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varasto ja sen jälkeen siellä oli kluubi. Neu-
vostoaikana kirkollinen sisustus oli täysin 
tuhottu. Altarin tilallle tuli lava ja urukujen 
paikalle tuli elokuvan projektori. Mutta kir-
kon yleiskuva ja akuustiset ominaisuudet 
ovat säilyneet aika hyvin.

29 kesäkuuta vuonna 1989 Viipurin 
kirjastossa oli perustettu evankelis-lute-
rilainen seurakunta, jossa oli alustavasti 
16 jäsentä. Ensimmäinen jumalanpalvelus 
pidettiin koulussa № 10.

Vuonna 1991 Neuvostoliiton puolustus-
minesteri Jazov antoi käskyn luovuttamaan 
kirkkorakenuksen luterilaiselle seurakun-
nalle. Samana vuonna oli suoritettu kirkon 
vihkimys. Vuodesta 1993 vuoteen 1996 kir-
kon rakennus oli korjattu, vuonna 1996 Vi-
rosta oli tuottu altaari. Mikkelin seurakunta 
on lahjoittanut kirkolle urut. Kirkonkello oli 
tehty Pietarissa Baltijskij tehdäsessä. Tällä 
hetkellä seurakunnassa aktivisia jäsenijä yli 
sata. Seurakunnassa 2 pastoria ja 1 diakoni. 
Seurakunnassa tehdään lähetystyötä, on 
pyhäkoulu ja nuorisotyötä, pidettään van-
hustenpiiriä, järjestettään urku-ja kuoro-
konsertia.

Pääjumalanpalvelus: su. 11:00
Pyhäkoulu: su. 11:00
Gregoraininen jumalnpalvelus: la. 18:00
Raamattutunti: ke. 19:45; la. 18:30
Varhaisnuorten kluubi: la. 15:30
Kristillinen elokuvateatteri: to. 18:00
Kristillisen uskon koulu: ke. 18:00

Näiden ja muiden seurakunnan tapah-
tumien ja palvelujen aikataulu voi löytyä 
nettisivulla wiborg.jimdo.com, lukea 
ilmoitustaululla kirkon eteisessa tai kysyä 
seurakunna työntekijöllä ja palvelijoilla

KONTAKTIIT

Osoite 188800, Venäjä, Pionerskaja katu ,6
Puh.: +7 (81378) 2-05-13
Sähköposti : viipuri.ev.lut@mail.ru
Vkontakte: https://vk.com/viborg_sobor
Facebook: https://www.facebook.com/
groups/vyborg.lutheran/

 Rakkaat ystävät!

Meidän seurakuntamme vapaaehtoisilla ko-
lehdilla. Jos teillä on mahdollisuus, voitte lah-
joittaa pienen summan kirkon ylläpitämiseen 
ja kristilliseen palveluun Viipurin kaupungissa.

Jumala teitä siunatkoon!



Saksalainen luterilainen seurakunta 
oli olemassa 1500-luvulta asti, mutta 
oma kirkko rakenusta sillä ei ollut. 

Jumalanpalveluket pidettiin raationhuonen 
tiloissa, ja myöhemmin maaseurakunnan 
kirkossa (dominikaninen luostari).

Vuonna 1783 kuvernööri Engelgardt 
kääntynyt Katarinan II luo, hänen Viipuriin 
matkan yhtyydessä, pyynnön kanssa sallita 
kolehtien kerämiseen tempelin rakenta-
mista varten. Rahojen keräily oli Pietarin, 
Narvan, Tartoon ja Riikan seurakunnissa. 
Pastorin Vahlin aloitesta saksalainen ja 
ruotsalainen seurakunnat yhdistyivät.

Kirkko on aloitettu rakentamaan linnan 
pohjososasta vuonna 1793. Alustavasti kir-
konrakennus suuniteli Johann Brokmann, 
mutta seurakuntalaiset eivät ollet täysin 
tyytyväisiä hänen työstä ja kutsuivat Pieta-
rista neoclasisismin edustjan arhitehtorin 
Jurij Feltmanin, joka on täytänyt kirkon 
proekttityötä.

Kirkon rakentaminen alkoi menetykses-
tä — 21 heinäkuuta 1793 oli suuri tulipalo, 
joka tuhoi kaikki rakenusmaterialit, mutta 
jo 6 päivä elokuuta ensimäinen kivi kirkon-
rakenukseen oli laitettu.

Kirkon urakoitsiajana oli V.Buibin. 

Rakentajana m.m. olivat muurari S.Butev, 
kultaseppä Regler, ja puulattian on tehnyt 
Schvarz Schteinuksen piirustuksen mukaan. 
Rakennusmateriaalit tuottiin Venäjältä ja 
Suomesta. Kirkon pääovet oli tehty arkan-
gelin tammesta. Suurin ylpeys oli altaarista, 
joka oli tehty Lydovikin XIV tyylin mukaan.

Kirkon vihkiminen oli 29 kesäkuuta 
vuonna 1799. Alustavasti kirkolle haluttiin 
antaa Katarinan II nimen, mutta rakenta-
minen päätyi keisarin Paavalin I aikana, 
siksi kirkko vihittiin apostolien Pietarin ja 
Paavalin nimeksi.

Vuonna 1839 oli tuottu Saksasta ja 
asenettu «Meirin» — firman urut. Vuonna 
1885 kirkko oli restauroittu arhitehttin 
Arenbergin johdolla.

Kirkko toimi talvisodan aikana ja jatko-
sodan aikana se oli ainoa toimiva luterilai-
nen kirkko, koska kaikki muut olivat epä-
kunnassa. Neuvostoliiton aikana kirkkossa 
toimi merikluubi.

Urut ja sisäinen kaunistus oli tuhottu. 
Ensiksi vuodesta 1944 kirkossa oli armijan 

Kirkon sisustus ennen talvisota 

Saksalaisen Pietari ja Paavalin seurakunnan 
ensimäinen kirkkoherra August Gottfried Vahl

(1800-1812)


