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Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige

Rumänska Ortodoxa Kyrkan är ett bysantinskt 
ortodoxt samfund med ett eget överhuvud (en 
autokefal kyrka) med apostoliskt ursprung. Med 
apostoliskt ursprung menas att man fick sin krist-
na lära direkt från en av Jesus Kristi lärjungar – 
Aposteln Andreas. Han är både Kyrkans och Ru-
mäniens helgonbeskyddare. Rumänska ortodoxa 
kyrkan blev självständig år 1885 och år 1925 fick 
kyrkans överhuvud patriarkal status. I dag leds 
Rumänska Ortodoxa Kyrkan av Patriark Daniel 
och består av drygt 20 miljoner medlemmar i och 
utanför Rumänien.

Till Skandinavien började rumäner komma 
efter Andra världskriget och särskilt efter år 
1950. Detta gjorde det möjligt att i november 
1971 grunda den första rumänska ortodoxa för-
samlingen i Sverige, med säte i Stockholm. Den-
na församling skulle då svara för verksamheten i 
hela Sverige och Skandinavien. Sedan grundades 
två församlingar till: en i Göteborg (för verksam-
het i västra Sverige och Norge) och en i Malmö 
(för verksamheten i södra Sverige och Danmark).  
Kyrkan har fått trossamfundsstatus efter beslut 
2002 med följande benämning: Rumänska Patri-
arkatet – Rumänska Ortodoxa Kyrkan i Sverige 
och Skandinavien. Kyrkan har sedan 2008 en bi-
skop i Sverige med säte i Stockholm. Det finns 
uppskattningsvis 10 000 rumäner som bekänner 
sig till den ortodoxa tron i Sverige.

Rumänska Ortodoxa Kyrkans mest centrala 
lära är uppenbarelsen i den Heliga Skriften och 
den heliga traditionen: Inkarnationen; Korset och 
Uppståndelsen; Jungfru Maria som Gudaföder-
ska (Theotokos); Läran om det Heliga Korset, 
helgon, reliker och ikoner; eskatologi och Guds 
Rike. 

Den Heliga Liturgin med dess trefaldiga 
former – enligt Johannes Chrisostomos, Basi-

leos den Store och 
Gregorios, eller 
den förut helgade 
gåvornas Liturgi 
– utgör centrum 
för Kyrkans sa-
kramentala liv. De 
sju sakramenten, 
särskilt dop, bikt, 
nattvard, vigsel och 
de sjukas smörjelse 
ger möjlighet till 
andlig gemenskap. 
Gudstjänsterna som välsignelse för människans 
liv och hem är också mycket viktiga för ortodoxa 
troende. Inte minst gudstjänsterna för de döda: 
begravnings- och åminnelsegudstjänst och andra 
ceremonier är centrala i det ortodoxa kyrkolivet. 

Rumänska Ortodoxa Kyrkan i Sverige och 
Skandinavien vill bistå sina medlemmar i deras 
sakramentala och andliga behov och undervisa 
den nya generationen i trosfrågor. Kyrkan vill 
fostra barn, ungdomar och vuxna att man genom 
deltagande i gudstjänstliv och bön lär sig älska 
Gud och våra medmäniskor. Kyrkan tar hand om 
äldre mäniskor, sjuka och frihetsberövade genom 
att besöka dem i hemmet, på vårdhem, sjukhus 
och fängelser. Kyrkan lär dem att integrering i det 
svenska samhället och social kompetens hjälper 
dem att lättare klara sig både i skolan, på jobbet 
och i andra situationer. Kyrkans föredöme är Jesus 
Kristus Frälsaren, som älskade människan till dö-
den och som lärde att: ”Älska era fiender och be 
för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske 
Faders söner. Ty Han låter Sin sol gå upp över 
onda och goda och låter det regna över rättfärdiga 
och orättfärdiga.” 

Medlemmar: 10 000
(Betjänade: 6 100)
Församlingar: 3
Bildades: 1971


