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T änä vuonna me luterilaiset vie-
tämme uskonpuhdistuksen 
500-vuotisjuhlaa. Merkkivuo-

si johdattaa meitä miettimään, millais-
ta on luterilaisuus tänään. Keitä me 
olemme luterilaisina Venäjällä, Inkerin 
kirkossa.

Joku ajattelee, että meillä luterilai-
silla on kaunis jumalanpalvelus ja se 
riittää. Mutta jumalanpalvelus on kau-
nis ja vetävä, jos kirkkosali on täynnä, 
seurakunta laulaa mahtavasti, on voi-
makas kuoro ja näkyvällä tavalla lapset 
ja nuoret mukana. Sitten kaikki päättyy 
yhteiseen kahvipöytään, jossa seura-
kuntaa palvelee toimiva keittiö. Tällai-
nen rikas, antoisa, palveleva ja Kristus-
keskeinen jumalanpalvelus on seuraus-
ta siitä opetus- ja palvelustyöstä, johon 
meitä kasvattakoon Jumalan sana Py-
hässä Hengessä.

Viime syksynä Pietarin Pyhän Ma-
rian kirkossa oli erikoinen tilaisuus. 
Johann Arndtin vanha kirja ”Totisesta 
kristillisyydestä” julkaistiin ortodok-
sipappi Pjotr Meshtsherinovin kään-
tämänä modernille venäjän kielelle. 
Enemmän kuin puolet läsnäolijoista oli 
ortodokseja. Sekä ortodoksit että lute-
rilaiset ottivat suurella innolla vastaan 
kirjan, joka on opettanut jo useita sa-
toja vuosia, mitä on elävä kristillisyys, 
miten seurata Kristusta, kantaa ristiä ja 
mikä on Kristuksen oppi. 

Tämä kirja on jo lähes 300 vuotta ol-
lut hyvin suosittu ortodoksien keskuu-
dessa ja useita kertoja painettu uudel-
leen, edellinen painos vuodelta 1905. 
Oli vaikuttavaa kuulla ortodoksisen 
Hengellisen akatemian professorin 
suusta, kuinka tärkeä kirja on myös ny-
kypäivän kristityille Venäjällä. Rituaa-
likristillisyyttä on paljon, mutta ihmi-
set eivät tiedä, mitä uskossa eläminen 

ja kilvoittelu jumalanpalveluksen ulko-
puolella tarkoittaa. 

Meillä luterilaisilla on suuri aarre-
aitta Jumalan sanassa ja  siitä luodus-
ta Kristuksen opissa. Meidän ei tarvit-
se hävetä ja pelätä nimittää sitä uskon-
puhdistukseksi. Reformaatio on joka-
päiväistä uskon puhdistusta, uudistusta 
Pyhässä Hengessä, kuuliaisuutta Juma-
lan tahdolle ja yksinkertaisesti luotta-
mista siihen, että usko tulee kuulemi-
sesta ja kuuleminen sanan kautta. 

Jumala on uskonut meidät olemaan 
elävinä kivinä, elävinä kristittyinä 
opettaen, tunnustaen ja rakkaudessa le-
vittäen uskoa, joka perustuu Raamatun 
ilmoittamaan evankeliumiin, jossa on 
Jumalan voima. Kristittyinä ja luteri-
laisina Venäjällä me olemme viemässä 
elävää Sanaa, oppia, uskoa, todistusta ja 
rakkautta kaikille luoduille. Meillä on 
annettavaa, mutta siihen on kasvettava. 
Se tapahtuu Jumalan koulussa; selkeän 
raamattukoulutuksen, ristinkantamisen 
ja pyhien yhteyden kautta, minkä huip-
puna on kaunis jumalanpalvelus selke-
ällä kielellä, jota kaikki ymmärtävät. 

Tällainen kasvu alkaa yleisestä pap-
peudesta, uskovien pappeudesta. Sitä 
me olemme Inkerin kirkossa oppineet 
vainon vuosien läpi. Kiitos Herralle, 
nyt on otollinen aika levittää uskovien 
yleistä pappeutta, että ”totinen kristilli-
syys” leviäisi.

Jumalan rauhaa 

Piispa Aarre Kuukauppi
Inkerin ev.lut. kirkko Venäjällä

Pääkirjoitus

Luterilaisuuden 
aarreaitta



Olen syntyperäinen moskovalainen. 
Äitini työskenteli musiikinopet-
tajana ja isäni oli ohjelmointi-in-

sinööri, joka palveli ilmavoimissa. Mi-
nulla on kaksi nuorempaa sisarta: Olga 
asuu miehensä ja kahden lapsensa kans-
sa Yhdysvalloissa, Nadja miehensä sekä 
poikansa kanssa Moskovassa.

Perheemme on ollut aina musi-
kaalinen. Aloin harrastaa musiikkia 
5-vuotiaana ja pääsin opiskelemaan 
sellon soittoa lasten musiikkikouluun 
ja myöhemmin konservatorioon. Myös 
sisareni ovat käyneet musiikkikoulun. 
Kotonamme musisoitiin usein yhdes-
sä, äitini soitti pianoa ja minä selloa. 

Vielä nykyäänkin meistä on mukavaa 
soittaa yhdessä.

Musta elokuu
Kun isäni sairastui vakavasti ja kuo-
li elokuussa 1998, maassamme elettiin 
vaikeaa aikaa. Elokuuta 1998 kutsutaan 
Venäjällä joskus "mustaksi elokuuk-
si", koska devalvaatiosta seurasi syvä 
talouskriisi. 

Isäni kuollessa minä olin juuri val-
mistunut konservatoriosta. Molemmat 
sisareni olivat vielä hyvin nuoria; toinen 
kävi peruskoulua, toinen opiskeli insti-
tuutissa. Olisin kovasti halunnut jatkaa 
musiikin opiskelua, mutta siinä tilan-

Inkerin kirkon viestin-
täkoordinaattori Darja 
Shkurljateva on energinen 
ja idearikas monitaituri, 
joka toimistotyön vasta-
painona opettaa kirkko-
musiikkia Teologisessa 
Instituutissa. Vapaa-ajal-
laan hän viihtyy nykyisen 
kotikaupunkinsa Viipurin 
Pietari-Paavalin seura-
kunnassa, johtaa siellä 
kuoroa ja latautuu pitkillä 
sauvakävelylenkeillä.
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DARJA SHKURLJATEVA

Isän kuolemasta lähti liikkeelle prosessi, jonka  myötä Inkerin kirkon viestintä-
koordinaattori Darja Shkurljateva löysi hengellisen kotinsa luterilaisuudesta. 



teessa oli parempi pyrkiä muusikkoa 
käytännönläheisempään ja parempi-

palkkaisempaan ammat-
tiin. Ryhdyin opiskele-
maan oikeustiedettä ja 
valmistuin juristiksi. 

Jatko-opintojen tut-
kielman tein Suomen 
tekijänoikeuslain histo-
riasta. Käänsin suomen 
kielestä Tekijänoikeusla-
kia ja totesin, että minun 
täytyy opiskella suomea. 
Kävin ulkoasiainminis-
teriön kahden vuoden 
kurssin. Valitettavasti 
käytännön harjoitusta oli 
liian vähän; puhun suo-
mea huonosti, mutta ym-
märrän sitä hyvin. 

Työskentelin sekä ju-
ristina että opettajana. 
Muutaman vuoden olin 
roomalaisen oikeuden 
professorin assistentti-
na ja opetin roomalais-
ta oikeutta sekä valtio- 
ja lakihistoriaa. Lisäksi 
opetin yhteiskuntaoppia 
peruskoulussa. 

Kun perheemme ti-
lanne helpotti, saatoin 
palata takaisin musii-
kin pariin. Moskovassa 
olin toiminut seurakun-
nassa kuoronjohtajana ja 
kanttorina, mutta vuon-

na 2009 pääsin etäopiskelijaksi Nizh-
ni Novgorodin konservatoriota ylem-
pään musiikkioppilaitokseen (vastaa 
Suomen Sibelius-Akatemiaa, toim. 
huom.). Erikoistuin musiikkikritiik-
kiin, -journalismiin ja -tieteeseen se-
kä musiikin historiaan ja teoriaan. 

Iltasatuna Raamattua
Äitini opetti musiikin lisäksi taidehisto-
riaa. Monet taideteokset liittyvät uskon-
toon ja taidetta tutkiessa joutuu ennen 
pitkää jollain tavoin kosketuksiin us-
konnon kanssa. Raamattu oli äidille tär-
keä kulttuuriteos ja hän haaveili pitkään 
omasta, venäjänkielisestä Raamatusta. 
Kun sen ostaminen 1980-luvun lopulla 
tuli Venäjällä mahdolliseksi, äiti hankki 
sen heti, vaikka se oli hyvin kallis. 

1990-luvun alussa meillä oli kotona 
Luukkaan evankeliumi erillisenä kirja-
sena, jota äiti luki meille ennen nukku-
maan menoa. Meille se oli silloin jotakin 
suurta, muinaisen taiteen tuotos, joka 
kertoo jostakin hyvin pyhästä. Ymmär-
simme, että kirja kertoi Jumalasta, mut-
ta että se on itse Jumalan ääni, avautui 
meille vasta kasteen jälkeen.

Nuorempi sisareni halusi ensimmäi-
senä kasteelle. Hän oli saanut lastentar-
hasta vuonna 1991 lastenraamatun, jota 
äiti oli hänelle lukenut. Sisareni myötä 
äiti tajusi, että hänetkin pitäisi kastaa. 
Äiti ja pikkusiskot kastettiin 1990-lu-
vun alussa, minut kesällä 1993. Loogista 
oli, että se tapahtui ortodoksikirkossa. 

Opettajana äidillä oli pitkä kesäloma, 
jonka alussa hän otti lapset mukaansa ja 
lähti kesämökille. Isä jäi töihin Mosko-
vaan. He sopivat, että joka ilta samaan 
aikaan kumpikin avaa Raamattunsa 
(silloin perheessämme oli jo kaksi Raa-
mattua) ja lukee tietyn luvun. Muistan, 
että he lukivat ensimmäisen Pietarin 
kirjeen siten. 

Viime hetken kristitty
Isäni luki Raamattua - hän kutsui sitä 
kirjallisuusterapiaksi -  ja pohti hengel-
lisiä kysymyksiä, mutta hänen suhteen-
sa ortodoksikirkkoon oli vaikea. Hän oli 
ajatteleva ihminen, jota vaivasi ortodok-
sien mystikkojen runsaus. Sairautensa 
aikana hän etsi apua myös ei-kristilli-
sistä uskomuksista ja parapsykologias-
ta. Hengellinen maailma kiinnosti häntä, 
mutta hän tajusi olevansa kristitty vain 
vähän ennen kuolemaansa. 

Isä olisi halunnut mennä kasteelle, 
mutta ei ortodoksikirkossa, eikä hän en-
nen kuolemaansa ehtinyt valita mitään 
muuta kristillistä kirkkokuntaa. On 
mahdollista, että isoäiti oli hänet lap-
sena salaa kastanut, mutta meillä ei ol-
lut siitä tietoa. Pari päivää ennen kuole-
maansa hän näki unta Nikean uskontun-
nustuksesta ja pyysi äitiäni kastamaan 
hänet. Äiti ei oikein tiennyt, miten se 
tehdään, mutta hän luki Nikean uskon-
tunnustuksen ja ripotteli isän päälle py-
hää vettä, jota ortodoksikodissa on ai-
na. Uskoakseni tapahtumaa voi kutsua 
hätäkasteeksi.

Kun isä kuoli, äiti meni ortodoksi-
kirkkoon keskustelemaan hautaami-

sesta. Hänelle sanottiin, että jollei isää 
oltu kastettu ortodoksikirkossa, häntä 
ei voitu siellä myöskään siunata. Äiti-
ni surressa ja itkiessä asiaa, hänen eräs 
ystävänsä sanoi: "Moskovassa on oi-
kein hyvä luterilainen kirkko, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko. Siellä palvelee 
pastori Oleg Sevastjanov, joka suhtau-
tuu suurella ymmärryksellä ortodoksei-
hin. Vaikka te olette ortodokseja, voitte 
mennä keskustelemaan hänen kanssaan. 
Hän varmasti ymmärtää ongelmanne."

Menimme Pyhän Kolminaisuuden 
kirkkoon, mutta sattuikin niin, että 
Oleg Sevastjanov oli lähtenyt vain kah-
ta viikkoa aikaisemmin Amerikkaan 
opiskelemaan. Paikalla oli amerikka-
lainen lähetystyöntekijä, John Mehl, 
joka puhui vain vähän venäjää. Mutta 
hän halasi äitiäni ja vakuutti, että "sinä 
olet Jumalan lapsi, kaikki kyllä järjes-
tyy". Tämä kirkko oli valmis ottamaan 
meidät vastaan, heille ei ollut tärkeää, 
oliko isä kastettu vai ei. Niin sitten ny-
kyinen kirkkoherra Igor Alison, joka 
silloin oli vielä katekeetta, toimitti yh-
dessä John Mehlin kanssa isäni hautaan 
siunaamisen.

Isäni sotilasystävät saivat järjesty-
mään hautapaikan Vvedenskin hauta-
usmaalta, jossa Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko sijaitsee. Olimme etuoikeutettu-
ja, sillä hautausmaa on keskellä Mosko-
vaa ja sieltä on vaikea saada paikkaa. 

Ortodoksi vai luterilainen
Ortodoksit suhtautuvat eri tavoin kuole-
maan kuin luterilaiset ja koska olin orto-
doksi, kävin joka sunnuntai isän haudalla. 
Sen lisäksi kävin joka kerta Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Pidin kovasti lu-
terilaisesta kirkosta - siitä, että kaikki oli 
siellä ymmärrettävää. Ensimmäisellä ker-
ralla luokseni tuli heti eräs henkilö, antoi 
minulle virsikirjan ja näytti, millä sivul-
la on jumalanpalveluksen kulku. Ja minä 
ymmärsin kaiken, mitä jumalanpalveluk-
sessa tapahtui! 

Tärkeintä oli, että sain vastaanottaa 
ehtoollisen. Halusin sitä kovasti myös 
ortodoksikirkossa, mutta siellä kaikki on 
hyvin monimutkaista: pitää paastota en-
nen ehtoollista, on tiettyjä, vaikeita ritu-
aaleja, eikä rinnallani ollut ketään, joka 
olisi voinut selittää, miten tulee toimia.

Luterilaisessa kirkossa ymmärsin 
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     heti, mitä ehtoollinen tarkoittaa. Pasto-
ri sanoi saarnassaan, että ehtoolliselle 
voivat tulla kaikki, jotka uskovat, että 
tämä on Jeesuksen Kristuksen totinen 
ruumis ja veri. Että tämä veri sovittaa 
syntimme ja joka niin uskoo ja on kas-
tettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ni-
meen, voi tulla ehtoolliselle.

Vuoden ajan kävin luterilaisessa kir-
kossa joka sunnuntai, mutta ajattelin 
yhä olevani ortodoksi. Pääsiäisen 1999 
alla Igor Alisov sanoi haluavansa kes-
kustella kanssani. Kyse oli konfirmaa-
tiosta. Olin silloin jo aloittanut avusta-
maan kuoron johtamisessa ja soitin ju-
malanpalveluksissa joskus selloa.

"Olet koko vuoden käynyt jokaisessa 
jumalanpalveluksessamme. Mielestäni 
sinun on aika saada rippikouluopetus-
ta. Sinä vietät niin paljon aikaasi tääl-
lä, joten tule konfirmoitavaksi", Alisov 
kehotti. Olin itsekin halunnut puhua 
asiasta hänen kanssaan, mutta pelkä-
sin ja ujostelin. En vieläkään ollut aivan 
varma siitä, olinko yhä ortodoksi. Igor 
kuunteli ja antoi minulle kirjan Vähä 
Katekismus ja Kristinoppi, jonka luin 
yhden päivän aikana. Palasin kirkkoon 
ja totesin: "Kaikki, mitä tähän on kirjoi-
tettu - yhdyn siihen sataprosenttisesti!" 
"No, sitten voit olla varma, että olet lu-
terilainen", vastasi Igor.

Kasvun riemua
Kävin lyhyehkön rippikoulun ja minut 
konfirmoitiin toukokuussa 1999. Seuraa-
vana vuonna diakonissa Nina Jurtajeva 
ehdotti minulle kanttorikurssia Keltossa. 
Niillä kursseilla tutustuin ensimmäis-
tä kertaa perusteellisemmin kristillisen 
kirkon historiaan ja meillä oli johdatusta 
Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. 

Hyvin lyhyessä ajassa - neljällä vii-
kon kestävällä kurssilla - sain valtavan 
määrän hyödyllistä tietoa, jota ainoas-
sakaan maallisessa oppilaitoksessa 
kukaan ei ollut kyennyt antamaan. Li-
säksi sain paljon uusia ystäviä Inkerin 
kirkon eri seurakunnista. Se vahvisti 
paljon uskoani.

Hengellisessä kasvussani merkit-
tävä rooli on ollut myös suomalaisilla 
esikoislestadiolaisilla, jotka vierailivat 
usein seurakunnassamme Moskovas-
sa. Eräällä matkalla Suomeen ymmär-

sin, ettei kristillinen teologia ole vain 
teoriaa. Sain nähdä, mitä on käytännön 
kristillisyys, kun suomalaiset kristi-
tyt suhtautuivat toisiinsa ystävällisesti 
ja osoittivat meillekin kristillistä rak-
kautta palvellen. Heiltä opin myös, et-
tei ole häpeä pyytää anteeksi. Tärkeää 
on myös se, että toinen vastaa antavansa 
anteeksi. Useinhan, kun esittää anteek-
sipyynnön, saa vastaukseksi vain epä-
määräisen "no joo, ei se mitään…". 

Rukous viestinnän moottorina 
Toukokuussa 2014 sain Inkerin kirkolta 
kutsun viestintätyöhön, kirkon viestintä-
koordinaattoriksi. Iloitsin siitä suuresti, 
vaikka työ on vastuullista ja sitä on pal-
jon. Pidän kovasti siitä, että saan auttaa 
"rakentamaan siltoja" eri seurakuntien ja 
työmuotojen välille. 

Viime vuonna aloitimme "Seura-
kunnan sähköiset kuulumiset" -projek-
tin. Sen periaatteena on, että seurakun-
nat luovat oman sivunsa VKontakteen, 
joka on suosituin sosiaalinen media Ve-
näjällä, ja jakavat siellä säännöllises-
ti uutisia aivan tavallisista asioistaan. 
Ihmiset ovat ymmärtäneet, että uuti-
set eivät välttämättä ole jotain sensaa-
tiomaista ja suurta ja he ovat alkaneet 
innokkaammin kertoa seurakuntiensa 
tapahtumista. Me emme ajattele niin, 
että "mitä lähempänä Pietaria, sen mie-
lenkiintoisempia uutisia". Kaikki seura-
kunnat ovat samanarvoisia. 

Seurakunnissa vapaaehtoisesti vies-
tintätyötä tekevien määrä on kasvanut, 
mikä on ilonaihe. Mutta vapaaehtoi-
sia tarvitaan vielä enemmän ja heidän 
kanssaan täytyy olla vuorovaikutukses-
sa ja ohjata. Minulla itsellänikin on vie-
lä paljon opittavaa. Kaikkein tärkeintä 
viestintätyössä on rukous. Työtä on pal-
jon ja vain Jumalan avulla ehtii teke-
mään ja priorisoimaan sen oikein.

Venäläisen 
 luterilaisuuden ydin
Luterilainen kirkko on minun perheeni, 
joka mahdollistaa jo täällä maan päällä 
saamaan kosketuksen ikuisuuteen. Ve-
näjällä luterilaisuuteen suhtaudutaan 
erityisellä tavalla. Kirkon uudelleen 
nousun aikoihin 1990-luvulla satuin 
kuulemaan, kuinka luterilaisuutta kunni-

oittavalla tavalla nimitettiin "älymystön 
uskonnoksi", "Venäjän keisarinnan us-
konnoksi", "Bachin uskonnoksi" ja "ik-
kunaksi Eurooppaan", millä viitattiin en-
nen kaikkea eurooppalaiseen uskonnon 
filosofiaan, kulttuuriin ja työmoraaliin.

Nykyään tämän ikkunan kautta jos-
kus näkee, ikävä kyllä, hyvin surulli-
sia maisemia, jotka liittyvät maallistu-
neeseen ja liberalisoituneeseen euroop-
palaiseen luterilaisuuteen. Negatiivi-
set mielikuvat ovat pilanneet käsitystä 
myös venäläisestä luterilaisuudesta ja 
tänään paljon voimia kuluu perinteisten 
raamatullisten arvojen puolustamiseen. 
Olen iloinen, ettei Inkerin kirkossa ole 

naispappeutta, eikä meillä ole fobioi-
ta ei-perinteisiä vähemmistöjä kohtaan, 
mutta ei myöskään kannusteta syntiin, 
joka johtaa kuolemaan.

Näen itse venäläisen luterilaisuuden 
tasapainoisena ja tiedonhaluisena. Vai-
non vuosina venäläisille luterilaisille 
kirkastui, että luterilaisuudessa tärkein-
tä on Jumalan Sana, evankeliumin sano-
ma. Rakennukset, urut ja kauniit kirk-
kotekstiilit voi menettää. Mutta kirkko 
pysyy elossa niin kauan kuin kristityt, 
vaikka vain kaksi tai kolme, kokoontu-
vat Jumalan Sanan ääreen. Siksi Venä-
jän luterilaiset,  ainakin Inkerin kirkos-
sa, kiinnittävät paljon huomiota hyvän 
teologisen peruskoulutuksen antami-
seen mahdollisimman monille maalli-
koille. Sen tärkeyden on meille oma his-
toriamme opettanut.

Teksti ja kuvat: Kristiina Paananen

Viestintätyön näkökulmasta kaikki Inkerin 
kirkon seurakunnat ovat samanarvoisia, 
vakuuttaa Darja Shkurljateva ja esittelee 

työhuoneensa seinälle kiinnittämiään seu-
rakuntia aikavyöhykkeiden mukaan.
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- Jatketaan Jevgeni Kurbatovin 
valtuuksia Pyhän Markuksen seu-
rakunnan kirkkoherrana Velikie 
Lukissa.

- Hyväksytään Margarita Puk-
konen lapsi- ja nuorisotyön johtajan 
virkaan 50 %:n työajalla 1.2.-31.5.2017 
ja 100 %:n työajalla 1.6.2017 alkaen.

- Vihitään Aleksei Kargaltsev dia-
koniksi Messiaaniseen Johannes Kas-
tajan yhteisöön.

- Siunataan Jevgeni Gavriluk kate-
keetaksi Novye Burasyn ja Saratovin 
evankelis-luterilaisiin seurakuntiin.

- Kutsutaan TM Ville Kettunen 
harjoitteluun Kalevalan seurakuntaan 
helmikuusta kesäkuuhun 2017 saakka.

- Hyväksytään yhteistyö ”Luteri-
lainen perintö” - säätiön kanssa kom-
mentaariraamatun julkaisemiseksi. 
Työryhmään valitaan Mihail Ivanov,  

Darja Shkurljateva, Sergei Isajev ja 
Dmitri Rozet.

- Hyväksytään Ulan-Uden kirk-
kohankkeen luonnos jatkokehittelyä 
varten.

- Vahvistetaan vuoden 2017 
kaikkien seurakuntien yhteiset 
kolehdit: 19.03. Inkerin kirkon dia-
koniatyölle, 04.06. kirkolliskokouksen 
kuluihin, 06.08. Teologiselle Instituu-
tille, 01.10. Inkerin kirkon lapsi- ja 
nuorisotyölle, 05.11. Inkerin kirkon 
lähetystyölle.

- Vahvistetaan kirkkohallituksen 
kokouspäivät vuodelle 2017: 27. tam-
mikuuta, 17. maaliskuuta, 19. touko-
kuuta, 8. syyskuuta, 6. lokakuuta ja 
15. joulukuuta.    

- Tuodaan tiedoksi Inkerin 
kirkon ja Esikoiset ry:n välinen 
yhteistyösopimus. 

KIRKKOHALLITUKSEN 

PÄÄTÖKSIÄ

Teologisesta Instituutista 
valmistuneita

Inkerin kirkon uutisia

- Hyväksytään pastori Kons-
tantin Subbotin 5 vuodeksi Tshebok-
saryn Pyhän Luukkaan seurakunnan 
kirkkoherraksi.

- Hyväksytään pastori Vladimir 
Jakushov 2 vuodeksi Mujejärven 
evankelis-luterilaisen seurakunnan 
kirkkoherraksi.

- Vihitään Vitali Prasolov pastoriksi 
Shekinon uskonnolliseen yhteisöön.

- Nimitetään viestintäkoordinaattori 
Darja Shkurljateva Tserkov Ingri 
-lehden vastaavaksi toimittajaksi.

- Hyväksytään Tsheboksaryn Evan-
kelis-luterilainen Pyhän Luukkaan seu-
rakunta Inkerin kirkkoon.

- Hyväksytään Taitsan sosiaalis-
diakonisen palvelukeskuksen kehit-
tämissuunnitelma 16-paikkaisesta 
lastenkodista.

9.12.2016

T eologian kandidaatin tutkintoon liittyvän loppu-
työnsä esitteli 15. joulukuuta 2016 Siperiasta ko-

toisin oleva Sergei Shilovski. Helmikuun 13. päivä-
nä 2017 lopputyönsä esittelivät pietarilaiset Zinaida 
Lurje ja Aleksei Kargaltsev.

Shilovskin tutkielman aiheena oli "Synnintun-
nustus Raamatussa. Luterilainen näkemys." Lurjen 
tutkimuskohteena oli "Saksalainen teatteri ja refor-
maatio vv. 1517-1555". Kargaltsev teki työnsä aiheesta 
"Kristinuskon leviäminen ja kirkollisen organisaation 
kehittyminen Pohjois-Afrikassa vuosien I00-400 
välisenä aikana".

  
Ik:n viestintä/suom. Miina Makkonen

Suomalais-
ugri laiset 
kansat esillä 
konferenssissa

L eningradin alueen hallin-
to järjesti 17. marraskuu-

ta 2016 konferenssin, jonka 
aiheena oli Luoteis-Venäjän 
suomalais-ugrilaisten kansojen 
perinteet ja nykytilanne. Kon-
ferenssin keskiössä oli vähem-
mistöinä elävien alkuperäis-
kansojen kansallista kulttuuria 
tukevien kansalaisjärjestöjen 
toiminta erityisesti vepsäläis-

ten, vatjalaisten, inkerikko-
jen ja Inkerin suomalaisten 
parissa.   

Tapaamista johti Lenin-
gradin alueen sisäpolitiikan 
varakuvernööri Sergei Per-
minov. Inkerin kirkkoa edus-
tivat historioitsija, lääninrovasti 
Pavel Krilov, joka piti tilaisuu-
dessa esitelmän ja Teologisen 
Instituutin opiskelijat Toivo 
Puumalainen sekä Anna ja 
Maksim Antonenko. 

Anna Antonenka/suom. 
Miina Makkonen

27.01.2017
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Piispa Aarre 
Kuukauppi 
(vas.) ja Norjan 
Luterilaisen 
kirkon piispan 
virkaan valittu 
Torkild Masvie 
tapasivat vuo-
den alussa 
Pietarissa. 

Inkerin kirkon uutisia

Nuoret 
media-leirillä

Ekumeeninen  
rukousviikko

Yhteistyötä NORJALAISTEN    
                      KANSSA

 

Inkerin kirkon 
tuoreimmat uutiset

www.inkerinkirkko.fi

www.elci.ru

Facebookissa: Inkerin kirkko  
(kaikille avoin sivu, ei vaadi rekisteröitymistä)

Roomalaiskatolisessa Neitsyt Marian ilmestymi-
sen katedraalissa, Pietarissa, vietettiin 20. tam-

mikuuta kristittyjen ykseydelle omistettu jumalan-
palvelus. Tilaisuus oli osa kansainvälistä, ekumeenis-
ta rukousviikkoa. 

Roomalaiskatolista kirkkoa tilaisuudessa edusti ark-
kipiispa Paolo Pezzi, ortodoksista kirkkoa Pyhän Feo-
dorin seurakunnan kirkkoherra Aleksandr Sorokin 
ja evankelisia kristittyjä Sergei Nikolaev. Inkerin kir-
kosta mukana olivat pääsihteeri, Pyhän Marian kirk-
koherra Mihail Ivanov sekä Pyhän Mikaelin seura-
kunnan kirkkoherra Dmitri Petrov. Jumalanpalve-
lukseen osallistui lisäksi Pyhän Marian seurakunnan 
kuoro kanttori Anna Sokolovan johdolla.

Ik:n viestintä/suom. KP

Inkerin kirkko ja Nor-
jan Luterilainen kirk-

ko, jotka molemmat 
kuuluvat Kansainväli-
seen luterilaiseen neu-
vostoon, neuvottelivat 
yhteistyöstä 18. tam-
mikuuta 2017 Pietaris-
sa. Piispa Aarre Kuu-
kauppi ja piispan vir-

kaan valittu Torkild Masvie seurueineen 
keskustelivat kirkkojensa välisestä yhteis-
työsopimuksesta, teologisista linjauksista 
ja haasteista. Neuvottelujen ohella norja-
laiset vieraat tutustuivat Teologiseen Insti-
tuuttiin, Pyhän Marian seurakuntaan sekä 
Kronstadtin diakoniseen projektiin.

Ik:n viestintä

ALEKSANDR UHANOV

PYHIEN MUISTOLLE

MUISTOA KUNNIOITTAEN

Volgan rovastikunnan diakoni, Aleksandr Uhanov, kut-
suttiin joulukuussa äkillisesti keskuudestamme. Uha-

novista tuli luterilaisen kirkon jäsen runsas 20 vuotta sitten 
ja hän osallistui Saratovin alueella vanhojen seurakuntien 
elvyttämiseen sekä uusien perustamiseen. 

Diakonivihkimyksensä jälkeen vuodesta 2003 aina kuo-
lemaansa saakka Uhanov palveli Pyhän Johanneksen seura-
kunnan sosiaali- ja diakoniatyössä ikääntyneitä ja vähäva-
raisia järjestäen heille omin varoin maksuttomia aterioita. 
Vuosien ajan hän ruokki Jumalan sanalla Pyhän Paavalin 
seurakuntaa Novye Burasyssa, missä hän säännöllisten 
jumalanpalvelusten lisäksi voimiensa mukaan auttoi mm. 
kuljettamalla ruokatarvikkeita ja lääkkeitä Saratovista. Hän 
osasi kuunnella ja lohduttaa Jumalan sanalla jokaista, joka 
kääntyi hänen puoleensa. Rauha hänen muistolleen.

Ik:n viestintä/suom. Anitta Lepomaa

Turussa 16.-20. marraskuuta 2016 järjes-
tettyyn kansainväliseen media-leiriin ot-

ti osaa nuoria Suomesta, Virosta, Norjasta ja 
Venäjältä.

- Leirin yhteydessä osallistuimme Maata 
näkyvissä –festivaaliin. Muutaman päivän 
aikana keskustelimme monien nuorten kanssa; 
kerroimme heille Kristuksesta, Raamatusta ja 
kristillisestä Nuotta-lehdestä, kertoo Inkerin 
kirkon lapsi- ja nuorisotyön osaston sihteeri 
Jevgenia Gavrilenko.

- Kuvasimme hauskoja videoita, valokuva-
simme, selvitimme miten radio toimii ja tutus-
tuimme sekä hankkeen järjestäjiin, työnteki-
jöihin että vapaaehtoisiin. Vapaahetkinä nau-
timme musiikista ja toistemme seurasta. Läh-
temättömän jäljen jätti jumalanpalvelus, johon 
osallistui noin 10 000 ihmistä. Opimme paljon 
uutta ja jatkamme uusin voimin sekä ideoin 
Vybor-lehden toimittamista ja Inkerin kirkon 
mediatyötä.

Ik:n viestintä/suom. Anitta Lepomaa
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Pyhän Mari-
an seurakun-

nassa Pietaris-
sa julkaistiin 22. 
tammikuuta 2017 
pääsihteeri ja Pyhän Marian kirkkoherra Mihail Ivanovin uusi 
teos "Filippiläiskirjeen äärellä". Toivon mukaan kirja auttaa pa-
remmin ymmärtämään tätä Uuden testamentin hienoa kirjettä, 
jossa apostoli Paavali käy läpi uskon totuuksiin ja kristityn joka-
päiväiseen elämään liittyviä asioita. 

Ik:n viestintä/suom. KP

Nuoret aloittivat uuden vuoden me-
riaiheisella leirillä Keltossa. Tee-

ma näkyi sekä leirin SOS-aiheessa et-
tä pukeutumisessa: nuoret olivat meri-
miestyyliin raitapaidoissa. Ohjelmassa 
pohdittiin kirkko-arkin merkitystä ja 
rakennetta, miehistön jokaisen jäsenen 

tärkeyttä sekä karikkojen ja piraattien 
aiheuttamia vaaroja. Tärkein kysymys 
oli, kuka on laivamme kapteeni.

Koko leiri osallistui Pyhän Annan 
kirkossa 6. tammikuuta järjestettyyn 
joulufestivaaliin. Monelle tällainen 
konsertti oli ensimmäinen. Viimeisenä 

yhteisenä iltana ohjelmassa oli “Lai-
valta juhlaan” ja lopuksi nuoret näyt-
tivät, mitä olivat leirillä oppineet. Monet 
olivat löytäneet vastauksia tärkeisiin 
kysymyksiinsä. 

Jevgenia Gavrilenko/suom. 
Liliann Keskinen

Teologian ja ekumenian johtava asian-
tuntija Tomi Karttunen ojentaa kirjalah-

jan Teologisen Instituutin rehtorille Ivan 
Lapteville. Kuva Ari Ojell

Kansainvälisellä 
medialeirillä 

nuorilla oli tilai-
suus harjoitella 
englannin kiel-

tä tekemällä mm. 
haastatteluita.  

Inkerin kirkon uutisia

Ekumeeniset  
oppineuvottelut 
kirjaksi

Nuortenleiri Keltossa

Seminaarit Liettuassa 
ja Latviassa 

M ikkelin hiippakunnan piispa Seppo 
Häkkinen sekä TT Tomi Karttunen 

ja TT Ari Ojell Kirkkohallituksen ulko-
asiain osastolta lahjoittivat Inkerin kirkol-
le marraskuussa piispa emeritus Juha Pih-
kalan venäjäksi käännetyn uuden teoksen 
"Usko ja rakkaus. Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kir-
kon dialogien pohjalta hahmottuva yhteinen 
oppi". 

Kirjassa Pihkala painottaa vuosina 1970-
2011 käytyjen oppineuvottelujen ekumee-
nista merkitystä molemmille kirkoille ja teo-
logiselle tutkimukselle. Yksi osa kirjaa on 
laajaan dokumenttiaineistoon perustuva tii-
vistelmä vuoteen 2011 mennessä saavute-
tusta opillisesta yksimielisyydestä. Vuonna 
2014 neuvottelut kariutuivat erimielisyyksiin 
suhtautumisessa homoseksualismiin ja tasa-
arvoisesta avioliitosta. Uudelleen keskustelut 
käynnistyivät vähemmän virallisella tasolla 
2016.

Ik:n viestintä

T eologinen Instituut-
ti ja Inkerin kirkon lä-

hetysosasto järjestivät teo-
logiset seminaarit Liettu-
an Klaipėdassa ja Latvian 
Priekulėssa 12.-13. marras-
kuuta 2016. Seminaareissa 
käsiteltiin hengellistä elämää 
koskevia aiheita ja esiin nousi 
myös kristityn vanhurskau-
teen liittyviä kysymyksiä. 

Seminaariin osallistui yli 
sata henkilöä. Luennot pitivät 
pastori Don Richman Ame-
rikasta ja lähetysosaston 

johtaja, diakoni Jevgeni Ras-
katov. Järjestelyihin osallis-
tuivat myös pastori Reinhold 
Moras, diakoni Robertas 
Bertašius ja Teologisen Ins-
tituutin opiskelija Anatoli 
Puumalainen. Robertas 
Bertašius on Inkerin kirkon 
lähetystyöntekijä, joka työs-
kentelee Priekulėn kaupun-
gissa liettuankielisten asuk-
kaiden parissa. 

Jevgeni Raskatov/suom. 
Hanna Suopajärvi

Mihail Ivanovilta 
uusi kirja
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Inkerin kirkon uutisia

Tatjana Rjumina kertoi 
juhlassa Pyhän Mikaelin 
kirkon historiasta.

Harlun seurakunnassa tuplajuhlat 

140 vuotta

Pyhän Mikaelin kirkossa, Pietaris-
sa, juhlittiin 18.12.2016 pyöreitä 

vuosia, kun kirkon vihkimisestä tuli 
kuluneeksi 140 vuotta. Jumalanpalve-
luksessa saarnasi piispa Aarre Kuu-
kauppi ja liturgina palveli Pyhän Mi-
kaelin kirkkoherra Dmitri Petrov.

Jumalanpalveluksen jälkeen oli ter-
vehdysten vuoro. Turun Mikaelin-

seurakuntaa edustivat diakoniatyön-
tekijä, Viron kirkon pastori Kari Tynk-
kynen ja seurakuntaneuvoston jäsen 
Satu Orvasto. Päätoimittaja Aleksei 
Pirogov toi kristillisen radioasema 
Marian onnittelut. "Pietari – henkinen 
pääkaupunki" -kansalaisjärjestön onnit-
telut lausui johtaja Jelena Babitš.

Juhlassa nähtiin kaksi esitystä, joista 

ensimmäinen käsitteli kirkon rakenta-
misen historiaa ja toinen seurakunnan 
uusia verkkosivuja (https://spbstmihail.
jimdo.com/). Juhlaväki tutustui myös 
kahteen uuteen seinätauluun, joissa ker-
rotaan Pyhän Mikaelin seurakunnan 
kirkkorakennuksesta.

Ik:n viestintä/suom. Hanna Suopajärvi

L äskelän kylässä, Harlun 
seurakunnassa, vietettiin 

13. marraskuuta kaksinker-

taista juhlaa: seurakunta pe-
rustettiin 100 vuotta sitten ja 
päivälleen viisi vuotta sitten 

Kristuksen ylös-
nousemuksen kir-
kossa alkoi sään-
nöllinen jumalan-
palveluselämä.

S e u r a k u n t a 
rekisteröitiin v. 
2008. Kirkko 
rakennettiin ja 
vihittiin seura-
kunnan käyttöön 
2011 ja siitä tuli 
400-juhlavuottaan 
viettävän Inkerin 
kirkon symbo-
linen syntymä-
päivälahja. Seura-
kuntalaisia tulee 
j u m a l a n p a l v e -
luksiin Impilah-
desta, Harlusta ja 
Hiidenselästä.

Juhlajumalan-

palveluksessa liturgina toimi 
Harlun kirkkoherra Oleg 
Menaker ja saarnasi Niilo 
Karjalainen. Juhlailoa olivat 
jakamassa Sortavalan ja Pit-
kärannan seurakuntalaiset 
sekä Suomesta ystävyysseu-
rakunta Kangasniemen edus-
tajat ja "Harlun ystävät". 
Lämminhenkiseen juhlaan 
osallistui lisäksi ystäviä 
ortodoksiseurakunnasta.

Juhlat ovat kirkossa tär-
keitä. Ne tuovat yhteen eri 
seurakuntien ihmisiä ja myö-
tävaikuttavat oman historian 
ja perinteiden säilymiseen. 
Kirkko ei ole tänään vain hen-
gellinen satama. Se auttaa rat-
kaisemaan erilaisia sosiaalisia 
ongelmia ja on myös kansojen 
välinen silta, joka symboloi 
eri kansallisuuksien rauhan-
omaista rinnakkaiseloa.

Oksana Dyba/suom. KP

Pyhän 
Mikaelin 
kirkko 
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Tshalnassa
Pyhän Kolminaisuuden kirkko Tshalnan 

kylässä vihittiin käyttöön 7. joulukuuta 
1996. Lauantaina 17. joulukuuta 2016 saatiin 
viettää kirkon 20-vuotisjuhlaa yhdessä Pet-
roskoista, Aunuksesta, Kontupohjasta, De-
revjankasta ja Suomesta tulleiden ystävien 
kanssa.

Tshalnan luterilaiset kuuluivat vuodesta 
1969 Petroskoin seurakuntaan. 1990-luvun 
alussa he järjestäytyivät itsenäiseksi seura-
kunnaksi. Oman kirkon rakentamisen teki 
mahdolliseksi suomalaisten ystävien tuki.

”Mikään, mitä teemme palvellessamme ei 
ole meidän ansiotamme. Olemme vain Herran 
palvelijoita”, korosti 20 vuotta sitten kirk-
koherraksi valittu, nyt jo eläkkeellä oleva 
Ivan Pakkari ja jatkoi: ”Jumala on määri-
tellyt jokaiselle elämän taipaleen. Nyt on 
tullut nuorten aika toimia ja jatkaa nöyrästi 
ja viisaasti Jumalan ja kaikkien ihmisten 
palvelemista”.

Oksana Dyba/suom. Kari ja Merja Karjalainen

Tshalnan entinen 
kirkkoherra Ivan 
Pakkari (oik.) pal-
veli juhlassa litur-
gina ja saarna-
si. Häntä avusti 
ehtoollisen jaos-
sa nykyinen kirk-
koherra Aleksei 
Krongolm.

L ahden Joutjärven kirkossa vietet-
tiin perinteistä Inkerin kirkkopy-

hää 19.-20. marraskuuta 2016.
Ohjelma alkoi Kelton seurakunnan 

ja Inkerin kirkon kuulumisilla, joita 
kertoi piispa Aarre Kuukauppi. Raa-
mattutunnilla pastori Erkki Suhonen 
pohti luterilaisuuden ydintä Tunnus-
tuskirjojen pohjalta. Päivän päätteeksi 

oli venäjänkielinen jumalanpalvelus, 
jossa piispa Kuukauppi toimi liturgina 
ja saarnasi pastori Sergei Shilkin. 
Jumalanpalvelukseen sekä sitä seu-
ranneeseen musiikki-iltaan osallistui 
Kelton seurakunnan kuoro ja laulujen 
välissä puhui pastori Juha Saari.

Sunnuntaina kirkossa oli suo-
menkielinen jumalanpalvelus, jossa 

liturgina toimi Erkki 
Suhonen ja saarnasi 
piispa Kuukauppi. Kolehti 
kerättiin Inkerin kirkon 

hyväksi. Jumalanpalveluksen päät-
teeksi kaikkia odotti lähetyslounas, 
jonka emännät olivat rakkaudella lait-
taneet. Kiitämme kaikkia tapahtuman 
järjestäjiä ja osallistujia sekä erityisesti 
Lahden vieraanvaraisia ystäviä!

Jelena Kuukauppi/suom. 
Liliann Keskinen

Inkerin  
kirkkopyhä Lahdessa

20-vuotisjuhla
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Ulkoapäin Pyhän Annan kirkko 
on sievä kuin kermakakku. Mut-
ta kun astuu sisään, alkaa hauk-

koa henkeään. Edessä avautuva korkea, 
mustunut portaikko ja pitkinä suikalei-
na seinistä lohkeileva maali tarjoaa joka 
kerta yhtä uskomattoman näkymän; as-
tuinko vahingossa väärälle vuosituhan-
nelle vai jonkun elokuvan kulisseihin? 

Pyhän Annan menneisyys on surul-
linen, mutta se tekee siitä myös niin ai-
nutlaatuisen tilan tämän päivän toimin-
nalle. Jotkut haluaisivatkin säilyttää sen 
jokseenkin nykyisessä asussaan, muis-
tona menneistä barbaarisuuden ajoista.

Saksalaisille työntekijöille
Pietari Suuren aikaan Nevajoen etelä-
rannalla, Pietarissa, sijaitsi Liteinyi dvor 
-niminen valimo. Kaupunki oli vasta tei-
ni-iässä, kun valimon saksalaiset työn-
tekijät jo perustivat oman, luterilaisen 
seurakunnan vuonna 1719. Aluksi seu-
rakunta kokoontui ruotsalaisille sota-
vangeille rakennetussa puisessa Pietarin 
kirkossa, joka siirrettiin nykyisen Pyhän 
Annan kirkon paikalle 1722. 

Vuonna 1740 otettiin käyttöön uusi 
kirkkorakennus, joka nimettiin keisa-
rinna Annan suojeluspyhimyksen mu-
kaan. Seurakunnan yhteydessä  toimi 
vuodesta 1736 lähtien myös saksalainen 
koulu, Annenschule, joka oli tunnettu 
korkeatasoisesta opetuksestaan.

Nykyisen Pyhän Annan kirkon pe-
ruskivi muurattiin 20. heinäkuuta 1775. 
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Juri 
Felten ja tyyliltään se edustaa Pietarissa 
hyvin suosittua ja tyypillistä uusklas-
sismia. Antiikin Kreikan ja Rooman 
vaikutteita on tänäänkin nähtävissä 
joonialaisissa pylväissä sekä suoravii-
vaisissa muodoissa. 

Kun kirkko valmistui vuonna 1779, 
siinä oli paikkoja 1500 hengelle. Tilaa 

RAPPIOKIRKOSTA 
LÄHETYSTYÖN 
MAHDOLLISUUS

Pietarin vanhimmalla luterilaisella 
kirkolla, Pyhällä Annalla, on Inkerin 
kirkon sakraalitiloista ehkä erikoisin 
tarina. Tämä kirkko ei jätä ketään 
kylmäksi, tulipa sinne osallistuakseen 
jumalanpalvelukseen tai vain tutustu-
maan rakennukseen. 

Pyhän Annan kirk-
ko sijaitsee Pietarin 

keskustassa, 
Kirotshnaja-kadulla, 
Suomen pääkonsu-

laatin takana.

1700-luvulta vallanku-
moukseen saakka Pyhä 

Anna tarjosi tilat Pietarin 
saksalaisille luterilaisille. 
Nyt Inkerin kirkolle kuu-

luvana se kutsuu erilai-
siin tilaisuuksiin kaikkia 

kaupunkilaisia. 



13Inker in Kirkko

tarvittiin, sillä 1900-luvun alussa seu-
rakuntaan kuului noin 12 000 jäsentä. 
Mutta sitten tuli vallankumous. Kirkko 
suljettiin vuonna 1935, ja vuodesta 1939 
lähtien siinä toimi elokuvateatteri Spar-
tak. Rakennuksessa tehdyissä muutos-
töissä kirkon sisäosaa koristaneet maa-
laukset tuhottiin lähes täysin. 

Rappeutumisen vuodet
Luterilaiset palasivat kirkkoon 1990-lu-
vulla. Saksalaisen luterilaisen kirkon 
seurakunta kokoontui vuosina 1992-
1997 jumalanpalveluksiin sunnuntai-
sin, muina päivinä rakennuksessa toimi 
edelleen elokuvateatteri ja disko. Vuon-
na 1997 seurakunta siirtyi remontoi-
tuun ja uudelleen avattuun, Nevski Pros-
pektin varrella olevaan Pyhän Pietarin 
kirkkoon.

Pyhän Annan historiassa kääntyi uu-
si sivu jälleen vuonna 2002, kun kau-
punki teki päätöksen palauttaa rakennus 
takaisin kirkolle. Mutta tapahtui muuta-
kin. Joulukuussa 2002 kirkossa syttyi 
tulipalo, joka vaurioitti sisätiloja pahas-
ti. Myös katto romahti ja sen jälkeen ra-
kennus oli säitten armoilla, avoimena 
vesisateille ja lumelle.

Kirkko seisoi pitkään raunioitunee-
na, kunnes Pietarin kaupunki puuttui ti-
lanteeseen. Rakennus- ja kulttuurihisto-
riallisesti merkittävän kirkon julkisivu 
restauroitiin ja katto korjattiin vuosina 
2010-2013. Saksalainen kirkko ei ollut 
rakennuksesta kuitenkaan enää kiin-
nostunut ja kaupunki luovutti sen loka-
kuussa 2013 Inkerin kirkolle.

Uusi elämä käynnistyy
Kirkko on sisäpuolelta tulipalon jälkei-
sessä kuosissa, eikä rakennuksessa ole 
LVI-tekniikkaa. Joitakin pienehköjä kor-

jauksia on tehty turvallisuuden paranta-
miseksi ja toiseen kerrokseen on remon-
toitu pieni, lämmin tila, jossa pidetään 
jumalanpalveluksia.

- Pyhän Annan kirkon toiminnas-
ta vastaa Inkerin kirkon lähetysosas-
to, kertoo lähetysjohtaja Jevgeni Ras-
katov. Kirkossa pidetään säännöllises-
ti hengellisiä tilaisuuksia, mutta siellä 
kokoontuvilla ryhmillä ei ole virallista 
seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön 
statusta. 

Sunnuntaisin on kaksi jumalanpal-
velusta: 9.30 englanninkielinen ja kello 
15 venäjänkielinen. Lisäksi sunnuntaina 
kello 17 on raamattupiiri. Keskiviikkoi-
sin järjestetään avoimia luentoja filoso-
fiasta, historiasta, uskonnosta ja psyko-
logiasta. Torstaisin on iltahartaus ja per-
jantaisin rippikoulu. Äskettäin kirkossa 
alkoi myös pyhäkoulu. Venäjänkieliseen 
toimintaan osallistuu noin viitisentoista 
henkilöä.

Lähetystyön välineenä
Muutamassa vuodessa Pyhästä Annas-
ta on tullut paikka, jossa kirkollisen toi-
minnan lisäksi järjestetään tiuhaan mo-
nenlaisia tapahtumia; erilaisia konsertte-
ja, teatteriesityksiä, messuja, näyttelyitä 
ja tutustumiskierroksia kiinnostuneille. 
Kuukaudessa kirkossa käy noin 3000 
ihmistä.

Jevgeni Raskatov selittää, että ta-
pahtumien avulla ei pelkästään kerätä 
rahaa kirkon kunnostukseen, vaan ne 
ovat erinomaisia mahdollisuuksia saada 
kaupunkilaiset tulemaan Jumalan Sa-
nan ääreen. Kaikki tapahtumat alkavat 
papin avaussanoilla ja tarjolla on kristil-
listä kirjallisuutta. 

Viime kesänä alakerran salissa pyöri 
reilun neljän kuukauden ajan Michelan-

gelon taiteesta kertova näyt-
tely. Kuvaa, musiikkia ja eri-
koistehosteita yhdistävä mul-
timediaesitys jo itsessään on 
vaikuttava kokemus, mutta 
Raamatun kertomukset maa-
ilman luomisesta aina viimei-
seen tuomioon Pyhän Annan 
omaleimaisissa puitteissa te-

kivät esityksestä erityisen koskettavan 
elämyksen. Näyttely oli hyvin suosittu 
ja keräsi etenkin nuoria katselijoita.

Joulun alla tunnelma oli toisenlai-
nen, kun salissa järjestettiin joulumyy-
jäiset. Suurin osa myyjistä oli nuoria 
käsityöläisiä, jotka myivät omia tuot-
teitaan. Lavalla oli musiikkiesityksiä 
ja kävipä siellä joulupukkikin piipahta-
massa. Inkerin kirkon työntekijöillä ja 
vapaaehtoisilla oli loistava tilaisuus ker-
toa muutaman päivän aikana isolle jou-
kolle paitsi kirkkorakennuksesta, myös 
joulun suurimmasta sanomasta, Juma-
lan Pojan syntymästä. 

Tavoitteena nuorisokeskus
- Tärkein tavoitteemme on luoda tilas-
ta kristillinen nuorisokeskus. Se ei vielä 
toimi päivittäin, mutta joka viikko on ta-
pahtumia, jotka vetävät paljon kävijöitä, 
Raskatov kertoo. Keväisin järjestettävä 
nuorten yhteiskristillinen musiikkitapah-
tuma on jo kaksi kertaa järjestetty Pyhäs-
sä Annassa. Tammikuussa vuorossa oli 
jouluun liittyvä musiikkifestivaali, jossa 
oli kansainvälisiä esiintyjiä.

Rakennusta korjataan pikku hiljaa. 
Kirkossa järjestettävissä tapahtumis-
sa kerätään Raskatovin mukaan isoja  
kolehteja, mutta ne eivät riitä kunnos-
tamisen kustannuksiin. - Me tietenkin 
toivomme ja rukoilemme Jumalan apua 
projektiin, optimistinen lähetysjohtaja 
toteaa.

Pyhän Annan luterilainen yhtei-
sö on mukana sosiaalisessa mediassa. 
Heidän omat sivut löytyvät sekä Fa-
cebookista että VKontaktesta nimellä 
"Annenkirche".

Teksti: Kristiina Paananen

Pyhän Annan kirkosta on tullut 
suosittu konserttien pitopaikka. 
Tammikuussa järjestettiin nuorten 
kristillinen joulufestivaali, johon saa-
pui kansainvälisiä esiintyjiä.
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YHTEINEN 
JUMALA

Aleksei Belousov piti lapsesta 
saakka ortodoksikirkossa 
vallitsevasta tunnelmasta. 
Keski-iässä elämän vaikeudet 
veivät hänet kerran Terijoen 
luterilaiseen kirkkoon, jossa 
häntä kuunneltiin. Mies päätti 
jäädä sinne ja palvelee tänään 
seurakuntaa kirkkoherrana.  

A leksei Belousov syntyi Pie-
tarhovissa vuonna 1957. Hän 
on musiikkikorkeakoulusta 

valmistunut jazzmuusikko, soittiminaan 
kontrabasso ja piano. Lisäksi hän on käy-
nyt merenkulkualan opiston ja suorittanut 
kurssit ortodoksisessa seminaarissa. 

Haastattelun edetessä hän muistaa 
valmistuneensa myös taideteollisesta 
oppilaitoksesta huonekaluentisöijäksi 
eli on kaiken muun lisäksi vielä puu-
seppä. Eikä siinä kaikki. Viimeisin tut-
kinto on Inkerin kirkon Teologisesta 
Instituutista.

Uskon perusteet mummolta
Vanhemmat antoivat Aleksein pienenä 
äidin äidin, Anna Pankratjevan, hoidetta-
vaksi. 97-vuotiaaksi elänyt isoäiti opetti 
lapselle kristillisen uskon perusteet. 

- Hän oli hyvin harras uskovainen 
ja kyselin häneltä: "Mummi, miksi si-
nä kumartelet, mitä sinä oikein teet?" 
Ja hän yritti selittää minulle, Belousov 
kertoo. Isoäiti vei poikaa myös ehtool-
liselle. Kaksikko heräsi aamuviideltä ja 
kiirehti ensimmäiseen, kuudelta alka-
vaan messuun läheiseen Nikolainkirk-
koon Pietarissa. 

- Siellä minut oli kastettu jo alle yk-
sivuotiaana. Kastetoimituksen aikana 
kirkossa oli ollut kylmä, ja papin otet-
tua minut käsivarsilleen olin pissannut 
hänen partaansa, Belousov nauraa. - 
Mummi tapasi aina sanoa minulle, että 
se oli selvä enne. 

- Mummi opetti oikean ja väärän 
käyttäen esimerkkejä omasta elämästä-

ni. Olin kuriton pikkupoika ja jatkuvas-
ti pahanteossa. Taas kerran, kun palasin 
kotiin piestynä ja mustelmilla, mummi 
selitti kymmenen käskyn näkökulmas-
ta, miksi näin tapahtuu. 

Alttaripalvelijasta 
kirkonisännäksi
Ensimmäiset askeleet tiellään kirkonpal-
velijaksi Belousov otti ennen armeijaa. 
Kirkossa tarvittiin esilukijaa ja avusta-
vaa alttaripalvelijaa. 

- En osannut lukea kirkkoslaavia, 
osasin pelkästään kirjaimet ja ymmär-
sin kirjoitusjärjestelmän. En kuitenkaan 
kyennyt lukemaan tekstiä ilmeikkäästi, 
mikä oikeastaan tarkoitti lukemista il-
man liiallista tunnepitoisuutta. Mutta 
opin nopeasti ja myöhemmin minusta 
tuli alttaripalvelija. 

- Armeijan jälkeen minusta haluttiin 
tehdä diakoni. Siinä vaiheessa tiesin jo, 
mitä on palvella kirkossa: yöllisiä he-

Kristityillä on
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rätyksiä, laulamista... 
mutta minustako dia-
koni? Olin juuri pääs-
syt armeijasta ja halu-
sin vielä elää vapaasti, 
Aleksei hymyilee skep-
tisesti. - Oli ihastumisia 
ja tyttöystäviä… 

Kirkkoa nuorimies 
ei silti jättänyt, vaan 
kävi siellä edelleen. 
Sitten omasta seura-
kunnasta lähetettiin 
Novodevitšin luosta-

riin pappi, joka otti Aleksein mukaansa. 
Siellä hänestä tuli kirkonisäntä ja näin 
hän kävi läpi ortodoksien pappisvihki-
mystä edeltävät vaiheet.

Tukea luterilaisilta
Kymmenisen vuotta sitten Aleksei Be-
lousovilla oli paljon surua. Ensin kuoli 
hänen isänsä ja vähän myöhemmin äiti. 
Aleksei jäi ainoana suvustaan jäljelle. 
Hänellä ei ollut työtä, eikä rahaa. 

- Menin tapaamaan tuttua ortodoksi-
pappia ja pyysin häntä ottamaan minut 
jonkinlaiseen toimeen. Sitä hän ei kui-
tenkaan tehnyt. Pää painuksissa kuljin 
Terijoella luterilaisen kirkon ohi ja pis-
täydyin sinne, Belousov muistelee. 

Kirkkoherrana oli silloin Aleksandr 
Kudrjavtsev, jolle Aleksei kertoi ko-
ko tarinansa. Kirkkoherra ehdotti kah-
den viikon työskentelyä ilman palkkaa, 
minkä jälkeen voitaisiin keksiä jotakin. 
Aleksei suostui siihen ja jäi töihin. Hän 
sanoo jääneensä yksinkertaisesti sen 
vuoksi, että häntä tuettiin siellä vaikeal-
la hetkellä. 

- Häpeäkseni en tiennyt silloin juu-
ri mitään luterilaisuudesta. Ortodoksi-
sen seminaarin kursseilla meille kerrot-
tiin vain katolisuudesta. Mitä enemmän 
sain tietää luterilaisuudesta, sitä enem-
män ihmettelin omaa tietämättömyyt-
täni. Myöhemmin aloin tutustua seura-
kuntalaisiin, joiden elämänkohtalot kos-
kettivat minua.

Siunattuna opiskelemaan
Eräänä päivänä kirkkoherra tokai-
si: "Ljoša, kuulehan, sinä voisit mennä 
opiskelemaan seminaariimme!" Aleksei 
kehotti kirkkoherraa olemaan höpöttä-
mättä joutavia, alkoihan hänellä jo olla 

ikääkin - tenttimäänkö tässä muka taas 
pitäisi ryhtyä! Mutta kaikista vastus-
teluista huolimatta kirkkoherra jatkoi 
suostuttelua. 

- Lopulta lupauduin kokeilemaan, 
mutta ensin piti saada asialle siunaus, 
olinhan vielä ortodoksi. Menin käy-
mään ortodoksipapin luona, jota pidin 
hengellisenä isänäni. Kävimme yhdes-
sä kalassa ja kerroin asiani. Hän levitte-
li käsiään ja päivitteli, miten voin edes 
ajatella moista. Mietittyäni asiaa tulin 
siihen tulokseen, etten voi ryhtyä opis-
kelemaan, sillä Jumala oli näin asian 
määrännyt.                            

Jonkin ajan päästä miehet menivät 
taas kalaan. Aleksei ei palannut aikai-
sempaan keskusteluun. Mutta ortodok-
sipappi puhkesi yhtäkkiä puhumaan, 
kuinka hän oli jäänyt miettimään asiaa 
ja päätti antaa siunauksensa. 

- Ortodoksipappi siunasi minut opis-
kelemaan luterilaisessa seminaarissa! 
Hän ajatteli, ettei se ota jos ei annakaan, 
joten tervemenoa opiskelemaan, Be-
lousov kertaa ihmeellistä käännettä. 

Seurakuntalaisten palvelija
Aluksi Aleksei Belousov konfirmoitiin. 
Ennen sitä Aleksandr Kudrjavtsev se-
litti hänelle kaiken niin yksityiskohtai-
sesti kuin olisi jo ennalta tiennyt, että 
Alekseista myöhemmin tulisi kirkko-
herra. Aleksei jätti hakemuksen Teologi-
seen Instituuttiin, läpäisi pääsykokeen ja 
aloitti opinnot.

Toisena opiskeluvuotena hänet vihit-
tiin diakoniksi ja aluksi hän jännitti ih-
misten palvelemista. Seurakuntalaisten 
merkillisissä elämäntarinoissa riitti ih-
meteltävää. Hän sanoo ihailevansa hei-
tä, jotka tulevat jumalanpalvelukseen 
vaikka viimeisillä voimillaan. 

- Kun seurakuntalaiset kertovat so-
ta-ajasta, minulla nousevat hiukset pys-
tyyn. Valkeasaaren inkeriläiset ovat 
kertoneet, kuinka heidät karkotettiin 
Uralille ilman, että he saivat ottaa mi-
tään mukaansa. Heidät vain laitettiin 
junaan ja kuljetettiin autiolle tasangol-
le. Siellä heidän sitten piti selvitä.  

Vaimon - joka on ortodoksi - reak-
tio pelotti aluksi. Aleksein pappisvihki-
myksessä vaimo tarkkaili seurakuntaa 
ja jumalanpalvelusta ja totesi sitten, et-
tei aio asettua poikkiteloin. Hän suhtau-

tuu luterilaisuuteen myönteisesti ja tu-
kee miestään tämän työssä.

- Ihmiset eivät tiedä luterilaisuudesta 
ylipäänsä mitään, jotkut pitävät sitä jo-
pa lahkona. Kuitenkin monet suurmie-
het ja -naiset ovat olleet nimenomaan 
luterilaisia! Ja Pietarissahan on ollut 
läpikotaisin luterilaisia alueita! Mut-
ta tästäkään ei kukaan tiedä, Belousov 
harmittelee. 

Sama Jumala
Aleksei Belousov sanoo viihtyvänsä 
seurakunnassaan, vaikka se on pieni ja 
ongelmia on paljon. Kirkossa pidettävi-
en konserttien tulot auttavat selviämään 
valtavista sähkölaskuista. Sosiaalisis-
ta ohjelmista kirkkoherra antaa kiitosta 
kaupungille. 

- Heidän avullaan saimme muun mu-
assa hankittua urut. Edelleenkään em-
me tiedä, kuka lahjoitti niihin varat. 
Kaupungin johdosta sanottiin, että lah-
joittajan nimeä meidän ei tarvitse tietää, 
mutta kehotettiin rukoilemaan hänen 
puolestaan. Haluan kiittää myös suoma-
laisia ystäviämme, jotka ovat tukeneet 
meitä vuosien ajan.

- Olin ennen ortodoksi, ja tunsin si-
sältä päin ortodoksisen kirkon ongel-
mat. Nykyään tunnen myös luterilaisen 
kirkkomme kipukohtia. Kannan erityis-
tä huolta piispastamme. On tärkeää tu-
kea häntä sekä rukouksin että käytän-
nön asioissa. Haluan kutsua myös luki-
joita rukoilemaan hänen puolestaan.

Aleksei Belousov ei osaa sanoa, mi-
ten eri kristillisten tunnustuskuntien 
väliset suhteet tulevaisuudessa kehitty-
vät, mutta hän seuraa suurella mielen-
kiinnolla patriarkka Kirillin ja paavin 
välistä keskustelua. 

- Seurakuntaamme tuli ortodoksikir-
kosta eräs mies. Sain konfirmoida hänet 
ja nykyään hän käy aktiivisesti kirkos-
sa. Hän on kertonut minulle pitävänsä 
seurakunnastamme ja ajattelevansa, et-
tä Jumala on joka tapauksessa kaikilla 
kristityillä sama. 

Teksti: Darja Shkurljateva/KP
Suomennos: Anu Mannermaa 
lähetystyöntekijä (Wycliffe)
Kuva: Tatjana Golosnova

Terijoen kirk-
koherra Aleksei 
Belousov (oik.) 
kehaisee 
Teologisessa 
Instituutissa opis-
kelevaa Pavel 
Tikkaa (vas.) 
hyväksi katekee-
taksi ja näkee 
hänessä työnsä jat-
kajan ja valmistaa 
häntä siihen.
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Luterilaiset

K un Martti Luther 
naulasi 95 teesi-
ään Wittenbergissä 
31.10.1517, niin ku-

kaan ei tiennyt, että länsimaisessa 
kristillisyydessä on syntynyt uusi 
tunnustuskunta. Kaikki näytti sil-
loin tavalliselta riidalta katolilais-
ten kesken. Vuonna 1521 Paavi Leo 
X julkaisi bullan, Decet Romanum 
Pontificem, jolla Lutherille 1520 
julistettu pannauhka pantiin käytän-
töön ja hänet erotettiin lopullises-
ti kirkosta. Siitä lähtien kaikki, jotka 
jatkoivat kirkollista yhteydenpitoa Lut-
heriin, luettiin kirkosta eronneiksi. He 
alkoivat muodostaa uutta kirkkoa, jota 
myöhemmin alettiin kutsua luterilaiseksi.

Ensimmäiset luterilaiset 
Venäjälle
On vaikea sanoa, milloin Moskovan val-
tiossa ensimmäistä kertaa kuultiin refor-
maation tapahtumista ja alettiin tehdä 
eroa luterilaisten ja katolilaisten välillä. 
Joka tapauksessa, luterilaisuuden kan-
nattajat ilmestyivät Venäjän rajoille hy-
vin pian. Jo vuonna 1521 Riiassa alkoi 
luterilainen julistus Andreas Knopke-
nin toimesta. Pian kaupungin maistraatti 
määräsi hänet saarnaajaksi vastoin kato-
lilaisten linjauksia. 

Ruotsissa luterilaisuudesta tuli val-
tionuskonto 1527. Ruotsin ja Liivin-
maan kanssa käytiin ahkerasti kauppaa 
ja ensimmäiset luterilaiset, joiden nimiä 

Luterilaisuuden 
historia Venäjällä on 
värikäs ja vähem-
mistön uskontona 
omaleimainen. Sekä 
kukoistuksensa 
ajat että kipunsa se 
on elänyt samassa 
tahdissa sitä ympä-
röivän todellisuuden 
kanssa.    

emme tiedä, saapuivat Venäjälle luulta-
vasti jo 1520-luvun lopussa.

Iivana Julma aloitti vuonna 1558 
Liivinmaan sodan ja samana vuonna 
Moskovaan saapui liivinmaalaisten so-
tavankien joukossa ensimmäinen lu-
terilainen saarnamies, Timan Brakel. 
Hän saarnasi Pihkovan, Novgorodin ja 
Moskovan kodeissa, joihin oli sijoitettu 
sotavankeja, jakoi ehtoollista ja kastoi 
lapsia. Historioitsijat yhdistävät hänet 
ensimmäisen luterilaisen yhteisön syn-

tyyn noin vuonna 1559. 
Vankien lisäksi ryhmään kuului Eu-

roopasta Moskovaan kutsuttuja ammat-
timiehiä, pääosin saksalaisia. He elivät 
erillään venäläisistä "Nemetskaja Slo-
bodassa", käsityöläiskylässä Jauza-joen 
rannalla. Vuoden 1575 lopulla sinne ra-
kennettiin Moskovan ensimmäinen lu-
terilainen kirkko. Puukirkko paloi pian 
ja se rakennettiin uudestaan useamman 
kerran.

Arkeologisissa kaivauksissa löytynyt hautakivi, jossa teksti: 
Kaspar von Elberfeld, oikeustieteen lisensiaatti, kuollut noin 
1580, toiminut hovissa opritsnikkina. Kivi on ilmeisesti van-
himmalta luterilaiselta haudalta Moskovassa. Kuva Moskovan 
historiallisesta museosta 2015, Sergei Isajev.
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Luterilaiset ja ortodoksit 
vastakkain
Vuonna 1570 Iivana Julma kiisteli Mos-
kovassa uskonkysymyksistä Jan Ro-
kitan kanssa. Protestanttisen legendan 
mukaan läheltä piti, ettei Rokita oli-
si käännyttänyt tsaaria luterilaisuuteen. 
Italialainen slavisti Nicoletta Marcialis 
julkaisi laajan tutkimuksen tämän kiis-
telyn todistusaineistosta. Kävi ilmi, että 
Rokita oli "tšekkiläisten veljien" pasto-
ri, ei luterilainen, mutta tsaari Iivana ei 
ymmärtänyt eroa reformaation kahden 
suuntauksen - kalvinistien ja luterilais-
ten - välillä ja omissa puheissaan ja kir-
jeissään nuhteli taitavasti Lutheria siitä, 
että tämä oli munkkiutta vastaan, eikä 
välittänyt ikoneista. 

Iivana Julman näkökulmasta luteri-
laisuus oli vielä etäisempää ortodok-
sisuutta kuin katolisuus. Toisaalta, 
luterilaisten kielteinen suhtautumi-
nen paaviuteen teki luterilaisuu-
desta Venäjän näkökulmasta vaa-
rattomamman. Siksi Iivana Jul-
ma naittoi sukulaistyttönsä, Ma-
ria Vladimirovnan, luterilaisel-
le herttua Maunulle, Tanskan 
kuningas Fredrik II:n veljel-
le, joka jonkun aikaa hallitsi 
ns. Liivinmaan kuninkaana 
muiden muassa Viron Saa-
renmaata ja Hiidenmaata. 
Häitä juhlittiin Novgoro-
dissa 1573. Vihkimisen 

toimittivat yhdessä orto-
doksipapit ja luterilaiset pasto-

rit Liivinmaalta ja "Nemetskaja Slobo-
dasta", Moskovasta.

Kolmikymmenvuotisen sodan kyn-
nyksellä katolilaiset ja protestantit tais-
telivat keskenään Euroopan äärialueilla. 
Yksi taisteluareena oli Venäjä, jossa se-
kasorron aikana katolilaiset (puolalai-
set) osoittivat aseellista tukea Vale-
Dmitri I:lle ja Vale-Dmitri II:lle. 
Tsaari Vasili IV Šuiskin hallitus 
joutui 1609 pyytämään apua lute-
rilaiselta - Ruotsin kuningas Kaar-
le IX:ltä. Tosin hyötyä ruotsalaisista 
joukoista Jakob De la Gardie'n joh-
dolla oli vähän. 

Ruotsalaisten olo Tihvinissä joh-
ti taas konflikteihin; luterilaiset eivät 

suhtautuneet luostariin ja ikoneihin tar-
peeksi kunnioittavasti. Venäläiset ajoi-
vat puolalaiset pois omin voimin. Siitä 
huolimatta Venäjä joutui maksamaan 
Ruotsille ja luovutti sille Stolbovan rau-
hansopimuksen mukaan 27.2.1617 Kä-
kisalmen läänin. Näin ilmestyi Venäjän 
rajalle Ruotsin lääni, Inkerinmaa – vie-
lä yksi luterilaisuuden pesä. Juuri vuot-
ta 1617 pidetään alkuna Inkerin kirkon 
rakentumiselle. 

Vuonna 1644 Moskovaan saa-
pui tanskalaisia solmimaan Valdemar 
Christianin ja tsaarin tyttären Irinan 
avioliittoa. Sovittiin, että puolisot säi-
lyttävät oman uskontonsa. Mutta sitten 
patriarkka Josef vaatikin, että prinssin 
täytyy liittyä ortodoksikirkkoon upo-
tuskasteen kautta. Prinssi torjui sen jyr-
kästi. Alkoivat väittelyt, joissa pohdit-
tiin valelukasteen pätevyyttä. Luterilai-
set ja ortodoksit eivät onnistuneet saa-
vuttamaan kompromissia ja tsaari Mi-
kael I kuoli yllättäen 1645. Avioliitto ei 
toteutunut ja uusi tsaari Aleksei I lähetti 
tanskalaiset runsain lahjoin kotiin.

Luterilaisten määrä kasvaa
Suuressa Pohjan sodassa Pietari Suuri 
valloitti Baltian ja julisti Venäjän keisari-
kunnaksi 1721. Uudelleen liitettyjen Inke-
rinmaan, Liivinmaan ja Eestinmaan sekä 
vuodesta 1795 myös Kuurinmaan asuk-
kaat olivat luterilaisia: saksalaisia, virolai-
sia, latvialaisia ja suomalaisia. 

Ruotsalaiset sotavangit lähetettiin To-
bolskiin, jossa syntyi Siperian ensim-
mäinen luterilainen seurakunta. Suoma-
laisten määrä kasvoi aluksi pienen osan 
liittämisellä 1743 ja sitten koko Suomen 
siirtymisellä Venäjän vallan al-
le 1809. Keisari-

kunnan aikana luterilaisuus oli toiseksi 
suurin tunnustuskunta maassa. 

Venäjän keisarikunnassa alaisten 
status riippui heidän tunnustuskunnas-
taan. Korkein status oli ortodokseil-
la. Luterilaisten statuksen ero oli vain 
kiellossa käännyttää ortodokseja luteri-
laisuuteen. Kielto peruttiin v. 1905. Ni-
kolai I:n asetuksella luterilaiset seura-
kunnat yhdistettiin 28.12.1832 Venäjän 
Keisarikunnan Evankelis-luterilaiseksi 
Kirkoksi.

Luterilaisia korkeissa viroissa
Monilla luterilaisilla oli Venäjän keisari-
kunnassa korkea valtiollinen virka. En-
simmäinen virkamiesten pitkässä rivissä 
oli Andrei Ivanovitš Osterman (1686–
1747), Pietari Suuren seurueen näkyvä 
jäsen, varakansleri ja ensimmäinen mi-
nisteri Anna Ivanovnan aikana. Vielä 
korkeammalla oli Nikolai Bunge (1823–
1895), Venäjän keisarikunnan valtionva-
rainministeri 1882–1886 ja ministeriko-
mitean puheenjohtaja 1887–1895. 

Historioitsija Zaionshkovskin mu-

Hietamäen seurakunnalle 
aikoinaan kuulunut Raamattu, 

joka on ensimmäisestä koko 
Raamatun suomenkielisestä 

painoksesta v. 1642. Kuva KP
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kaan valtioneuvoston 55 jäsenestä lu-
terilaisia oli yhdeksän; kaksi ministe-
riä kahdeksastatoista, 12 senaattoria 
113:sta ja yhdeksän kuvernööriä 49:stä. 
Useamman keisarin puolisot, mm. Ni-
kolai II:n, olivat luterilaisia ja siirtyivät 
ortodoksikirkkoon avioliiton myötä.

Aika merkittäviä olivat luterilai-
set myös armeijassa, merivoimissa, 
kulttuurin ja tieteen alueella. Micha-
el Andreas Barclay de Tollya (1761–
1818) pidetään toisena venäläisenä, jo-
ka voitti Napoleonin. Fedor P. Litke 
(1797–1882) oli amiraali, maantieteilijä 
ja Venäjän maantieteellisen seuran pe-
rustaja. A. J. von Krusenstern (1770– 
1846) johti Venäjän ensimmäistä maa-
ilmanympärimatkaa. Fabian Gottlieb 
von Bellingshausen (1779–1852) löysi 
Etelämantereen. 

Robert Reinhold von Wirén (1857 – 
1917) oli amiraali, Venäjän-Japanin so-
dan sankari, jonka matruusit surmasi-
vat helmikuun vallankumouksen yhte-
ydessä. Hänen haudalleen Kronstadtiin 
ovat  nyky-monarkistit laittaneet muis-
tokiven, jossa lukee "Tsaarin, isänmaan 
ja uskon puolesta". Sitä ei tarkenneta, 
mistä uskosta on kysymys, mutta von 
Wirén oli luterilainen. Kuten myös de-
kabristien johtohahmo Pavel Pestel ja 
Puškinin lähimmät ystävät Anton Del-
vig ja Wilhelm Küchelbecker.

Arvostusta ja etäisyyttä
Monet kuuluisat luterilaiset vaihtoivat 
kirkkokuntaa. Esimerkiksi arkkiteh-
ti Aleksandr Vitberg, Moskovan Kris-
tus Vapahtajan katedraalin arkkitehti ja 
rakennustöiden johtaja sekä Vladimir 
Dal, kuuluisan venäjän kielen sanakir-
jan tekijä, siirtyivät ortodoksikirkkoon. 
Mutta Aleksandr von Benckendorff, jo-
ka johti Nikolai I:n aikana pitkään Ve-
näjän salaista poliisia, siirtyi katoliseen 
kirkkoon. 

Slavofiili Ivan Aksakov on sanonut, 
että Dal pystyi saamaan sanakirjansa 
valmiiksi siksi, että hänen asennnoitu-
misensa työhön "ei ollut venäläinen ja 
tämä saattoi olla tuon projektin onni". 
Tätä voi pitää yleisenä suhtautumisena 
luterilaisiin, kun puhutaan tavallisista 
ortodoksienemmistöön kuuluvista venä-
läisistä. Luterilaisia arvostettiin heidän 
ahkeruuden ja erityisosaamisen takia. 

Heitä suvaittiin ja heidän kanssaan ys-
tävystyttiin, vaikka ajateltiinkin, että on 
parempi pitää heihin tiettyä etäisyyttä.

Oli myös tapauksia, joissa ortodok-
sien ja luterilaisten yhteyksillä oli traa-
giset seuraukset, kuten eräässä tapahtu-
massa vuonna 1738 Jekaterinburgissa. 
Esipappi Ivan Fedosev törmäsi sihtee-
ri Kuznetsovin luona käydessään lute-
rilaiseen rehtori Stermanniin. Syntyi 
kiista, jossa pappi käytti loukkaavia ja 

sopimattomia sanoja sekä nimitti rehto-
ria vääräuskoiseksi. Rehtori syytti pap-
pia juoppoudesta. Kuznetsov teki kante-
lun ja asiaa käsiteltiin salaisessa kans-
liassa. Selvittelyissä Ivan Fedosev veto-
si melankoliseen sairauteensa ja kertoi 
olleensa humalassa eikä muistaneensa 
mitään, mutta sai rangaistuksen. 

Jumalanpilkka juopon suusta oli-
si luultavasti jäänyt ilman seuraamuk-
sia, jos sen olisi kuullut vain Kuznetsov. 
Mutta sen kuuli myös luterilainen Ster-
mann. Kuznetsov oli varma, että Ster-
mann kantelee jumalanpilkasta viran-
omaisille ja jotta häntä itseään ei syy-
tettäisi epäkunnioittavan teon salailus-
ta, kanteli itse. Luultavasti muisto vas-
taavista tapahtumista antoikin ortodok-
seille syyn pitää etäisyyttä luterilaisiin.

Tuhosta uuteen aikaan
Pietari I:n valtakauden lopuksi Venäjälle 
oli luotu järjestelmä ortodoksien hengel-
liseen koulutukseen. Kuitenkin vuoteen 
1842 ortodoksien seminaareissa ja aka-
temioissa opiskeltiin poikkeuksetta lati-
naksi, aluksi katolisten ja noin vuodesta 
1745 luterilaisten oppikirjojen mukaan. 
Opettajat selittivät tuleville papeille, mi-
ten ortodoksien oppi eroaa luterilaisuu-
desta, ja opettivat pyhimyksistä, ikoneis-
ta ja kirkkojärjestystä. 

Kuinka latinaksi opittua tuli jakaa 
seurakuntalaisille venäjäksi, oli jokai-
sen papin itse keksittävä. Niinpä luteri-
laisuus oli Venäjän keisarikunnassa tuttu 
melkein jokaiselle oppineelle ortodoksil-
le! Vaikkakaan venäläisessä yhteiskun-
nassa ei seminaarien ja akatemioiden ul-
kopuolella ollut mitään kiinnostusta lute-
rilaisuutta kohtaan. Venäläisen nuorison 
koko huomion saivat teoriat, jotka johti-
vat mullistukseen vuonna 1917.

Heti vallankumouksen jälkeen 1917 
bolševikit suhtautuivat suhteellisen su-
vaitsevasti luterilaisiin pitäen päävi-
hollisena ortodoksikirkkoa. Kuitenkin 
vuodesta 1929 alkaen vainot - pidätyk-
set, kyyditykset ja ampumiset - kohdis-
tuivat myös luterilaisiin. Luterilaisen 
kirkon rakenteet hävitettiin kokonaan 
vuonna 1938. 

On paradoksi, että kun neuvostoval-
ta miehitti Baltian 1940, se johti kirkon 
syntymiseen lopulta uudelleen. Stalinin 
kuoleman jälkeen latvialaiset ja viro-
laiset auttoivat Venäjän suomalaisia ja 
saksalaisia elvyttämään muutaman seu-
rakunnan, esimerkiksi Pushkinin seura-
kunnan Pietarin kupeessa 1977. 

Varsinainen luterilaisen kirkollisen 
elämän elpyminen alkoi vasta vuonna 
1988. Nyt sitä hoitavat saksalainen lute-
rilainen kirkko (ELKRAS), oma Inke-
rin kirkkomme ja Siperian luterilainen 
kirkko. Nämä kolme kirkkoa allekirjoit-
tivat 9.3.2007 Tallinnassa sopimuksen 
saarna- ja ehtoollisyhteydestä.

Teksti: Sergei Isajev - historiatieteiden 
lisensiaatti, Teologisen Instituutin 
ja Venäjän tiedeakatemian alaisen 
Historian tutkimuksen instituutin opettaja
Suomennos: Liliann Keskinen, 
lähetystyöntekijä (SEKL)
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Lapsuuden  usko
ELÄMÄN VOIMANA

Luterilaisuus on kan-
tanut Komissa asu-
vaa inkeriläistä Saima 
Kostornovaa läpi pitkän 
elämän.

MARKOVON KYLÄSSÄ, 
lähellä Pietaria, kolhoo-
sin apulaiskirjanpitäjän 
Ivan ja Elizaveta Bonda-
revin perheeseen syntyi 
10. huhtikuuta 1926 ty-
tär, Saima. Perheessä oli 
ennestään kaksi tytärtä, 
Toini ja Erna. Bondarevit 
olivat inkerinsuomalaisia, 
kuten miltei kaikki kylän 
asukkaat. 

- Kävimme isoäitini Eevan kans-
sa hengellisissä kokouksissa, joita pi-
dettiin kirkon sakastissa. Kirkko oli jo 
silloin suljettu. Luimme Raamattua ja 
Katekismusta, lauloimme virsiä ja ru-
koilimme. Muistan, kun kirkko suljet-
tiin ja risti heitettiin alas. Monet itkivät 
ja huusivat silloin. Pappina oli enomme, 
Erkki Hutter. Suljetusta kirkosta tehtiin 
viljavarasto ja pastorin talossa oli aluk-
si lastentarha, myöhemmin posti ja kol-
hoosin konttori, muistelee Saima Kos-
tornova kuin eilispäivän tapahtumia ja 
itkee hiljaa.

SAIMAN ISÄ PIDÄTETTIIN 20. maa-
liskuuta 1938 ilmiannon perusteella. 

- Juoksin kotiin ja kaikki kirjat, joita 
meillä oli paljon, olivat ylösalaisin latti-
alla. Isä oli ehditty jo viedä. Kaikki oli 
myllätty sekaisin. Äiti antoi ruokanyy-
tin, jotta veisin sen isälle. Löysin hänet 
konttorista, mutta minua ei enää pääs-
tetty sinne. Ehdin vain kuulla isän sano-
van: ”Et saa tulla tänne. Palaan pian…”

Pitkät päivät matelivat. Lokakuus-
sa Sonja-täti vei isälle uudelleen pake-
tin, mutta sitä ei otettu vastaan. Isä oli 
muka karkotettu ilman kirjeenvaihto-

oikeutta. Muutamaa päivää sitä ennen 
syntyi nuorempi veljemme Ensio. Son-
ja-täti kuittasi paketin hänen nimis-
sään, jotta isä siten saisi tiedon poikan-
sa syntymästä. 

Jälkeenpäin selvisi, että isä oli niihin 
aikoihin ammuttu surullisen kuuluisal-
la Levashovon hautausmaalla yhdessä 
samasta kylästä kotoisin olevien kans-
sa. Paikalliset asukkaat kertoivat, että 
umpeen luoduissa haudoissa liikkuivat 
niissä kääntyilleet haavoittuneet.

SOTATOIMIEN ALKAMISEN jälkeen 
metsässä piileskelleet Saima perheineen 
sekä muut kyläläiset vietiin pois pii-
lopaikoistaan ja lähetettiin syyskuussa 
1941 tavaravaunuihin lastattuina pohjoi-
seen. Lokakuussa he saapuivat silloisen 
Komin autonomisen neuvostotasavallan 
Aikinon kylään. Kaikki karkotetut oli 
evakuoitu kesävaatteissa. - Isän turkki 
pelasti meidät, toteaa Saima.

Myöhemmin he joutuivat Vezdinon 
leirille metsätöihin. Äiti pidätettiin jo 
17. toukokuuta 1943 ja tuomittiin kuu-
deksi vuodeksi. Saimasta tuli perheen 
muille lapsille sekä äiti että isä. Äiti 
vapautettiin ennen määräaikaa, vuon-
na 1947. - Ensio vieraantui äidistä niin 

kovasti, että hän sa-
noi minua äidiksi. Ja 
kun äiti sitten palasi, 
poika ei heti tuntenut, 
vaan vältteli häntä, 
Saima kertoo. Vuon-
na 1948 vapautettiin 
myös Erkki-eno, joka 
oli passitettu vanki-
laan 1933.

Saima itse teki työ-
tä koko elämänsä metsässä; aluksi puun-
kaatajana ja karsijana, sitten työnjohta-
jana ja mestarina. Sijoituspaikassa oli 
paljon Volgan saksalaisia, ukrainalaisia 
ja liettualaisia. Jos ei täyttänyt norme-
ja, menetti päivittäisen leipäannoksen 
ja keiton. Se tarkoitti varmaa kuolemaa. 
Erittäin monet juutalaiset kuolivat kyl-
mään ja nälkään. He olivat kaikki sivis-
tyneitä, älykkäitä ihmisiä.

SAIMA KOSTORNOVA on yksi ensim-
mäisistä seurakuntamme jäsenistä. Kun 
tutustuin "meidän Saimaamme", en aja-
tellut, että niin elävästi komia puhuva 
nainen olisi suomalainen. Hän on säi-
lyttänyt vuosien ja vaikeuksien kautta 
rakkautensa omaan äidinkieleensä. Käy-
tyään ensimmäiset neljä vuotta suoma-
laista kansakoulua Saima on lukenut ko-
ko ikänsä suomenkielistä kirjallisuutta 
ja puhunut suomea. Nykyisinkin hänen 
pöydällään on suomenkielisiä, luterilai-
sia kirjoja ja virsikirjoja.

Teksti ja kuva: Sergei Jelfimov - diakoni, 
Pyhän Johannes Kastajan seurakunta, 
Syktyvkar, Komi, (Uralin rovastikunta)
Suomennos: Kari ja Merja Karjalainen
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TÄNÄÄN
LUTERILAISENA VENÄJÄLLÄ

Anton Rudoi, diakoni (Kar-
jalan rovastikunta - Petroskoi)

”Kun luterilainen kirkko reformaation 
aikaan oli muotoutumassa, sen edustajat 
olivat tiukasti sitä mieltä, että he eivät 
halua luoda uutta virtausta, vaan halua-
vat kirkon palaavan apostolien opetuk-
siin. Itse asiassa tilanne ei ole paljon-
kaan muuttunut, ja minulle luterilaisuus 
on ennen kaikkea raamatullista opetusta 
siinä muodossa, jossa se vastaanotettiin 
apostoleilta. 

Pidän kovasti Daniel Preusin sanois-
ta hänen kirjassaan Miksi olen luterilai-
nen: ”Olen luterilainen samasta syystä 
kuin olen kristitty. Armosta, ei omas-
ta tahdosta. Luterilaisen kirkon opetus 
asettaa Jeesuksen elämän keskukseen, 

koska myös Pyhä Raamattu asettaa hä-
net sinne. Mikään muu tunnustuskun-
ta ei ole osoittanut yhtä suurta uskolli-
suutta Jumalan Sanan totuuksille. Ol-
la luterilainen, merkitsee Jeesukseen 
keskittymistä.” 

Henkilökohtaisesti voin allekirjoit-
taa Preusin sanat. Luterilaisen kirkon 
opetus on raamatullista opetusta, joka 
pysyy tiukasti kirjoituksissa. Jumala 
kutsuu meitä seuraamaan häntä totuu-
dessa, hänen teitään. Voisinko siis vali-
ta jotakin muuta? Herra antoi meille sa-
nan ja sakramentit, jotka voimme koko 
täyteydessään ottaa vastaan hänen kir-
kossaan. Voisimmeko siis heittää pois 
nämä hänen valtavat lahjansa ja valita 
jotakin muuta?”

Denis Tihomirov, diako-
ni (Moskovan rovastikunta - 
Nizhni Novgorod)
”Koska olen venäläinen ja elän ym-
päristössä, jota hallitsee ortodoksinen 
kulttuuri, kuulen usein yhden ja sa-
man kysymyksen: ”Miksi olet valin-
nut luterilaisuuden?” Vastatessani tä-
hän kysymykseen vastaan pohjimmil-
tani kysymykseen ”Mitä minulle mer-
kitsee olla luterilainen?”

Minulle luterilaisuus tarkoittaa 
iloa Jumalassa ja varmuutta omasta 
pelastumisestani. Se on myös uskol-
lisuutta Jumalan sanalle ja kirkolli-
selle perinteelle. 

Minut kastettiin puolen vuoden 
iässä ortodoksisessa seurakunnassa. 

Koska luterilaiset ovat Venäjällä vähemmistönä, he joutuvat pohti-
maan omaa kristillistä identiteettiään eri tavalla kuin valtakirkkoon 
kuuluvat. Kysyimme Inkerin kirkon jäseniltä eri rovastikunnissa, 
mitä heille merkitsee olla luterilainen.
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M u t -
ta jo varhaisessa lapsuudessa-
ni en innostunut ortodoksises-
ta perinteestä, vaan Jumalan 
sanasta, joka vetää kristillisen 
opetuksen puhtauteen ja selkey-
teen. Janosin reformaatiota or-
todoksiseen kirkkoon ja Jumala 

johdatti minut kymmenisen vuotta 
sitten Nizhni Novgorodin evankelis-
luterilaiseen seurakuntaan. Juma-
la alkoi uudistaa ja muuttaa minua 
Kristuksessa. Siitä kunnia ja kiitos 
Jumalalle!”

Jelena Hyppönen (Länsi-Inke-
rin rovastikunta - Kolppana)

”Isovanhemmillani oli luja luterilainen 
vakaumus, jonka ilmapiirissä tapahtui 
jotakin ihmeellistä: avasin Raamattuni 
ja näin, että se on elävää Jumalan sanaa, 
jossa on vastaukset ihmisen hengellisiin 
tarpeisiin - se opettaa totuutta ja suuntaa 
kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan.

Apostolisen opetuksen mukaan Ju-
mala on kolmiyhteinen: Isä, Poika ja 
Pyhä Henki. Koska syntymästäni lähti-
en en ole kyennyt olemaan rikkomatta 
Jumalan tahtoa vastaan, saan itselleni 
Jumalan tuomion, enkä voi puolustau-
tua omin voimin ja teoin. Voin pelas-
tua vain Jumalan armosta, Kristuksen 
ansiosta, joka uhrautui ja sovitti synti-
ni Jumalan edessä. Kasteessa toteutuu 
uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä 
ja ehtoollisella otamme vastaan Kris-
tuksen ruumiin ja veren leivän ja viinin 
muodossa.

Luterilaiseen tunnustukseeni kuulu-
vat sekä apostolinen, evankelinen opetus 
että alkuperäisen kristillisen kirkon pe-
rinteen jatkumo. Tunnustukseni on erot-
tamattomasti yhteydessä perheeni, kirk-
koni ja luterilaisuuteni perinteisiin.”

 Sergei Anikin, diakoni (Vol-
gan rovastikunta - Saratov)
”Minulle luterilaisuus merkitsee en-
nen kaikkea kristittynä olemista. Juu-

ri luterilaisuus opettaa ymmärtämään 
oikein kristinuskon perusteita ja asettaa 
ne ensimmäiselle sijalle. 

Olen pannut merkille, että kristilli-
nen maailmaa jakaantuu kahteen pää-
ketegoriaan. Ensimmäiseen kuuluvat 
ne, jotka ajattelevat, että heidän on an-
saittava pelastuksensa paastoamisella, 
polvistumisilla, erilaisilla rukoussään-
nöillä ym. Toisessa kategoriassa ovat 
ne, jotka ajattelevat olevansa jo pelas-
tettuja ja pyhitettyjä, eivätkä voi enää 
koskaan tehdä syntiä. 

Minusta tuntuu, että ensimmäises-
sä tapauksessa on kyse ihmisistä, jotka 
vilkaistuaan Raamattua ovat nähneet 
vain lain ja toisessa tapauksessa vain 
evankeliumin. Luterilaisuus opettaa 
meitä näkemään molemmat. On totta, 
että me olemme syntisiä. Ja vaikka me 
kuinka katuisimme syntejämme, emme 
voi sovittaa niitä millään teoilla. Mutta 
meillä on toivo Vapahtajassa, joka pe-
see meidät synnistä ja lahjoittaa uuden 
elämän.” 

Veronika Pogasi (Uralin 
rovastikunta - Kazan)

”Minulle luterilaisuudessa on kyse täy-
dellisestä luottamuksesta Jumalaan - ei 
siis ainoastaan Jumalan Sanan tuntemi-
sesta, vaan siitä, että pyydän Jeesusta 
Kristusta auttamaan minua elämään Sa-
nan mukaisesti. Martti Luther piti Sanaa 
ainoana ja täydellisenä ohjenuorana ja 
olen vakuuttunut sitä, että hän toimi Py-
hän Hengen ohjauksessa.

Jeesus Kristus tuli ihmiseksi meidän 
tähtemme, toi meille ilosanoman Juma-
lan valtakunnasta, kuoli ristillä, mutta 
nousi ylös kuolleista. Hänen veressään 
me voimme puhdistua. Uskon myös, 
että Jeesus antoi meille Pyhän Hen-
gen auttamaan ja rohkaisemaan. Pyhä 
Henki yhdistää jokaisen uskovan Kris-
tukseen. Uskon, että voimme tuntea ja 
ymmärtää monet Jumalan ilmoittamat 
asiat täydellisesti vasta, kun saavumme 
hänen valtakuntaansa. Silloin saamme 
tuntea hänen täydellisen rakkautensa ja 
nähdä Hänet koko Hänen kunniassaan.”

Margarita Pukkonen, Lapsi- ja 
nuorisotyön osaston joht. (Pie-
tarin rovastikunta - Keltto)
”Luterilaisuus on minulle ensinnäkin si-
tä, että saan olla yhteydessä Jumalaan 
henkilökohtaisesti. Meidän välillem-
me ei tarvita minkäänlaisia välittäjiä 
tai pyhiä puolestapuhujia. Voin suoraan 
kertoa hänelle kaiken, mitä minulla on 
sydämelläni.

Toiseksi luterilainen oppi antaa vas-
tauksia elämämme kaikkein tärkeim-
piin kysymyksiin eli kysymyksiin pe-
lastuksesta ja elämän tarkoituksesta. Ne 
eivät ole vain jonkun mielipiteitä, eivät-
kä edusta pelkästään joltakin historial-
liselta aikakaudelta peräisin olevaa fi-
losofiaa, vaan ne ovat vastauksia, jotka 
perustuvat Raamatun sanaan. Tämä an-
taa minulle tunteen siitä, että olen hen-
gellisesti varmalla pohjalla.”

Natasha ja Jura (Siperian rovas-
tikunta - Novosibirskin alue)
”Meille luterilaisuus merkitsee ennen 
kaikkea yhteyttä; Jumalaan Kristuksen 
kautta ja yhteyttä toisten uskovien kans-
sa. Asumme kaukana kaupungista ja sik-
si pääsemme harvoin kirkkoon, mutta 
silloin kun pääsemme, on se meille juh-
lapäivä. Jumalanpalveluksessa saamme 
kuulla Jumalan sanaa ja rukoilla, ylis-
tää Jumalaa yhdessä muiden kristittyjen 
kanssa. Meille myös ehtoollisesta on tul-
lut tärkeä. On hienoa, että luterilaisessa 
jumalanpalveluksessa on aina ehtoolli-
nen. Siinä saamme Kristuksen ruumiin 
ja veren, saamme pyytää syntejämme 
anteeksi ja uskoa ne anteeksiannetuiksi. 

Uskomme, että Jumala on meidät 
johdattanut luterilaiseen seurakuntaan 
ja nyt se on hengellinen kotimme, jo-
hon haluamme myös lapsemme kasteen 
kautta liittää. Kiitämme Jumalaa Hänen 
huolenpidostaan ja johdatuksestaan.”

Toim. Kristiina Paananen, 
Markus Aitamäki
Suomennokset: Miina Makkonen, Anu 
Mannermaa, Saara Karttunen, Liliann 
Keskinen, Merja ja Kari Karjalainen
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O len venäläinen. Perheessäni kansallisuuden 
ja uskonnon välillä ei ollut minkäänlaista si-
dettä: kun synnyin 70-luvun loppupuolella, 
kansani tunnusti uskonsa siihen, että Juma-

laa ei ole. Isäni oli kommunisti ja tieteellinen ateisti. 
Sen takia minulle on luonnollista, että venäläisyys ei 
automaattisesti tarkoita ortodoksisuutta sen paremmin 
kuin pohjoismaiset tai saksalaiset juuret luterilaisuut-
ta. Ihmisen vakaumuksen ja uskon ei tule määrittyä 
hänen ihonvärinsä tai esi-isiensä kielen mukaan. Täs-
sä näkökulmassa on omat puutteensa, mutta juuri täl-
lainen ajattelu antoi minulle vapauden ja rohkeuden 
tulla kristityksi, sillä venäläisyys  ei ilman muuta tar-
koita sitä, että minun on oltava ateisti.

Tieni luterilaiseen kirkkoon oli pitkä ja monivai-
heinen. Viimeisinä opiskeluvuosinani kysymys kir-
kosta oli minulle kipeä, ja tuli aika tehdä valinta. 
Luterilainen kirkko veti minua erityisesti puoleen-
sa. Opiskellessani filosofiaa ja historiaa yliopistos-
sa, tunsin syvää sympatiaa Martti Lutheria kohtaan. 
Erityisen läheisiksi koin hänen sanansa siitä, kuinka 
"on vaarallista ja mahdotonta toimia omatuntoaan 
vastaan". Kuitenkin lähempi tutustuminen Siperi-
an luterilaisiin seurakuntiin pikemminkin masensi 
kuin innosti: noissa seurakunnissa oli liian paljon 
erottelua ja liian vähän pyhää tulta. Siksi valitsin 
tuossa elämäni vaiheessa ortodoksisen kirkon – en 
siksi, että Venäjällä on helpompaa ja hyödyllisem-
pää olla ortodoksi, vaan juuri siksi, että omaatuntoa 
vastaan toimiminen on vaarallista ja mahdotonta.

Niiden viidentoista vuoden aikana, jolloin kä-
vin ortodoksikirkossa, kiinnostukseni luterilaiseen 
kirkkoon ei heikentynyt. Käännyin usein Tunnus-
tuskirjojen tai luterilaisten teologien kirjoitusten 
puoleen. Ajan myötä minulla alkoi ilmaantua yhä 
enemmän erimielisyyksiä ortodoksisuuden kans-
sa luterilaisen ajattelun vakuuttaessa minua yhä 
enemmän. Itämainen hengellisyys viljelee ihmises-
sä syyllisyydentunnetta ja katumusta, ja ilo armolli-
sesta Vapahtajasta ikään kuin liukenee katumusten 
kyyneliin. Voisin kuvailla itselleni tärkeän eron or-
todoksisuuden ja luterilaisuuden välillä seuraavalla 
ilmauksella: "Armahdettu syntinen". Ortodoksisuus 
painottaa sanaa syntinen, kun taas luterilaisuus sa-
naa armahdettu. 

Lopullisen askeleen luterilaisuuden puoleen otin 
Nizhni Novgorodin kirkkoherran, Jaroslav Boit-
shenkon, saarnojen ansiosta: hän osoitti minulle ar-
mahtavan Isän, joka antaa anteeksi kaikki syntini 
ja huolehtivasti johdattaa minut pelastukseen. Tästä 
syvän anteeksiantamuksen ja hyväksytyksi tulemi-
sen kokemuksesta tuli minulle se aarre, jonka vuok-
si olin valmis jättämään kaiken - jotta uudestaan ja 
uudestaan kuulisin ja julistaisin Kristuksen armon 
sanoja.

Teksti: Maksim Antonenko - opiskelija, 
Teologinen Instituutti
Suomennos: Anu Saari 
Kuva: Darja Shkurljateva

Vapaana ja rohkeast i
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Teologisen Instituutin perusteellinen koulutusuudistus tuottaa hedelmää: 
Kun vuonna 2014 teologiselle peruskurssil le ei tullut yhtään opiskelijaa, tänä vuonna 
heitä on 150. Opetus toteutetaan viikonlopun mittaisina moduuleina eri rovastikunnissa, 
ympäri maata. Kandidaatti- ja maisterikoulutus jatkuvat entiseen tapaan.

Strategiamme tähtää nykyisten 
seurakuntien vahvistamiseen ja 
uusien perustamiseen. Hyvä ja 
terve luteri la inen opetus varustaa 
k irkon työntek ijöitä evankel iumin 
levit tämiseen laajassa maassa.
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