
Finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige tillhör 
Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom 
metropolitdömet av Sverige och hela Skandina-
vien. Församlingen är tvåspråkig, men gudstjäns-
terna firas till övervägande del på svenska.

Församlingen grundades 1958 i avsikt att be-
tjäna ortodoxa troende som flyttat till Sverige från 
Finland. I samband med de finska krigen 1939-
1945 evakuerades stora skaror av karelare längre 
in i Finland. En del av de evakuerade fortsatte 
sin flykt till Sverige. På 50- och 60-talen utökades 
antalet ortodoxa finnar i Sverige i samband med 
den arbetskraftsinvandring som pågick bland an-
nat till textilindustrin i Borås. Många av försam-
lingens gamla medlemmar har stannat kvar i det 
nya hemlandet, integrerats i det svenska samhäl-
let och bildat familj här. Deras barn och barnbarn 
är till övervägande del svenskar men många vär-
nar om sitt religiösa arv. Därför har församlingens 
verksamhet utvecklats till att i tilltagande grad ske 
på det svenska språket, som i dag är församlingens 
gemensamma språk.

Den ortodoxa kyrkans centrala dogmer är 
tron på den Heliga Treenigheten, tre gudomliga 
personer i ett enda väsen, samt tron på Kristus 
som Guds inkarnation och därmed på hans två 
naturer, gudomlig och mänsklig, två naturer i en 
person. Som alla kristna samfund, betraktar den 
ortodoxa kyrkan Bibeln som sin främsta bekän-
nelseskrift. Inom ortodoxin betraktas dock bibeln 
snarare som en del av kyrkans tradition än som 
dess fundament. Andra viktiga skrivna källor 
är de sju ekumeniska konciliernas beslut, heliga 
fäders övriga skrifter och sådana kanoniska do-

kument från ortodoxa 
lokalkyrkor som vunnit 
inflytande över ortodoxin 
i hela världen.

Den centrala högti-
den för kyrkoåret är Kristi 
uppståndelses fest, påsken. 
Till påsktiden hör också 
ett antal andra högtider 
vars plats i kyrkoåret be-
stäms i relation till pås-
ken. Betecknande för det 
ortodoxa kyrkoåret är 
växlingen mellan fasteperioder och högtider. För-
utom påsken har året tolv stora kyrkliga högtider 
och fyra längre fasteperioder. Den finska orto-
doxa församlingen följer samma tideräkning som 
till exempel Svenska kyrkan, den gregorianska. 
Därför sammanfaller både församlingens jul- och 
påskfirande med det övriga svenska samhällets.

Utmärkande för den ortodoxa kristendomen 
är att tron i större omfattning kommer till ut-
tryck i gudstjänst, kyrkokonst, dogmatik, böner 
och inre andlig utveckling snarare än i bekän-
nelseskrifter och mission. Allt sammanvävs i li-
turgiken (gudstjänstens gestaltning), då kyrkans 
praktik smälter samman med dess dogmatik och 
teologi.  Eukaristin – nattvarden – är en självklar 
medelpunkt i det liturgiska livet. Församlingens 
kyrka, Helige Nikolai ortodoxa kyrka, är belägen 
på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. 
Den kulturmärkta kyrkan som är ritad av Lars Is-
rael Wahlman har nyligen genomgått en omfat-
tande renovering.
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Medlemmar: 1 500
Församlingar: 1
Bildades: 1958


