
Österns assyriska kyrka i Sverige

Österns assyriska kyrka bildades i Mesopotamien 
(nuvarande Irak) i mitten av första århundradet 
efter Kristus. Kyrkan grundades av aposteln Tho-
mas på hans väg mot Indien och hans efterträdare 
S:t Mari och S:t Addai i Nisibis och Urfa i nuva-
rande Turkiet. ÖAK är i dag en mindre kyrka om 
man ser globalt, med ungefär 400 000 bekännare. 
Historiskt sett har dock kyrkan var mycket stor, 
vida spridd och inflytelserik. Under dess storhets-
tid på 1200-talet sträckte sig samfundet från Kina 
i öst till Medelhavet i väst. Dess dåvarande ledare, 
som satt i Bagdad, var överhuvud för 250 biskopar 
och miljoner troende. Kyrkan kom dock att rase-
ras när härföraren från Samarkand, Timur Lenk, 
erövrade Främre Orienten på 1300-talet.    

Traditionellt tillhör kyrkan den österländska-
ortodoxa grenen av kristendomen och använder 
fortfarande det arameiska språket som liturgiskt 
språk. Kyrkans tro är grundad på Bibeln och Fä-
dernas tradition. Den Heliga treenighetens lära, 
Fadern, Sonen och den Helige ande, är central 
i kyrkans tro. Kyrkan tror på Jesus Kristus som 
världens frälsare, Guds son, sann Gud, sann 

människa i en enda 
person. Kyrkan har 
sju sakrament som 
förvaltas av präster-
skapet. ÖAK accepterar de två första ekumeniska 
koncilierna och biskop Nestorius kristologi.   

Kyrkans patriark är i dag Hans Helighet Mar 
Dinkha IV med säte i USA. Kyrkan har också bi-
skopssäten i Bagdad, Indien, Australien, Kanada 
och Europa. Biskopen i Europa (Mar Odisho 
Orahim) har sitt säte i Stockholm. De första 
medlemmarna av Österns assyriska kyrka kom 
till Sverige 1967 och den första prästen anlände 
1976. I dag har kyrkan i Sverige sex präster. Fler-
talet av ÖAK:s medlemmar har sina rötter i Irak. 

I Sverige har Österns assyriska kyrka – vars 
fullständiga nämn är Österns apostoliska och ka-
tolska assyriska kyrka i Sverige – församlingar i 
Stockholm, Jönköping, Göteborg, Skövde, Lin-
köping och Tibro. Totalt räknar Österns assyriska 
kyrka i Sverige med ungefär 6 000 medlemmar.  
Kyrkan är medlem i Kyrkornas Världsråd sedan 
1948 och i Sveriges Kristna Råd.
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Medlemmar: 6 112
Församlingar: 6
Bildades 1980


