
Koptiska ortodoxa kyrkan i Sverige

Koptiska ortodoxa kyrkan är en österländsk-or-
todox kyrka med ursprung Egypten. Enligt tradi-
tionen är kyrkan grundad av evangelisten Markus 
omkring år 42 efter Kristus och är därmed en av 
de äldsta kristna kyrkorna i världen. Kyrkans li-
turgi är således en av de äldsta inom kristendo-
men. Kyrkan grundades i Alexandria som vid si-
dan om Jerusalem, Antiokia och Rom räknas som 
ett av de fyra äldsta kristna stiften. 

Från Alexandria spred sig kristendomen ut 
i Egypten och till andra länder i Afrika – bland 
annat till Etiopien och Eritrea. I dag är den 
koptisk-ortodoxa kyrkan den största i Mellanös-
tern, med omkring 15 – 20 miljoner medlemmar. 
Medlemmarna i kyrkan kallas kopter, ett ord som 
kan härledas från grekiskans ”aigyptos”, som se-
dan den arabiska erövringen på 600-talet används 
för att referera till de kristna egyptierna. Koptiska 
kyrkan räknar sig själv som apostolisk genom sin 
grundare aposteln Markus, som också var den för-
ste av de hundraarton koptiska patriarkerna som 
följt efter honom. Aposteln Markus var också den 
förste i en lång rad av koptiska martyrer. Under 
det bysantiska riket förföljdes den koptiska kyr-
kan och många kopter led martyrdöden. Kyrkans 
apostoliska legitimitet baseras inte bara på dess 
grundare, men också på kyrkans uthållighet i att 
hålla fast vid den sanna ortodoxa tron som tagits 
emot av aposteln Markus och hans efterträdare 
– de heliga fäderna. Kyrkans företrädare var pion-
järer i den allegoriska och andliga bibeltolknings-
metoden, och ledande i försvaret av den ortodoxa 
tron. Påven Athanasios, den tjugonde påven av 
Alexandria, skrev den trosbekännelsen som alla 
kristna tror på (den Athanasianska trosbekän-
nelsen). 

Vad innebär den ortodoxa tron? Ordet ”orto-
dox” betyder bokstavligen rätt lära eller rätt till-
bedjan, och för den koptiska kyrkan innebär detta 
att hålla fast vid sin tro, den trinitariska tron. Med 
andra ord förkunnar kyrkan den heliga treenig-
heten: Fadern, Sonen och den Helige Ande; i en 
Gud. Kyrkan förvaltar och utför de sju sakramen-
ten: dopet, myronsmörjelsen (konfirmationen), 

bikten, eukaristin 
(nattvarden), äkten-
skapet, prästadömet 
och smörjelsen av 
de sjuka. 

Något som den 
kristna världen har 
att tacka den kop-
tiska kyrkan för är 
dess monastiska arv. 
Klosterlivet startade 
i egyptiska vildmar-
ken och S:t Anto-
nios kloster (nära 
Röda Havet) från 
400-talet e. Kr finns bevarat än i dag. Från Sinai-
öknen spred sig sedan klosterlivet till Europa 
och resten av världen. Kyrkan är också välkänd 
för sina många helgon, sina asketiska präster och 
fromma lekmän. Kyrkan har frambringat många 
helgon genom tiderna och gör detsamma än i dag.

Gudstjänsten firas under ledning av en präst 
som assisteras av diakoner. Under gudstjänsten 
sjungs hymner utan musik och rökelsen är ett 
viktigt inslag. Liksom i andra kyrkor ber kopter 
Fader vår, läser ur evangeliet och andra stycken 
ur Bibeln, samt reciterar den nicenska trosbekän-
nelsen. Till nattvarden används syrat bröd som 
bakas i en speciell ugn som kallas Betlehem. Efter 
nattvarden lovprisar församlingen Gud. Kyrkan 
präglas av den alexandrinska teologin med dess 
starka betoning på Kristi gudom. Koptiska språ-
ket används som kyrkospråk.

Koptiska kyrkan i Sverige omfattar omkring 
4 000 medlemmar uppdelade på fyra församling-
ar och ett antal mindre grupper i Sverige. Kop-
tiska kyrkan i Sverige är under ledning av Biskop 
Anba Abakir som leder åtta präster och hundra-
tals diakoner. Koptiska kyrkan är aktiv medlem i 
kyrkolivet i Sverige och har goda kontakter med 
Svenska kyrkan samt andra kyrkor i Sverige, sär-
skilt de syrisk-, etiopisk och eritreansk-ortodoxa 
kyrkorna.
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Medlemmar: 4 000
(Betjänade: 2 915)
Församlingar: 20
Bildades: 1980


