
KIRKERUMMET OG GUDSTJENESTEN

Kirkebygningen
Den ortodokse kirke er opbygget ligesom det oprindelige 
jødiske tempel i Jerusalem. Den består af tre rum: først 
findes en forhal eller forrum, hvor der kan købes lys og bil-
leder. I den russiske kirke i København er det bag to søjler 
i bagerste del af kirkerummet. Herefter følger selve kir-
kerummet, hvor gudstjenesten foregår. Kirkerummet er et 
helligt sted, hvor det himmelske og jordiske mødes under 
gudstjenesten. I mange ortodokse kirkerum er der i loftet 
malet stjerner som symbol på denne adgang til himlen. Fra 
kirkerummet er der gennem tre døre i en væg fuld af ikoner 
(ikonostasen) adgang til det tredje rum, alterrummet, som 
er det allerhelligste og Guds rige på jord. Det er kun præ-
sten og andre kirkeligt ansatte, der må gå ind til alteret. 
Herved markeres alteret som et særligt helligt og mystisk 
sted. 

Gudstjenesten
I den ortodokse kirke afholdes flere gudstjenester om ugen. 
Søndag holdes hovedmessen, også kaldet den guddomme-
lige liturgi. Her gentages i symbolsk form hele frelseshi-
storien. Det sker, når de ortodoks kristne i tre led først 
gennemgår Jesus’ liv. I første led forberedes vinen og brø-
det til nadveren i alterrummet. Denne del, der handler om 
Jesus’ skjulte liv fra barndom til ungdom, forberedes af 
præsten og ofte før menigheden kommer. Anden del inde-
holder prædiken og bønner og handler om Jesus’ offentlige 
liv. Tredje og sidste led indeholder nadveren. Den handler 
om Jesus’ lidelse, død og opstandelse. Her fejres, at Jesus 
vandt over døden. Den ortodokse gudstjeneste kan også 
beskrives som et drama i tre akter om kampen mellem det 
gode og onde, mellem liv og død. 
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I kirkerummet findes ingen stole udover enkelte bænke-
rader langs væggen til ældre eller svagelige. Den ortodok-
se menighed står op under gudstjenesten eller går rundt 
i kirkerummet, når der læses eller bedes ved forskellige 
ikoner. Under gudstjenesten messer præsten bønner, ritu-
aler og tekster, og koret svarer med sang. Enkelte gange 
synger eller beder menigheden med. Der anvendes ingen 
instrumenter. Undervejs tændes lys, og præsten eller en af 
hans hjælpere tilryger kirkerummet med røgelse. De fleste 
gudstjenester foregår på russisk, dog afholdes en månedlig 
gudstjeneste på henholdsvis dansk og græsk. 


