samverkan, där också den lettiska staten finns med, är 
det så kallade Rådet för andliga frågor. Det består av vad man kallar de traditionella 
samfunden (inklusive judarna) möts ungefär en gång om året och leds av premiärministern.  

En viktig frukt av ekumenisk samverkan gäller de statliga skolorna. Fyra av de största 
konfessionerna har tillsammans utarbetat undervisningsmaterial för kristen undervisning 
under de tre första skolåren med godkännande av utbildningsministern.  

Relationerna mellan biskopar och präster inom de lettiska kristna kyrkorna går emellertid 
långt utöver ekumeniska gudstjänster; de är rotade i genuin vänskap. Detta utmanar de 
skiljemurar som byggts upp under tidigare århundraden och gör det möjligt att erkänna 
varandra som tjänare för evangeliet. Katolska, lutherska och baptistiska biskopar möts 
regelbundet. De ber och lovar Gud tillsammans i en broderlig atmosfär och diskuterar 
viktiga frågor när det gäller Lettland.  
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Det finns också många andra exempel på samverkan på församlingsnivå. Det är till exempel 
evangelisationsprogram som organiseras tillsammans och baseras på Alphakurser. De 
katolska församlingarna S:ta Teresa av Jesusbarnet och S:ta Maria Magdalena, den lutherska 
kyrkan i Tornakalns (förort till Riga) och baptistförsamlingen i Agenskalns möts i 
gemenskap, arbetar tillsammans med sociala projekt och producerar en kalender. Sedan år 
2000 har de kristna församlingarna i Madona firat böneveckan för kristen enhet varje dag i 
olika kyrkor. Genom denna erfarenhet har många fått möta sina bröder och systrar från 
andra kristna traditioner för första gången. En särskild frukt som vuxit fram ur dessa 
erfarenheter är skapandet av det första ekumeniska bönekapellet i Lettland, där bröder och 
systrar från skilda konfessioner kan be tillsammans. Kapellets dörrar står öppna dag och 
natt. Katoliker och lutheraner turas om för att se till att det finns en ständig bönefylld 
närvaro i kapellet. 

Förutom de aktiviteter som organiseras av kyrkor och församlingar, tas många ekumeniska 
initiativ av starkt motiverade enskilda kristna. Ett vältaligt exempel är öppnandet av det 
första ekumeniska kapellet, den helige Johannes döparens och Maria Magdalenas kapell, 
som byggdes på ett privat initiativ i den lilla byn Igate. Det används av människor från de 
fyra största kristna traditionerna i Lettland: lutheraner, katoliker, ortodoxa och baptister. 
Byggnaden invigdes den 18 januari 2013 av de katolska, lutherska och baptistiska 
biskoparna. En av de särskilda uppgifterna för folket i Igate är att be för barn, födda och 
ofödda, och för deras mödrar samt att hjälpa dem.  

Ett annat exempel på ett privat initiativ har varit mötena på Gaizins. En kristen lekman 
inbjöd ledarna för de olika lettiska kyrkorna att mötas tillsammans på Lettlands högsta berg, 
Gaizins, till gemenskap och bön. De accepterade. Medan dessa möten pågår stöds de av 
andra troende som ber och firar gudstjänst under tiden. Dessa samlingar har hittills ägt rum 
sju gånger och alltfler kristna ledare har slutit upp.  

Vad är det som förenar oss? är en tidning som lanserades för tio år sedan av en enskild person. 
Inspirationen bakom detta var en djup längtan efter kyrkans enhet. Det första numret 
ägnade sig uteslutande åt böneveckan för kristen enhet. Senare kom andra nummer att 
behandla olika ekumeniska teman. Tidskriften delas ut gratis i olika lokala församlingar.  

Ekumeniskt samarbete kan också återfinnas i olika bönegrupper och gemenskaper som 
Chemin Neuf (katolsk ekumenisk gemenskap där kristna från olika kyrkor arbetar 
tillsammans för evangeliet), Blå korset (en oberoende kristen organisation som arbetar mot 
alkohol och andra droger förebyggande, behandlande och eftervård) samt ”Kalnskola”, 
”Effata”. Samarbete finns också i olika sociala projekt såsom bland fängelsepräster, 
Bethlehem House of Mercy (ett rehabiliteringscentrum för tidigare alkohol- och 
drogberoende). I alla dessa rörelser och organisationer, i daglig bön och mission, fattar 
kristna från olika kyrkor varandras händer och bidrar till kristen enhet genom sin vardagliga 
tjänst.  

Eftersom Lettland har en rikedom av kristna traditioner påverkar detta familjelivet. Många 
par där makarna tillhör olika kyrkor möter i sitt dagliga liv alla de frågor som hör samman 
med den kvardröjande splittringen mellan kyrkorna, som t ex vigselordning, barnens kristna 
undervisning, att tillsammans gå till söndagsgudstjänsten och, kanske framför allt för aktiva 
kristna, att delta i nattvardsfirandet.   

Kristna familjer möter också andra problem i vårt moderna globala samhälle. För att på ett 
särskilt sätt möta familjen har ”Cana Fraternity” arbetat i Lettland sedan 1994. Ekumeniska 
familjefestivaler med inriktning på familjefrågor och för att stärka familjerna började 2006 i 
samarbete med kommunkonoret i Riga. Dessa arrangemang stöds särskilt av de olika 
frikyrkorna i Lettland i samarbete med de tre större kyrkotraditionerna.  
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Media är mycket viktiga för evangelisationen. Ett ekumeniskt team producerar kristna 
program, som regelbundet sänds på Lettands statliga radio. Detta stimulerar enheten och 
vänskapen mellan lettiska kristna. Ett katolskt videocentrum, ”Emanuels”, producerar Tv-
programmet ”Vertikal” för Lettlands kanal 1. Detta program försöker visa på det som 
förenar kristna, snarare än det som splittrar dem. Producenterna söker efter vittnesbörd från 
ortodoxer, katoliker, lutheraner, baptister och andra kristna församlingar. Till detta kommer 
en protestantisk radiostation, ”Lettlands kristna radio”, med många program som har 
ekumenisk betydelse.  

”Korsets väg”, som firas varje år, äger rum på Långfredagen på gatorna i flera lettiska städer 
– Kuldiga, Valmiera, Madona, Liepaja bland många andra. I Riga arrangerar det katolska 
ungdomscentret i Riga ärkestift en ekumenisk korsvandring som samlar tusentals 
människor, lutheraner, baptister, pingstvänner och människor från andra kyrkor 
tillsammans med katolikerna. I spetsen för processionen vandrar biskopar och präster från 
olika kyrkor sida vid sida. Förutom de vanliga inslagen i en korsvandring medverkar 
professionella skådespelare från olika teatrar i Lettland, som kommer från olika kyrkor. 
Denna bön förenar människor inte bara på ett religiöst, andligt sätt, utan också på ett 
kulturellt sätt. Genom dessa gemensamma ögonblick av tillbedjan och eftertanke är alla 
kristna förenade i bönen på korsvandringen: ”Vi tillber dig, Kristus, och vi lovsjunger dig. Ty 
du har genom ditt heliga kors försonat världen.”  

 

III. Utmaningar för den ekumeniska rörelsen  

Det finns goda förutsättningar att kunna utveckla ekumeniken i Lettland eftersom ingen av 
kyrkorna är dominerande och det finns många olika ekumeniska initiativ. Samtidigt måste 
man medge att dessa aktiviteter har växt fram inom en relativ liten grupp av människor som 
är mycket öppna för ekumeniska relationer medan många kristna förblir likgiltiga eller till 
och med motståndare till dessa.  

En annan utmaning är avsaknaden av officiella samtalsgrupper mellan kyrkorna i Lettland. 
Åtskilliga ämnen manar till ekumenisk dialog. Överenskommelser i dessa frågor skulle med 
all säkerhet motivera lekmännen att bli mer ekumeniskt aktiva.  

Det är möjligt att säga att den ekumeniska utvecklingen är starkt beroende av personliga 
relationer och gemenskap som säkrar ett framgångsrikt förverkligande av ekumeniken. I 
många fall är det en av kyrkorna som tar initiativet, men det fulla ansvaret delas inte på ett 
tydligt sätt av de andra kyrkorna. Ett litet antal entusiaster bär största delen av bördan. 
Uppgiften för kyrkorna är att finna en väg som garanterar att man delar lika på ansvaret för 
ekumeniska initiativ.  

Till sist: en mycket viktig utmaning för att kunna växa i gemenskapen är den politiska 
situationen. Denna försvagar gemenskapsbanden med bröderna och systrar som tillhör den 
lettiska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet). Därför behöver nya möjligheter sökas för att 
fördjupa relationerna.  

 


