
Etiopiska-ortodoxa kyrkan i Sverige

Etiopiska-ortodoxa kyrkan i Sverige – vars offici-
ella namn är Etiopiska Ortodoxa Tewahdo Kyrka 
Ärkestiftet i Sverige – är ett samfund bildat i slu-
tet av 1980-talet av invandrare från Etiopien. Sä-
tet för kyrkan finns i Stockholm och dess tillhö-
righet finns inom den österländska-orientaliska 
traditionen i den ortodoxa kyrkofamiljen. Detta 
innebär att den etiopisk-ortodoxa kyrkan tillhör 
de kyrkogrupperingar som vägrade att erkänna 
beslutet vid det Ekumeniska konciliet i Kalcedon 
451 – och de efterföljande koncilierna. Frågan 
gällde då om hur de gudomliga och mänskliga 
naturerna hos Kristus förhöll sig till varandra och 
hur föreningen mellan dem skulle tolkas. 

De flesta etiopisk-ortodoxa bekännare bor 
i Stockholmsområdet men gudstjänster hålls 
också i Umeå, Malmö-området, Göteborg och 
Kramfors. Kyrkan rapporterar att man betjä-
nar runt 3 000 ortodoxa troende. Den första 
etiopisk-ortodoxa kyrkobyggnaden i Sve-
rige (Medhanealem kyrka) invigdes år 1995 i 
Hagsätra i Stockholm. Det finns numera också 
en etiopisk kyrka (Sankt Gebriel) i Göteborg. 
Även församlingen i Lund har tillgång till 
ett eget kapell. Trossamfundet har fått rätt av 
Kammarkollegiet att förrätta vigsel sedan 2002. 
Organisatoriskt styrs samtliga församlingar av 
ärkestiftet som leds av Ärkebiskop Elias som 
står under Patriark Merkorios med säte i USA. 
Den etiopisk-ortodoxa kyrkan är den till antalet 
största orientalisk-ortodoxa kyrkan i världen 
med uppemot 40 miljoner bekännare.  

Det etiopiska riket och dess kultur spårar sitt 
ursprung till tiden före Kristi födelse. Någon gång 
mellan sjunde och tredje århundradet före Kris-
tus grundades det så kallade Aksum-riket. Ak-
sum riket övergick till kristendomen omkring år 

330 och blev därmed det 
första mäktiga riket som 
konverterade till kristen-
domen. 

Det finns också bib-
liska traditioner som pe-
kar på att kristendomen 
redan under apostolisk 
tid predikades i Etiopien. 
Bland annat kan man 
läsa om Filippos och den 
etiopiska hovmannen 
som hade uppsikt över 
skattkammaren hos den 
etiopiska drottningen Hindeke, och hur han ac-
cepterade och döpts av Filippos på plats. Apostla-
gärningarna 8:26–40. 

Ytterligare bevis för att evangeliet predikades 
mycket tidigare an Aksums tid, näst efter Jeru-
salem, är redan år 35 e.kr. Evangelisten Matteus 
reste runt och predikade evangeliet och avled i 
Etiopien, detta kan man läsa i inledningen av Nya 
Testamentet som publicerades i Grekland, 1952.

Något som kan sägas vara kännetecknande 
för den etiopiska-ortodoxa kyrkan är att man är 
präglad av gammaltestamentliga och judiska in-
slag. Detta beror på att det historiskt har funnit 
en stark koppling till det judiska och en närvaro 
av judiska folkgrupper i Etiopen. Gudstjänsten 
i den etiopiska-ortodoxa kyrkan förättas på det 
liturgiska språket geez som blandas upp med 
sånger och hymner på det moderna etiopiska tal-
språken. Trummor, dans och sång är vanligt före-
kommande inslag i liturgin. De stora högtiderna 
är jul, påsk, timqet (högtid för Jesu dop), Mesqel 
(Det sanna korsets högtid).
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Medlemmar: 2 870
Församlingar: 2
Bildades: 1995


