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Rysk-ortodoxa kyrkan  
(ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel)
Kristi Förklarings ortodoxa kyrka är belägen i 
Stockholms norra innerstad, på Birger Jarlsga-
tan 98. Det sexvåningshus i vilket den befinner 
sig har ingenting kyrkligt i sin arkitektur. Men 
man behöver bara träda över tröskeln och gå ner-
för de få trappstegen, så tystnar gatularmet och 
man befinner sig i en trivsam ortodox huskyrka. 
Den är inte stor, men gör ett ljust och vackert 
intryck. Ikonostasen har bara en ikonrad och är 
utförd med gracila sniderier, väggarna är i gul och 
rosa konstmarmor och ljuset strömmar ner från 
det matta glastaket. Allting i kyrkan bidrar till ett 
intryck av frid och glädje. 

Kyrkan befinner sig på sin nuvarande plats 
sedan 1907, men dess historia är mycket äldre; 
den hänför sig till början av 1600-talet. Kristi 
Förklarings ortodoxa kyrka är den äldsta av de 
ryska kyrkorna utanför Ryssland och församling-
en är Sveriges första icke-lutherska församling 
efter reformationen.

Ryska kyrkan i Stockholm börjar sin historia 
1617, i samband med fredsfördraget i Stolbova 
mellan Sverige och Ryssland. Vid detta år erhöll 
de ryska köpmännen i Stockholm och Viborg 
rätten att fritt få hålla sina gudstjänster enligt 
sin egen tro. Till en början höll man gudstjänst i 
den ryska handelsgård som låg vid Brunnsgränds 
mynning i Gamla Stan. År 1641 byggdes en ny 
handelsgård på Södermalm, strax söder om Slus-
sen, på den plats framför Stadsmuseum som än i 
dag bär namnet ”Ryssgården”. Under den första 

tiden fanns ingen speciell 
kyrkolokal i Ryssgården, 
utan gudstjänsterna hölls i 
ett av magasinen, som då 
kallades för ”bönehuset”. 
Präst sändes till Stock-
holm av Novgorods ärke-
biskop under den tid köp-
männen uppehöll sig här. 
Den förste som är känd 
till namnet var prästen 
Emelian, som kom från 
Novgorod i juli månad 
1651.

Kristi Förklarings ortodoxa kyrka är språkligt, 
kulturellt och religiöst sett en rysk-ortodox kyrka, 
men den är inte underställd den rysk-ortodoxe 
patriarken i Moskva. Istället står kyrkan sedan 
1930-talet under den Ekumeniska Patriarken 
i Konstantinopel. Det finns också verksamma 
rysk-ortodoxa församlingar som tillhör Moskva-
patriarkatet i Sverige i dag. 

Kristi Förklarings ortodoxa kyrka räknar i dag 
med att man har ungefär 1 500 fasta medlemmar 
och ytterligare ett par tusen som tar del i kyrkans 
verksamhet. Kyrkan betjänas av en heltidsanställd 
präst och ytterligare några ideellt anställda. För-
utom församlingen i Stockholm finns verksamma 
grupper i Uppsala, Örebro, Linköping, Borås, 
Lund, Överkalix och Göteborg. 

Medlemmar: 6 000
(Betjänade: 1 500)
Församlingar: 1


