
Svenska ortodoxa prosteriet

Svenska ortodoxa prosteriet är ett svenskspråkigt 
ortodoxt samfund som i kanoniskt hänseende är 
underställt serbisk-ortodoxa kyrkan och som fått 
en begränsad självständighet under Biskop Dosi-
tej. Prosteriet består för närvarande av två försam-
lingar: Helige Demetrios Ortodoxa församling 
och Heliga Maria Magdalena Ortodoxa För-
samling, med ett medlemsantal på 2143 (2012). 
Därtill kommer att Heliga treenighetens kloster 
organisatoriskt står i gemenskap med Prosteriet. 
I Prosteriet verkar för närvarande fyra präster. 
Målsättningen för Svenska ortodoxa prosteriet är 
att bereda ortodoxa troende i Sverige möjlighet 
att utöva sin tro på det språk som är naturligt för 
dem. 

Efter framställan och samtal med den då-
varande serbisk-ortodoxe biskopen, Lavrentije, 
angående de svenskspråkiga församlingarnas 
speciella förutsättningar och problem, utfärdade 
biskopen ett dekret där han gav sin välsignelse 
att Svenska ortodoxa prosteriet grundades inom 
hans stift, och att kanoniska ortodoxa försam-
lingar med samma inriktning efter skulle kunna 
bli en del av detta. Dekretet skrevs i april 1976. 
Det konstituerande sammanträdet val till styrel-
sen (Prosterirådet) skedde i september samma år.

Ärkeprästen Christofer Klasson blev först ut-
nämnd Prost av Biskop Lavrentije, och han för-
valtade det ämbetet från 8 april 1976 och till dess 
Prosteriet efter omröstning i dess råd på tillskyn-
dan av fader Christofer, framställde en förfrågan 
hos nuvarande biskop Dositej om möjligheten att 

utnämna prästen 
Gabriel Askefur till 
Prost från 1 januari 
1994. Med bisko-
pens välsignelse 
blev så fallet.

En ortodox 
kristen kyrka skall 
verka i Kristi och 
apostlarnas efter-
följd. Detta betyder 
att alla de biskopar 
som apostlarna in-
stallerade – och alla efter dem – har till uppgift att 
gå ut och göra alla de som skapats till Guds avbil-
der, till Kristi lärjungar. Detta skall ske genom att 
dop i den Heliga Treenighetens namn, Fader och 
Son och Helig Ande, samt att lära de döpta att 
hålla de löften som Kristus anbefallt. Dessutom 
att förvalta hela det ortodoxa arvet, Traditionen, 
så att inga avvikande tolkningar eller mönster 
smyger sig in, som skapar ett självförhärligande 
hos utövarna.

I detta är den Gudomliga Liturgin, där de 
troende gemensamt lovprisar den Treenige Gu-
den i bön, den mest centrala delen av kyrkans 
liv. Den Gudomliga Liturgin kan vara läst el-
ler sjungen, och det är också då som de troende 
får del av Eukaristin (nattvarden). Eukaristin är 
Kristi Lekamen och Blod, vilket är den mest på-
tagliga förening med Kristus – då Kyrkan i verklig 
mening är Kristi Kropp.
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Medlemmar: 2 174
Församlingar: 3
Bildades: 1976


