Makedoniska ortodoxa kyrkan i Sverige
Kristendomen i Makedonien kan spåras tillbaka
till aposteln Paulus missionärsresor under det första århundradet efter Kristus. Senare, under det
Bysantiska riket, etablerades biskopsdömet Justiniana Prima, som var det tredje i rangordning
efter Rom och Konstantinopel. Utvecklingen
fortsatte på 800-talet e. Kr. genom bröderna S:t
Kyrillos och S:t Methodios, som översatte Bibeln till kyrkoslaviska som därmed resulterade i
att fler människor, inte bara i Makedonien utan
även långt utanför dess gränser, anslöt sig till den
kristna tron. S:t Kliment och S:t Naum – som var
elever till S:t Kyrillos och S:t Methodios – utvecklade det kyrilliska skriftspråket och bildade
även det första slaviska universitetet i Ohrid.
Makedoniska Ortodoxa Kyrkan har rötter från
denna tid. På 1000-talet bildades Ohrids biskopsdöme som existerade fram till år 1767, då dess
självständighet upphävdes och inkorporerades i
Konstantinopels patriarkat. Det gjordes ett flertal
försök att återupprätta Ohrids biskopsdöme utan
framgång. Förutsättningar för detta skapades
dock efter Andra världskrigets slut då det hölls
ett antal kyrk-folkliga stormöten. År 1967, exakt
200 år efter dess upphävande, återupprättades
Ohrids biskopsdöme slutligen, nu under namnet
Makedoniska Ortodoxa Kyrkan – Ohridska Arhiepiskopija.
Redan i samband med de första makedoniska invandrarnas bosättning i Sverige i slutet av
1950-talet, fanns det ett behov av att organisera
kyrkoförsamlingar i Sverige. 1973 bildades de
båda församlingarna i Göteborg och Malmö. I
början hade dessa församlingar inga egna lokaler, utan gudstjänster hölls i kyrkor tillhörande
Svenska kyrkan. År 1982 byggdes den första Makedoniska ortodoxa kyrkan i Göteborg. Försam-
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lingen i Malmö hade
fram till 1985 inga egna
lokaler, då man skaffade ett hus som gjordes
om till en provisorisk
kyrka. 1997 förvärvade
församlingen i Malmö
en kommunal tomt på
Medlemmar: 7 353
vilken den uppförde
(Betjänade: 6 000)
en ny kyrka. FörsamFörsamlingar: 2
lingarna i dag tillhör
Bildades: 1973
organisatoriskt Makedoniska ortodoxa stiftet
för Europa, som är under jurisdiktion av Makedoniska ortodoxa kyrkan.
Inom den Makedoniska ortodoxa kyrkan,
utsägs tro på Gud genom trosbekännelsen. Gud
som är en till sitt väsen, men har tre personer: Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Därför kallas
Gud även för Den heliga Treenigheten. Församlingarna erbjuder sina medlemmar de sju heliga
sakramenten. Viktiga högtider är jul och påsk,
men även andra helgdagar tillägnade olika helgon som kyrkan uppmärksammar. Inom kyrkan
används den Julianska kalendern för tideräkning.
Kyrkans vision är att värna om medlemmarnas andliga behov och därmed även deras sociala
och psykosociala hälsa och välmående. Strävan är
att vara en öppen kyrka för alla, som på frivillig
basis, oavsett etnisk, politisk eller någon annan
tillhörighet, vill ansluta sig och leva i enlighet
med den kristna ortodoxa värdegrunden. I dag
pågår ett aktivt arbete vars syfte är att skapa en
succession mellan första och andra generationens
makedoniska invandrare för att möjliggöra förutsättningar att fortsätta Makedoniska ortodoxa
kyrkans tradition.

