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1. INLEDNING

Syrisk-ortodoxa kyrkan är en av de äldsta kyrkorna i världen och en av de stora och mest

expanderade kyrkorna i Sverige med ca 27500 medlemmar enligt SST statistik 2002,

men ca 45000 enligt kyrkans centralstyrelse (numera stiftsstyrelse), båda ärkestiften.

Jag har tidigare skrivit en c-uppsats om kyrkans teologiska, språkliga och etniska historia.

Denna uppsats behandlar kyrkans medlemmars civila organisering såsom syrisk-ortodoxa

kyrkans centralstyrelse (numera kallad stiftsstyrelse), syrisk-ortodoxa kyrkans

ungdomsförbund, syrisk-ortodoxa kyrkans kvinnokommiteer, syrianska hjälpfonden,

syrianska föreningarnas riksförbund, syrianska ungdomsförbundet, syrianska

kvinnoförbundet, syrianska akademikernas förbund, suroyo TV och suryoyo TV.

Jag ämnar också att skriva kort om assyriska föreningarnas riksförbund som officiellt inte är

godkänd av kyrkans ledning som syrianska folkets organisationer, eftersom de kallar sig för

assyrier på svenska, trots att så gott som alla medlemmarna är syrianer och tillhör den syrisk-

ortodoxa kyrkan och kallar sig ”suryoye”, ”suryani” eller ”siryani” på arameiska/syriska eller

andra språk såsom arabiska, turkiska etc.

1.1.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet är trefaldigt. Den avser först att

a) ge en introduktion till den syrisk-ortodoxa kyrkan i allmänhet, och därefter

b) beskriva kyrkans medlemmars ankomst till Sverige, samt att

c) beskriva medlemmars organisationer och stiftelser i världen och den civila organisationen

i Sverige

De frågor som ställs är:

- Var och när bildades den syrisk-ortodoxa kyrkan?

- När och hur kom den till Sverige?

- Varför och av vilka bildades den?

- Hur har den historiska utvecklingen sett ut?

Både när det gäller kyrkans utveckling men också med tyngdpunkt på hur medlemmarna

lyckades att organisera sig civilt i det svenska samhället som var helt främmande för dem i de

hemländer i Mellan Östern som medlemmarna härstammar ifrån.
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Motiveringen till detta är att det finns ett stort behov av kunskap om den syrisk-ortodoxa

kyrkan och syrianer som folkgrupp i det svenska samhället, både från infödda svenskar, och

de infödda svensk-syrianerna d.v.s. andra och tredje generationen syrianska ungdomar födda

här i Sverige. Därför är syftet med uppsatsen att fylla detta tomrum någorlunda.

1.2.  AVGRÄNSNINGAR

Avgränsningarna i detta arbete har varit följande:

a) tidsperioden som den här studien omfattar är, dels den historiska bakgrunden d.v.s., den

första perioden då församlingen i Antiokia enligt traditionen grundades år 37 fram till

splittringen år 451 d.v.s. fjärde kyrkomötet hållet i Calcedon-Konstantinopel nu (Kadiköy-

Istanbul) som behandlade bl. a. frågan om Jesus hade en eller två naturer.

b) Dels efter kyrkosplittringen mellan 451 och fram till 1967 då de första syrianerna kom till

Sverige. Sedan är den tredje avgränsningen mellan åren 1967 och 2006, den period som är

syrisk-ortodoxa kyrkans etablering och utvecklingsperiod i Sverige.

Jag kommer att koncentrera mig på utvecklingen i Sverige även om jag kommer att beröra

lite missionen i delstaten Kerala-Indien på 300-talet som skedde via syrianer från staden

Edessa/Urhoj (Urfa i sydöstra Turkiet), eftersom jag skriver både om Edessa och Indien.

c) Materialmässigt är begränsningen stor när det gäller litteratur på svenska, å andra sidan

finns en hel del litteratur på syriska och arabiska som jag har använt mig av i denna studie.

1.3. FORSKNINGSLÄGE OCH LITTERATUR

När det gäller forskningsläget och den litteratur som finns i detta ämne kan jag säga att det

finns ett begränsat litteratur att tillgå, det som finns på svenska är inbakad i böcker som

handlar om ett geografisk område i Mellanöstern om ett specifikt ämne etc., t.ex.

Gösta Hallonsten, Östkyrkor i Sverige, (översikt över den syrisk-ortodoxa kyrkan. Skellefteå

1992).

Bengt Knutsson, Assur eller Aram (SIV rapport 4/82, Linköping 1982).

Ulf Björklund, Från ofärd till vällfärd, En kristen minoritetsgrupps migration från Mellersta

Östern till Sverige (Stockholm 1980).

Christofer Klasson, Ortodoxa kyrkan (Uppsala 1973).

Bertil Nelhans, Assyrier vilka är de? (Göteborg 1977).
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Andra böcker som är skrivna på svenska eller andra språk såsom syriska, arabiska etc.

Över huvudtemat d.v.s. syrisk-ortodoxa kyrkans medlemmars civila organisationer har ingen

skrivit om och inte heller om syrisk-ortodoxa kyrkans ankomst och utveckling i Sverige.

Författaren till denna uppsats är nog pionjär i dessa båda olika ämnen. Jag har gått igenom

styrelseprotokoll, mina egna dagboksanteckningar, jag har också intervjuat folk per telefon

och via personliga besök och träffar.

1.4. KÄLLMATERIAL

Källmaterialet har varit böcker, tidskrifter såsom Bahro suryoyo, Hujådå, Aram,

styrelseprotokoll och intervjuer etc.

Det inkluderar också de officiella dokument och synpunkter som är godkända från kyrkans

ledning. Dels historiska undersökningar, dels material som jag studerat och som finns på

svenska, dels de böcker som jag läst på syriska och arabiska, turkiska, engelska och tyska och

som finns upptagna i litteraturlistan i slutet av den här uppsatsen.

1.5. METOD

Jag har läst och fördjupat mig i historiken genom att läsa böcker som behandlar syrianer och

syrisk-ortodoxa kyrkan, språket, identiteten, teologin, tron och läran.

Jag har läst historiska böcker på svenska (se 1.3), jag har också läst undersökningar och

böcker som finns utgivna på syriska och arabiska och gjort ett sammandrag av dessa böcker

på svenska, jag har gått genom styrelseprotokoll från början av 1980-talet fram till år 2006

och intervjuat människor som är involverade i de olika institutionerna och organisationerna,

men inte kunnat gå in så mycket på detaljer på grund av utrymme och omfånget för uppsatsen

samt p.g.a. tidsskäll.

Intervjuerna jag gjorde genom personliga besök och träff i Södertälje med syrisk-ortodoxa

kyrkans ärkebiskop i Sverige, med representanter och ledamöter för syrisk-ortodoxa kyrkans

centralstyrelse (nu stiftsstyrelse), syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbundets representanter

och en del styrelseledamöter, syrianska riksförbundets representanter och en del

styrelseledamöter, syrianska riksförbundets ungdomsförbundets representanter och en del

styrelseledamöter, syrianska riksförbundets kvinnokommitees representanter och en del
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styrelseledamöter och många fler personer som jag intervjuat genom besök och personliga

träffar. Även telefonintervjuer eller E-mail-korrespondensen har förekommit.

2. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS ORGANISERANDE OCH

BILDANDE
2.1. SYRISK-ORTODOXA KYRKAN GRUNDAS

Den syrisk-ortodoxa kyrkan är den ursprungliga egentliga officiella kyrkan av Antiokia.

Dess historieskrivning sträcker sig långt tillbaka till den allra första tiden i kristendomens

historia. Grundandet av kyrkan i Antiokia omkring år 37 av aposteln Petrus skedde efter det

att en del av lärjungarna och apostlarna flydde från Jerusalem på grund av förföljelserna på

kristna som nådde sin kulmen i och med Stefanos martyrdöd omkring år 34 e. Kr.

”De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till

Fenikien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade ordet endast för judar” (Apg. 11:19-20).

De följde således aposteln Petrus, som var först med att förkunna Evangeliet där, och

grundade sitt biskopsdöme där i Antiokia omkring år 37.1

Antiokia var provinshuvudstad och tillhörde då Syrien, (nu inom Turkiets gränser), som

styrdes av en romersk landshövding, och beboddes huvudsakligen av syrianernas förfäder,

araméer, judar och greker.

Staden blev näst viktigast efter Jerusalem. Vi ser i apostlagärningarna 11:25-26 följande:

 Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, [Paulus], och när han hade funnit honom

 tog han honom med till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år

 och kunde undervisa en avsevärd mängd.

 Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.2

I den apostoliska kyrkan i Syriens Antiokia var de första medlemmarna judar, men som det

nämndes tidigare var det också andra folkgrupper som bodde där och som kom till tron på

Jesus, och de var hedningar som greker och araméer, syrianernas förfäder.

 Som det nämndes tidigare var alltså aposteln Petrus grundaren av antiokianska kyrkan och

denna kyrkas förste biskop (patriark) och han invigde själv S:t Aphodius och S:t Ignatius som

sina efterträdare, och de efterträdde honom efter hans martyrdöd i Rom, omkring år 67.

                                                          
1 Ignatius Zakka Iwas I, En inblick i syrisk-ortodoxa kyrkan, 1983 s 9
2 (Bibel 2000) Apg. Kap 11:25-26
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Således blev staden Antiokia inte bara den första, äldsta och mest berömda kristna kyrkan,

utan också grundstenen till kristendomen.

 Antiokia kristnades på två fronter. Den ena fronten bestod av judiska kristna, den andra

fronten bestod av araméer/syrianer och andra.

När de båda apostlarna Petrus och Paulus skulle lämna Antiokia för missionsuppdrag på andra

håll, vigde de där två biskopar, Aphodius för de kristnade araméerna/syrianerna och andra

samt Ignatius III Uminator för de kristnade av judisk härkomst.

 Därmed fick dessa två biskopar apostlarnas välsignelse att sköta den verksamhet som de

börjat starta i staden. År 68 e. Kr. förenades de båda parterna under ledning av patriarken

Ignatius Nuronos överhöghet, han kallade kyrkan av Antiokia för den ekumeniska eller

världsvida kyrkan, som omfattar hela världen.3

2.2. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS GRUNDARE

De flesta historiker som forskat och skrivit om syrisk-ortodoxa kyrkans grundande och denna

kyrkas grundare anser att det är svårt att kunna bevisa vem eller vilka som betraktas som

kyrkans grundare, även om aposteln Petrus betraktas som kyrkans förste patriark (se hela

listan på Antiokias patriarker längre fram i uppsatsen) och kyrkans

grundare, eftersom apostlarna som var judar och talade liksom Jesus en galileisk/arameisk

dialekt, och tagit det syriska namnet som var synonymt med kristen och som enligt historiker

härstammar från den persiske kungen Cyrus (559-529 f. Kr.) som besegrade Babylonierna

539 f. Kr. och lät judarna återvända till Palestina, Cyrus namn jämförs med Messias som

profeten Jesaja skriver om som mänskligheten frälsare.

Det syriska namnet har använts som synonym för kristen som användes för apostlarna för

första gången i Antiokia (Apg. 11:26). De judar som tog emot Kristus som mänsklighetens

frälsare såsom Cyrus var for dem en frälsare som befriade deras förfäder från det babyloniska

fångenskapet. Därför använde de liksom sina förfäder det syriska namnet med stolthet.

 Den här nya läran eller tron spreds bland många hedningar också och de som kom till tron

betraktades som syrianer synonymt med kristna, därför accepterades detta namn som

användes först av de kristna i Syrien, men som efteråt spreds detta av de syriska apostlarna till

hela Mesopotamien, Indien och hela Östern som kom att känna igen detta namn. Syrisk/syrian

                                                          
3 Ignatius Zakka Iwas I, En inblick i syrisk-ortodoxa kyrkan, 1983 s 10-11
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blev också namnet på de arameiska stammarna som kom till tron på Jesus, för att skilja sig

från de araméer som stannade kvar i sin hedendom.4

De flesta historiker är överens om att namnet Syrien härstammar från Cyrus, alla som tog

emot Kristendomen kallades också syrier eller syrianer som användes parallellt och synonymt

med kristen, och namnet Syrien och Cyrus har samma ursprung och från början av

kristendomen är namnet knytet till kyrkan i Antiokia som då var Syriens huvudstad. Antiokias

tredje patriark Mar-S:t Ignatius skrev ett brev till Rom år 107 e. Kr. där han beskriver

Antiokias kyrka som syriska kyrkan. Namnet syrisk gavs således också till alla kyrkor t.ex.

alla kyrkor i öst ända till Indien, som lydde under Antiokias kyrka.5

2.3. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS SPRÅK

Syrisk-ortodoxa kyrkans språk är klassisk syriska som kallas idag för ”suryoyo” som

härstammar från arameiskan och är en arameiskt dialekt som i sin tur är ett ursemitiskt språk

som talades i hela Mellanöstern. Syriska ”suryoyo” används som skrift och liturgisk språk i

alla syrisk-ortodoxa kyrkorna (inklusive alla syrisk-ortodoxa och Tomaskyrkan i Indien),

syrisk-katolska och maronitiska kyrkan i Libanon.

Syriska eller suryoyo är en östarameiskt dialekt. Jesus talade själv en västarameiskt dialekt

som idag talas fortfarande i några byar i Syrien, men öst-nyarameiska är idag talspråk för de

flesta syrianer runtom i världen.

Västsyriska eller turoyo talas av syrianer/suryoye i Turabdin (=

Gudstjänarnas/Gudstjänsternas berg) i sydöstra Turkiet.

Centralsyriska eller surayt talas av nestorianer och kaldéer i Irak, Turkiet och Syrien.

Östnysyriska eller aturaya (asuraya) talas av nestorianer i Iran, Irak och Turkiet. (se figur 1)

Det syriska språket är som nämndes tidigare även känt som arameiska som från början var

araméernas språk som sedan början av 1500-talet f. Kr. varit bosatta i de länder som kallades

Aram-Damascus, Aram av Mesopotamien etc. Arameiska/syriska var under lång tid

internationellt språk i hela Österlandet, Judarna hade lärt sig det och det som gemensamt

språk från babyloniska fångenskapen på 500-talet f. Kr. Eusebius av Caesarea (263-339)

skriver om detta i sin bok Aldhour Al-Ilahi (Det syriska manuskriptet förvaras i British

museum nr 12150).

                                                          
4 Ignatius Yacoub III, The syrian-orthodox church, 1985 s 2
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När bibeln översattes till andra språk bevarades åtskilliga uttryck i sina syriska former, t.ex.

Abba som betyder fader (Gal 4:6), Tabitha=stig upp /Apg. 9:40), ”Eli, Eli, lema

sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, Min Gud, varför har du övergivit mig?/(Matt 27:46).

Delar av Daniel, Ezra och Nehemja samt hela Matteus-evangeliet och Hebreerbrevet skrevs

på syriska. Den Heliga Skriften översattes i sin helhet till detta språk mot slutet av 100-talet e.

Kr. till gagn för syrianer/araméer och judar som blev kristna.

Den hellenistiska kulturen och grekiska språket som dominerade i Judéen på Jesu tid gjorde

allt för att tränga undan arameiskan/syriskan men lyckades inte helt eftersom det var ett

levande talspråk för de allra flesta judarna.

Klassisk, ren syriska möter man endast hos Afrahat och Efraim, liksom i Salomos Oden.6

Som enda semitiska språk har syriskan blivit bärare av en stor kristen litteratur.

Kyrkan i Antiokia började använda det syriska språket i sina Gudstjänster från början och

använde liturgien som skrivits av Herrens broder Jakob, den förste biskopen av Jerusalem.

Samma liturgi används än idag i alla syrisk-ortodoxa kyrkor världen runt, eukaristin/mässan,

firas både på syriska och de inhemska resp. lokala språken.

Många kyrkofäder skrev sina religiösa skrifter på syriska.7

T.ex. Efraim syriern skrev Hymnerna om paradiset (sv. översättning av Sten Hidal, utgiven av

bokförlaget Artos 1985). Många andra böcker skrevs på syriska av de båda författarna, men

även av andra kyrkofäder och författare, som inte är översatta till andra språk och som därför

är okända i västvärlden.

Ända fram till 700-talet, kom det syriska/arameiska språket att bli det dominerade språket i en

stor del av Orienten, tills arabiskan trängde undan och ersatte det med arabiska språket som

blev den nya religionens, islams och muslimernas” samt koranens språk.

2.4. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS TEOLOGI I SAMMANDRAG

I enlighet med kyrkorätten, som växte fram under de första århundradena, uppkallade man

biskopen i huvudstaden efter det grekiska ordet för huvudstad ”metropolis”; på så vis kom

han att kallas för ”metropolit”. Det betyder helt enkelt ”biskop i den förnämsta staden” eller

”överhuvud i riket”. Efter flera kyrkomöten blev biskopsdömena slutligen knutna till

ärkestiften. Man fastställde nu att det skulle finnas tre stora och jämbördiga biskopsdömen:
                                                                                                                                                                                    
5 Ignatius Yacoub III, The Syrian Orthodox Church
6 Hallonsten Gösta (red) Religio 34, Östkyrkan förr och nu, Lund 1991 s 69
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Antiokia, Alexandria och Rom. Vid kyrkomötet i Konstantinopel (381) tillkom även

biskopsdömet i Konstantinopel.

Dessa fyra biskopsdömen fick en särställning, eftersom städerna var politisk viktiga och

strategiskt belägna. I mitten av 400-talet började man titulera biskoparna i dessa städer för

”patriark”, som betyder ”fädernas överhuvud”.8

De fyra biskopsdömena i Antiokia, Rom, Alexandria och Konstantinopel hade samma tro och

lära, de som bodde i dessa biskopsdömen brukade, i samband med val, ha som sed att utväxla

kopior av trosbekännelser, för att erhålla gemenskapsrätt. Mottagandet av denna

gemenskapsrätt ansågs emellertid inte vara någon ämbetsinstallation av patriarken; utan

snarare ett nödvändigt krav för lagligt utövande av hans makt.9

Om det uppstod något större problem eller allvarligt ärende som rörde kyrkans tro,

sammankallade man ett allmänt eller ekumeniskt kyrkomöte. Dess makt var större än

biskoparnas och ärkebiskoparnas, de fyra stora biskopsdömena inräknade.

Kyrkomötena sammankallades för att bevisa den sanna trons äkthet och ta avstånd från

irrläror. Alla troende skulle hålla sig till besluten annars riskerade de att bli bannlysta.10

Denna hot om bannlysning skrämde inte alla tänkare, en del av de förde fram nya idéer eller

tankar om Gudomen, om Jesus ställning, om skapelsen etc. som betraktades av kyrkan som

kätterska och bannlystes, och händelserna ledde också till att Kejsaren som var kyrkans

beskyddare, kallade biskoparna till kyrkomöte.

 En av dessa händelser och tvisterna gällde tolkningen av vem Jesus var och vilken natur han

hade, om Jesus både har en mänsklig och en Gudomlig natur och hur de förhåller sig till

varandra. Dessa och andra frågor om Gud och Jesus ledde till debatt.

 En grupp vars främste företrädare var biskop Hosius av Cordova, hävdade att Jesus Kristus

var sann Gud som för människans frälsningsskull blivit människa. Därför att endast om han

var sann Gud, kunde Han vara frälsaren.11

 Den andra gruppen som leddes av Arius, en präst från Alexandria/Egypten, hävdade att Gud

är skild från allt mänskligt och därför är Jesus och Gud inte detsamma. Gud skapade istället

Kristus, även om Han stod högre än allt annat skapat. Men Han var inte son i den meningen

                                                                                                                                                                                    
7 Ignatius Zakka Iwas I, En inblick i syrisk-ortodoxa kyrkan, 1997 s 16
8 Ignatius Zakka Iwas I, En inblick i syrisk-ortodoxa kyrkan, 1977 s 19
9 Ibid. s 20
10 Ibid. s 21
11 Klasson Christofer, Ortodoxa kyrkan, Uppsala 1973 s 137
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att Han var lika med Fadern. Jesus blev i ariansk teologi en sorts halvgud, en mellaninstans

mellan Gud och människan.

 För den ortodoxe, var en sådan tolkning av Kristi väsen oacceptabel. Den egyptisk-libyska

synoden, som sammankallades av Alexander omkring 320 e. Kr. fördömde denna tolkning

och exkommunicerade Arius. Men saken var inte avgjord. Den arianska schismen var för

kejsaren Konstantin ett hot mot rikets säkerhet, och han fruktade att riket skulle splittras.12

Sedan kyrkan genom kejsare Konstantins toleransedikt av år 313 fått frihet att framträda öppet

kunde hon för första gången sammanträda i sin helhet till det första konciliet.

1) Nicea år 325

Där diskuterades bl. a. frågan om kristendomens kärnpunkt, Kristi person och verk, d.v.s. det

som biskop Hosius av Cordova hävdade, och det som hans motståndare Arius hävdade.

 I den heta striden som uppstod på konciliet segrade det förra. ”Kyrkans lära om Jesus Kristus

blev att Han är av samma väsen som Fadern, född av fadern före all tid".13

Under detta möte fastslogs vidare att biskopsstolarna i Antiokia, Alexandria och Rom skulle

ha en viss överhöghet över de andra biskoparna. Dessutom skulle biskopssättet i Jerusalem

och Konstantinopel ha äreställning i hierarkin. Dessa kom att tillsammans kallas pentarkin,

”femvälde”.14

2) Konstantinopel år 381

Konciliet i Nicea hade sysslat med frågan om den andra personen i Gudomen som vi såg

tidigare. Vid det andra ekumeniska konciliet, som hölls i Konstantinopel år 381,här

diskuterades den Heliga Anden, eftersom Makdunius som var patriark i Konstantinopel och

stödde sig på Arius tankar mot dem som trodde på den treenige Guden, och predikade öppet

om detta att: den helige Anden är skapat som änglarna för att tjäna Sonen.

Detta fick kejsaren Teodosius den store vetskap om Därför sammankallade han et nytt

ekumenisk kyrkomöte i Konstantinopel år 381, där 150 biskopar samlades från hela kända

kristna världen under ledning av Timateus I patriarken av Alexandria.15

                                                          
12 Akan Ishak, Syrianerna/Araméerna och syrisk-ortodoxa kyrkan, Stockholm 1995 s 25
13 Klasson Christofer, Ortodoxa kyrkan, Uppsala 1973 s 138
14 Akan Ishak, Syrianerna/Araméerna och syrisk-ortodoxa kyrkan, Stockholm 1995 s 26
15 Al-Kumus M. Mina, The book of Theology part III, Stockholm/Örebro 1997 s 10
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Efter inledningen av mötet började Makdunius förklara sin kätterska lära om att den helige

Anden är skapat och därför är den inte en ”substans - eller verklighet som kan översättas från

(gr. Hypostatis, och lat. Persona) i Gudomligheten. Han stödde sig på den bibeltext om Jesus

som säger ”allt blev till genom honom…”.16

När Makdunius var färdig med sitt tal, svarade ledamöterna i konciliet honom och sa:

 ”Vi har ingen annan Ande än Guds Ande, och vi vet att Guds Ande är inte skapat eftersom

den har varit levande i evigheter, om vi skulle acceptera att Guds Ande är skapat då är den

icke evig eller levande och detta är omöjligt därför, är det en irrlära som du har möjlighet att

förneka och ta avstånd ifrån om inte så hamnar du under domen i form av avsättning från

ämbetet som patriark och bannlysning och exkommunicering från kyrkans gemenskap”.

Han vägrade att ta avstånd från irrlärorna ovan och konciliets ledamöter hade ingen annan val

än att avsätta och bannlysa Makdunius och alla som stödde honom.

Konciliet/kyrkomötets ledamöter enades och fastställde besluten i konciliet i Nicea år 325

som innebär bl. a. den gemensamma trosbekännelsens formulering som säger:

 ”Och vi tror på den Helige Anden, som är Herre och livgivare, som utgår av Fadern, som

tillsammans med Fadern och Sonen tillbeds och äras, och som har talat genom profeterna,

apostlarna och en Helig allmän och apostolisk kyrka, och på ett enda dop, till syndernas

förlåtelse, och de dödas uppståndelse och ett nytt och evigt liv i den kommande världen”.17

3) Konciliet i Efesos år 431

 Kyrkan drabbades av nya kristologiska tolkningstvister som gällde hur föreningen av den

mänskliga och Gudomliga naturen i Kristi person skulle definieras.

År 428 hade munken Nestorius från Antiokia blivit patriark i Konstantinopel. Han framförde

tesen att Kristus har två olika naturer, en gudomlig och en mänsklig, som måste hållas isär.

”Jesus var född som människa av jungfru Maria, och i denna människa hade Gud tagit sin

boning. Jungfru Maria hade bara fött människan Jesus”. Denna tes kolliderade med den

alexandrinska teologin, som främst företräddes av patriarken Kyrillos av Alexandria. Jesu

mänskliga och gudomliga natur är oupplösligt förenade. Därför bör Jungfru Maria kallas

Gudaföderska (gr. Teotokos).

Följden av dessa tvister föranledde ett nytt ekumeniskt kyrkomöte, som samlades i Efesos 431

                                                          
16 Klasson Christofer, Ortodoxa kyrkan, Uppsala 1973 s 138
17 Alkumus Michael Mina, The bok of Theology part III, Stockholm/Örebro 1997 s 11
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Under detta möte antogs Kyrillos tes som fastslog att Jungfru Maria skulle kallas

Gudaföderska, och Nestorius landförvisades till Egypten, men tvisterna om Kristi natur

fortsatte, därför sammankallades ett nytt kyrkomöte i Efesos 449. Med stöd av kejsaren

Theodosios II lyckades ennaturanhängarna bl. a. patriarken Dioscoros av Alexandria, få sin

teori accepterad av synoden. Roms delegater protesterade mot beslutet utan framgång Trots

att påven Leo inte var närvarande i synoden förklarades den av Rom genast för ogiltig.18

4) Kyrkomötet i Chalcedon år 451

Ett år efter kyrkomötet i Efesos dog kejsaren Theodosios. Hans efterträdare Marcinianos

fruktade politiska faror på grund av den alexandrinska kyrkans seger vid senaste kyrkomötet i

Efesos. Därför sammankallade han i oktober 451 ett nytt kyrkomöte. Detta var också påven

Leos önskemål. Kyrkomötet ägde rum i Chalcedon (Kadiköy) utanför Konstantinopel.

Trots att majoriteten av de närvarande, omkring 630 biskopar, i teologiskt hänseende tyckte

detsamma som patriarken Dioscoros av Alexandria och hans anhängare till ennatursläran,

blev förhandlingarna besvärliga. Efter kejsaren Marcinianos och påven Leos påtryckningar,

påtvingades ett beslut som avvisade ennatursläran och beskrev att Jesus var:

 ”Två naturer i en person, utan sammanblandning eller förvandling, men oupplösligt och

oskiljaktigt förenade”. De segrande ortodoxer från detta kyrkomöte fick beteckningen

melkiter (syr. de kejserliga).

Efter kyrkomötet i Chalcedon bildade nästan hela den östliga och sydligaste kristenheten egna

kyrkor. De kyrkor som följde beslutet i Chalcedon kallas chalcedoniska (bysantiska) kyrkor,

bl. a Grekisk-ortodoxa kyrkan och Melkitiska kyrkan.

 Kyrkorna som förkastade detta möte och förr kallades för monofysitiska (ennatursanhängare)

som kyrkorna i främre Orienten bl. a. syrisk-ortodoxa kyrkan, avvisar bestämt beteckningen

”monofysit” och vill under alla omständigheter använda sig av termen ”miafysit”. Dessa

kyrkor kallas numera för icke-chalcedoniska kyrkor och utgörs av nationalkyrkor som syrisk-

ortodoxa, koptisk-ortodoxa, etiopisk-ortodoxa och armenisk-ortodoxa kyrkan. Det beslöts

också att Konstantinopels biskop skulle ha samma hedersställning som biskopen i Rom.19

 5) Kyrkomötet i Konstantinopel år 553

                                                          
18 Akan Ishak, Syrianer/Araméer och syrisk-ortodoxa kyrkan, Stockholm 1995 s 27
19 Ibid. s 28, 30
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Vid detta möte bekräftades ytterligare de beslut som fattats vid tidigare koncilier. Man

fördömde ytterligare den tanke som Origenes framfört, att ”vid tidens slut alla människor

skulle bli frälsta (gr. apokathastasis ton panton).20

6) Kyrkomötet i Konstantinopel år 680-681

Konciliet i Chalcedon hade inte helt kunnat lösa problemen om Kristi natur. En viss riktning

ville behålla Chalcedons formuleringar men samtidigt modifiera den tanke som låg bakom

dem. Denna riktning var den s.k. Monotheletismen (gr. monos=en; thelesis=vilja). Den hävdar

således att i Kristus visserligen finns som två naturer, den Gudomliga och den mänskliga, men

att det samtidigt hos Honom finns blott en vilja, nämligen den Gudomliga. Mot detta

beslutade mötet att ”det hos Kristus finns två viljor, den Gudomliga och den mänskliga".21

7) Kyrkomötet i Nicea år 787

Ända sedan år 630 hade kyrkan hotats av en ny fara, nämligen Islams framträngande. Denna

religion förbjöd med åberopande av Mose lag allt avbildande av levande former. Inom kyrkan

hade sedan länge bilden börjat användas i officiell kult och i det privata andaktslivet.

Kejsarna (de s.k. Isauriska kejsarna) såg sig hotade politiskt som religiöst, därför att den

islamitiska nationalismen hotade att beröva dem alla de randområden i Imperiet som hade

arabisk majoritet och även därför att Islam erbjöd en skenbart renare monoteism än

kristendomen Därför förbjöds vördandet av bilder i de kristna kyrkorna. År 726 förbjöd kejsar

Leo III all användning av bilder såväl i kyrkor som i privata hem.

Kyrkan tvingades därför att ge en dogmatisk motivering till varför hon tillät vördandet av

bilder såväl offentligt som privat. Det är den Helige Johannes av Damaskus (675-749), som

får ge denna motivering. Enligt det mosaiska bildförbudet var det så att Gud var osynlig och

obegriplig därför var varje försök att avbilda Gudomens väsen en avgudabild, ett människans

försök att skapa en gudomlighet efter sin egen bild.

 Men nu har Gud i Kristus blivit människa. Den mänskliga gestalten är avbildbar. Har nu den

obegripbare blivit gripbar så är det också möjligt att göra en bild av honom, en bild som kan

föra våra tankar och vår bön till Honom, som är upphöjd över allting. Johannes av Damaskus

                                                          
20 Klasson Christofer, Ortodoxa kyrkan, Uppsala 1973 s 139
21 Ibid. s 140
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åberopar också i sitt försvar av ikonerna (bilderna) orden i Hebr.1:3 ” Och han, som är

utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt…” samt

orden i 2 Kor. 3:18 ” Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet

förvandlas till en och samma avbild [ikones]; vi förhärligas av denna härlighet som kommer

från Herren, Anden”.22

2.5. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS DOGMER I SAMMANDRAG

Det har redan framgått en hel del av syrisk-ortodoxa dogmerna i förra avsnittet om teologin,

men jag försöker göra ett sammandrag av dogmerna och använder uttrycket ”Vi tror” som

förre ärkebiskopen för Sverige och Skandinavien, Temateos Afram Aboodi använde ofta.

1. ”Vi tror” att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa och har en natur i två

personer utan sammanblandning eller förändring, vi tror på en person, en vilja, en

handling i Kristus som utgår från två personer, två viljor, två handlingar, vi tror på

Kristi enda natur såsom den universella kyrkan gjorde före mötet i Chalcedon år 451.

2. ”Vi tror” att den helige Anden utgår endast av Fadern, i enlighet med Bibeln och det

andra ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år 381.

3. ”Vi tror” att den heliga Maria var jungfru före, vid och efter Jesus födelse, och att

Herrens, bröder Jakob, Joses, Judas och Simon som nämns i Bibeln var Josefs söner i

ett tidigare äktenskap, eftersom han var änkling.

4. ”Vi tror” på Guds inkarnation genom Sankta Maria och därför kallar vi henne ”Guds

moder”.

5. ”Vi tror” att den inkarnerade Guden verkligen blev korsfäst och led kroppens plåga, vi

tror på hans död, begravning och uppståndelse. I allt detta var hans Gudomlighet inte

skild från hans väsen eller hans kropp, varken när han hängdes på korset eller låg i

graven.

6. ”Vi tror” på och har sju sakrament, dop, konfirmation (den heliga myrra smörjelsen),

bikt, nattvard, äktenskap, prästämbetet och de sjukas (”sista”) smörjelsen.

7. ”Vi tror” på transsubstantionen i nattvarden.

8. ”Vi tror” att prästen fått makt att binda eller lösa från synd.

9. ”Vi tror” på bön för de avlidna, och vi firar Heliga mässan både för de levande och de

döda.
                                                          
22 Klasson Christofer, Ortodoxa kyrkan, Uppsala 1973 s 140
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10. ”Vi tror” att kropp och själ skapas tillsammans och förnekar reinkarnation.

11. ”Vi tror” på allas uppståndelse och den yttersta domen, då människan skall lönas eller

straffas i enlighet med sina gärningar, vilka hon utfört i frihet och av egen vilja.

12. ”Vi tror” att vi, under Kristi baner, befinner oss i ständig kamp mot världen och mot

satan.

13. ”Vi gör” korsets tecken på vårt ansikte. När vi ber vänder vi oss mot Öster.

14. ”Vi ber” sju gånger om dagen (vid 3-4 tillfällen).

15. ”Vi använder” rökelse. I kyrkan läser vi ur Gamla och Nya testamentet.

16. ”Vi håller fast” vid de Apokryfiska böckerna.

17.  ”Vi bygger” kyrkor och kloster i S:ta Marias, apostlarnas, martyrernas och helgonens

namn. Vi firar deras minne, vi har bilder av dem, inte för tillbedjan, utan för att

komma ihåg dem.

18. ”Vi håller” söndagen helgad, för den är vår Herre Jesu Kristi dag.

19. ”Vi räknar” klosterlivet för heligt och munkar och biskopar måste vara ogifta (leva i

celibat). Präster får gifta sig men, får inte gifta om sig om hustrun avlider.

20. ”Vi respekterar” fastan, och fastar vid olika tillfällen, t.ex. före jul, och påskhelgerna,

etc.23

3. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS INSTITUTIONER OCH

STIFTELSER

3.1. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS INSTITUTIONER OCH

STIFTELSER I HEMLÄNDERNA

Syrisk-ortodoxa kyrkan har många institutioner och stiftelser i s.k. hemländerna, d v s.

Turkiet, Irak och Syrien. Men i jämförelse med tidigare, om vi går bara 100 år tillbaka, så

hittar vi många fler än dagens institutioner och stiftelser. När det gäller de två ord eller

begreppen som använts i ovanstående rubrik, och som i det här fallet inte går att göra någon

större åtskillnad mellan de, även om de är egentligen två olika begrepp.

 Syrisk-ortodoxa kyrkan har haft många tusen kyrkor och kloster i de s.k. hemländerna. Att

räkna upp alla skulle vara svårt och ta alldeles för mycket plats i anspråk om jag skulle

                                                          
23 Sammandrag ur föredrag av ärkebiskop Afram Aboodi, Rättvik 1981



17

beskriva varje kyrka och kloster som fanns eller finns än idag i de ovan räknade hemländerna

och i Libanon och Israel/Palestina.

 Därför skall jag beskriva de mest kända klostren som antingen är bebodda än idag eller är

tomma på invånare sedan tidigare. På samma sätt begränsades antalet kyrkorna till ett urval

från Irak, Syrien, Libanon och Israel/Palestina.

 De flesta kyrkorna som beskrivs här är kyrkor som finns inom ett begränsat geografiskt

område som heter ”Tur´Abdin”. Jag börjar med de äldsta och mest kända klostren.

1) Deyro (syr. Kloster) d`Kurkmo, d`Zafaran eller Mår eller Mar (syr. S:t) Hanonyo.

Klostret har en äldre och en yngre byggnadsperiod enligt boken på syriska ”Deyro D`kurkmo"

som ursprungligen skrevs av den framlidne, store teologen och filosofen, Ärkebiskopen och

Metropoliten av Mardin (sydöstra Turkiet) Yuhanon Dolapönu (Dolabani) 1955 och är

sammanställt av cor-episkopos Gabriel Aydin.24

I förordet står att klostret grundades på 300- eller 400-talet. I tredje kapitlet skriver författaren

att den som började bygga det först var en känd munk som hette S:t Suleyman och att klostret

kallades i början efter honom. När man hämtade munken Benjamins kvarlevor (en av den

kände eremiten S:t Evgins lärjungar) från Nsibin (Nsibis) till klostret, kallades det för Mår

Evgin.

Runt omkring klostret finns stora mängder olika växter, en av dessa är, ”Zafaran”

som blandades med kalken som användes i samband med byggandet av kloster murarna och

därför kallades också för ”Zafaran” klostret.

År 793 när ärkebiskopen av ”Kefertuth” Mår Hananyo började bygga nya och restaurerade de

gamla byggnaderna, kallade man klostret efter honom, dvs. Mår Hanonyo klostret.

Åren mellan 1125 och 1169 skrev Mår Yuhanon, ärkebiskopen av Mardin, i sin bok som

handlade om munkväsendet det följande: ”till minne av tolvtusen helgon som vilar sin sista

vila här, är det en stolthet för klostret om den kan kallas med namnet `tolv tusen helgons

kloster´”.

I Kap. 4 skriver författaren om årtalen som klostret byggdes, och nämner 400-talet e. Kr. då

de första byggnaderna började byggas som kapell eller bönehus. Mellan 418 och 493 byggdes

kyrkans kupol av två bröder, Teodose och Teodore, Şhufni`s söner.

År 607 ockuperade perserna klostret, förstörde det och tömde det på allt värdefullt, och alla

invånarna flydde klostret så att det stod tom en viss period, men prästen Adai skriver: År 640

var klostret fyllt med invånare.
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År 860 under Mår Yuhanon Daras ärkebiskopstid, valdes fyra munkar att leda det nybildade

prästseminariet, och de har också lämnat efter sig värdefulla handskrifter, inte minst Bibeln

som skrevs på skinn och bevaras i ”de fyrtio helgonens kyrka” i staden Mardin, liksom andra

över tusen år gamla böcker och manuskripten som är under statens kontroll, men bevaras och

förvaras i kyrkans och klostrets bibliotek i särskilda avdelningar.25

 Kap. 5. Författaren skriver här om inrättandet av Antiokias syrisk-ortodoxa patriarkatet i

klostret, händelserna och orsaken till flyttningen från Antiokia, ibland till Militini (Malatya),

ibland till Åmid (Diyarbakir) och slutligen till detta heliga, gamla, kända och stora klostret.

År (1166) vigdes den kände teologen, filosofen och historikern Mår Mikåel Rabo till patriark i

just detta kloster. Nu kort om den stora händelsen ”flyttningen” av patriarkatet till klostret.

 År 38-43 inrättades biskopsämbetet (patriarkatet) i Antiokia av aposteln Petrus. Efter en tid

skickades några troende till Antiokia och hämtade en sten från S:t Petrus och S:t Paulus (som

är troligen den första kristna kyrkan i Antiokia med omnejd, där apostlarna och de troende

samlades för att be) till klostret och murades in i kyrkans grund. Vidare byggdes en kupol i

kyrkans tak. Kyrkan invigdes i just de två främsta apostlarnas namn; kyrkan kallas än idag S:t

Petrus & S:t Paulus och patriarkatets kyrka 1696.

År 1293 flyttades den syrisk-ortodoxa kyrkan från Antiokias patriarkat till det nämnda

klostret och blev kvar där fram till år 1932 då patriarken Ignatius Elias III avled i Indien och

begravdes där.

Heliga synoden valde ärkebiskopen av Syrien och Libanon Mår Severius Efrem Barsom till

patriark, eftersom han residens låg i staden Homs/Syrien. Han stannade kvar där även efter att

han hade blivit patriark. P.g.a. olika svåra omständigheter kunde han inte flytta och stannade

kvar i staden Homs/Syrien tills han avled 1957. Därefter valdes Mår Severius Yakoub till

patriark och vigdes som Ignatius Yakoub III. Han flyttade patriarkatet till Syriens huvudstad

Damaskus, där nuvarande patriarken Ignatius Zakka I Iwas residerar och styr den syrisk-

ortodoxa kyrkan av Antiokia och hela Östern och alla medlemmar av denna kyrka som lever

runtom i hela världen.

Runt nämnda klostret finns det ett antal mindre grottor som är huggna i bergen. Dessa

beboddes av munkar och eremiter i århundraden, de mest kända av dessa är: Deyro Dnotf S:ta

Maria, S:t Jakob, S:t Hzozoel, S:t Josef och S:t Stefanos. Alla dessa små berghuggna böne-

                                                                                                                                                                                    
24 Dolabani Johanon (Metropolit) och Aydin Gabriel, Deyro D`kurkmo (Zafaran) Holland 1988 s 4 f
25 Ibid.
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och boplatser ligger bara några få kilometer (mindre än 10 km avstånd) från klostrets centrum,

Deyro Dkurkmo (Zafaran).26

 Författaren till  denna uppsats studerade på prästseminariet där mellan åren 1964 och 1968.

År 2006 bor fortfarande många munkar och studerande där, under ledning av Ärkebiskopen

av Mardin, Mår Filukxinos Saliba Özmen.

 Det andra heliga, gamla och stora klostret som finns och är bebodd än idag av många

 munkar, studenter i prästseminariet och har även en egen avdelning för över 10 nunnor är:

2) Mår (S:t) Gabriel som också ibland kallas för Deyr-el-umur eller Deyro D`kartmin.

Författaren till boken Makhtabzabne dhumro kadiso D`kartmin eller Deyr-el-umur Tarihi är

ärkebiskopen av Mardin, Mår Filluksinos Yuhanun Dolapönu (1885-1969) som skrev den på

syriska. Boken översattes 1971 av cor-episkopos Gabriel Aydin till Turkiska och trycktes

samma år. Författaren skriver i kapitel 2 klostrets namn och grundarna enligt följande:

 Klostret grundlades år 397 e. Kr. av Mår Şmuel från Savur och Mår Şemun från Kartmin.

Klostret uppkallades i början efter grundarnas namn, men år 668 e. Kr. uppkallades det efter

ärkebiskopen Mår Gabriel från Bakisyan, som hade klostret också under sin ledning och

bodde ofta där.

 Deyr-el-umur benämningen härstammar från det syriska ordet ”Umro-Oumar” som betyder:

Många invånares boplats. Här finns flera mindre kapell, byggda olika perioder, här är några:

a) Bönekapell byggd av Mår Şemun under kung/kejsare Arkadius tid.

b) Martyrernas kappel byggd under kung/kejsare Teodosios d.y. tid.

c) Apostlarnas kyrka.

d) S:t a Maria kyrkan som används än idag.

e) De fyrtio martyrernas kyrka.

f) Mår Şmuel kapellet, väster om klostret.

g) Kejsarinna Theodora kapellet, som byggdes till minne av hennes tillfrisknande av Mår

Şmuel.

h) Egyptiernas kapell, som byggdes som minne på Theodoras besök och val att bli munkar.

i) Det stora altaret som byggdes år 512 e. Kr. av kung/kejsaren Anastas.

År 2006 bor i klostret flera munkar och präststuderande. Det finns även en egen avskilt

avdelning för över tio nunnor och andra som bor och verkar där under ledning av
                                                          
26 Dolapönu Juhanon (Metropolit) och Aydin Gabriel, Deyro dkurkmo (Zafaran), Holland 1988 s 4 f
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Ärkebiskopen Mår Temateos Samuel Aktaş, Metropoliten av Tur`Abdin och klostret Mår

Gabriel- deyr-el-umur.27

Andra kloster som finns i Turkiet, kommer jag att behandla senare i uppsatsen, (s 20) en del

av de klostren nämns också i samband med ortskyrkor och kloster, som beskrivs här.

Kyrkor som finns, och byarna runt om i Tur`Abdin och andra städer i Turkiet

a) Midyat: Huvudort och biskopssäte för Tur`Abdin med omnejd:

1) Midyat, här finns många kyrkor och kloster, här är de mest kända:

Kloster Mår Sharbel, Mår Abrohom, som har tre kapell, Mår Abrohom, Mår Hobel och S:ta

Maria.

Kyrkor: Mår Barsomo, Mart Shmuni (biskopskyrka), S:ta Maria (lilla kyrkan), Mår

Acķhisnoyo.

Protestantiska kyrkan, S:ta Maria och en syrisk-katolsk kyrka.

2) Ayinverd-Gulgöze/Rosenkälla, kyrkor som finns här är: Mart S:ta. Shimuni,

Mår Hadbichabo, S:ta Maria, Mart Birbara och Mart Juliana, Mår Afrem, Mår Barsomo

3) Arnas-Baglarbaşi-Urnus, Kyrkan här, Mår Kuriakos byggd 761 e. Kr.

4) Bate-Bardakci-Bote, kyrkor här är: Mår Afrem Malphono  och S:t Maria.

5) Derizbin-Acirli-Derezbine, kyrkan här, Mår Sbino-”Deir Espin”

6) Enhil-Yemişli-Anhel, kyrkor och kloster här är: Mår Kuriakos, Mår Eschaya, Mår

Shimon, Mår Gevergis som var huvudkyrkan.

7) Epşi-Şenköy-Apşe, kyrkans namn här är okänd

8) Harapkefri-Elbegendi-käfro tahtaito, kyrkan här är Mår Jakob.

9) Hapisnas-Mercimekli, kyrkor, Mår Şhimon Dzeite. ruiner, Mår. Theodotu & Joldath

Aloho

10) Halah-Narli-Ahlah, kyrkans namn här, är okänd.

11) Kartmin-Yayvantepe, klosterruin av Mår Stefanos, grundarna av Mår Gabriel var härifrån.

12) Keferbi-Gűngören, kyrkan här: Mår Stefanos.

13) Keferhavar-Gelinkaya, kyrkoruiner finns här av Mår Heoro och Mår Malke

14) Keferallap-Yolbaşi-Keferollab, kyrkans namn här är okänd

15) Kefnas-Cayirli-Karnaz, kyrkans namn här är okänd.

16) Kefsaf-Bucakli-Keferchoma, kyrkoruiner här, Mår Gevergis, M. Febronia, M.Eschajo, M.

Jakob, Mår Harkel och på ruinerna av Mår Charbel har de byggt en moské.
                                                          
27 Dolabani Johanon (Metropolit) och Aydin Gabriel, Mår Gabriel Tarihi 1971 s 12 f
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17) Keferzi-Altintas-Kfärze, kyrkan här är: Mår Azazael byggd (934) e.Kr.

18) Keferzote-Kayalar, kyrkans namn här är okänd

19) Kinderip-Sugutlu, kyrkans namn här är okänd

20) Mzizah-Dogancay, Kyrkan är Mår Juhanon

21) Salhi-Baristepe-Saleh, Klostret Mår Jakob Hbisojo (500-talet), han levde här till sin död

421 e.Kr.

22) Soruzbah-Cavuslu-Soruzba, kyrkan här är okänd.28

b) Kerburan-Dargecit med omnejd:

23) Kerburan-Dargeçit-Kerböran-Kerboran, ligger ca 46 km nordöst om Midyat.

Huvudorten Nahiye är en av de större orten i Tur`abdin näst efter Midyat.

Fram till 1978 fanns här ca 10 syrianska familjer kvar (1970 levde 1850 syrianer här). När den

siste syrianske borgmästaren mördades, flydde även de 10 familjerna från Kerburan.

Det finns många kyrkoruiner i Kerburan, men de kyrkor som fortfarande står kvar är:

Huvudkyrkan, Mår Kuriakos och hans mor Juliti.29

Andra kyrkor här är: S:t a. Maria (i kyrkogården), S:t a. Shmuni och hennes sju barn

(i barnkyrkogården), S:t Georgis kyrkoruin, Mår Şhemun d`zeite byggdes 774 e. Kr.

Dessa två sistnämnda kyrkorna förstördes och tömdes på allt av Timur [Lenk] och hans

trupper när de överföll Kerburan på 1400-talet. Här finns också en protestantisk och en

katolsk kyrka och andra kyrkoruiner.30

Under Första Världskriget och massakerns ”seyfo-svärdets år” mördades ärkebiskopen

Mår Antimos Jakob- född i Esfes-Yarbaşi i Kerburan.31

24) Arbey-Alayurt-Arbae, kyrkor, Mår Gevergis och Mår Sobo, som nu är moské.

25) Bakisyan-Alagöz-Boqisyono, kyrkan här är: Mår Elijo.

26) Celik-Celek, före Första Världskriget levde ca 400-500 syrianska familjer här, kyrkan här

är antagligen okänd32

27) Derik-Catalan-Dereke, kyrkan här är: Mår Isja.

28) Dersalip-Catalcam-Deyro d`slibo (korsets kloster, syr.), Mår Aho grundades av korsfarare.

                                                          
28 Anschütz Helga, Die syrischen Christen vom Tur`Abdin, Würzburg 1985 s 61,72,73,89-95,108
29 I Sverige finns två kyrkor, en i Norrköping och en i Västerås, byggda och uppkallade efter samma helgon.
Majoriteten av dem som flydde från Kerburan bor i dessa städer; det finns även en liten koloni från Kerburan i
Örebro, Jönköping, Enköping, Göteborg, Södertälje och andra förorter till Stockholm, och en medelstor koloni i
Linköping, och kyrkan/församlingen är uppkallad efter S:t Georgis kyrkoruin i Kerburan.
30 Författaren till denna uppsats har sett de själv, han är uppvuxen i Kerburan och var 3 år när familjen flydde
från Basa –Farho –Bohtan distriktet, där han föddes.
31 Anschütz Helga, Die syrischen Christen vom Tur`Abdin, Würzburg 1985 s 125
32 Anschütz Helga, Die syrischen Christen vom Tur`Abdin, Würzburg 1985 s 125
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(455 -556) var här residens för biskopen. Kejsaren Anastasius (500-talet) skänkte för

reparation.33

29) Dirkup-Deirqubbe-Deir Kube, kyrkan här som är också kloster är: Mår Jakob.

30) Hesterek-Ortaca-Esterako, kyrkan här är: Mår Addai (nu moské), Mår Sobo.34

31) Zaz-Izbirik, huvudkyrkan här: Mår Dimet. Ruiner: S:ta Maria, M. Shimuni, Mår Gabriel.

32) Zahuran-Başyurt-Zahoran, kyrkan här är antagligen okänd.

c) Nusaybin med omnejd:

33) Nusaybin-Nsibin-Nsibis, vid turkisk-syriska gränsen, efter Andra Världskriget bodde

kristna här, de vårdade ”vallfartskyrkan”. Mår Jakob var biskop här på 400-talet. Nusaybin är

också gränsövergång och tågstation för Bagdadbanan. Många härskare har varit här, såsom

Perser, Assyrier, Greker, Parther, Armenier, Romer och Bysantier. Staden är också känd

under andra namn. Under den assyriska tiden hette den ”Nasibina-Achar-Achad-Soba-Sobha-

Medzpin" och den är även känd som `Antiochia Mygdoniae`, `Septima Nesibi` och `Colonial

Metropol´”.

Nusaybins maktområde sträckte sig tidvis över hela Nordmesopotamien, öster om Tigris.

Kristendomen måste ha kommit hit före 300-talet e. Kr. Eftersom år 300 var ”Nsibis” en

kyrkoprovins ”Beth`Arbaje” närvarade Jakob Nisibenus vid ekumeniska kyrkomötet i Nicea

(325).

I Nusaybin fanns en skola [teologisk högskola] som flyttades p.g.a. krig mellan bysantiner

och perser och förföljelser av den Helige Efraim till Edessa (syr. Urhoj, Urfa i s.ö. Turkiet).35

Nsibis var utgångspunkten för (Mår) Evgin och de 350 som grundade många kloster i berget

(Turo) d`izlo i södra Tur`Abdin, i Sigor (idag Sincar), Qardu, i Bohtan, nära Cizre.

Under den islamiska erövringen flydde de kristna, de grundade stiftet på nytt år 631-1165.

Stiftet sammanslogs med biskopsstiftet i Dara (Chabora-Caphartuta [Kafartut]) och Marde.36

34) Arbo-taletaşköy, kyrkan är, Mår Dimet. Ruiner: M. Şhalito, M. Escahjo, M. Shmuni, S:ta

Maria.

35) Badip-Dibek-Badibbe, kyrkan här: troligen S:ta Maria.37

36) Baminin-Bemän`im, Klostret och kyrkan är Mår Abaj.

37) Birguriya, kyrkan här är Mår Eschajo

                                                          
33 Ibid. s 108
34 Ibid. s 97
35 Anschütz Helga, Die syrischen Christen vom Tur`Abdin, Würzburg 1985 s 109-110
36 Ibid s110
37 Ibid s 76-77
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38) Giremira-Girmeli, kyrkan här är antagligen okänd

39) Gunduk-Gundukhanna-Gundeke, (orten är borta från turkiska kartan som ”harap” ruin).38

40) Gundukschukro-Odabaşi-Gundeke, kyrkan är Mår Abrohom.

41) Harapali-Uçköy-Charabe Ale (Arkah) kyrkan, Mår Afrem. Kyrkoruin av Mår Theodorus.

42) Harapmiski-Dagici-Charabe Mişka, Kyrkan är Mår Aho.

43) Habab-Ihwo-Habab/Ihwo, kyrkan är: Mår Sarkis och Bakos. Klosterruin Mår Elijo.

44) Mirbab-Gűnyurdu-Mar Bobo, kyrkan är: Mår Gevergis.

45) Sideri-Uçyol-Usederi, kyrkan är: S:ta Maria.39

d) Idil med omnejd

46) Idil-Hazak-Azekh-Azah [också känd som ”Beth Zabdai”]

Är en central ort som ligger 64 km Öster om Midyat. Azekhs kyrkor: Huvudkyrkan, Joldath

Aloho-S:t a Maria, Mår Jakob, Mårt Schimuni,

Maria från Magdala. Här finns också en syrisk-katolsk kyrka. Kyrkoruiner: Mår Eşhajo, Mår

Gevergis, och en annan kyrkoruin, okänd namn.

Idil har varit också en större ort och residensstad för biskopsämbetet, orten har haft stora

förluster under Första världskriget framtill vapenstilleståndet.40

47) Araban-Karalar-Arba, kyrkan som är nu ruin var Mår Bar Sauma.

48) Baspirin-Haberli-Bissorino, kyrkan här är: Mår Shimun, (1870-talet) Maphriono [ett

ämbete som finns endast i syrisk-ortodoxa kyrkan, är mellan biskop och patriark, idag finns i

Indien] och tjugofem andra kyrkor. Ruinen av klostret Mår Dodo, Mår Jakob Malphono, Mår

Daniel, Mår Kaume, Mår Osjo, Mår Azazael, Mår Kyriakos, Mår Sarkis Bakos, Mår Aho,

Joldath Aloho, Mår Eschajo Maria Magdala och Mår Bar Sauma.41

49) Basak-Beth Ishaq-Bashuk, kyrkan här var Mår Addai.42

50) Fil-Bereketli, enligt geografen Taylor som var i byn, finns en kyrkoruin här.43

51) Hespest-Yarbasi-Esfes, kloster, Mår Bossos, kyrkoruin [Mår Dodo]. 1860 kom den

engelske geografen Taylor hit. Biskop Jakob som mördades i Kerburan, 1915 var född här.

52) Hedil-Kayi , här finns en klostrruin av Mår Basos och hans syster Mårt Shuschan.

53) Kivah-Magara, kyrkoruin, byn skänktes av kejsaren Anastasius I till klostret i Qartmin.44

                                                          
38 Ibid s 102
39 Ibid 76-80
40 Anschütz Helga, Die syrischen Christen vom Tur`Abdin, Wūrzburg 1985 s 102-104
41 Ibid s 80-83
42 Ibid s 118
43 Ibid s 125
44 Ibid s 126
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54) Miden-Ögunduk-Middo-Midun-Midin. (1015) invånare (1980: 130 familj) 15 km till Idil.

Byn drabbades också av den persiska massakerna på de kristna. Enligt prof. O. Jastrow talas

här en speciell turojo dialekt. Kyrkorna och ruiner är: Mår Jakob, Mår Juhanon, Mår Addaj,

Mår Abhaj, Mår Augen, Mår Bar Sauma, Mår Heoro, Mår Sobo, Mort Mariam, Mår Zoche.

55) Sari-Sariköy-Sare-Gawoito/Sare/Istir, kyrkan här: Mår Malke och Mårt Schimuni.

56) Temerzi-Ucarli-taletämmärz-taletemarze, kyrkans namn här är okänd.45

e) Gercus med omnejd.

57) Gercus-Kärcos, kyrkan här okänd.46

58) Ayinkef-Kayapinar-Ain Kaf, kyrkan okänd men skildras 1855 av missionären

Sandreczki.47

59) Binkelb-Cucuryurt-Binkelbe-Betkälbe, kyrkan: Mår Schimun.

60) Derikfan-Nurlu-Der Kefan, kyrkan Mår Juhanon dekfone.48

61) Derindip-Yolagzi, här finns en klosterruin, Taylor antecknade ett kastell med

cisternruin.49

62) Difni-Ucyol-Difne, i närheten av ”Deiro d`Slibo/Deir Mokhr”.

63) Hasankeyf-Hasankef, kyrkorna här är: Joldath Aloho (S:ta Maria) Mår Zoche, Deir

Makarius, och De Fyrtio Martyrernas Kyrka. Moskén här var byggd på en kyrkoruin.

General Moltke berättar 1835 om sin genomresa över floden Tigris i orten till Cizre.

Hasankeyf var framtill 1600-talet biskopsstift, 1621 bildades ett biskopsstift tillsammans med

Midyat. Den mest kände gestalten från Hasankeyf enligt syriska manuskript är biskopen och

senare patriarken Basil Mas`oud (1481).

Under Första Världskriget (Seyfo-massakerns år) dödades majoriteten av invånarna här; här

bodde syrianer liksom armenier; de som överlevde flydde till Midyat, Syrien och Beirut.

Byggnader i Hasankeyf beskrivs bland andra av Taylor och Parry.50

64) Erdi-Yamanlar-Yärdo, kyrkan okänd.

65) Kefri-Arica-Kafro`elaito-Kafro-kafri, kyrkan Mår Jakub. Prästen var Barsaum Cicek51,

hans son Isa, som var ärkebiskop av Mellan Europa dog 2005.52

66) Nunip-Yenice, kyrkan här okänd.
                                                          
45 Ibid s 83-84
46 Anschütz Helga, Die syrischen Christen vom Tur`Abdin, Wurzburg 1985 s 106
47 Ibid s 127
48 Socin besökte byn 1870. Ibid s 126
49 Ibid s 126
50 Ibid s 120-121
51 Han dog i Örebro i slutet av 1980-talet
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f) Savur med omnejd

Savur-Sor, här bodde Samuel, en av grundarna av klostret i Qartmin (nu Mår Gabriel). Det

var också känd som biskopssäte. År 496 e. Kr. erövrades Savur av perserna, som dödade

biskopen, här finns klostret Mår Abhai och flera kyrkor- och klosterruiner. Under den

bysantiska glansperioden fanns här en fästning ”Tsauras”. Sachau berättar om gästfriheten,

vänskapen med ”Agha” och om vingårdarna.53

68) Bafowa-Kayadere, ortskyrkan hette Mår Malke.

69) Killit-Dereiçi-Qelid-Kyllith-Killis, kyrkan/klostret här är: Mår Dimet, här finns också

andra kloster och kyrkoruiner såsom Mår Abhai (från 1150-talet), Mår Shabai etc. Här fanns

också en kyrka som hette Mår Juhanon. I Medeltiden var Killit ett hem för biskop och

metropoliter. 1063 blev Killit och Dara ett biskopsstift.

Den engelske missionären, Badger var här 1850 och berättade om livet för de 120 kristna

familjer som bodde här. Missionären Sandreczki skrev sina intryck och uppskattade antalet

kristna familjer till 80-100 hushåll. Orientalisten Sachau var här på 1880-talet och berättade

om de kristnas situation och deras relation till ”Agha” av Savur.

Hit kom många missionärer i olika tidsperioder liksom till olika byar i Tur`Abdin och därför

finns här sekter som Baptister, Adventister, Jehovas vittnen m.fl.54

g) Ömerli med omnejd

70) Ömerli-Maserti-Mahssärte, kyrkan här var Mår Gewergis som omvandlades senare till

moské av muslimerna. Orientalisten Sachau skildrar sitt besök där 1880.55

71) Fafih-Besikkaya, trots att det var en kristen by till början av 20-talet, är kyrkan här okänd.

Den engelske konsthistorikern Gertrude Bell upptäckte konstlikheter med klostret Deir ez-

Za`faran, och två inskriptioner på grekiska från år 73 e. Kr.56   

Mardin
Mardin, är regionens provinshuvudstad, 30 km från den turkisk-syriska gränsen. Staden är en

korsningsväg mellan Medelhavet och Mesopotamien samt mellan Syrien och svarta havet.

                                                                                                                                                                                    
52 Ibid. s 85
53 Anschütz Helga, Die syrischen Christen vom Tur`Abdin, Würzburg 1985 s 114 f
54 Ibid s 85 ff
55 Ibid s 116
56 Ibid. s 128
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Dessutom är staden en huvudpunkt för andra vägar. 1965 beräknades invånarantalet till

36629, Anschűtz utgår från statistiken 1976 och uppger 60 000 invånare.

Ända till början av 1900-talet var hälften av invånarna i staden kristna, västsyrierna

(”Jakobiter”) majoriteten, här levde också armenier och kaldéer, 1804 beräknades

invånarantalet till 27000, därav var 3200 västsyrier och 2000 armenier. 1814 antecknade den

resande Kinneir befolkningsantalet med 11000. 1840 noterade missionären Southgate här

1700 muslimska, 500 armenisk-katolska, 400 syrisk-ortodoxa (jakobitiska) invånare, 250

syrisk-katolska, 100 kaldeiska och 10 judiska familjer. Senare beräknade missionären Badger

1500 muslimska, 600 syrisk-ortodoxa, 120 syriska-unierade, 500 armenisk-katolska och 60

kaldeiska familjer.

Den offentliga statistiken år 1891 räknar Mardins invånareantal till 25000, varav 15700 som

var muslimer, resten fördelar sig på olika kristna samfund. 1980 levde fortfarande omkring 60

kristna familjer kvar i staden. Här finns många kyrkor. De kända kyrkorna är: De Fyrtio

Martyrernas av Sebastia Kyrkan [Metropolitdömets kyrka], Mårt Schimuni, Mår Bossos, Mår

Mihael.57

 Den äldsta kyrkobyggnaden i Mardin är Mår Mihael som byggdes på 300 och 400-talet.

Här fanns också armeniska, kaldeiska och protestantiska kyrkor.58

Inte långt från staden ligger också klostret Deir ez Za`faran [Mår Hananjo; Deyro d`kurkmo].

 Tills Metropoliten Philoxenos Hanna Dolapönu avled 1969 var biskopsresidensen belägen i

De Fyrtio Martyrernas av Sebastia Kyrka som vi har läst tidigare. Detta byggnadsverk

uppfördes år 569 e. Kr. Detta kan man läsa på gravstenar som finns där.59

Här finns en stort residens för biskopsämbetet, en stor innegård, en våning för präster, en

mycket rikt handskriftsbibliotek med mycket gamla manuskript från 1200-1700-talet, som

befinner sig idag under statligt kontroll och inseende.

 Mardin har varit centrum för de kristna, för de syrisk-ortodoxa (Jakobiter), liksom för

armenier, och östsyrier (nestorianer). Biskop Johannes av Mardin byggde och reparerade

många kyrkor och kloster på 800-talet . 1171 förlades patriarkatet först från staden Diyarbakir

[Amed] till Mardin och senare till klostret Deir az Za`faran till 1924.

Från 1700-talet vann kapuzinermissionen i Mardin kristna anhängare som unierade sig med

Rom. Från 1850 missionerade de även bland anhängare från den västsyriska kyrkan. Omkring

65 syriska och armeniska familjer konverterade dessutom till protestantismen.60

                                                          
57 Anschütz Helga, Die syrischen Christen vom Tur`Abdin, Wūrzburg 1985 s 143 f
58 Ibid s 144
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1850 var Geografen Patermann i Mardin och beskriver situationen så här:

”Här antecknades omkring 100 familjer, de tillhör officiellt till den `Jakobitiska` [syrisk-

ortodoxa] kyrkan, de lever här med egen präst, döper sina barn, håller kristen Gudstjänst,

vänder sig mot Öster och fastar… men de praktiserar sina gamla riter i hemlighet.”

1839 måste de amerikanska Missionärerna Grant och Homes tillbringa en tid i klostret Deir az

Za`faran för sin säkerhet, för att de var förföljda av sultanens trupper.

Den engelske Geografen Ainsworth skriver, ”Mardin är inte längre en fredlig [säker] boplats

för Européer.”61

Trots de svårigheterna levde här i Mardin 1500 muslimska och 1280 kristna familjer. De

”Jakobitiska” [syrisk-ortodoxa] hade två [öppna] kyrkor med en [Metropolit], fyra präster,

syrisk-katolska hade en biskop, och sex präster, men ingen kyrka, Armenierna en biskop, fyra

präster och en kyrka, och Kaldéerna en biskop, fyra präster och en kyrka, här bodde också

enstaka judiska familjer. Här fanns tre syriska, en kaldeisk skola här.62

 Under Första Världskriget föll många kristna offer, i Mardin liksom i andra kristna byarna i

Tur`Abdin, utan att särskilja de, om vilken kyrka de tillhörde eller sympatiserade med. De

flesta deporterades eller dödades, tusentals kristna massakrerades, men mest Armenier.63

71) Benabil-Bulbul, kyrkan här heter Mår Jakub, här finns också ruinerna av Mår Stefanos

kloster. Missionären Parry besökte byn 1895.

72) Dara-Oguz, grundlades år 491 av kejsaren Anastasius (491-518) som en av de stora

städerna i det östliga bysantiska riket. Därför är Dara också känt under namnet

”Anastasipolis”.

Dara var också ett kristet centrum. Ursprungligen låg här ett av Anastasius grundat kloster.

Periodvis var Dara också ett biskopsstift. Av kyrkliga dokument framgår också

att här fanns ett kloster som hette ”Mår Juhanon". Under första världskriget mördades

majoriteten av de kristna invånarna här.64

73) Göllu-Göliye, här i byn finns tre kyrkor. Missionären Badger skriver om sitt besök, att

han lärde känna en mycket intelligent präst här, som hade ett rikt bibliotek på

pergamentskrifter och andra manuskript.

Här fanns en söndagsskola, och den amerikanska missionen var också mycket aktivt här.

                                                                                                                                                                                    
59 Ibid s 145
60 Ibid s 146
61 Ibid s 147
62 Ibid s 148
63 Ibid s 149 f
64 Ibid s 151
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74) Kalitmara-Eskikale-Kalatmara-Kalontal Emraat, kyrkan här är Mår Gewergis och av

kyrkliga böcker framgår att Kalitmara var en genomgående kristen by. Fram till 1967 var en

tredjedel av befolkningen här kristna resp. syrisk-ortodoxa syrianer. Mellan 1500-1900-

taletalet härstammade två av syrisk-ortodoxa kyrkans patriarker från Kalitmara.65

75) Mansuri-Yalim, kyrkorna här heter Mår Eschajo och Mår Osjo Hakim, som efter Första

Världskriget byggdes om till moské. Här var ren kristen befolkning före Första Världskriget.

76) Rismil-Yesili, kyrkan här är okänd.66

h) Cizre-Gozarto

Cizre var under romarna, perserna och bysantierna en fästning. Från 410 var Cizre

residensstad för en syrisk-ortodox biskop. Efter konsilierna i Efesos och Chalcedon fanns

även ett stift för den öst-syriska kyrkan här. Från att ha varit ett rent kristen ort, förvandlades

Cizre efter Första Världskriget till övervägande muslimsk ort. Många kristna här

massakrerades. De överlevande flydde till Syrien och Irak. Här fanns många kyrkor som

förstördes, eller byggdes om till moskéer.67

Bebodda kloster

1) Deir Mår Gabriel-Deir Qartamin-Derömer-Deyr-ul-Umur

Detta idag bebodda syrisk-ortodoxa klostret ligger 27 km sydöster om Midyat och fyra km

asfalterad väg till Qartmin.

Gabrielkyrkan här är från 400- och 500-talet. De andra kapellen har kejsarinnan Theodora

låtit uppföra på 600-talet. S:ta Maria kyrkan och De Fyrtio Martyrerna av Sebastias Kyrka är

av senare datum. Klostret har haft svåra perioder med plundring och bränder som följd, men

trots det har en hel del av den gamla glansen kunnat räddas, t.ex. mosaiken och

marmorpelarna och en del annat innanför som kejsarinnan Theodora låtit göra.

Här i klostret finns en malphono  resp. lärare, som bedriver syrisk [arameisk]

språkundervisning för både äldre och framförallt för de unga. Här finns några munkar och ett

tiotal nunnor.

 Till 1973 var Isa Cicek, son till prästen av Kefri, Fader Barsaumos son klostrets föreståndare.

Han hade som ung studerat vid klostret [prästseminariet] i Deir ez-Za`faran nära Mardin och
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kom som ung malphono [lärare] till klostret Mår Gabriel. 1973 lämnade han Turkiet och

klostret för Atschane (Libanon) och kom sedan till Würzburg och senare till USA.

Han var biskop [metropolit] för Mellan- och Västeuropa med säte i Holland. [d .2005]

Från 1974 ledde Samuel Aktas klostret Mår Gabriel; han hade kommit till klostret 1969. Efter

militärtjänsten reste han vidare till USA för att vara sekreterare åt syrisk-ortodoxe

ärkebiskopen av Amerika, Samuel. Han ledde också en söndagsskola där, men kom tillbaka

till klostret 1973 och är nu Ärkebiskop av Tur`Abdin.

Här i klostrets bodde över 10 000 munkar. I klostrets kyrkogård kan man än idag se

gammalsyriska inskriptioner på gravstenarna.

Dagligen kommer pilgrimer till klostret, kristna från Kamischli (Syrien), men också besökare

från Europa och andra länder; även muslimer och Jesidi från Tur`Abdin kommer på besök68

Alla vill besöka den Helige Gabriels grav. Det påstås att ”det sker underverk där”.

Många barnlösa par söker sig hit, många påstår att de fick barn efter det här besöket.

Också skallen på den helige Philoxenos av Mabbug finns här.

I sydväst finns ett litet mausoleum från 700-talet som har formen av en oktagons. Där fanns

munkar, som kom på den tiden från Egypten till klostret ”Qartmin” och stannade där.

 Klostret plundrades många gånger på dyrbarheter som t.ex. kyrkoföremål och gamla

handskrifter och manuskript. 1970 hittade kurdiska rövare enstaka handskrifter.

Idag finns i klosterbiblioteket mer än hundratals böcker och manuskript, de flesta är nytryckta.

Men här finns också enstaka handskrifter från 400-talet. på syriska och Karschuni [skriven

med syriska bokstäver, men läses på arabiska eller gammal turkiska].

Grundandet av klostret började med den helige Samuel (f. 406) och helige Simon (f. 433)

Legenden säger att stenarna till klosterbygget hämtades av ängeln. Till de heliga

nattvardsföremålen skickade kejsaren Honorius guld och silver.

Samuels efterföljare Simon var bekant för sina övernaturliga krafter, han hade befriat den

bysantinske kejsarens dotter Theodora från demoner och kejsaren själv hade blivit botat från

en ögonsjukdom. Kejsaren Theodosius (408-450) lät bygga martyrernas kapell,

Gudsmoder/S:ta Mariakyrkan, Apostlarnas Kyrka och De Fyrtio Martyrernas Kyrka i klostret.

 Under senare perioder drabbades klostret av det persika herraväldet i området. Många

munkar mördades under denna tid och åter många flydde till Sinjar och bergen öster om

floden Tigris, där de grundade nya kloster. Trots att många andra kloster grundades förblev

namnet ”Qartmin”-klostret ihågkommen och så beskriven i kyrklig litteratur och därför bekant
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i hela Orienten, klostret sträckte sig till Sinjar (idag i syrisk-irakiska gränsen), Nsibis,

Hasankeyf och Servan Nord om Tigris.

Periodvis levde här mer än tusen munkar. År 580 sökte sig 800 munkar från Egypten hit och

byggde sig här egna celler.

 Den mest kände munken och biskopen var Gabriel (vigdes 664 till biskop). Han fortsatte

även under det muslimska arabiska herraväldet som omfattade hela detta område (efter 632)

och han ägde högt anseende även hos Kalifen Umar.69

 Den mest kände personen av dem som tillhörde Qartmin klostret var Mår Schimun d`Zeite

(d. 734).

I början av 700-talet var Qartmin biskopsstift. 1089 var Tur`Abdin delat mellan stiftet i

Qartmin och Hah. Under senare perioder förstördes området. I slutet av 1400-talet var

tatarerna här och plundrade klostret liksom hela området-taletur`Abdin.

 Den andra förstörelsen skedde i början av 1900-talet. Denna kaotiska tid för de östra delarna

av det Ottomanska riket ledde till dess förfall.

Resande besökte och skildrade Tur`Abdin området och Klostrets Gabriel Kyrkan med dess

stora stenplattor, guldmosaik och även dopfundet. 1850 residerade här en biskop.

 1870 skildrade språkforskaren Socin livet på de 14 munkar som levde då i klostret.

Dessa hade den helige Ephrem som helgon.70

I början av 1900-talet levde här endast en biskop, en munk och en nunna, klostret blev

fortfarande överfallen av muslimerna. Trots detta fann Gertrude Bell här spåren av förgången

glans.

Före Första Världskriget fick klostret periodvis ro från plundring och överfall.

1978 fanns här två munkar och ett tiotal studenter som studerade teologi.71

2) Deir ez-Zafarn-Dirisafran [Deyro d`Kurkmo, Deyro d`Mår Hananjo]

Detta periodvis stora och berömda västsyrisk- monofysitiska [ortodoxa] kloster och denne

kyrka ligger 8 km öster om Mardin. Terraskulturen med vin, mandelträd och oliver omger den

fästningsartade byggnaden av gula sandstenblockar. Därför har det sitt namn ”Det gula

klostret”.

En vattenkälla som vattnar trädgården finns där.

                                                          
69 Det turkiska namnet på klostret ”deyr-ul-Umur” kommer från denne Kalif, som utfärdade ett skyddsbrev som
gav honom rätt över alla kristna i Tur`Abdin området.
70 Efrem ”syriern”, känd i väst som kyrkofader och kyrkolärare, som levde på 300-talet. Hans verk trycktes också
i Rom.
71 Anschütz Helga, Die syrischen Christen vom Tur`Abdin, Holland 1985 132 f
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Den enda ingången leder till en bred trappa som leder vidare till ett hov med flera rum. På

Nordsidan av hovet försörjer en vattenkälla invånarna med vatten. Där finns också ett stort

mottagningsrum som leder vidare till biblioteket; bredvid det finns också två arbetsrum för

munkarna och en stor matsal och ett stort kök samt en toalett och tvättutrymmen.

I öster gränsar kyrkan till olika utrymmen i inre hovet såsom gravvalvet, där patriarker,

metropoliter, biskopar och munkar ligger begravda; därunder finns ett stort rum med stora

stenblock där en grekisk och också persisk tempel med grekiska inskrifter och persiska

solsymboler.

 Klosterkyrkan med sin fantastiska kupol är en blandning av olika stilar, här mötts byggstilen

och ornamentiken av den bysantiska, syriska och mesopotamiska byggnadskulturen.

Altarbogen är smyckat rikligt med vindruvor- och blomornamentik.

 Sista våningen leder vidare till en annan trappa som leder till en våning till, där man har en

mycket bra utsikt över bergen och dalarna runt klostret. Här ligger munkcellerna som nu

används mest av gästerna som kommer hit, speciellt under sommarmånaderna för att få andas

ut i den friska kloster luften. I Norra flygeln lever en nunna från klostret Mår Gabriel.

Även andra äldre kvinnor lever i klostret enligt nunnornas reglar även om de inte är vigda

nunnor.

Här finns också enstaka stora rum för 10-15 studenter, som tidvis fick undervisning här. Den

senaste landshövdingen stängde dock den traditionella skolan 1978, därför att syrianerna fick

enligt statliga överenskommelsen inte ha egna skolor. 1979 öppnades skolan igen och

stängdes 1981 på nytt.

 I klostret tillbringade Metropoliten Philoxenos Hanna Dolapönu sin sista tid före sin död

1969. Rabban Gebrail Allaf stationerades i Mardin. Han efterträddes av rabban Ibrahim.

1975 kom munken Ilyas Cankaya från Hapisnas tillbaka till klostret ”Deir ez-Zafaran” och

stannade kvar till sin biskopsvigning 1982. På den tiden levde här fem munkar.

 Det berömda klosterbiblioteket är huvudsakligen fyllt med nytryckta böcker från gamla

manuskript som under Första Världskriget flyttades av säkerhetsskäll till Mardin.72

 Som vallfartsort är klostret en träffpunkt för kristna såväl muslimer som turister.

1974/75 genomgick kyrkan en omfattande restaurering. Många kommer hit till klostret vid

högtiderna, för att döpa sina barn eller besöka sina dödas gravar.

 En av de viktigaste traditionerna här, som har kommit tillbaka, är den som följer den helige

Eugen, vars gravvalv finns här. Under grundmuren finns från 400- till 600-talet en romersk
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borg och ett grekiskt tempel, som är känt under namnet ”Ananias-kloster”, ”Mår Hanania”

och ”Safran-kloster”.

 Biskop Johannes av Mardin levde här år 811. Han restaurerade klostret, som på den tiden

som var ett syrisk-ortodox kloster. Tidvis levde här 80 munkar; som nämndes tidigare var

biblioteket här mycket välkänt.

 Konsten och trädgården här var också kända. Idag är det bara en liten del av dessa kvar; det

finns likheter med tre kyrkor ”Mårt Schimuni”, "Mår Gewergis" och "Mår Juhanon".

 Från 1166-1924 var Deir-ez-Zafaran patriarkens residens för den västsyrisk-ortodoxa kyrkan.

Tidvis träffades synoden här. Biskoparna och munkarna från klostret band teologiska och

historiska verk och kopierade gamla manuskript; de hade denna kunskap här, trots alla

plundringar, bränder och de många kurdiska störningar år 1516.

 På 1900-talet minskade klosterkyrkan i sitt konsthistoriska värde. Också för biblioteket

minskade intresset. För en del europeiska besökare var existensen av biblioteket obefintlig.

 Från det stora syriska biblioteket som hade böcker på 12 språk, fann Badger både år 1840 och

1848 mer än 100 manuskript, som härstammar från 1000-talet. Sachau antecknade år 1880

endast 15-20 Pergament och dessutom handskrivna böcker från 900-talet.

Senare transporterades även dessa manuskript till Diyarbakir [Amid].

 En resande träffade den då 40 år gamle patriarken Mår Ignatius Petrus IV i klostret, men

tidvis även i Jerusalem. Patriarken, tre biskopar och omkring 10 munkar levde tidvis här

under Första Världskriget.

 Engelske missionären Parry som besökte klostret och bodde några dagar där år 1890 beskrev

situationen och tillståndet i och runt klostret . Han ger en inblick i det kristna livet, den syrisk-

ortodoxa kyrkans liv. Han berättade om gästfriheten och utbildningen som fanns här.73

Uppenbarligen hade man under 1900-talet, restaurerat klostret. G. Bell och C. Preusser

berättade, att ”ornamentiken var lagt under puts”, då man restaurerade kyrkan. Altaret och

klocktornet var för moderna.

 Under första världskriget förstördes delar av klostret, tidvis var det tömt på sina invånare; alla

munkar var borta fram till år 1928 då man började renovera och ombygga vissa delar.

1923 fanns patriarkatet inte längre här. Den kyrkliga ledningen valde 1928 Homs/Syrien som

sin nya residens. Även många av kyrkfolket flydde till Syrien.
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 Deir-az-Zafarn blev ensam med sin skönhet och storhet, som traditionellt var ett centrum för

den syrisk-ortodoxa kyrkan. 1985 utbildas de flesta prästerna vid seminariet i Mosul/Irak,

sedan i Zahle/Libanon och vidare i Atschane/Libanon. År 2006 utbildas präster och munkar

huvudsakligen i ”Maareth Syidnaya”/Syrien i det nybyggda klostret och prästseminariet, nära

Damaskus/Syrien.

 Mardins kristna utvandrade från staden och den siste metropoliten dog 1969- År 2006 finns

en ny metropolit för Mardin med omnejd, Mår Filuxinos Saliba Özmen. Mår Gabriel klostret

blev ett nytt centrum för kyrkan och en träffpunkt för besökare från nära och fjärran.

3) Deir (kloster) Mår Malke

Detta kloster restaurerades av de kristna syrisk-ortodoxa/syrianerna som bodde i byarna i

närheten, efter andra världskriget och beboddes.

Klostret ligger 4 km syd om Harapali och omkring 20 km sydöst om Midyat i ”Raite” eller

”Izala”, som bildar den södra delen av Tur`Abdin. Nere vid berget av Deir Mår Malke

passerar  ”Av-i-Spi-[vita vatten]", en källflod i ”Djaghdjagh” nära Nusaybin. Där odlas

vindruvor…som omger husen och landsbygden.

 Det helige Mår Malke klostret var en vallfartsort för många kristna. Många epileptiker fördes

hit och badade 24 timmar i en brunn. Om detta berättade Carsten Niebuhr 1760.

Gertrude Bell bodde i klostret och har sett och berättat också om detta i början av 2000-talet;

hon träffade här också en biskop som berättade att klostret hade plundrats av kurder. Nu

restaureras byggnaderna delvis.

 Före 1981 bodde endast munken Shabo Bilgic från Mår Gabriel klostret och en familj här,

men de överfölls av kurder och lämnade därför klostret 1981.74

4) Deir (kloster) Mår Augen

Detta kloster ligger i Tur`Abdin omkring 30 km nordöst om Nusaybin. Tidigare levde

hundratals munkar här. Idag finns endast en kristen familj från Mirbab här. 1976 ägdes

klostret av kurder; tidvis bodde även munken Schabo Bilgic här.

 Grundandet av klostret skedde av en efterföljare till den helige Eugen (Mår Augen, d.363).

Detta kloster betraktas som moderkloster till alla klostren i Tur`Abdin.

Efter kyrkomötet i Efesos 431 till år 1505 ägdes klostret av östsyrisk-nestorianska kristna.
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 Ända fram till 1900-talet levde här en biskop, en prior och 10 munkar. Klostret har

genomgått plundringar och bränder.

Forskaren Gertrude Bell var här och skrev senare om klostrets kristna askes som pågått här i

århundraden.

Ingen resande som gick förbi passerade klostret förrän de fick mat. Även muslimska kurder

berättar gärna om gästfriheten här.75

5) Deir (Kloster) Mår Abraham

Detta kloster förväxlas ibland med Mår Abraham klostret i Midyat, men detta är felaktigt,

eftersom detta kloster finn nära berget Izala. Det framgår av syriska kyrkohistorien att klostret

grundades av Abraham från Kaschkar (d. 588).

Här fanns ett centrum för östsyriska munkväsendet. Klostret ligger omkring 40 km nordöst

om Mirab. På klostrets skola har kända personligheter gått.

 Idag finns det nästan bara ruiner kvar av både kyrkan och altarborgen. De rika ornamenten är

borta. Från kyrkoruinen syns det en annan ruin som var borg och är bekant som ”Kal`at Jedid”

(”ny borg”). En idag opasserbar väg går förbi klostret till Sideri.

Fram till Andra Världskriget fanns här vid södra randen av Tur`Abdin ett amerikanskt företag,

som sökte efter olja.

 Fram till Första Världskriget levde här i deir Mår Abraham åtta munkar och två tjänare. Den

befintliga kristna befolkningen kan idag inte längre göra något för detta kloster.76   

6) Deir (kloster) Mår Aho

Denna till största delen förstörda byggnad tillhör ett av de äldsta klostren i Tur`Abdin.

Klostret fick sitt namn efter den helige Aho, en man som var från Persien och som konverterat

till kristen tro på 500-talet.

 Detta obebodda kloster, ligger omkring 40 km sydöst om Midyat. Den kristna befolkningen i

närheten byggde inte upp klostret efter att det hade förstörts.

Idag bor en Jesidi här, en sekt som säger sig dyrka tavus, en sorts fågel.

Byggnadsstilen och arkitekturen har väckt intresse hos många.77

7) Deir (kloster) Mår Juhanon
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Detta kloster var fram till Första Världskriget bebott av en biskop, en abbot och fyra munkar.

Klostret ligger omkring 25 km norr om Nusaybin vid fjällens södra sida. Grundandet av

klostret går tillbaka till den helige Eugen.78

8) Deir (kloster) Mår Behnam

Denna klosterruin från 500- och 600-talet står vid randen av ”Deir-az-Za`farans" andra sidan

och syns endast där bergen börjar. Klostret är mest bekant genom olika handskrifter.79

9) Deir (kloster) Netapha

 Också detta kloster är liksom Mår Behnam en stenruin. Klostret grundades på 600-talet. Här

levde många munkar. Senare var detta kloster stamhus för många patriarker, metropoliter och

biskopar.

Från år 793-816 fanns här centrum för ett stift. Tidvis hade klostret ett stort bibliotek.80

10) Klostret S:t Jakob hbishojo (den fängslade) i Salhi-nära Midyat

Detta kloster byggdes omkring år 419. Klosterkyrkan byggdes senare, nämligen år 769.

Denna kyrka var en av de största och finaste kyrkorna i hela mellanöstern.81

11) Klostret aposteln Mår Adai

Bevarat från detta stora kloster finns s.k. estrangelo (syriska skrifter huggna på

sten/hällristningar) som bevisar att det fanns här munkgravar, den äldsta av dessa stenskrifter

är från år 909.82

12)  Klostret Mår Abai

Detta stora kloster byggdes på 600-talet, många munkar bodde här fram till 1800-talet. Under

denna tid levde omkring 60 munkar här.83

13) Klostret Mår Sarkis och Mår Bakos i Hah (i närheten av Midyat)

Detta kloster ligger vid byns Hah i Tur`Abdin norra sida. Även här finns det estrengelo på 12

stenar och även på kyrkans dörrar. Dessa skrifter dateras till år 1189.84
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14) Klostret Mår Barsaom i Malatya

En av de finaste kyrkorna som syriska patriarker lät bygga i närheten av Malatya år 790. Den

var patriarkens säte från 800-talet till 1300-talets slut. Här levde patriarken Mår Mikael den

store.85

15) S:t Petruskyrkan i Antiokia

Största delen av denna kyrka är inhugget i berget. Det är en av de äldsta kyrkorna som finns.

Västra delen var byggd men är idag förfallen. Bara det fina golvet är kvar av denna gamla och

viktiga kyrka.86

 Den andra stora kyrkan är aposteln Petrus kyrka som också kallas för ”al-kesyan” på arabiska

efter en kung vars son blev botad från sin sjukdom genom aposteln Petrus.

Kejsar Konstantin den store och hans mor kejsarinna Helena från Edessa byggde den om och

kyrkan förstorades och förfinades. Denna kyrka blev huvudkyrkan för Antiokias patriarker, de

höll sina stora högtider och kyrkomöten här, såsom kyrkomötet som kallades vigningsmötet

och som samlade 97 biskopar under ledning av patriarken Filaklus år 342-346.87

16) Den stora Abgarkyrkan i (Al-Riha),Urhoj, Urfa, Edessa

Denna stora, kungliga kyrka byggdes av syrianer på ruinerna av ett hedniskt tempel som

makedoniern och kungen Selukos hade byggt. Denna kyrka finns på staden östra sidan.

Aposteln Adai firade den första gudstjänsten här i närvaro av den förste kristne kungen Abgar.

Hela folket följde honom. Därför fick kyrkan namnet ”den stora Abgar kyrkan” eller

”Farukan kyrka” som betyder vår frälsare på syriska.

 Denna kungliga Abgar-kyrka betraktas som moderkyrka och är en av de första kyrkorna i

Mesopotamien.88

17) och 18) Apostlarnas Kyrka och Mår Sarkis i Edessa

När Mår Rabula, Edessas biskop (412-435) dog, efterträddes han av biskop Jahiba (435-457)

som blev känd för sina brev, skrifter och översättningar.
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Han grundade också två kyrkor i Edessa, den första var apostlarnas kyrka, den andra kyrkan

var, Mår Sarkis kyrkan.89

19) Haga Sofia Kyrka i Edessa

Kejsarinna Helena tog initiativet att låta bygga denna stora och mäktiga kyrka i sin hemstad

och såg till att det smyckades med det bästa materialet som var tillgänglig, så att den

betraktades som ett av världens underverk på den tiden då Ithalaha var biskop här (324-346).90

20) Mår Juhanon, Döpares Kyrka i Edessa

Denna kyrka byggdes på initiativ av Edessas biskop Nuna (457-471). När korsfararna kom till

Edessa år 1098 renoverades kyrkan. När muslimska trupper ockuperade staden förvandlades

denna kyrka till moské, under namnet ”Jameh ain-alzalkha”.91

21) S:ta Maria, Stora Kyrkan i Edessa

Kyrkan är en av de äldsta och största kyrkorna, den renoverades genom Athanas Barjumija,

som var från Edessa. När ”Abd-al-malek ben Mervan" var emaviternas Kalif mellan åren 685

och 705 var Athanas ansvarig för ekonomin i Egypten för Kalifatets räkning.

Han lät också bygga ett ”dophus” för att dopvatten skulle vara jämt tillgänglig.92

Andra kyrkor som fanns i Edessa är: 1) Stora Kyrkan 2) Apostlarnas Kyrka 3) S:t Thomas

Kyrka 4) S:t Mikael Kyrka 5) S:t Kozma Kyrka93 6) S:t Gevergis Kyrka 7) Faruka Kyrka 8)

S:ta Mariakyrka 9) och 10) två kyrkor till, kallade efter S:ta Maria 11) och 12) två kyrkor

kallade efter de 40 martyrerna 13) Bekännelsekyrkan 14) S:t Stefan Kyrka 15) S:t Theodores

Kyrka 16) S:t Afrems Kyrkan utanför staden.94

22) S:ta Mariakyrka i Åmid, Amed, Diyarbakir

Grundandet av denna kyrka går tillbaka till 300-talet. S:t Afrem ”syriern” (f. 282) var 18 år

gammal när han förföljdes av perserna och blev tvingat att lämna sin hemstad Nusaybin och

fly till Åmid. Han döptes här i S:ta Maria kyrkan.

                                                          
89 Ibid s 49 f
90 Ibid s 49
91 Tarrazzi De Philp, Syrians Golden Age, Aleppo/Syrien 1979 s 50
92 Ibid s 50
93 Jesu handduk som hans ansikte var avbildat på, var bevarat i denna kyrka.
94 Ibid. s 50
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Denna kyrka tjänade också som centrum för den syrisk-ortodoxa kyrkan, t.ex. år samlades

biskoparna här år 309 och tog viktiga beslut, bl. a. när de enhälligt valde Mår Jakub till biskop

för Nusaybin (Nsibis) och vigde honom.

Om kyrkans tidiga grundandet vittnar också om att bland deltagarna för konciliet i Nicaea

fanns det Mår Jakub från Nusaybin och hans medhjälpare Mår Afrem ”syriern”, Åmids

biskop Şhemun och metropoliten Yuhanna från Persien. Detta vittnar om att denna kyrka är

från 300-talet eller tidigare.95  

Andra kyrkor som fanns i Åmid/Diyarbakir är De 40 Martyrernas Kyrka som byggdes år 484

på initiativ av Åmids biskop Yuhanna Şuar-Yuhanna El-Efesi.96

Içkale kilisesi (kyrkan) byggdes troligen på 400-500-talet i bysantinsk still, skyddshelgon till

denna kyrka är okänd. Det finns vidare en källa från 1214 som berättar om att araberna

förstörde den så kallade ”stora kyrkan”.97

23) Andra kloster som fanns/finns i hemländerna

Mår Abhai klostret byggdes vid floden Eufrats högra sida nära staden Gerger efter 500-talet.

En del historiker påstår dock att den grundades i början av 900-talet. Säkert är dock att detta

kloster har givit kyrkan en patriark och 14 biskopar. Klostret användes intill 1800-talet. Än

idag finns ruinerna kvar.98

24) Mår Abraham och Mår Hobel klostret finns i närheten av Midyat. Det är ett gammalt

kloster vars altare byggdes år 763. Tre biskopar härstammade från detta kloster.

25) Abu Caleb, eller ”Fothur Malke” (syr.) ”konungars matsal”-klostret, finns i närheten av

Gerger. Detta kloster finns omnämnd mellan åren 1133-1600. År 1170 byggde patriarken

Mikael klosterkyrkan, härifrån kom 5 biskopar.99

26) Mår Eusebuno klostret i närheten av byn ”Tellada” tillhör Antiokia. Klostret byggdes av

två munkar, Mår Eusebuno/Eusebius den store och Amian, som startade en filosofisk skola

här omkring år 340. Här studerade Mår Şhemun Destune. Omkring år 409 levde här ca. 220

munkar, härifrån kom Johannes III och 3 biskopar på 900-talet.

                                                          
95 Gūnel Aziz, Tŭrk sŭryaniler tarihi, Diyarbakir 1970 s 109 f
96 Gūnel Aziz, Tǖrk Sǖryaniler Tarihi, Diyarbakir 1970 s 239
97 Ibid. s 241
98 Barsom Afrem (patr) Dolapönŭ Hanna, (övers), Berule bdhire, Kamichly/Syrien 1967 s 630
99 Ibid s 631
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27) Barid klostret, grundades av patriarken Johannes VII i närheten av Malatya, 969,

härifrån kom en patriark, en maferjono, en metropolit och 18 biskopar.

28) Mår Bahuths söner ligger i nära Kharput-[Elazig]-klostret och omnämns år 1057.

Härifrån kom fyra biskopar. Det plundrades av muslimer år 1290 och ockuperades med våld

år 1311.100

29) Klostret Fakismat-Basis i Kilikien, här levde Juhanon XII år 1108. Klostret brändes av

egyptiska soldater tre gånger under åren 1226-1279. De dödade klostrets 25 munkar. Härifrån

kommer Grigorius Metropoliten av Sis.101

30) S:ta Birbara/Barbro och Juliana klostret som grundades i Urhoj /Edessas berg; under

samma namn hade ett annat kloster grundats på 500-talet. Historikerna omnämner klostret

fram till omkring år 1191. Härifrån kom Basellios Fares, Urhoj /Edessas metropolit år

1204.102

31) Klostret d`Beth Botion, finns i Harran, här samlades synoden/biskopsmötet år 793 och

härifrån härstammade en patriark och tre biskopar fram till år 975.

32) Klostret Tell`edda, som är stor och känd och ligger i närheten av berget Semhan i västra

delen av byn Tell`edda, 20 minuters promenadväg från Antiokia. Klostret grundades av

munken Amianus som omnämns redan år 340. Här bodde bl. a. munken Eusebius som

omnämns av Teodoritus av Qurus och Johannes av Efesos. År 942 byggdes murar kring

klostret. Härifrån härstammade nio biskopar. Ruinerna finns kvar ännu idag.

33) Deyro (kloster) d`Gubo barojo, finns i Eufrats bergområde mellan Aleppo och

Mabug/Menbec. Klostret grundades i slutet av 500-talet och i början av 600-talet.

Detta kloster nämns inte efter 900-talet, men härifrån kommer 4 patriarker och 3 biskopar.

34) Deyro Dherbaz, har Mår Gevergis som skyddshelgon. Klostret ligger i närheten av

Şamişat och nämns första gången i slutet av 700-talet, sista gången i mitten på 1000-talet.
                                                          
100 Ibid s 632
101 Barsom Afrem (patr), Dolapönu Hanna (övers) Berule bdire, Kamichly 1967 s 632
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Fyra patriarker och tre biskopar kom härifrån.

35) Deyro d`hanino, kanske kan det kopplas till munken Hanino som levde här på 500-talet.

Här vigdes Petrus III till patriark år 581.

36) Deyro Daknuşyo, på berget Şhigar, omnämns i mitten av 600-talet.

Härifrån härstammade maferyono/katolikos Paulus år 722 och munken David bar Favlus.

37) Deyro d`Mår Daniel-d`Gloş (munk år 439). Klostret finns på berget Metiniye i närheten

av staden Derike-[Malikiye]/Syrien. Metropoliten av Mardin renoverade och smyckade

klostret, som det var i bruk fram till år 1230. Än idag syns delar av byggnaden i god skick.103

38) Deyro d`Dvair i Antiokia, omnämns år 1112, härifrån kom en patriark och 4 biskopar.

39) Deyro d`Mår Dimet i Claudia, nämns år 1000. Här vigdes Dionosios V år 1034.

40) Deyro d`Mår Zakai, i Kaluniki i närheten av floden Balhi är ett stort och känt kloster.

Här levde Juhanon av ”Telle” år 508 och Juhanon IV och 24 biskopar till år 954.

41) Deyro d`Mår Zakai, som också kallas för S:ta Maria klostret, finns på berget Gerger och

renoverades år 1588. Härifrån kom två biskopar.104

42) Deyro d`zuknin, ligger utanför staden Åmid/Diyarbakir. Härifrån kom Iyawannes I och

fjorton biskopar.

43) Deyro d`Sergisiye, som är kallad efter martyrerna Mår Sarkis och Bakos grundlades i

närheten av området Gubas av en munk vid namn Kiso/a från Azerbeycan år 958; renoverades

år 1001. Här undervisade bl. a. rabban Juhanon Mirvans lärjunge. Härifrån kom före 1170 en

patriark och tio biskopar.

44) Dyro d`Mår Şleymun, i närheten av d`Daluk. Härifrån syns ”Margo dhajno”-klostret; det

beboddes år 875-1000. Härifrån härstammade 13 biskopar.
                                                                                                                                                                                    
102 Ibid. s 632 f
103 Ibid s 633 f
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45) Deyro d`Sanon, nära Urhoj, nämns år 512-565. Abdalla Bakhtari förstörde det år 751.105

46) Deyro d`Mår Charbel, i Kfarşma, nämns mellan 1210 och 1600-talet. En Maferyono i

Tur`Abdin kom härifrån.

47) Deyro d`Şiro, uppkallad efter Mår Şabti, en munk som levde här på 500-talet. Klostret är

mittemot deyro d`Mår Abhai och i närheten av deyro d`Foskin i Gerger. Klostret renoverades

av Athanasios Denho, metropoliten av Urhoj /Edessa (1171-1191). Här bodde Juhanon XII

som munk och vigdes till patriark. Klostret beboddes intill 1700-talet.

48) Deyro d`Mår Şilo, kallad efter ett helgon som dog i staden Sarug/Suruc. Här samlades

två kyrkomöten år 706 och 846. Härifrån kom nio biskopar mellan åren 698-930.

49) Deyro d`Mår Şeyno, i Germaniki [Maraş]. Härifrån kom nio biskopar år 805-1110.

50) Deyro d`Slibo (korset), mellan byn Zaz och Hasankeif i Tur`Abdin. Omnämns av

historiker år 775, blev stiftscentrum för Hah-stiftet mellan åren 1089-1873.

Härifrån kom en patriark över Tur`Abdin, en maferyono/katolikos och sex biskopar.

Från mitten av 1800-talet byggdes en liten by runt omkring klostret som används ännu i dag.

51) Deyro d`Slibo, känd som deyro/kloster ”dmakhare”, ett litet kloster som byggdes i

närheten av byn Defne på vägen mot Hasankeif. Altaret byggdes år 770.

Klostret förstördes efter förra kriget och den siste munken dödades. Härifrån kom tre

biskopar.106

52) Deyro d`Mår Kuriakos, i närheten av byn Zergel i området Bişeriye, blev centrum för

stiftet från början av 1500-talet tills 1967. Inga munkar där efter 2004.107

53) Deyro d`Kenneşrin, som är kallad efter aposteln Tomas, nära Eufrats stränder mittemot

Gerablos (nära Haran/Edessa) grundades omkring år 530. Klostret var mycket känt före 900-

                                                                                                                                                                                    
104 Ibid s 635 f
105 Barsom Afrem (patr), Dolapönu Hanna (Övers), Berule bdire, Kamichly/Syrien 1967 s 636 f
106 Barsom Afrem (Patr), Dolapönu Hanna (Översättn.) Berule bdire, Kamichly/Syrien 1967 s 637 f
107 Ibid s 640
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talet. Tidvis bodde här ca. 370 munkar. Klostret brändes ner och renoverades därefter på nytt

av Diyonosios I år 822.108

54) Deyro d`Kenkart, uppkallad efter profeten Elia ligger utanför Åmid/Diyarbakir. Klostret

omnämns år 1050 och renoverades av Mikael den store år 1173 och senare av Ignatios

Şikrallah år 1730. Klostret tömdes helt på 1900-talet. Idag finns där en by som heter

”Karakilise” (svarta kyrkan, turk.).109

55) Deyro d`Kube, vid Urhoj bergets norra del av klostret Kuzmo grundades i början av 500-

talet. Bakhtaris son, en muslimsk ledare, förstörde det år 751; härifrån kom tre biskopar före

873.

56) Deyro d`Kasliud, nära Germaniki/Maraş, härifrån kom fyra biskopar, mellan åren 1100

och 1200.

57) Deyro d`Mår Gevergis, väster om Mardin, smyckades av diakonen Abu Ali på 1200-

talet.

58) Deyro d`Mår Gevergis, nära byn Şagab, söder om Mardin. Metropoliten av Mardin

Juhanon lät smycka det i mitten av 1200-talet. Klostret beboddes intill år 1332. En biskop

kom härifrån.

59) Deyro d`Gogel, kallades också Gogai, byggdes i början av 600-talet. På dess grund

byggdes deyro d`Abrohom Keşkerojo ("nestorianen"). Sedan tog syrianerna över klostret i

början av 1900-talet, precis som man gjorde med deyro d`Mår Juhanon Tayoyo ”muslimen”

efter att de stod tomt. Klostren renoverades. Klostret ligger nära Mår Eugin-klostret.

60) Deyro d`Kvibat, nära Masista i Kilikien nämns år 1208. Härifrån kom två patriarker,

Ignatios IV år 1282 och Mikael II år 1312. Här tog Filluksin emot patriarkatet 1389.

61) Deyro d`Mariba, en byn som ligger i Harranområdet. Härifrån kom två biskopar på 900-

talet.

                                                          
108 Ibid s 640 f
109 Ibid s 641
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62) Deyro d`Madenhoje, (österlänningar) på Urhoj/Edessaberget, byggdes på 400-talet.

Dumitiana, en grek från Militini, förföljde munkarna och dödade omkring 400 av dem år 600,

eftersom de hade andra teologiska åsikter. Härifrån kom 11 biskopar. Klostret beboddes intill

1300-talet.

63) Deyro d`Mår Malke, nära Antiokia. Här översatte Athanasios II filosofiska skrifter till

syriska på 700-talet.

64) Deyro d`Mår Muşe ”Kuşoyo” på berget Metenna i Nabakområdet grundades i början på

600-talet och renoverades år 1559. Det blev centrum för biskopsstiftet på 1400-talet.

Härifrån kom två patriarker och tjugo biskopar. 1832 togs klostret ifrån den syrisk-ortodoxa

kyrkan med våld.

65) Deyro d`Mår Ahrun, i det heliga berget nära Militini byggdes av Mår Ahrun, en munk

från Srug/Suruc år 389. Härifrån kom 6 biskopar, mellan 1088 och 1289.110

66) Deyro d`Yoldath Aloho/S:ta Maria, eller dihidoye nukhroye ("främmande munkar", syr.

). På Urhoj /Edessaberget, och deyro d`Nafşotho; nämns av munken ”Zukninoyo” år 251.

Härifrån kom en patriark och en del biskopar före 1300-talet.

67) Deyro d`Mår Jakub Malfono/lärare (syr) eller deyro d`Nafşotho, på Urhojs berg södra

sida grundades på 500-talet, omnämns av Juhanon av Efesos år 519, renoverades av Juhanon

av Srug/Suruc, som vigdes senare till Maferyono/Katolikos, 1164. Bebodd till år 1233.

68) Deyro d`Mår Juhanon d`Urotoje år 590. Härifrån kom tre biskopar, den mest kände av

dem är Juhanon av Efesos.

69) Deyro d`Mår Juhanon-dnirab-dnisar, som klosterföreståndare omnämns fader Gevergi

år 563-569. Klostret var nära Mardin och kallas nu för Kiziltepe.

70) Deyro d`Hobel , är nu en by och tillhör staden Siirt/Turkiet, klostret finns troligen inte kvar.
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71) Deyro d`Eliyo, här finns mest jordbruksmark, därför kallas den på turkiska çiftlik, ligger

på slätten av Mardins berg, kyrkan här är Mår Eliyo.111

En del kända kloster i Syrien

1) Deyro d`Esfulos, som kallas ”Fagimto” nära staden Rişajno/Rasilajn i Gozarto. Klostret

grundades på 500-talet. Härifrån kom två patriarker och 11 biskopar. Förstördes före år 1203.

2) Deyro d`Mår Osib, bkafro dbirto, i Ufamjaområdet. Grundades och omnämndes år 535.

3) Deyro d`Mår Basus, nära Harom mellan Ufamja och staden Homs grundades på initiativ

av ledaren och ”syrianen” Petrus bar Yavsef från Homs omkring år 489. Hundra år efter

grundandet levde 6300 munkar där. Klostret beboddes ända till år 830. Härifrån kom tre

biskopar.112

4) Deyro d`Tarhilo, grundades på 600-talet, det ligger nära Aleppo. Porten är känd som

”Trah IL” (syr. "Guds port"). Här studerade Tomas Heraklojo. Härifrån kom två patriarker

och femton biskopar. Efter år 975 finns inga uppgifter om detta kloster.113

5) Deyro d`Amuda, i staden Kaluniki på Eufrats vänstra sida. Kejsarinna Theodora lät

renovera och utsmycka det år 548. Klostret bereddes av munkar år 635. Härifrån kom en

patriark och 10 biskopar.

6) Deyro d`Kador, eller Kajder, ett av Rişajnos kloster omnämns på 600-talet. Härifrån kom

prästen Tomas, som var historiker år 636. Munkarna här flyttade senare till Amudaklostret.114

7) Deyro d`Karkaftho, mellan Rişajno och Magdal i övre Gozarto [område i Syrien].

Grundaren är Mår Şemun. Klostret blev känt i början av 800-talet. Härifrån kom sex

biskopar.115

                                                                                                                                                                                    
110 Barsom Afrem (Patr), Dolapönu Hanna (Övers), Berule bdire, Kamichly/Syrien 1967 s 641 ff
111 Barsom Afrem, (Patr) Dolapönu Hanna (Överst), Berule bdire, Kamichly/Syrien 1967 s 646
112 Ibid. s 631 f
113 Barsom Afrem (Patr), Dolapönu Hanna (Överst), Berule bdire, Kamichly/Syrien 1967 s 633
114 Ibid s 638 f
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Nybyggda kloster i Syrien

1) Nya klostret och prästseminariet S:t Efraim i Ma`arret Saidnaya, norr om Damaskus

har särskilt stor betydelse eftersom utbildningen av prästerskapet under de kommande åren är

grundläggande för kyrkans framtid. Välsignelsen och den officiella invigningen av

prästseminariet Mor Efraim skedde den 13-14 september 1996, fyra år efter att marken hade

införskaffats. Exakt tre år senare, den 14 september 1999, invigdes även den imponerande

angränsande kyrkan av patriarken. Kyrkan vigdes åt S:t Petrus och Paulus.

Munkkloster har alltid spelat en viktig kulturell roll i den syrisk-ortodoxa kyrkans historia.

Biskopen i Jazirah och Euphratprovinsen, Mor Ostathios Mattai Rohom, lät bygga ett stort

kloster med ett andligt rekreationscenter och mycket fint nygammal arkitektur.

2) Maria klostret i Telwardiyat, väster om Hassekeh, invigdes den 15 augusti 2000.116

Det finns säkert fler kloster i Syrien som antingen är idag ruiner, eller har varit kyrkor men

som på senare tid omvandlats till kloster, som p.g.a. tids- och platsbegränsning inte finns med

i denna uppsats.

Några kända kloster i Irak

1) Deyro d`Mår Behnam, som också kallas deyro d`Gubo ligger i staden Mosul.

Grundades i början av 500-talet. Härifrån kom två maferyone/katolikos och sju biskopar. År

1839 övertogs det av dem som konverterade till katolicismen. Klostret är bebott än idag.117

2) Deyro d`Mår Matai, grundades i slutet av 400-talet och blev centrum för biskopsstiftet i

området intill våra dagar. Härifrån kom två patriarker, sex maferyone/katolikos och 33

biskopar.118

                                                                                                                                                                                    
115 Ibid s 640
116 Brock P. Sebastian, Den Dolda Pärlan Volym III, Rom/Italien 2001 s 91
117 Barsom Afrem (Patr), Dolapönu Hanna (Övers), Berule bdire, Kamichly/Syrien 1967 s 633
118 Ibid s 642
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3) Deyro d`Mhallak, Mår Sarkis, byggdes på 500-talet på berget ”Sahjo” (törstig, syr.)

mellan Balad och Şigar väster om Mosul. Härifrån kom en maferyono och biskopar åren

1167-1345.119

Syrisk-ortodox-syrianernas kloster i Egypten

S:ta Maria kyrkan i Kairo, och klostret i Iskiti öknen (Wadi al-Nathrun), byggdes på

500-talet. Det finns en teori om att den syrianske affärsmannen Marutha från Tegrit/Irak köpte

byggnaderna på 600-talet och skänkte dem till syrianska munkar. År 1084 levde här 70.

Klostret beboddes av munkar intill 1700-talet. Idag bor i detta före detta syrisk-ortodoxa

kloster egyptiska/koptiska munkar.120

Syrisk-ortodoxa kloster och kyrkor i Israel/Palestina

1) Maria Magdalena klostret i Jerusalem, ligger nära Amudaporten. Detta gamla kloster

omnämns år 1000 och var ett centrum för biskopsstiftet. År 1235 fanns här omkr. sjuttio

munkar. Härifrån kom fyra biskopar. Muslimerna övertog det med våld och med hjälp av

”Mamalek” (muslimska härskare) på 1400-talet och byggde det om till en moskéskola under

namnet ”Miymuniye”. Spår av bildkonsten syntes ända fram till mitten av 1900-talet.

2) Deyro d`Mår Markus Evangelisten, och S:ta Maria, i Jerusalem, som också är känd

som ”syrianernas kloster” är ett mycket gammalt kloster, som troligen byggdes på 500 eller

600-talet. Detta bevisas också genom utgrävningar som gjordes 1940, där man hittade skrifter

och inskriptioner på estrengelojo. Klostret är från år 1472 intill våra dagar ett centrum för

biskopsstiftet. Klostret har haft eget tryckeri. Klostret har ett rikt och gammalt bibliotek som

har ca 350 manuskript.121

3) S:t Roumanus i Maioma, nära Gaza.

4) Klostret av Subiba i chorembe nära Jeriko.

5) Adass-konvent.

6) S:t Tomas klostret.

                                                          
119 Ibid s 644
120 Ibid. s 636
121 Barsom Afrem (Patr), Dolapönu Hanna (Överst) Berule bdire, Kamichly/Syrien 1967 s 643
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7) S:t Johanneskonvent i Jordandalen.

8) Mårt/S:t a Maria, syrisk-ortodoxa kyrkan i Betlehem.

I Uppståndelsens kyrka har syrisk-ortodoxa kyrkan ett kapell (Nikodemus och Josef av

Arimethea). I Födelsekyrkan i Betlehem har syrisk-ortodoxa kyrkan ett altare vid platsen där

Jesus föddes. I S:ta Maria, Jesu Moders Gravkyrka under olivberget har syrisk-ortodoxa

kyrkan ett altare.122

Syrisk-ortodoxa kloster och kyrkor i Libanon

Enligt Christine Chaillot, författaren till boken, The Syrian Orthodox Church of Antioch and

All the East, (Geneva 1998) fanns det i Libanon 1996 omkring 30 000 syrisk-ortodoxa

trosbekännare, nio kyrkor och tio tjänstgörande präster. Kyrkan var organiserad enligt

följande:

Söndagsskola, scoutkår, ungdomsförbund, kvinnoförbund, grundskola, gymnasieskola och

högskola.

1918 bildades ett biskopsstift för både Syrien och Libanon, med sitt residens i staden

Homs/Syrien under Metropoliten Mar Severius Afrem Barsom. Två år senare hamnade

Libanon under franskt mandat framtill 1943. 1921 fick syrisk-ortodoxa kristna från Kilikien

sin tillflykt och fristad här. 1922 besökte patriark Elias III Beirut. Under denna tid var Afrem

Barsom metropolit där. Han valdes senare (1933) till patriark. Stiftet i Beirut, Damaskus och

Zahle fick Mar Juhanna Kandur som metropolit, med säte i Musaytbeh, S:t Peter och Paul

kyrkan och en skola grundades där.

1950 valdes en ny biskop för Libanon (Beirut, Zahle, Berget Libanon och Tripoli) och för

syrisk-ortodoxa minoriteten i Damaskus. Han hette Mar Severius Jacob. Han valdes till

patriark 1957 under namnet Ignatius Jacob III. Han flyttade patriarkatet från Homs till

Damaskus 1959. Samma år valdes en ny biskop för Libanon, Mar Dionysius Behnam Jijawi.

 Sedan 1965 är Mar Athanasius Afrem Barsoum ansvarig för biskopsstiftet i Libanon.

 Biskopen residerar i Musaytbeh/Beirut, med S:t Petrus och Paulus kyrkan, stiftskansli och

skola. Det finns även andra kyrkor i stiftet. I Ashrafiye grundades en ny kyrka 1993, som bär

S:t Afrems namn.

Från 1980 tillhörde Zahle biskopsstiftet i Beirut och hade två kyrkor (S:t Georgis 1925) och

en skola som startades 1934. Det andra biskopsstiftet i Libanon, är det som ligger i Libanons
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bergområde. Det bildades 1973 av Mar Ignatius Jacob III. 1981 ordinerades fader George

Saliba som biskop i detta stift. Han är aktiv i Mellanösterns kyrkokonferens. 1983 grundade

han S:t Jacob av Sarug, kyrkan med stiftskansli i Bushriye i närheten av Beirut. Idag lever

majoriteten av de syrisk-ortodoxa i stiftet i Libanons bergområde.

På berget A`ajaltoun lever 400 familjer. Här finns det S:t Gabriel kyrka och ett syrisktortodox

center för aktiviteter, speciellt för ungdomar. Centret för föräldralösa barn bildades i

Adana/Turkiet 1919 och flyttades till Beirut 1923 och 1968 till Atshaneh berget nära Beirut.

Biskop Philoxenus Matta Shamoun är föreståndare för hemmet för pojkar och hemmet för

äldre människor. Men även nunnor (S:t Jacob Baradeus orden) har sin retreatplats här.123

 Jag har försökt beskriva de mest kända klostren och kyrkor och var de ligger geografiskt i

provinsen Mardin och området Tur`Abdin, och tagit upp ett mindre antal kloster och de mest

kända kyrkor som finns i övriga delar i mindre Asien som idag kallas för Turkiet.

Jag har också tagit upp de mest kända klostren och kyrkor, men långtifrån alla som finns i

Syrien, Irak, Libanon, Egypten och Israel/Palestina.

 3.2. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS INSTITUTIONER OCH

STIFTELSER I INDIEN

Innan jag beskriver syrisk-ortodoxa kyrkans institutioner och stiftelser i Indien, vill jag ge ett

kort historiskt tillbakablick om kyrkans bildande och utveckling här.

 Den indiska kristna kyrkans historia börjar med första århundradets mitt, då Aposteln Tomas

kom till Milibar på den Indiska sydkusten. Han predikade där och bildade den första kristna

församlingen. Detta framgår ur de historiska dokument som skrevs och är från olika

tidsperioder. Aposteln stannade här i tre år och predikade och lärde folket kristendomen och

berättade och förkunnade om Jesus Kristus. Många tog emot det kristna.

År 75 föll aposteln i händerna på folk som vägrade att ta emot kristendomen. De dödade

honom i Milapor nära Madras och han blev därmed en av de första kristna martyrerna.

 Från den tiden har Indiska kyrkan såsom andra östländer accepterat den Apostoliska stolen i

Antiokia, det syrisk-ortodoxa patriarkatet.

                                                                                                                                                                                    
122 Koriah Yacoub ”karkenny”, The syrian-orthodox church in the holy land, Jerusalem 1976 s 61
123 Chaillot Christine, The Syrian Orthodox Church of Antioch…Geneva 1998 s 62 ff
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 På 400-talet stagnerade och minskade kyrkan innan biskopen Yusuf (Josef) och den

kanaanesiske affärsmannen Tomas från Edessa/Urhoj kom tillsammans hit år 345 med några

präster, diakoner och en grupp syrianer på 400 personer.

 Indiska kyrkan fick nytt liv och Apostoliska stolen i Antiokia ombesörjde och stödde kyrkan i

Indien genom att viga biskopar och ledare som behövdes för att utveckla kyrkan. Tack vare

sitt sociala arbete bland befolkningen fick kyrkan beröm och förtroende från de lokala

härskarna, som stödde kyrkans folk i deras sociala arbete.

 Portugiserna ockuperade Indien år 1594. De började förfölja den syrisk-ortodoxa

befolkningen och att tvinga den att konvertera till katolicismen.

Men befolkningen protesterade mot orättvisorna och tvångskonverteringen och gjorde uppror,

vilket ledde till att ockupanterna inte tillät någon ledare från kyrkan i Antiokia att komma till

Indien, för att klippa av de band som fanns mellan Antiokia och Indien. Allt detta pågick i ca.

150 år.

 När holländarna kom till Indien och fick herraväldet där kastade de ut portugiserna och

återinrättade banden mellan kyrkan i Indien och Antiokia. Alla fick fritt utöva sin tro.124   

 År 1665 sände patriarken/Jerusalems metropolit på begäran av den syrisk-ortodoxa

befolkningen i Indien, Grigorius Abdulcelil från Musul/Irak till Indien, för att verka som

patriarkens ambassadör för kyrkliga angelägenheter där. Tack vare honom fick kyrkan nytt liv

och utvecklade den syrisk-ortodoxa tro, dogmatiken, språk och traditioner.

 När biskopen avled, skickade kyrkan i Indien en delegation till patriarken av Antiokia,

Abdulmesih I (Messias tjänare) som då p.g.a. förföljelser residerade i klostret Mor Hanonyo-

deyro d`Zafaran i Mardin/Turkiet. Delegationen framförde den apostoliska stolen i Antiokia

Indiska kyrkans fortsatta lydnad och dessutom önskemål om att patriarken skulle sända

kyrkoledare till Indien. Synoden tog upp den här frågan och beslöt att sända

maferyono/katolikos Mor Baselius Yalda från Karakoş/Irak och biskopen Mor Iya Wannes

Hidayettullah och några munkar till Indien. Efter en kort period avled maferyono och

biskopen Iya Wannes efterträdde honom. Efter ett hårt arbete för kyrkan förstärkte han

Indiska kyrkans band med patriarkatet i Antiokia ända till våra dagar. Befolkningen kallade

honom för ”Tomas II ”.

 På 1900-talet, när maferyono/katolikos ämbetet av Tagrit/Irak avskaffades, funderade några

kyrkoledare i Indien, att det vore bra om man inrättade detta ämbete i Indien istället. Därför

delades kyrkan 1912 i två grupper. Den ena ville utan villkor vara kvar under Antiokias

syrisk-ortodoxa patriarkatets beskydd och lydnad, den andra gruppen ville också visserligen
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lyda under samma patriarkat, men ville ha långtgående självständighet. Därför delades

kyrkan.

 1931 reste dåvarande patriark Elias III till Indien för att skapa fred, men tyvärr lyckades detta

inte fullt eftersom patriarken avled och begravdes där (som första patriark i Indien).

Patriarken Afrem I försökte att förmedla, patriarken Jakob III likaså, och kyrkomötet,

återinrättade och godkände Mor Baseliu Georgis och maferyanatet/katolikosämbetet i Indien.

Detta togs emot med glädje från motståndsgruppen men maferyono avled kort efter

godkännandet (1964) och båda grupperna enades om att de vill ha en maferyono/katolikos.

Synoden beslöt under ledningen av patriarken att tillgodose denna begäran och därför beslöt

patriarken och synoden att göra ett Apostoliskt besök (genomfördes maj 1964).125

Efter de officiella besöken hos presidenten och de övriga Indiska statens ledare och kyrkliga

ledarna och efter deltagandet i ceremonin ”första grundstenens inmurning” för byggandet av

de första syrisk-ortodoxa kyrkobyggandena fortsatte patriarken till delstaten Kerala.126

Patriarken bemöttes av en bilkortege av 1500 bilar och ca. 300 000 människor,

maferyono/katolikos kandidaten Mor Temateos Eugen, biskopar och ca. 1000 präster,

munkar, nunnor och tusentals diakoner, då han onsdagen den 20/5/1964 kom till delstaten

Kerala, och kom till patriarkala kyrkan i Umullur (patriarken Elias II avled och begravdes här;

15 februari varje år samlas minst 20 000 människor här för att be).127

Patriarken viger Maferyono/katolikos och proklamerar freden i syrisk-ortodoxa kyrkan

Fredagen den 22/5 1964 firades den heliga eukaristin/mässan och i närvaro av tusentals

människor vigdes maferyono/katolikos med titeln Mor Baselius Eugen I. Han läste

trosbekännelsen och syrisk-ortodoxa kyrkans trosdogmer och lovade att hålla sig till dessa

dogmer och att lyda patriarken av Antiokia, den nuvarande och de som kommer efter honom

så länge han lever.128

Kyrkan i Indien är delat på 10 biskopsstift, fördelat enligt nedan:

Stift, Biskop, Antal kyrkor:

Kutim, Mar Iyawannes Mette, 170

                                                                                                                                                                                    
124 Şemun Saliba, Dolapönu Hanna, Apostolisk besök av Patr. Jacob III till Indien, Mardin/Turk. 1965 s 13 ff
125 Şemun Saliba, Dolapönu H, Apostolisk besök av Patriark, Jakob III till Indien, Mardin/Turk. 1965 s 14 ff
126 Ibid. s 42
127 Şemun Saliba, Dolapönu H, Apostoliska besök av patriark Jakob III till Indien, Mardin/Turk. 1965 s 52
128 Ibid s 54
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Kendenat, Mar Filliksinos Bulus, 85

Enkamali, Mar Grigorius Georgis, 90

Kucin, vakant, 82

Kanaaneerna, Mar Iklemis Ibrahim, 35

Nirnem, Mar Diyonosios Tuma, 115

Tombon, Mar Filliksinos Daniel, 135

Köylun, Mar Kurilos Mette, 184

Milibar, Mar Istataos Bitris, 85

Norra Indien, Mar Ethanasiyos Mette, 25

*Antal kloster för munkar och nunnor och de kyrkor som är direkt under patriarkatet är 33.

*Det fanns 85 teologistuderande vid teologiska fakulteten, som studerar bl. a. följande språk:

syriska/arameiska, engelska och milialam, ett lokalt indisk språk.129

*Skolor som har maferyanatet/katolikos ämbetet, som huvudman:

Gymnasieskolor: a) Mar Diyanosiyos i Kutim b) Mar Grigoriyos i Tirulla c) Mar Valikare i

Malankara (syriska/arameiska) d) Mar Grigorios i Tambon e) Mar Tuma i Kertikepli f) Mar

Diyonosios Gevergis i Kundara g) Mar Diyonosios Gevergis i Budasiri h) Elmetropolit i

Badagtite i) Mar Bulus i Varor.

*Lärarehögskolor, i städerna: a) Mavilikarada b) Kulensiride c) Vadakara.

*Gymnasieskolor som bedrivs som stiftelser som styrs med egna styrelser:

a) S:ta-Jungfru Maria i Manigret b) S:ta-Jungfru Maria i Nirnem c) Mar Diyonosios i

Kumenkulem d) Mar Grigorios i Nidumbasiri e) Mar Filluksinos i Mahatra f) Larisi i Baratut,

g) Mar Gevergis i Kibatur h) Mar Istefanos i Batmaburan i) Mar Bitris och Bulus i Kulenşir j)

S:ta-Jungfru Maria i Arakunem k) Mar Ignatios i Kanira Metten l) Mar Baselios i

Kumenkalum m) Mar Grigorios i Kurubadi.

*Gymnasieskolor endast för pojkar: Mar Tuma i Karapnaru, Mar Tuma i Tutakaru, Mar

Grigorios i Bambadi, Mar Tuma i Ranni, Mar Yuhanna i Vedakara.

*Gymnasieskolor för flickor: S:ta Maria i Adur, i Cankuvenim, och i Kutim.

*Universitet och fakulteter:
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Namn, Ämnen, Stad/ort:

Maferyono/katolikos-fakultetet, Fysik/Kemi, Batnamatina

Mar Athanasios, Fysik/Kemi, Kutenenkalin

Mar Athanasios, Teknik, Kutenenkalin

Mar Baselios, Litteraturvetenskap, Kutim

Mar Bitris och Bulus, Matematik/Vård, Kulensiri

Mar Grigorios, Litteraturvetenskap, Kutarkara

Mar Tuma, Litteraturvetenskap, Ranni

Mar Istefanos, Litteraturvetenskap, Butarli

Gymnasielärarehögskolan, fakultetet Batnaburnun (berget)

*Grundskolor, Antal elever, Söndagsskolor, Antal barn:

 60, 15000, 800, 5000

*OBS! [Uppgifterna är ungefärliga, och inte exakta, och är från 1965].130

* Syrisk-ortodoxa kyrkans medlemmars föreningar och organisationer i Indien:

 a) Missionsföreningar b) rödakorsföreningen, bildades 1925 c) Österns förening, som sysslar

med mission, hem för föräldralösa barn m.m. d) Kanaaniernas förening e) Nunavirföreningen

ligger i Norra Indien och sysslar med hem för föräldralösa barn, sjukhus m.m.

Ovannämnda föreningarna har hittills hjälpt tusentals människor, av dessa har hittills ca.

30 000 tagit emot Kristus och konverterat till kristen tro.

• Sjukhus och kliniker

a) S:ta-Jungfru Maria sjukhuset i Manirgatta

b)  ” i Brurda

c) Kabite sjukhuset

d) Mar Diyonosios Ceren sjukhuset i Kankarada

e) Mineturam sjukhuset i Ranni

f) Omsorgsklinik sjukhuset i Bankurda

• Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund i Indien:

• Pojkföreningar med 50 000 medlemmar.
                                                                                                                                                                                    
129 Ibid s 180
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• Flickföreningar med 35 000 medlemmar.

• Studentkårer vid universitet och fakulteter, 21 studentkårer.

• Syrisk-ortodoxa kyrkans media i Indien:

* Maferyanatets/katolikosämbetets egen tidskrift (1 gång/mån)

* Tidskrift för hela kyrkan i Indien (1 gång/vecka)

* Kyrkans ungdoms tidskrift (1 gång/mån).

• Tidningar:

”Meleye Mamurama” dagstidning, ägs av en syrisk-ortodox familj ”Mamin Mable” och är

den mest ansedda och sålda tidningen i delstaten Kerala/Indien.131

3.3. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS INSTITUTIONER OCH

STIFTELSER I MELLANEUROPA

Syrisk-ortodoxa kyrkan har funnits i Mellaneuropa sedan början av 1970-talet, men

medlemmar av denna kyrka har funnits i Mellan- och Nordeuropa sedan 1960-talet i

framförallt Tyskland och Sverige. Syrisk-ortodoxa kyrkan i Mellaneuropa bildades som

biskopsstift 1977 när biskopsmötet beslutade detta efter begäran från församlingarna i

Mellaneuropa.

Det nybildade biskopsstiftet omfattade Tyskland, Holland, Schweiz, Österrike, Belgien och

Frankrike. Rabban Yeşuh Çicek utsågs att leda det nybildade stiftet. Yeşuh Çicek (d. 2005)

vigdes som metropolit med namnet Julius i Hengelo/Holland den 24/6/1979, av patriarken av

Antiokia och Hela Östern, Mar Ignatios Jakob III (d. 1980).

Idag är Tyskland ett eget stift, Schweiz och Österrike ett stift, Belgien och Frankrike ett stift

och Holland ett stift.

Ett stort arbete väntade den nyvigde biskopen med att organisera församlingarna, se till att

stadgar utarbetades för både stiftet och församlingarna, ordna möten för att välja eller i början

utse kyrkoråd/styrelse i varje församling och slutligen välja en stiftsstyrelse etc.

När biskopsstiftet bildades hade det inte något stiftskansli, S:t Johannes syrisk-ortodoxa kyrka

i Hengelo/Holland fungerade som centrum för stiftet fram till 1981.

                                                                                                                                                                                    
130 Şemun Saliba, Dolapönu H, Apostolisk besök av Patriark Jakob III till Indien, Mardin/Turk. 1965 s 181 f
131 Şemun Saliba, Dolapönu H, Apostolisk besök av Patriark Jakob III till Indien, Mardin/Turk. 1965 s 183 f
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1981 köpte Ärkebiskopen Y. Çicek ett kloster, som tillhört en katolsk kommunitet i Losser-

Glane/Holland vid gränsen till Tyskland. Dit förlades stiftets kansli och centrum för hela

kyrkan i Mellaneuropa, klostret kallades efter den store och kände teologen [känd även i väst]

Mar Afrem ”Efraim syriern” som levde på 300-talet. Samma år vigdes 10 munkar och 7

nunnor som skulle bo i detta kloster, var och en i sin munk- respektive nunnoavdelning.

Klostret var i behov av ytterligare byggnader för kulturell och religiös verksamhet. Därför

byggdes ”Hanna Dolapönu” [metropolit av Mardin/Turkiet, känd teolog och filosof, d. 1969],

salonglokalen 1983. En kyrkogård på klostrets mark byggdes samma år.

Nybyggnaderna som skulle inrymma ett tryckeri för att trycka syriska/arameiska böcker. Det

byggdes och startades 1985 med namnet Bar Ibroyo [maferyono/katolikos, känd och

respekterad historiker även utanför kyrkan, läkare m.m., som levde på 1300-talet]. Tryckeri

och förlag har hittills givit ut tusentals böcker, som sprids till alla länder där det finns en

syriansk befolkning.

1994 byggdes en stor kyrka (S:ta Maria) för att tillgodose behovet som uppstår när många

samlades i klostret vid begravningar och andra kyrkliga storhelger.132

Sedan bildandet av detta stift i Mellaneuropa 1977 har dess första metropolit Julius Yeşuh C.

och syrianerna lyckats köpa tre kloster och bygga sextio kyrkor i Mellaneuropa, som finns på

följande lista.

Holland: 10 kyrkor och ett kloster (Mar Afrem, 1981).

Belgien: 3 kyrkor i Bryssel.

Tyskland: 28 kyrkor och ett kloster (Mar Jakob Malfhono-lärare, d`Srog/Suruc, 1996).

Schweiz: Ett kloster (Mar Eugen, 1996).

Frankrike: En kyrka.

Österrike: En kyrka.133

                                                          
132 Syrisch-orthodoxen Diözese von Mitteleuropa, Kolo Suryoyo, Holland, nr 139/ 2003 s 84 ff
133 Syrisch orthodoxen Diözese von Mitteleuropa, Kolo Suryoyo, Holland, nr 139/2003 s 82 ff
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Lista över kyrkor: Kyrka, Stad, Land, Präst:134

1) S:t. Johanon Hengelo Holland Fr. Gabriel Kaya

2) S:t.a. Maria, -”- -”- Fr. Barsavmo Dogan

3) S:t. Jacob Srug Enschede -”- Fr. Favlus Akman

4) S:t. Kuriakos -”- -”- Fr. Samuel Esen

5) S:t. Şemund`Zeite Oldenzall -”- Fr. Hanna Basut

6) S:t. Ign. Nurono Rijs -”- Fr. Ilyas Basmaci

7) S:t. Amsterdam -”- Fr. Siman M Elyas

8) Sta. Maria -”- -”- Fr. Samuel Abdullah

S:t. Eugen klostret i Schweiz och Österrike leds (2005) av ärkebiskop M. Diyonios Isa

Gūrbūz

9) S:t. Eugen klostret. Mellingen Schweiz Fr. Hanna Kanalga

10) S:t. -”- Lucarno. -”- Fr. Ibrahim Unal

11) S:t. -”- Unterenfelden -” - Fr. Kerim Asmar

12) S:t. -”- Amriswil. -”- Fr. Shabo Isik

13) S:t. Efrem Wien Österrike Fr. Emanuel Aydin

14) S:t. - ”- -”- Fr. Sami Ugal

15) S:t. Hzozoel Bryssel Belgien Fr. Abdulmesih Gunel

16) S:ta. Maria -”- -”- Fr. Hanna Acar

17) S:t. Johannes Bryssel Belgien Fr. Saari Aydin

18) S:t. Liege Belgien Fr. Efrem Demir

19) S:ta. Maria Paris Frankrike Fr. Yakup Aydin

20) S:t. Mar Jakob av Sarug/Suruc kloster i Warburg/Tyskland, Biskopsstiftet (vakant)

21) S:t. Ludwigsburg Tyskland Fr. Abdullahad K. Afrem

                                                          
134 De här uppgifterna gäller t o m år 2000, det innebär att kyrkor som byggdes eller nyvigda präster, finns inte
med i denna lista. De som har bytt ort efter år 2000, kan ha felaktig adress.
Jag har inte heller kunnat få fram namn på alla kyrkor, p.g.a. tidsbrist, kyrkorna är invigda efter ett helgon,
martyr eller S: ta Maria.
Syrisk-ortodoxa kyrkan i Mellaneuropa är nu (2006) utan stiftsbiskop, då den Metropolit som ledde det stora
stiftet gick hastigt bort år 2005.(Synoden utser en ny efter september 2006).
Klostren och kyrkorna fortsätter med sin andliga verksamhet med bön, sociala verksamhet, undervisning av
elever i studiecirklar och söndagsskolor etc.
Syrianerna i Mellaneuropa är organiserade i olika lokala föreningar som har en paraplyorganisation som heter
”Suryoyo/Arameer föreningarnas förbund”, som har lokala föreningar i nästan varje samhälle där några
syrianska familjer bor, de här föreningarnas verksamhet består av kultur aktiviteter såsom folkdanser, ordna
familjär kultur fester, fotboll, föreläsningar-föredrag, syrisk/arameisk språk undervisning och kyrkliga
psalmhymner, kristendomskunskaps undervisning som bedrivs av kyrkan ibland i föreningslokalen om kyrkan
saknar egna lokaler, och söndagsskola för barn.
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22) S:t. Hamburg -”- Fr. Aziz Aslan

23) S:t. -”- -”- Fr. Hanna Can

24) S:t. -”- -”- Fr. Isa Aykurt

25) S:t. Johannes Rheda/Wiedenbruck -”- Fr. Aziz Esen

26) S:t. Memmingen. -”- Fr Favlus K. Aslan

27) S:t. Göppingen -”- Fr. Habib Önder

28) S:t. -”- -”- Fr. Melke Teber

29) S:t. Aho Paderborn -”- Fr. Ibrahim A. Araz

30) S:t. Augsburg -”- Fr. Aho Bulut

31) S:t.  -”- -”- Fr .Gabriel Tezel

32) S:ta. Maria -”- -”- Fr. Lahdo Bilgic

33) S:t. Leimen -”- Fr. Aziz Can

34) S:t Eugen Harsewinkel -”- Fr. Danho Bulut

35) S:t. Maria Gutersloch -”- Fr. Ibrahim Gök

36) S:t. -”- -”- Fr. Isa Acar

37) S:t. Stefanos -”- -”- Fr. Suleyman Aydin

38) S:t Worms -”- Fr. Ibrahim Özkaya

39) S:t. Worms H. Heim -”- Fr. Şemun Kurt

40) S:t Gabriel Kirchardt -”- Fr Isa Demir

41) S:t. Pohlheim -”- Fr. Iskender K. Kaplan

42) St. Barsom Giesen-Pohlheim -”- Fr. Kenan Budak

43) S:t. Giesen -”- Fr. Melke Aydin

44) S:t.  Kreuzwertheim -”- Fr. Kerim Toksoy

45) S:t. Eshjo Gronau/Westf. -”- Fr. Lahdo Özkaya.

46) S:t. Berlin -”- Fr. Ilyas Tozman

47) S:t. Berlin -”- Fr. Numan Guney

48) S:t. Jakob d`Srug -”- -”- Fr. Juhanon Teber

49) S:t. Pfulendorf -”- Fr. Isa Garib

50) S:t. Petrus & Paulus Köln -”- Fr. Numan Dag

51) S:t. Herne -”- Fr. Samuel Gūmūş

52) S:t. Juhanon d`kfone Delmenhorst -”- Fr. Şemun C. Eker

53) S:t. Bebra -”- Fr. Yakup Doganay
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54) S:t. Niederroden -”- Fr. Yusuf Dursun

55) S:t. Wiesbaden -”- Fr. Sabri Şahin

56) S:t. Heilbronn-Kirchhausen -”- Fr. Sefer Demirdg

57) S:t. Ganderkesse -”- Fr. Suleyman Celik

58) S:t. Malke Delbruck -”- Fr. Şemun Demir

59) S:t. Bad Villbel -”- Fr. Tuma Bilen

60) S:t. Füssen -”- Fr. Yavno Cebe

61) S:t. Gevergis Ahlen/Westfallen -”- Fr. Yusuf Harman135

3.4. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS INSTITUTIONER OCH

STIFTELSER I ÖVRIGA VÄRLDEN

Först tänkte jag börja med syrisk-ortodoxa kyrkan i Nordamerika.

Syrisk-ortodoxa kyrkan i Nordamerika daterar sitt grundande till början av 1900-talet. I och

med emigrationen från det ottomanska Turkiet (Diyarbaker, Kharput, Mardin och Tur`Abdin)

kom de första emigranterna och bosatte sig först i New Jersey, Massachusetts, Rhode Island,

Detroit och i provinsen Quebec, Kanada.

1907 var Hanna Koorie en plikttrogen och tillförlittlig minister i New Jersey. 1927 var första

kyrkan iordningsställd i Väst New York, i New Jersey

 1949 anlände den första syrisk-ortodoxa biskopen, metropoliten Mar Athanasius Yeshue

Samuel (d. 1995), till USA. 1958 var en katedral belägen i Hackensack. 1994 flyttades

katedralen till Teaneck, New Jersey. 1980 flyttades ärkebiskops residens till Lodi, New

Jersey. 1996 flyttade ärkestiftets kansli till Teaneck. Under åren har många nya församlingar

bildats i både USA och Kanada.

1995 delades Nordamerikas ärkestift till tre patriarkaliska vikariat, en för östra USA med 13

församlingar, en för västra USA med 6 församlingar och det tredje i Kanada med 6

församlingar. Varje patriarkalisk vikariat administreras av en ärkebiskop. Mar Klemes Eugen

Kaplan lever i Los Angeles, Mar Kyrillos Afrem Karim i New Jersey och Mar Timotheos

Afrem Aboodi i Kanada. Det finns också en speciell Malankara (Indien), ett syrisktortodox

ärkestift som etablerats för Nordamerika med Mar Nicolas Zakarias som residerar i Nyack,

New York, som betjänar syrisk-ortodoxa som kom från Indien.

                                                          
135 Eugene Kaplan (Ärkebiskop), Directory of the prelates and priests…Burbank/ USA 2000 s 17 ff
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Den första kyrkan skaffades på västkusten i Los Angeles 1966. I Kanada redan 1952 i

Sherbrooke. I New Jersey finns på Fairleigh Dickinson Universitet i Teaneck en etablerad

klass, ett program för undervisning av syriska studier. En av uppgifterna har varit att skapa

och översätta liturgiska och andra förrättningsböcker till engelska.

Direktionen inkluderade också skapandet av en WebSite som sattes upp under namnet

www.SyrianOrthodoxChurch.Org. Kyrkoböneböckerna är översatta från flera språk inklusive

syriska, arabiska, turkiska och engelska. Regionalt i Nordamerika finns det 25 församlingar

som betjänas av 23 präster, kyrkan har numera över 35000 medlemmar.

I ärkestiftet finns det flera informationsblad, nyhetsbrev el. dyl.

Syd Amerika- Brasilien: Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika etablerades före Första

Världskriget. Församlingar finns i Brasilien/San Paolo, men också i Campo Grande och Belo

Horizonte med en präst som betjänar omkring 700 syrisk-ortodoxa familjer, utöver de flera

tusen brasilianare som konverterat till den syrisk-ortodoxa kyrkan.

Argentina: Kyrkan här har 4 församlingar, en i La Plata, en i Buenos Aires, en tredje i Frias,

och den fjärde i Cordoba. De 4 församlingarna med 700 familjer betjänas av 4 munkpräster.

Chile: här lever 70 familjer, ingen kyrka, en präst kommer på besök.

Australien: Syrisk-ortodoxa kyrkan här bildades för över 30 år sedan, som tillfällig biskop

för Australien bidrog från 1998 nuvarande patriarken Mar Zakka I Iwas, så att två kyrkor

kunde öppnas, en i Sydney och en i Melbourne. Patriarken invigde fyra kyrkor till, två i

Sydney, en i Melbourne, och en i Perth. Här lever omkr. 600 familjer, som kommer från

Mellanöstern, de ber på syriska, arabiska och engelska.136

3.5. SYRISK-ORTODOXA KYRKANS INSTITUTIONER OCH

STIFTELSER I SVERIGE

Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige etablerades som kyrka 1970, då den första syrisk-ortodoxe

prästen kom hit, trots att medlemmarna av denna kyrka kom hit redan 1966-67. Den stora

flyktingvågen av syrianer kom hit till Sverige 1975-76, då tusentals flyttade till Sverige.

Bland flyktingarna fanns flera präster som så småningom bildade flera församlingar på olika

håll i Sverige. Storstockholm/Södertälje blev ett centrum för kyrkan och där bildades den

första kyrkan. 1977 beslutade synoden på begäran av prästrådet och församlingsstyrelserna att

                                                          
136 Chaillot, Christine The syrian-orthodox church…Geneva 1998 s 74 ff
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bilda ett ärkestift för Skandinavien och England, vars första ärkebiskop var Mar Timotheos

Afrem Aboodi (nu i Kanada), som senare 1986 lämnade Sverige. 1987 vigdes Mar Julius

Shabo till ärkebiskop för stiftet, som senare delades 1996 till två stift, den ena leds av Mar

Julius Abdullahad Shabo och den andra av Mar Dioscoros Benyamen Atas; båda två har sina

stiftskanslier i Södertälje/Stockholm. De leder omkring 44 församlingar (22 var) med lika

många präster (utöver de pensionerade).

Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige har egna kyrkobyggnader/lokaler i följande orter:

Stockholm 2, Botkyrka-Norsborg 2, Tumba 1, Södertälje 3, Västerås 2, Eskilstuna 1, Örebro

1, Norrköping 4, Linköping 1, Motala 1, Jönköping 1, Göteborg 3.137

Syrisk-Ortodoxa Kyrkan i Sverige. Lista över församlingar, präster och tjänsteort.

Ärkebiskop Mar Dioscoros Benyamen Ataş: Patriarkaliska ställföreträdarskapet i Sv.

Församling, Präst, Stad:

1) S:t. Afrem Cor Episkopos Josef Ataş Södertälje.

2) S:t. Touma Cor Episkopos Klimis A Alsamani Södertälje.

3) S:t. Petrus & Paulus Cor Episkopos Chabo Alkhoury Botkyrka.

4) S:ta Maria Cor Episkopos Nihmattala Dabag Spånga/Stockholm.

5) S:t. Matta Rabban Paulus Tuza Flemingsberg/ -”-

6) S:t. Georgis Cor Episkopos Suleyman Wannes Linköping

7) S:t. Koriakos (vikarie) Cor Episkopos Melke Y. Kass David Västerås

8) S:ta. Maria Fader Jakob Kasselia Örebro.

9) S:ta. Maria Fader Mette Morad Norrköping.

10) S:t. Koriakos Fader Josef Dag Norrköping

11) S:t. Georgis Cor Episkopos Suleyman Wannes Motala

12) S:t.a Maria Cor Episkopos Aho Kass Afram Jönköping

13) S:t. Dimet Cor Episkopos Toma Sofia Jönköping

14) S:t. Shemun d`Zeite Rabban Muse Gurgun & Isa Oygur Jönköping

15) S:t. Petrus & Paulus Cor Episkopos Abdo Cicek Trollhättan

16) S:t. Juhanon Cor Episkopos Abdo Cicek Göteborg.

17) S:t. Adaj & Abaj Rabban Afrem Lahdo Skövde.

18) S:ta. Maria Cor Episkopos Aho K. Afram Växjö

19) S:t. Georgis Cor Episkopos Suleyman Wannes Malmö

                                                          
137 Wannes Suleyman, C- uppsats "Syrisk-ort-kyrkan…" Linköping 2004 s 30 ff
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20) S:t. Koriakos Cor Episkopos Melke Y. Kass David Enköping

21) S:ta. Maria Cor Episkopos Aho K. Afram Landskrona

22) S:t Georgis Cor Episkopos Suleyman Wannes Mjölby

Det finns dessutom små grupper i Eslöv, Kristianstad, Kumla, Hallsberg, Uppsala, Borås,

Nyköping, Uppsala. En präst som bor i närheten besöker dessa grupper och håller den heliga

eukaristin.

Lista över Präster som är pensionerade eller inte har en församling, som håller mässa

där det behövs:

Cor Episkop. Simon Barsavme, Fr. Yakob Damar, Cor Episk. Gabriel Aydin, Fr. Josef Said

Fr. Abdulmassih Toma, Fr. Yahkub Ishak, Fr. Yacoub Touma, Rabban Rabola Some

Fr. Maravge Akyuz

Fr. Toma Issa, Rabban Mikael Öz.

Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Lista över församlingar, präster och tjänsteort.

Ärkebiskop Mar Julius Abdullahad Shabo. Ärkestiftet för Sv. och Skandinavien.

Församling; Präst; Stad:

1) S:t. Jakob Cor Episkopos Gabriel Barqasho Södertälje

2) S:t. Gabriel Cor Episkopos Yusuf Çiçek Södertälje

3) S:t. Georgis Fader George Chachan Botkyrka

4) S:t. Petrus & Paulus Cor Episkopos Mounir Barbar Spånga/Stockholm

5) S:t. Fader Barsavmo Acar Tensta/Stockholm

6) S:ta. Maria Cor Episkopos Naaman Oussi Tumba

7) S:t. Eliyo Fader Moris Elias Västerås

8) S:t. Fader Ablahad Dag Örebro

9) S:t. Koriakos Cor Episkopos Betrus Abada Norrköping

10) S:ta. Maria Rabban George Gharzani Norrköping

11) S:t. Touma Cor Episkopos Betrus Abada Linköping

12) S:ta. Maria Fader George Melki Linköping, Motala, Mjölby

13) S:t. Fader Barsavm Zeren Jönköping

14) S:t. Fader Matta (Nazir) Korkis Jönköping

15) S:t. Malki Fader Kerim Sydby Göteborg/Trollhättan
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16) S:t. Cor Episkopos Fatrus Ay Göteborg

17) S:t. Gabriel Fader Abrohom (Gares) Gulten Göteborg

18) S:t. Rabban Jouziph Elia Skövde

19) S:t. Cor Episkopos Mousa Hanna Eskilstuna

20) S:t. Fader Abdulahat Kara Nässjö

21) S:t. Fader Bassil Zakaria Märsta

22) S:t. Cor Episkopos Fatrus Ay Borås

Syrisk-ortodoxa kyrkan är organiserad enligt följande:

Kyrkan leds av två ärkebiskopar, som har var sitt prästråd och centralstyrelse (numera

stiftsstyrelse) med ledamöter från olika församlingar i Sverige, som väljs vartannat år,

stiftsstyrelsen samlar dock generalförsamlingen till årsmöte varje år.

Ärkebiskoparna, khourbiskoparna (bitr. biskop) och prästerna leder den andliga verksamheten

såsom kristendomsundervisningen, förvaltningen av sakramenten.

Ärkebiskopen har till uppgift att först och främst förvalta sakramenten, leda prästerna och

stödja dem i deras arbete, och samla dem till ömsesidiga informations- och rådgivningsmöten,

leda stiftet, besöka olika församlingar, viga präster, diakoner, etc.

Enligt Samfundets stadgar § 1.3.1.” Prästerskapet skall ansvara för samfundets religiösa

frågor och spridningen av den syrisk-ortodoxa kyrkans lära".138

Lokala Styrelsen, ”Att handha församlingsangelägenhet enligt samfundets stadgar.

Att verka för församlingens utveckling samt att tillvarata medlemmars intressen".139

Centralstyrelsen/Stiftsstyrelsen har till uppgift att vara till stöd för församlingsstyrelserna,

att informera om olika projekt och om olika statliga bidrag som utgår till trossamfunden,

samt vid förfrågan och behov ingripa vid eventuella konflikter mellan präst och styrelsen,

tillsammans med ärkebiskopen eller i början med uppdrag av densamma försöka medla

mellan parterna. ”Generalförsamlingen med dess centralstyrelse ansvarar för ledningen och

administrationen av samfundet.”140

Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige har en styrelse för varje församling.

Kvinnokommiteer finns i de flesta församlingar och har till uppgift att arbetar med

omsorgsverksamhet såsom hembesök, sjukbesök, insamling av medel till de fattiga och

behövande i "hemländerna".

                                                          
138 Centralstyrelsen, stadgar, 2004 § 1.3.1 s 3
139 Ibid., § 2.5.1.1, 2.5.1.2 s 5
140 Centralstyrelsen, Stadgar, 2004 § 1.3.3, 1.3.4, s 3
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Syrianska hjälpfonden är en ideell förening som samlar medel för fattiga och behövande i

”hemländerna”, den startades av kyrkan, men har en egen organisation, med styrelse etc.141

Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdom (Soku) § 3.1 ”Att utifrån en kristen grundsyn, samla

ungdomar i tron och kunskapen om den syrisk-ortodoxa kyrkan.142

Centralstyrelsen/stiftsstyrelsens bildande och utveckling

Syrisk-ortodoxa kyrkans centralstyrelse bildades under 1970-talets andra hälft, trots att de

lokala styrelsernas representanter träffades tidigare och diskuterade de gemensamma frågorna

som rörde alla församlingar. Organisationen av de lokala styrelserna skedde alltså först under

1970-talets andra hälft.143Centralstyrelsen väljs av generalförsamlingens representanter som

kommer från olika lokala församlingar och träffas minst en gång om året vid årsmötet. I §

1.2.4. sägs, att ”Representanter från de lokala församlingarna bildar en generalförsamling som

leds av centralstyrelsen".144

I stadgarna för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige beskrivs organiseringen av centralstyrelsen

och strukturen av den, där står bl. a. om åliggande i punkt 4.9.4. enligt följande:

§ 4.9.4.1 Att förberedda dagordningen som skall behandlas av Gf.

§ 4.9.4.5 Att verkställa av Gf fattade beslut.

§ 4.9.4.11 Att kontrollera församlingsstyrelsernas verkställighet av Gf`s beslut.

§ 4.9.4.12 Att iaktta de lokala församlingarnas årsmöte enligt stadgarna.

I § 4.9.2.1 Centralstyrelsen väljs för en mandatperiod på två år145

Under åren som gått har följande personer varit ordförande för centralstyrelsen:

Elias Halef, George Alkhoury, Benjamin Kartal, Halef Halef, och Johan Melke Michel.

Nuvarande (2006) centralstyrelse/stiftsstyrelse består av följande personer:

Johan Melke Michel, ordförande

Sabri Altunkaynak, viceordförande

Erdas Salci (Hawşo), sekreterare
                                                          
141 Syrianska hjälpfonden, Stadgar, 1988
142 SOKU, Stadgar, 2005 § 3.1. s 1
143 Wannes (fader) Sűleyman egna anteckningar
144 Centralstyrelsen, Stadgar 2004 § 1.2.4. s 3
145 Det förhindrar dock inte att en person kan sitta i centralstyrelsen flera perioder i rad, vilket har varit fallet för
många av ledamöterna i centralstyrelsen, men även för ledamöterna i de lokala styrelserna/kyrkoråden. T.ex. var
ordföranden för centralstyrelsen åren 90-96 samma person, och åren 98-01 samma.
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Yilmaz Bisse, Kassör

Övriga ledamöter, fem ledamöter

 Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdom med förkortningen SOKU bildande och utveckling

Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdom bildades officiellt 1996-10-05 vid ett centralstyrelsemöte i

S:t Georgis kyrkas lokaler i Linköping.

Det hela började så här: Fader Süleyman Wannes som representerade syrisk-ortodoxa kyrkan

i dåvarande Frikyrkliga studieförbundets FS (nu BILDA studieförbund.) förbundsstyrelse

läste handlingarna inför förbundsstyrelsesammanträden och såg gång på gång de handlingar

som handlade om de olika frikyrkornas ungdomsförbund och deras verksamhet. Han tyckte att

det var dags att bilda ett ungdomsförbund även för syrisk-ortodoxa kyrkans unga. Därför

föreslog han vid generalförsamlingens möte 1995 att ett ungdomsförbund skulle grundas.

Förslaget bifölls av ledamöterna och fader Süleyman fick uppdraget att samla material och

information för att kunna förverkliga förslaget. Detta och en del praktiska saker bl.a. att

förankra idéen bland församlingarnas ungdomar pågick under åren 1995 -1996.

Vid centralstyrelsemötet i S:ta Mariakyrkan i Örebro 1996-06-22 beslöt styrelsen bl a.

§ 7 ”Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsesammanträde förverkliga bildandet av

ungdomsförbundet. Varje styrelseledamot i GF uppdragits att vid nästa styrelsesammanträde

dess lokalförsamling skall representeras av en eller flera ungdoms representanter samt,

förteckning över den lokala ungdomsstyrelsen i respektive lokala församlingen.

Som arbetskommitté för detta utsågs:

Johan Melke-Michel, Fr. Suleyman Demir (Wannes), Sabri Altunkaynak”.146

Vid centralstyrelsemötet i S:t Georgis kyrka i Linköping 1996-10-05 beslutades bl. a.

§ 15 ”Till Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbunds interimsstyrelse valdes följande

personer: Ordf. Maria Danho, v. ordf. Fehmi Demir, Sekr. Suheyla Sever, Kassör. Robert

Atmaca,

Kontaktm. Daniel Cicek. Övr. ledamöter: Johan M. Michel, Sabri Altunkaynak och en

representant från S:t Georgis värdförsamlingen`”.147

Sedan bildandet har SOKU bedrivit flera aktiviteter bland syrianska ungdomar, bl. a.

Körtävling och Bibel-frågetävling: Kyrkokörer och ungdomar från många lokala

församlingar tävlar och flera hundra samlas på festen som äger rum senare på kvällen.

                                                                                                                                                                                    
Enligt § 4.9.1.1.består Centralstyrelsen av 9 ledamöter, 7 ordinarie och 2 suppleanter. Ibid. § 4.9.4. s 13
146 Centralstyrelseprotokoll § 7 Örebro 96-06-22
147 Centralstyrelseprotokoll § 15 Linköping 96-10-05
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Dessa arrangemang återkommer varje år och arrangeras av lokala SOKU föreningar.

Dessutom anordnar SOKU Sverige veckoslutskurser, föredrag om olika ämnen, som är

viktiga för ungdomarna (religiösa, men även sociala och samhälliga frågor).

Förberedelserna är i fullgång inför 10 årsjubileum sista helgen i september 2006.

4.  SYRISK-ORTODOXA KYRKANS MEDLEMMARS

CIVILA/PROFANA ORGANISATIONER
4.1. SYRIANSKA RIKSFÖRBUNDET

 Syrianska riksförbundet i Sverige bildades 22 januari 1978148

SRFs målsättning är:

 a) Syrianska riksförbundet, som är en fristående demokratisk organisation, har till uppgift att

tillvarata syrianska folkets intressen i etniska, kulturella, språkliga och sociala frågor samt att

verka som en samfälld ungdomskulturs och idrotts intresseorganisation bland syrianerna.

Vidare är förbundet intresseorganisation bland syrianerna.

Vidare är förbundet intresseorganisation för syrianer, att uppnå jämställdhet och rättvisa samt

att förstärka de kulturella relationerna mellan syrianer och svenskar.

a) att representera syrianerna i Sverige.

b) att föra fram och lösa de problem, som angår alla syrianer i Sverige.

c) att skapa solidaritet mellan förbundets medlemmar till förmån för deras effektiva funktion,

för anskaffandet av lokaler och för en bredare representation av syrianerna.

d) Tillhandahålla utgivning av informationsbroschyrer och publicering av egen tidning.149

Syrianska riksförbundet har givit ut en egen månadstidning som heter ”Bahro Suryoyo”

och har 2006 startat en egen satellit tv-kanal som heter ”Suryoyo TV”

Syrianska riksförbundet har 27 medlemsföreningar samt följande sektioner och kommiteer:

Ungdomssektionen SUF, Kvinnokommiten och medlemskap i ”Syriac universal Alliance”150

(SUA) som bildades 14-16/7/1983 i New Jersey USA och består av Syrianska organisationer

från hela världen. SUAs uppgift bl.a. att på ett internationellt plan föra fram syrianernas

problem och behov samt kämpa för deras rättigheter. Kontakta de länder där de söker asyl.

Syrianska riksförbundet har arrangerat många aktiviteter under åren som varit bl. a.

• Sommarläger för ungdomar.
                                                          
148 Bahro Suryoyo, 1988 s 2 Södertälje
149 Syrianska riksförbundet, Stadgar, (nya) § 2
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• Fotbollsturneringar.

• Tennisturneringar.

• Anordnat föredrag om syrianernas historia, språk och kultur.

SRF medverkade i bildandet (18/4/2003) av SNS (Syrianska nätverket i Sverige).

Förbundets första ordf. Sabri Şengűl. Nuv (2006) ordf. är Gabriel Malki, kansliet är i

Södertälje.151

4.2. ASSYRISKA RIKSFÖRBUNDET

Assyriska riksförbundet bildades 1977 av syrianer som kallar sig för assyrier och som hade

bildad en förening med det namnet i början av 1970-talet i Södertälje.

I assyriska riksförbundets stadgar sägs bl.a.

ARS skall försvara sitt historiska namn och den etniska benämningen assyrier.

ARS skall arbeta för att bevara språket och utveckla den assyriska kulturen.

ARS skall arbeta för att få till stånd fria för- och grundskolor…där det assyriska språket

undervisas.

ARS skall främja demokrati, jämlikhet och jämställdhet mellan könen.

ARS skall främja ungdomsverksamheten, så att ungdomar deltar aktivt i samhällslivet.

ARS ger ut tidskriften Hujådå, som är månatlig, -kulturell, -nyhets-och informationstidning.

ARS skall verka för assyriernas integration på europeisk nivå. Ars skall verka för att

folkmordet på assyrierna skall bli erkänt på en internationell nivå.152

Assyriska riksförbundet har arrangerat sommarläger för ungdomar, har arrangerat

fotbollsturneringar, folkdanstävlingar, föredrag om historia, språk, kultur etc.

När det gäller namnkonflikten som blåste upp 1976 och den assyriska nationalitetstanken

skriver Bengt Knutsson i sin bok Assur eller Aram? Sida 91: ”Assyrier och syrianer i Sverige”

 Konflikt: ”assyrisk identitet, normalt förknippad med nestorianer, utsträcktes till att omfatta

jakobiter [syrisk-ortodoxa] och blir i Sverige en intern jakobitisk maktkamp.”153

Syrianerna har valt namnet ”syrian” för att på svenska ha en identitetsbeteckning som

markerar klar åtskillnad från ordet ”syrier” trots att man är medveten att i fråga om språket

som kallas syriska och i fråga om kyrkan som kallas för syrisk-ortodoxa kyrkan är mindre

kontroversiell än som nationell beteckning som är upptaget. Knutsson menar vidare:
                                                                                                                                                                                    
150 Bahro Suryoyo,1988 s 2 Södertälje
151 Wannes (fader) Sűleymans egna anteckningar
152 Assyriska riksf. Stadgar, § 2 från 3/2/2006
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 ”Vi får inte glömma att man ser på sig själv som en `nation` har man funnit ordet `syrier`

olämpligt. Man pekar med rätta på att `syrier` idag i det allmänna medvetandet förknippas

med en person från den arabisktalande republiken Syrien".154

Knutsson konstaterar vidare när det gäller identiteten och Sverige-syrianernas

nationalitetsmodell: Arameisk kristen identitet fullt ut, dvs. de tre faktorer som: språk,

religion/konfession och nationalism…” identiteten är arameisk-kristen fullt ut".155

4.3. SYRIANSKA AKADEMIKERNAS FÖRBUND

Syrianska akademikernas förbund bildades av syrianska akademiker i början av 1990-talet.

Syrianska akademikernas förbunds mål beskrivs enligt följande:

1- Sökandet efter den syrianska-arameiska kulturen och dess främjande.

2- Arbeta för att ge ut en tidskrift med namnet ARAM.

3- Arbeta för en renässans och utveckling av det syrianska-arameiska språket.

4- Arbeta för att hålla föredrag om den Syrianska kulturen.

5- Sträva efter att skapa en Syriansk teater.

6- Insamlandet av dokument som berör det Syrianska folket.

7- Studera Syrianernas nutida förhållanden och geografiska placeringen.

8- Firandet av de sociala, kulturella och nationella högtider som har med den Syrianska

kulturen och traditionen att göra.

9- Anordna internationell kongress kring temat syriansk kultur.156

Syrianska akademikernas förbund ger ut tidskriften ARAM med två nummer per år,

Tidskriften skrivs på svenska, engelska, syrianska och arabiska och behandlar ämnen som

historia, språk, arkeologi, kort sagt allt som rör det arameiska-syrianska kulturarvet och

historia.  Det finns även ett annat studentnätverk som heter, Syrianska Student Nätverket.

4.4 SUROYO TV

Suroyo TV startade sina testsändningar i juli 2004, och de första programmen efter några

månader. Den sänds via satellit, och kan ses i 82 länder. Suroyo TV har sina lokaler i

                                                                                                                                                                                    
153 Knutsson Bengt, Assur eller Aram, Linköping 1982 s 91
154 Ibid. s 93
155 Ibid. s 94
156 Syrianska akademikernas förbund, Aram, Stockholm 1993 s 6
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Södertälje, huvudspråket är syrianska, men även öst-syriska dvs. kaldeiska, arabiska och en

del program på svenska. Huvudman för Suroyo TV är Babylon Media Förening.157

4.5. SURYOYO TV

Suryoyo TV är just nu (2006) i början av sina testsändningar, men troligen kommer

invigningen och programsändningarna till hösten (augusti). Suryoyo TV kommer att sända

främst på syrianska, men det kommer att förekomma även andra språk såsom svenska,

arabiska och turkiska. Huvudman för Suryoyo TV är syrianska organisationerna i Sverige.158

5. Sammanfattning

Det främsta syftet med denna uppsats har varit att beskriva den syrisk-ortodoxa kyrkans

stiftelser och organisationer, medlemmars civila organisering, och profana organisationer.

Kap.1 inledning, syfte, frågeställningar, avgränsningar, forskningsläget, källmaterial, metod.

När jag började med detta arbete visste jag vad jag gav mig in på, men ju mer jag kom in i

olika organisationer i olika länder upptäckte jag att jag skulle vilja skriva ännu mera om just

det ämnet eller den organisationen, men man är begränsat av tid- och sidutrymme.

Att det var ett brett område visste jag, men att det var så omfattande, var svårt för mig att

föreställa sig i förväg, därför måste jag säga att det blev kortare än vad jag hade tänkt mig att

skriva om t.ex. syrisk-ortodoxa kyrkans centralstyrelse/stiftsstyrelse, syrisk-ortodoxa kyrkans

ungdomsförbund SOKU och deras aktiviteter och planer, och även lite mera om syrianska

riksförbundets ungdomsförbund SUF, syrianska nätverket i Sverige SNS och ”Syriac

Universal Alliance” SUA och de båda satellitkanalerna, Suroyo och Suryoyo TV.

Kap. 2 börjar med en kort bakgrund om Syrisk-ortodoxa kyrkans grundande i Antiokia år 37

och om grundaren Aposteln Petrus som grundade sitt biskopsdöme där.

Sedan om de andra Apostlarna som följde efter p.g.a. förföljelserna i Jerusalem, efter Stefanos

martyrdöd (den förste kände kristne martyren) omkr. år 34. Om Antiokias befolkning på den

                                                          
157 Wannes Sűleyman egna anteckningar
158 Ibid.
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tiden och stadens betydelse som östromersk provinshuvudstad, där för första gången kunde

Apostlarna kalla sig för kristna, enligt Apostlagärningarna kap.11:19-20.

Jag har skrivit lite kort om det språk som används i syrisk-ortodoxa kyrkan och som också

användes i Antiokia av den första kristna kyrkan där, om kyrkans teologi i mycket korta

sammandrag, t.ex. om de tre ekumeniska kyrkomötena och den fjärde som delade kyrkan.

Kyrkomötet i Nicea år 325 ”Den Niceanska Trosbekännelsen” fastslog Jesus Gudomlighet.

Att han inte är skapad som Arius, en präst i Alexandria och hans anhängare, påstod.

Det andra kyrkomötet i Konstantinopel år 381 som fördömde arianer och fastslog

trosbekännelsen från Nicea fastslog också den helige Andes Gudomliga väsen inom

treenigheten, man diskuterade också Nestorius två naturslära (gr. diofysitism). Nestorius

menade att: Man måste hålla Jesu mänskliga och Gudomliga naturer isär, han betonade Jesu

mänsklighet och menade att Jesu mor Maria har fött människan Jesus, därför kan hon inte

kallas för ”Gudsmoder”. Mot detta var Cyrillos av Alexandrias ennaturslära (gr. monofysit),

han menade att:

Jesu mänskliga och Gudomliga naturer är oupplösligt förenade, därför bör Jungfru Maria

kallas för Gudaföderska (gr. Theotokos).

Det tredje ekumeniska kyrkomötet ägde rum i Efesos år 431. Vid detta möte diskuterades och

förkastades Nestorius tvånaturslära, och att Jungfru Maria skulle kallas för Gudaföderska.

Han avsattes (som patriark i Konstantinopel) och landsförvisades till Egypten.

Påven Leo av Rom var inte närvarande vid mötet, hans delegater protesterade mot beslutet,

men utan framgång, därför ogiltigförklarade han mötet.

Kyrkomötet i Kalcedon år 451: Detta mötes beslut blev definitivt den främsta orsaken till

kyrkosplittringen; visserligen hade Nestorius tes om tvånatursläran förkastats redan vid

kyrkomötet i Efesos år 431 och 449. När kejsaren Theodosios dog fruktade hans efterträdare

Marcinianos politiska faror p.g.a. alexandrinska kyrkans seger. Därför kallade han till ett nytt

kyrkomöte, som också var påve Leos önskemål. Majoriteten delade Dioscoros av Alexandrias

uppfattning om ennatursläran, dvs. den mänskliga och den Gudomliga naturen förenades i

Kristus till en enhet, en natur, vilket påtvingades mötesdeltagarna efter påtryckningar från

påven Leo och kejsaren. Ett annat beslut  ”Två naturer i en person, utan sammanblandning

eller förvandling, men oupplösligt och oskiljaktigt förenade”. Nestorius tes om tvånatursläran

förkastades också.

Efter detta möte delades den enade kyrkan till två, kalcedoniska, hela den västliga ortodoxa

och katolska kyrkan, och icke-kalcedoniska, hela den östra, orientaliska kyrkan, som syrisk-

ortodoxa, koptisk-ortodoxa, etiopisk-ortodoxa och armenisk-ortodoxa kyrkorna, som
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avvisar beteckningen ”monofysit” och vill använda sig av icke-kalcedonisk eller ”miafysit”.

Jag har också kort skrivit om besluten i de andra icke ekumeniska kyrkomöten t.ex. den i

Konstantinopel år 553, som fördömde Origines tanke om att ”alla människors frälsning vid

tidsslutet, andra mötet där år 680-681, om att Jesus har två viljor ”den Gudomliga och

Mänskliga”.

Nicea 787 om ikonanvändandet i både kyrkan och hemmet som kejsaren Leo III hade

förbjudit år 726 av fruktan för islams; kyrkan var tvungen att ge en teologisk förklaring som

Johannes av Damaskus (675-749) förklarade i termerna:

 ”Enligt GT var Gud osynlig och ogripbar, därför varje försök av människan att avbilda

Honom var en avgudabild”. Johannes av Damaskus tolkade att NT tillåter användning av

bilder och ikoner vid bön i kyrkan eller hemmet, han förklarar så här:

 ”Om den osynlige och ogripbare, blev synlig och gripbar i Jesus, så går också att avbilda den

synlige och gripbare Gud, som tog mänsklig gestalt i Jesus”. Johannes hänvisar också till

Hebr. 1:3 ”Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen…”

och 2 Kor 3:18 ”Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas

till denna härlighet som kommer från Herren, Anden”.

 Jag har också beskrivit den syrisk-ortodoxa kyrkans dogmer i sammandrag.

Dessa dogmer börjar med rubrik ”Vi tror” mellan citat tecken, de här dogmerna är ingalunda

alla eller långtifrån kompletta, men en introduktion i syrisk-ortodoxa kyrkans tro och dogmer.

 Kapitel 3 handlar om syrisk-ortodoxa kyrkans institutioner och stiftelser i både

”hemländerna”, men även i Indien, Europa, Nord- och Syd Amerika, Australien och Sverige.

Jag har beskrivit de kyrkor, kloster som finns kvar eller är som ruiner, men kända, i sydöstra

Turkiet i ett distrikt som heter ”Tur`Abdin" (syr. Gudtjänarnas berg), som ligger i provinsen

Mardin, nära den turkisk-syriska gränsen, där många tusen syrianer bodde fram till 1960-talet.

Nu är det kanske 15 000 kvar i hela det området som en gång hade syrianskt majoritet.

Jag har bara skrivit lite, några få ord om varje syriansk by, lite av varje kloster eller kyrka,

trots att det finns väldigt mycket som man gärna skulle vilja skriva om, om tillräckligt

utrymme och tid fanns till förfogande. Jag har ändå bara skrivit om kyrkor och kloster i ett

begränsat geografiskt område, och tagit några få, de mest kända kyrkor och klostren utanför

ovannämnda distrikt, dvs. Mardindistriktet, med koncentration på området Tur`Abdin.

 Jag har också beskrivit de institutioner som finns, under kyrkans direkta huvudmannaskap

eller som finansieras och leds av stiftelser som kyrkans medlemmar bedriver själva.



70

Speciellt utrymme har givits till syrisk-ortodoxa kyrkan i Indien, av den enkla anledningen,

nämligen att detta land är så stort, och att det finns nästan lika många syrisk-ortodoxa kyrkor

och medlemmar (över 2 miljoner) som i alla andra länder tillsammans.

Kap. 4 har jag redan berört på sidan 66. Jag var tvungen att ge en kort introduktion, och en

liten överblick över deras ungdomsverksamhet, syrisk-ortodoxa kyrkans medlemmars

civila/profana organisationerna, eftersom varken tiden eller utrymmet räckte till.

 När det gäller Mellaneuropa och Sverige, har jag bara berört en liten del av vad jag skulle

vilja skriva om, jag hoppas kunna få möjligheten att få skriva lite mera om kristendomens

vagga, och syrisk-ortodoxa kyrkans kärnområden, Antiokia, Edessa, Amed, Mardin och hela

Tur`Abdin distriktet, där den föddes, utvecklades, för att senare tvingas fly ifrån, men också

skriva mera om ankomsten och utvecklingen i Sverige.

När det gäller intervjuerna jag gjorde med representanterna för de olika organisationernas

företrädare, finns de under rubriken ”Käll- och Litteratur - Otryckta källor”.

Jag har använt vissa bokstäver i samma ord på två olika sätt, t.ex. Mår (syr. S:t) står Mar i

vissa böcker.

När det gäller de årtal jag har i uppsatsen, om det inte står f. Kr. är det alltid e. Kr.
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