
Antiokiska ortodoxa kyrkan i Sverige

Den Antiokiska ortodoxa kyrkan är en del av den 
bysantisk-ortodox kyrkogemenskapen och räknas 
som ett av de fyra gamla patriarkaten. Det var i 
Antiokia – en stad som idag kallas Antakya och 
ligger i södra Turkiet – som den första kristna för-
samlingen bildades och dess medlemmar började 
kallas kristna enligt Nya Testamentet (Apostla-
gärningarna 26:11). Kyrkans officiella namn är 
idag Grekisk-ortodoxa Patriarkatet av Antiokia 
och hela Östern och dess patriark ( Johannes X) 
residerar i Damaskus. Kyrkans medlemmar kom-
mer huvudsakligen i från Mellanöstern: Syrien, 
Libanon, Iran, Irak, Turkiet och Gulfen. Man 
räknar med över 4,3 miljoner medlemmar i värl-
den över.

Ortodoxa troende med bakgrund i denna tra-
dition har bott i Sverige i flera decennier. Det var 
dock inte förrän början av 2010-talet som man 
beslöt sig för att grunda en antiokisk ortodox kyr-
ka här. Vid ett besök av den dåvarande ärkebis-
kopen (nuvarande patriark) Johannes Yazigi fick 
den antiokiska gruppen välsignelse att grunda en 
kyrka i Sverige. Kyrkan har idag sitt säte i Sö-
dertälje (S:ta Maria Antiokiska ortodoxa försam-
ling) men det finns också två mindre grupper i 
Göteborg (Kristi Uppståndelses Ortodoxa för-

samling) och i Upplands 
Väsby (Sankt Johannes av 
Damaskus församling). 
Sedan 2012 finns det en 
präst som arbetar i kyr-
kan i Sverige.

Den Antiokiska ortodoxa kyrkans trosbekän-
nelse och liturgi är densamma som övriga bysan-
tisk-ortodoxa kyrkor och man accepterar således 
de sju ekumeniska kyrkomötena. Gudstjänsten 
förättas på grekiska, svenska och arabiska. 

Till det antiokiska ortodoxa patriarkatets 
hjärtefrågor hör lidandet i Mellanöstern samt att 
ta ansvar för kyrkans medlemmar i ett mångreli-
giöst samhälle. Man vill föra ett sant vittnesbörd 
om den kristna tron och särskild tonvikt läggs på 
sammanhållningen i familjen, som är centrum för 
kyrkan och källan till andlig bildning. Diakonala 
tjänster och ekumeniska aktiviteter har en bety-
dande plats på dagordningen för patriarkatet i 
dag. Något som också präglat kyrkan under de 
senaste decennierna är en andlig väckelse bland 
ungdomar i form av i bibelläsning, bön och stu-
dier av kyrkofäderna. Den Antiokiska ortodoxa 
kyrkan är medlemmar i Kyrkornas världsråd och 
Mellanösterns kristna råd. 
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Medlemmar: 600
Församlingar: 3
Bildades: 2010


