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Ystävä on tuttavaa läheisempi ja ystävyys 
voidaankin nähdä tuttavuuden jatkumona. 
Ystävyyteen liittyy monia hyviä asioita, kuten 
esimerkiksi: epäitsekäs toiminta toisen autta-
miseksi, sympatia ja empatia, rehellisyys, luot-
tamus, myönteinen vuorovaikutus ja toisen 
seurasta nauttiminen. 
Olisiko myös tämän lehden lukijan hyvä pohtia 
ystävyyttä omalla kohdallaan? Meillä kaikilla 
on ilo olla Lintulan luostarin ystäviä, eikä se ole 
ainoastaan ilo, vaan myös meille suotu mahdolli-
suus. Ystävyytemme luostariin antaa meille tilai-
suuden jatkuvasti miettiä, millä tavalla voin tätä 
rakasta ystävääni auttaa.
Viime vuonna Lintula Luostari Ystävät ry. 
vietti toimintansa puolivuosisataista juhlaa. 
Katseemme kääntyivät tuolloin menneeseen 
ja kiitollisina muistelimme mitä kaikkea yhdis-
tys on tehnyt Lintulan hyväksi ja kuinka Pyhän 
Kolminaisuuden luostari on puolestaan rukouk-
sin tukenut ystäviään. 
Nyt on aika katsoa tulevaan, laajentaa luostarin 
ystävien joukkoa ja jatkaa uusin innoin toimintaa 
Lintulan hyväksi. Tämän lehden mukana lukija 
saa tilillepanokortin, jonka avulla voi maksaa 
jäsenmaksun tai avustaa Lintulan luostaria sopi-
vaksi katsomallaan summalla.
Idän kirkon viisas hengellinen opettaja, pyhä 
Maksimos Tunnustaja on sanonut: ”Uskollinen 
ystävä on vahva turva. (Siir. 6:14) Menestyksen 
päivinä hän on hyvä neuvoja ja ymmärtävä 
auttaja, pahan päivän tullen taas mitä vilpittö-
min tukija ja myötämielisin puolustaja.” Luostarin 

MISTÄ TUNNISTAN YSTÄVÄN?
tuoreimman hankkeen, kartanon vanhasta nave-
tasta kaavaillun Serafi m -talon suunnittelun, 
korjauskustannusten ja rahoituksen laskentaan 
sekä valmistumista seuraavien pysyvien käyt-
tökulujen arviointiin luostari tarvitsee pyhän 
Maksimoksen mainitsemaa uskollista ystävää. 
Hanke on taloudellisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti merkittävä ja ennen toimeen tarttumista 
on syytä pohtia eri näkökulmista kaikkia sen 
sisältämiä mahdollisuuksia ja uhkia.  
Ystävyytemme Pyhän Kolminaisuuden luosta-
riin sisältää vahvan hengellisen ulottuvuuden. 
Auttamalla me saamme. Luostarissa rukoil-
laan meidän puolestamme ja siellä vierai-
lemalla saamme hengellisiä voimia arkeen. 
Luostari tarvitsee kesäaikaan eri alojen osaajia 
talkooavuksi. Oma työpanos luostarin hyväksi 
tai yhdistyksen toiminnassa auttavat Lintulaa ja 
osoittavat aitoa ystävyyttämme.
Sain vuosikokouksessa johtovastuun yhdistyk-
sestä kuluvalle vuodelle. Tämän lehden myötä 
haluan lausua omasta ja kaikkien jäsenten 
puolesta rovasti Viktor Porokaralle parhaat 
kiitokset pitkästä ja tuloksellisesta yhdistyk-
sen johtamisesta. Meidän on helppo jatkaa isä 
Viktorin viitoittamalla tiellä toimintaa Lintulan 
luostarin hyväksi.

Toivotan Kolmiyhteisen Jumalan siunausta 
kaikille Lintulan ystäville,

Joensuun piispa Arseni
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hansa. Matkat Suomeen ovat kuitenkin 
veljen iän karttuessa ja voimien vähetessä 
harventuneet. 

Nyt oli tullut siskon vuoro matkustaa toiselle 
puolelle maapalloa katsomaan veljeään ja 
tämän asuinsijoja.

Syksy ja kevät

Australia oli pitkään ollut myös Eija 
Korpivaaran mielessä. Runsas vuosi sitten 
tammikuussa hän tekikin ensimmäisen 
yrityksensä. Matka ei lopulta onnistunut, 

Tuttuja veisuja 
toisella puolella maapalloa

Matkaa Lintulan luostarista Australian 
Brisbaneen on linnuntietä lähes 15 000 kilo-
metriä. Toisella puolella maapalloakin orto-
doksisissa kirkoissa lauletaan tuttuja veisuja. 
Sen sai kokea igumenia Mikaela, joka viime 
vuoden lokakuussa teki kaksi viikkoa kestä-
neen matkan Australiaan. Mieleen hänelle jäi 
erityisesti sunnuntaina toimitettu slaavinkie-
linen liturgia Brisbanessa.

-Sävelmät olivat tuttuja, samoin suurin osa 
kirkon ikoneista, äiti igumenia muistelee 
haastattelussa, joka tehtiin pian matkan 
jälkeen marraskuussa. 
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Igumenia Mikaela ja 
romanialainen kirkko 

Talven ensimmäisten lumisa-
teiden jäljiltä Lintulan luosta-
rin pihapiiri on jo valkoinen. 
Äiti igumenia ottaa vieraansa 
vastaan tuttuun tapaansa 
ystävällisesti, mutta kasvoilla 
häivähtää suru ja huoli, kun hän 
selittää, miksi luostarin parkki-
paikalla on muutamia poliisi-
autoja. Poliisi etsii vielä kesällä 
kadonnutta nunna Elisabetia.

Haastatteluun saapuu myös 
igumenian Australian-matkan 
matkatoveri Eija Korpivaara. 
Lentoemännän työstä eläkkeelle 
jäänyt Korpivaara on tuttu vieras 
luostarissa.

Pitkälti hänen ansiotaan on, että igumenia 
viimein toteutti pitkään kyteneen ajatuk-
sensa matkasta Australiaan. Australiaan 
äiti igumeniaa houkutti ennen kaikkea se, 
että siellä asuu hänen nyt jo yli 80-vuotias 
veljensä. 

Veli muutti Australiaan työn perässä jo 
lähes kuusi vuosikymmentä sitten, vuonna 
1960. Sisarukset ovat toki tavanneet 
toisensa veljen matkoilla entiseen kotimaa-

vaan hän jäi viikoksi jumiin 
Hongkongiin.
Oli tulossa kiinalainen uusi 
vuosi ja kaikki lentovuorot 
olivat täynnä Australiaan 
sukulaistensa luo pyrkiviä 
kiinalaisia.

-Ajatus matkasta Australiaan 
jäi siis edelleen elämään. 
Kesällä ryhdyin houkuttele-
maan igumeniaa mukaani. 
Aluksi hän pani vähän hanttiin, 
mutta taipui lopulta melko 
helposti. Oli siis siunauksel-
lista, että minun ensimmäinen 
yritykseni päästä Australiaan 
epäonnistui, Eija naurahtaa.

Luostarin johtajalle irtautuminen kahden 
viikon matkalle ei ole aivan helppo 
juttu. Sopiva aika löytyi lokakuulta. 
Kynttilätehtaalla on hiljaisempaa, joulupaas-
ton alkamiseen on vielä aikaa.

-Lisäksi Australiassa on kevät, kun meillä on 
syksy. Keväällä siellä ei ole aivan niin kuumaa 
kuin muulloin, igumenia perustelee.

Tukipaikka ja majoitus järjestyi luonnollisesti 
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igumenian veljen perheen omakotitalosta 
Brisbanessa. Lähellä vanhempiansa asuvat 
myös veljen molemmat lapset, tytär ja poika.

Välimatkat Australiassa ovat pitkät. Siksi liik-
kuminen ilman henkilöautoa on jo suurissa 
kaupungeissakin ja varsinkin esikaupun-
kialueilla hankalaa. Ongelman ratkaisi 
igumenian veljen vaimo, joka toimi kaksikon 
autokuskina.

Suomalaisten siirtolaisilla on kiinteät yhtey-
det toisiinsa. Takavuosien tanhuharrastus on 
jo laimenemassa, mutta yllättäen kolman-
nen sukupolven suomalaissiirtolaiset ovat 
löytäneet pesäpallon, jota Brisbanessakin 
pelataan. Suosittuja ovat myös grillijuhlat, 
joihin myös äiti igumenia ja Eija pääsivät 
osallistumaan.

Harrastettiin myös turismia. Brisbanesta 
kaksikko lensi kahdeksi yöksi Sydneyhin, 
jossa he muun muassa tutustuivat kuului-
saan oopperataloon ja – totta kai – kengu-
ruihin, dingoihin ja vompatteihin, Australian 
kuuluisimpiin eläimiin.

Aurinko sulattaa

Yksi matkan kohteista oli noin 140 kilomet-
ria Sydneyn ulkopuolella sijaitseva Kazanin 
Jumalanäidin luostari. Se on Venäjän orto-
doksisen ulkomaankirkon (ROCOR) pieni 
luostari, jossa on vähemmän nunnia kuin 
Lintulassa.

Igumenia kertoo, että luostarin kirkko 
on tyypillinen venäläinen kirkko sinisine 
kupoleineen. 

-Pyhäinjäännöksiä kirkossa on normaalia 
enemmän, myös aivan äskettäin pyhiksi 
julistettujen jäännöksiä. Luostarilla on kaksi 
pappia. Toinen on pappismunkki, joka asuu 
luostarin alueella omakotitalossa. Toinen on 

perheellinen pappi, äiti igumenia kertoo.

Igumeniaa kiinnosti tapa, jolla kirkossa 
poltettujen tuohusten pienet jäännöspät-
kät sulatettiin, jotta niistä voitiin valmistaa 
uusia kynttilöitä. Pätkät yksinkertaisesti 
vietiin laatikossa luostarin niitylle aurin-
koon. Australiassa aurinko todellakin paistaa 
kuumemmin kuin meillä Suomessa.

Palveluksiin matkamiehet eivät ennättäneet 
luostarissa osallistua. Sen sijaan he kävivät 
molempina matkan sunnuntaina liturgiassa 
Brisbanessa. Toisessa kirkossa palvelus toimi-
tettiin englannin kielellä, toisessa slaaviksi.

-Jälkimmäisessä palveluksessa ehtoolliselle 
osallistui vain yksi aikuinen. Muut ehtool-
lisvieraat olivat lapsia, igumenia Mikaela 
kertoo.

Runsaasti ortodokseja

Moni Suomessa ei helposti yhdistä 
Australiaa ja ortodoksista kirkkoa. Tosiasia 
kuitenkin on, että Australiassa ortodokseja 
on maan väkilukuun suhteutettuna selvästi 
enemmän kuin Suomessa. Maan 22,3 miljoo-
nasta kansalaisesta runsaat 560 000 eli 
noin 2,6 prosenttia tunnustaa ortodoksista 
uskoa. Suomessa ortodokseja on vain reilu 
prosentti kansalaisista.

Ongelma Australiassa on, että ortodoksit 
jakautuvat kansallisen taustansa perusteella 
moniin eri jurisdiktioihin. Eniten seurakun-
tia on Kreikkalaisella arkkihiippakunnalla, 
reilusti yli 100. Toiseksi eniten seurakuntia on 
Serbian patriarkaatilla ja kolmantena tulevat 
Venäjän ulkomaankirkon sekä Moskovan 
patriarkaatin seurakunnat.

Igumenia Mikaela luonnehtii matkaansa 
onnistuneeksi, vaikka hieman harmittelee-
kin, että kahdessa viikossa ei ehdi tehdä 
kaikkea sitä, mitä haluaisi. 

-Oli kuitenkin hyvä, että ehdimme tutustua 
myös kirkollisiin kohteisiin, käydä luostarissa 
ja kirkoissa, hän sanoo.

Mauri Liukkonen

Igumenia Mikaela 
Koala-Gardenissa 
Brisbanessa
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IKONIT KERTOVAT

Jumalanäiti 
Palava pensas

Lintulan luostarin kirkkoa koristaa suurikokoinen 
Jumalanäiti Palava pensas -ikoni (70,5 x 56,7 cm). 
Tämän Jumalanäidin ikonityypin juhlaa viete-
tään neljäntenä syyskuuta. Pyhäinkuvan aihe ja 
nimi juontuu profeetta Mooseksen näkemästä 
orjantappurapensaasta, joka paloi mutta ei 
kuitenkaan muuttanut tuhkaksi. (2. Moos. 3:1–2) 
Näky on tulkittu ennuskuvaksi Jumalanäidin 
ainaisesta neitsyydestä. Hän on neitsyt ennen 
synnytystä, synnytyksen aikana ja synnytyksen 
jälkeen. Aivan samalla tavalla kuin orjantappura-
pensas paloi, mutta ei muuttunut luonnollisella 
tavalla tuhkaksi, niin myös neitsyt synnytettyään 
Jumalan Pojan ei menettänyt neitsyyttään.

Yksi vanhimmista Venäjällä suosituista 
Jumalanäiti Palava pensas -ikoneista sijaitsi 
ennen vallankumousta Moskovan Kremlin 
Marian ilmestyksen katedraalissa. Sen toivat 
Moskovaan palestiinalaiset munkit 1390-luvulla. 
Mainittu ikoni oli maalattu kiveen, joka oli 
lohkaistu Mooseksen näkemän palamattoman 
pensaan läheisestä kalliosta. Varhaisimmat 
Venäjällä maalatut Jumalanäiti Palava pensas 
-ikonit ajoittuvat 1500-luvulle. Seuraavalla vuosi-
sadalla aihe yleistyi laajasti, koska ikonin uskot-
tiin estävän tulipaloa.

Lintulan kirkon Palava pensas -ikoni on peräi-
sin Valamon luostarista Laatokalta (Valamon 
kalustoluettelo n:ro 704) ja edustaa tyyliltään 
kansallisromantiikkaa. Pyhäinkuvan takana on 
ikonia ajoittava venäjänkielinen omistuskir-
joitus: ”Kunnianarvoisimmalle skeemamunkki 
isä Makarille rukoukselliseksi muistoksi Jumalan 
palvelijoilta: kunigas Nikolai, kuningatar Milen, 
heidän lapsensa ruhtinas Sergei ja ruhtinatar 
Elena, suuriruhtinas Nikolai Nikolajevitš, suuriruh-
tinatar Anastasija Nikolajevna, suuriruhtinas Pjotr 
Nikolajevitš, suuriruhtinatar Militsa Nikolajevna, 
ruhtinatar Marina, ruhtinas Roman, ruhtinatar 
Nadežda. Pyydämme rukoilemaan ortodoksisen 
Tšernogorin puolesta. Suuriruhtinatar Anastasija 
Nikolajevna. Kiova 1914.”

Minkä vuoksi novgorodilaissyntyinen 
skeemamunkki Makari sai ikonin lahjaksi 
Montenegron eli Tšernogorin hallitsijahuoneen 
jäseniltä, sekä prinsessasisarusten Anastasijan 
ja Militsan puolisoilta, Venäjän suuriruhtinasvel-
jeksiltä Nikolai ja Pjotr Nikolajevitšilta, jää arvoi-
tukseksi. Yhteys keisarillisiin saattoi muodostua 
pappismunkki Georgijn (myöhemmin skee-
mapappismunkki Jefrem) kautta, sillä heidät oli 
vihitty munkiksi samana päivänä.

Ikonissa on kahdesta teräväkärkisestä neliöstä 
muodostuva tähtikuvio, jonka päällimmäisenä 
olevan neliön vihreä väri muistuttaa orjantap-
purapensaasta. Tähden takaa hohtava keltainen 
valo muistuttaa palavan pensaan tulesta, jonka 
Mooses näki. Näiden ristikkäin asetettujen neli-
öiden keskelle on kuvattuna Jumalanäiti Kristus-
lapsi sylissään. Herran äiti pitää oikeassa kädes-
sään portaita, jotka profeetta Jaakob näki unessa 
ennuskuvana Marian ainaisesta neitsyydestä. (1. 
Moos. 28:12) Alempana olevan vaaleansinisen 
neliön nurkkiin on kuvattu ihminen, leijona, 
härkä ja kotka, jotka ovat evankelistojen symbo-
lit. Ne muistuttavat jumalallisen ja aineettoman 
tulen elämästä ja opetuksesta. Liekin, jonka 
Ainainen Neitsyt Maria otti kohtuunsa kuiten-
kaan palamatta sen poltteesta.

Piispa Arseni
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HENGELLISTÄ OPETUSTA

Ortodoksinen uskon perintö arvostaa ystä-
vyyden korkeaksi ihmissuhteiden muodoksi. 
Ystävyyden syntyminen edellyttää kykyä eläytyä 
toisen asemaan ja siitä kasvavaa myötäelämisen 
taitoa. Ihminen tarvitsee ystäviä. 

Myös ihmisten yhteisöt tarvitsevat ystäviä. Viime 
vuosina on eri tahoilla paljon puhuttu siitä miten 
on tarpeen muodostaa hyvä suhdeverkosto, joka 
tukee elämän hyvien tavoitteiden toteutumista 
niin aurinkoisina kuin pilvisinäkin päivinä.

Lintulan luostarikin tarvitsee ystäviään. 
Ystäväyhdistyksen toiminnalla on merkittävä 
rooli ystävien kokoamisessa toimimaan yhdessä 
luostarin hyväksi. Minulla on syytä uskoa, että 
luostarin sisaristo tuntee syvää ja pysyvää kiitol-
lisuutta siitä hengellisestä, henkisestä ja aineelli-
sesta tuesta, jota Lintulan Luostarin Ystävät ry on 

Ystävyys tukee ja kantaa

Rukouksellinen tuki on myös ensiarvoisen 
tärkeää, se että rukouksissa muistamme ja 
kannamme toinen toisiamme. 

Luostarin ystävänä toimiminen on henkistä 
ja hengellistä työtä. Parhaassa tapauksessa se 
tukee ystävyyden molempien osapuolten koho-
amista Hengen tiellä. Vapahtajamme Kristus 
itse tyhjensi itsensä ja otti orjan eli palvelijan 
muodon. Hän osoitti palvelevan hengen merki-
tyksen ja voiman.

Luostarielämässä pyritään elämän eheyteen, 
pyhittymiseen ja kirkastumiseen. Korkeat ihan-
teet ja tavoitteet ovat samat kaikilla kristityillä. 
Joskus on sanottu, että nunnat ja munkit ovat 
hengellisen elämän radikaaleja, jotka elävät 
luostarissa ikään kuin keinotekoisen otollisissa 
olosuhteissa kristityn korkean kutsumuksen 
toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti. 

Ei siis ole kahta uskoa, kahta eri hengellisyyttä, 
saati eri päämääriä ja tavoitteita, lopullisessa 
katsannossa, luostariväelle ja muille. Tästä 
syystä luostarit ovat aina vetäneet puoleensa 
pyhiinvaeltajia. Samasta kaipauksesta todistaa 
se, että Suomen ortodoksisen kirkon luostarit 
ovat jo aikaa sitten saaneet omat, aktiiviset 
ystäväyhdistyksensä. 

Tämän päivän maailmassa on yhä vaikeampi elää 

uusia ystäviä uusissa sukupolvissa. 

Kristitty on kutsuttu uskollisuuteen. Aina kun 
käännymme itsekkyydestä ja tämän maailman 
asioista Jumalan puoleen toteuttaaksemme 
hänen hyvää tahtoaan omassa elämässämme ja 
ystäviemme joukossa, hän ottaa meidät iloiten 
vastaan ja uudistaa voimamme. ”Pitäkäämme 
huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme 
toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.” 
(Heprealaiskirje 10:24) 

Arkkimandriitta Andreas

jo vuosien ja vuosikym-
menten ajan monin eri 
tavoin luostaria kohtaan 
osoittanut.

Eivätkä tarpeet ole 
loppuneet. Kussakin 
ajassa ne ovat uusia 
ja jopa uudenlaisia 
mutta aina yhtä todel-
lisia. Myötäelämistä 
ja tukea luostarille voi 
osoittaa lahjoituksin. 
Joku antaa rahalahjan, 
joku työpanoksensa. 

kokonaista kristillistä 
elämää. Ihmisten arki-
set ympyrät ja yhteis-
kunnan elämä ovat 
monilta osin loitontu-
neet yhä kauemmaksi 
kristillisestä uskonpe-
rinnöstä. Tämä kehitys 
korostaa luostarien 
asemaa ja merkitystä 
hengellisinä linnoi-
tuksina maailman 
keskellä. Tästä syystä 
on tärkeää, että luos-
tarit löytävät myös yhä 
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”Mikään ei tapahdu sattumalta”

- Luostarit ovat maailmassa eläville ihmisille kuin 
huoltoasemat autoille.
- Niiden avulla oma hengellinen akku tulee ravi-
tuksi, pohtii Porokara, joka jo vuosikymmeniä on 
johdattanut ihmisiä Lintulan rauhaan. 
Viktor Porokara vihittiin papiksi 42 vuotta sitten. 
Toimipaikakseen hän sai Itä- Uusimaan alueen. 
- Ehdotin silloin Järvenpäässä, että tekisimme 
retken Heinäveden luostareihin. 
Valamo ei vielä voinut majoittaa vierailijajouk-
koa. Lintulan silloinen igumenia Antonina halusi 
yrittää. Mikäli ”siskonpedit” riittäisivät, olisivat 
vieraat tervetulleita. 
Hiljalleen retkistä tuli odotettu, vuotuinen tapa. 
- Järvenpään kirkon Miesten piiri kävi jopa kolme 
kertaa vuodessa luostaria auttamassa. 
Matkat Lintulaan olivat antoisia. Siellä pappikin 
sai purkaa sisarille murheitaan. Ja tehtiin siellä 
myös hommia. 
- Lintulan nykyinen ns. Antoninan talo oli yksi 
työkohteistamme. Tehtävämme oli putsata koko 
riihi. Työn tuoksinassa eivät miesten puheet 
pysyneet aina luostariin kuuluvalla tasolla. 
- Yksi meistä sanoi sisarille, että 130 metriä 
lähemmäs he eivät työn aikana voi tulla. Miesten 
voimasanat eivät sopineet sisarten korville kuul-
taviksi, naurahtaa Porokara. 
Työtä tehtiin reippaasti. Ainoa hidaste oli sisar-
ten hoiva; ruokaa oli vastahangasta huolimatta 
tarjolla jatkuvasti. Igumenia Antonina ilmoitti 

luostarin johtajana päättävänsä tauoista. Se oli 
kiitollisuutta miehiltä saadusta avusta. ”Miun 
pojat”, kutsui igumenia ryhmää. 
Hiljaisuus on ollut luostarivierailujen suurta 
ravintoa. 
- Kesti aina yhden yön ennen kuin ryhmä tottui 
luostarin hiljaisuuteen. Kotiin palattua, meteliin 
tottuminen vei jo kaksi yötä. 
Luostarissa sai jokainen kulkea yksin mutta 
yhdessä. Oman sisimmän tutkistelua tuki tuttu 
ryhmä jos luostarielämäkin.
- Luostarissa jokainen katsoo jollain tavoin omaa 
peilikuvaansa, sanoo Porokara. 
Rovasti muistuttaa siitä kuinka helposti 
löydämme vikoja lähimmäisistämme. Nöyränä 
peilikuvan edessä näemme itsestämme monesti 
samoja asioita. 
- Jumala on suurenmoinen esikuva. Kun kään-
nymme sydämessämme Hänen puoleensa, 
Hän unohtaa pahat tekomme ja antaa meille 
anteeksi. Miksi emme toimisi samoin lähimmäis-
temme kanssa. 
Anteeksipyyntö pyyhkii kaunan pois. Tämän 
Porokara sanoo oppineensa erityisesti Lintulan 
luostarissa. 
Lähimmäisenrakkautta hän sanoo saaneensa 
viime kuukausina pyyteettömästi myös itse. 
Rakkaan Tamara- vaimon kuoltua on arjen 
asioista ollut opittava pitämään uudella tavalla 
huolta.
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Rovasti Viktor Porokaralle 
Lintulan luostari on 
sydämen paikka. 

Serafim Sarovilaisen jalanjäljillä

Lintulan luostari on kantanut Porokaran tutus-
tumaan myös Pyhä Serafim Sarovilaiseen. Hän 
on vieraillut Serafim Sarovilaisen luostarissa 
Divejovissa. Yhdeltä matkalta kumpuaa kosket-
tava muisto. Porokara satutti pahasti olkapäänsä 
jo ennen luostariin saapumista. Kivut olivat 
kovat, mutta rovasti jatkoi matkaa. 
Luostarin igumenia sai tiedon tapahtuneesta 
ennen kuin ryhmä saapui luostariin. Divejovissa 
Porokaraa odotti yllätys. 
- Luokseni tuli Sarovin munkkiluostarin lääkäri, 
joka kuin johdatuksesta oli poikennut kotimat-
kallaan Divejoviin. 
Lääkäri epäili olkapäässä murtumaa. Hän antoi 
kipuihin kaksi pistosta. Maksua ei tämä lääkäri 
halunnut potilaalta eikä luostarilta ottaa. 
Tuntematon lääkäri aisti myös rovastin polvikivut 
ja sydänvaivat. 
- Kysyin mistä hän tiesi kaiken tämän? ”Serafim 
kertoi”, hän vastasi pontevasti. Hän eli voimak-
kaasti Pyhän Serafim Sarovilaisen kanssa, kertoo 
Porokara. 
Kuin johdatuksena aletaan myös Lintulan luos-
tariin rakentaa ensi vuonna Serafim Sarovilaisen 
taloa. Vanhasta navetasta tulee tätä pyhää kunni-
oittava, luostarin toimintoja palveleva rakennus. 
- Mitään ei tapahdu sattumalta, muistuttaa 
Porokara.

Vankeutta ja vapautta

Pappeus ei Porokaralle ollut suora tie. 
Hengellisen kriisin myötä hän nuorena lopetti 
opiskelut seminaarissa. Tehtävät metropoliitta 
Johanneksen kanssa johdattivat uudelleen 
kirkon yhteyteen ja papin tehtäviin. 
- Järvenpäässä on evakkoina tulleita kyyröläläi-
siä ja terijokelaisia ortodokseja, joiden traditio 
lähtee slaavilaisuudesta. 
Porokara sanoo oppineensa heiltä paljon jos 
myös ekumeenisuudesta yhdessä luterilaisen 
kirkon kanssa. Järvenpäässä on entinen Terijoen 
luterilainen seurakunta. 
- Teimme heidän kanssaan yhteistyötä. Opimme 
luterilaisen kirkkoherran kanssa sanomaan ”Me 
kristityt”. 
Suuria opettajia Porokaralle ovat olleet myös 
vangit. Hän teki pappina vuosia vankilatyötä. 
- Kun vangit tiesivät papin tulosta, he pohtivat 

asioita omissa ”keljoissaan”. 
Näin katumuksen sakramentit olivat papille 
omaakin sielua syvästi koskettavia kokemuksia. 
Vankila on ollut suuri anteeksiannon opettaja. 
Erityisesti mieleen muistuu ekumeeninen tilai-
suus, jossa mukana oli mm. joukko katolisia 
nunnia. 
- Tapahtumassa eräs ulkomaalainen mies osoitti 
ikonia ja kysyi sisarilta: antaako Jumala varmasti 
anteeksi miehen pahan teon. Sisaret sanoivat, 
että kyllä Hän antaa.
Mutta entä jos teen saman teon uudestaan? 
Riittääkö Hänen anteeksiantonsa siihenkin, pohti 
mies. 
- Kyllä, vastasivat kaikki sisaret yhteen ääneen. 
Jumala antaa anteeksi! Se oli mahtava hetki, 
muistelee Porokara. 
- Silloin minulle tuli mieleen Kristuksen keskus-
telu Pietarin kanssa. Ei Jumala anna meille 
anteeksi vain seitsemän kertaa vaan seitsemän-
kymmentä kertaa seitsemän. 
Lohduttava ajatus.

Eläkkeelle jäätyään on Viktor Porokara vähentä-
nyt papin tehtäviään. Helena- kodissa hän palve-
lee edelleen jumalanpalveluksissa, toimii siellä 
rippi-isänä ja mm. yhdistyksen puheenjohtajana. 
- Mutta, arvaa mitä! Järvenpäässä saan keksit-
tyä rauhassa rukoukseen seurakuntalaisten 
joukossa. 
Pappina Porokara sanoo huomanneensa kuinka 
suuri vaikutus eukaristialla on.
- Ei väsytä yhtään. Flunssakin tuntuu häviä-
vän sen aikana. Aika pysähtyy. Siinä on meille 
kaikille opetus, tällaiseen elämään pyrimme 
tuonpuoleisessa. 
Se sama tapahtuu Porokaralle kirkkokansan 
joukossa. Kun eukaristia alkaa, kaikki unohtuu 
eivätkä jalat tunnu raskailta. On vain se hetki. 
- Meitä muistutetaan siitä, että Taivaan Isä rakas-
taa meitä. Hänen rakkautensa on vahva meitä 
kaikkia kohtaan aina, tässä ja nyt, sanoo rovasti 
Viktor Porokara. 
Sen on myös Lintulan luostari hänelle opettanut. 

Mari Vainio
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LUOSTARIN KUULUMISIA

UUSIA KILVOITTELIJOITA
Lintulan luostarissa aloitti tammikuussa kuuliaisuudessa kilvoituksensa Annukka ja Julia.

SERAFIM-TALO HANKE VIREILLÄ
Lintulan vanhan navetan peruskorjaushanke on edennyt niin, että insinööritoimisto Savolainen Oy 
Iisalmesta sai vuoden 2017 loppuun mennessä valmiiksi hankeen piirustukset ja kustannusarvion. 
Kuluva vuosi on hankkeen rahoituksen suunnittelua ja järjestelyä.

SKEEMANUNNA MELANIA
KP Joensuun piispa Arseni vihki nunna Taisian (Maija Holopainen) suureen skeemaan 14.3. 
Vihkimyksessä hän sai uudeksi nimekseen Melania pyhän Melania Roomalaisen mukaan, jonka 
pyhää muistoa vietetään 31.12. Pelasta Kristus Jumala palvelijasi skeemanunna Melania!

ARKISTA AHERRUSTA
Luostarin sisaristo on ahkeroinut kuuliaisuustehtävissä, ruko-
uksessa ja työssä. Tuohuksia on valmistettu ja pyhiinvaeltajia 
sekä vieraita otettu vastaan entisen vuosien tapaan.

ARKKIMANDRIITTA ANDREAS LINTULASSA 
Arkkimandriitta Andreas (Larikka) on avustanut suuren paas-
ton alusta saakka isä Hermania jumalanpalvelusten toimittami-
sessa, pitänyt sunnuntaisin opetuspuheen ja järjestänyt sisaris-
tolle opetushetkiä hengellisen elämän kysymyksistä.

LINTULAN YSTÄVÄT RY:N VUOSIKOKOUS
Lintulan luostarin ystävät ry piti 24. helmikuuta vuosikokouksen Lintulan Pyhän Kolminaisuuden 
luostarissa Heinäveden Palokissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja tehtiin neljä henki-
lövalintaa. Puheenjohtajaksi valittiin Joensuun piispa Arseni. Erovuoroisina varsinaisina johtokunnan 
jäseninä olivat igumenia Mikaela ja Helena Kinkki. Ensin mainittu valittiin uudelleen ja jälkimmäisen 
ilmoitettua esteestä hänen paikkansa sai Anne Hokkinen, joka järjestäytymiskokouksessa valittiin 
yhdistyksen sihteeriksi. Erovuorossa ollut varajäsen, diakoni Heikki Korhonen valittiin uudelleen.  
Pitkään ja tarmokkaasti yhdistystä johtanut rovasti Viktor Porokara jatkaa edelleen hallituksessa, 
samoin kuin Anja Lindström taloudenhoitajana ja Eija Korpivaara sekä Jorma Kupari. 
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Lintulan Luostarin Ystävät ry:n talous perustuu suurimmaksi osaksi sen jäsenten maksamien jäsen-
maksujen ja jäsenmaksujen kannon yhteydessä antamien lahjoitusten varaan. Jonkin verran tuloja 
kertyy yhdistyksen adressin myynnistä ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä olleesta kahvituksesta ja 
Lintulan luostarin tuotteiden myynnistä.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 on 3429,61 euroa ylijäämäinen. Jäsenmaksuista on kertynyt 6490 
euroa ja jäsenten yhdistykselle antamista lahjoituksista13483 euroa. Myyntituotot ovat 1073,45 
euroa. Navettarakennuksen kunnostuksen suunnitteluun yhdistys on lahjoittanut 12000 euroa luos-
tarin toivomuksen mukaisesti ja onnitteluina sekä muun tarkoitukseen osoitettuna 950 euroa.

Jäsentiedotteen kulut ovat 2973,65 euroa. Muista kuluista pankin palvelumaksut ja postimaksut ovat 
181,18 euroa, huomionosoitukset 67 euroa ja toimistotarvikehankinnat 86,80 euroa. Yhdistyksen 
50-vuotisjuhlan kustannukset ovat 1356 euroa.

Yhdistyksen varallisuus 31.12.2017 on 10425,76 euroa.
 
YHDISTYKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 on laadittu edellisen vuoden talousarvion linjoja 
noudattaen. Talousarvion loppusumma on 19450 euroa (v. 2017 17450 euroa). Talousarviossa yhdis-
tys varautuu lahjoittamaan luostarille 15000 euroa luostarin toivomuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Luostarissa on monivuotisena projektina navettarakennuksen kunnostus. Suunnitelmat ovat valmis-
tuneet ja niiden pohjalta luostari tekee päätöksen työn aloittamisesta. Yhdistys varautuu auttamaan 
luostaria tarvittaessa varainhankinnassa mahdollisuuksiensa mukaan.

JÄSENMAKSUT VUONNA 2018: henkilövuosijäsen 20 euroa, yhteisöjen vuosijäsen 60 euroa henki-
löainaisjäsen 200 euroa ja yhteisöjen ainaisjäsen 300 euroa.

YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ on vuoden 2017 lopussa 630 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 22. 
Yhdistyksestä on eronnut 4 jäsentä korkean ikänsä vuoksi ja 14 jäsentä on kuollut.

Yhdistys on vuosina 2005- 2016 pystynyt avustamaan luostaria vähintään 10000 eurolla vuosittain. 
Luostari on määrittänyt kohteen, johon lahjoitusvarat on osoitettu. Tämän kaiken on tehnyt mahdol-
liseksi luostarin toiminnan tukemisessa pitkäjänteiseen työhön hyvin sitoutunut jäsenistö. Erityisen 
ilahduttava on toimintaa kuukausittain tukevien osuus, Heitä on kahdeksan ja heidän osuutensa 
kertyneistä lahjoituksista on 3500 euroa. Säännöllinen ja jatkuva tuki vakauttaa yhdistyksen taloutta.

Kiitän osaltani kaikkia päämäärätietoisesta toiminnasta luostarin hankkeiden toteutumisen hyväksi.

Anja Lindström
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n talouden - ja jäsenrekisterinhoitaja

TALOUSKATSAUS

LINTULAN LUOSTARIN YSTÄVÄT - ADRESSI SEKÄ ILON ETTÄ SURUN HETKIIN
Adressin aiheena on Lintulan luostarissa sijaitseva Jumalanäidin jerusalemilainen ikoni. 
Sen on maalannut Petros Sasaki. Adressi ja kirjekuori on pakattu sellofaanipussiin. Adressin 
hinta on 10 euroa. Jälleeenmyyjät (seurakunnat, tiistaiseurat ym.) saavat 35%:n alennuk-
sen. Lähetyskulut maksaa tilaaja. Pieni esim. viiden kappaleen kotivarasto on kätevä. Silloin 
adressi on saatavilla aina tarpeen vaatiessa.
Ostaessasi adressimme tuet Lintulan luostaria.
Tilaukset: Anja Lindström puh: 0407414577 s-posti:anja.lindstrom@outlook.com
Kartanontie 25 B 18, 04410 Järvenpää
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LÄHETTÄJÄ
Lintulan Luostarin Ystävät ry Osoiterekisteri:
Anja Lindström
Kartanontie 25 B 18, 04410 Järvenpää

Economy PPFinlande
Posti Oy
119775
Posti Green

Luostarin temppelijuhla 19.–20.5. 
Juhlan aaton vigilia klo 17.00. Juhlapäivänä vedenpyhitys alkaa klo 8.00 ja sen jälkeen liturgia.

Ristisaatto Valamosta Lintulaan 12.7.
Lähtö kävellen Valamosta klo 7.30 ja laivalla klo 10.00. Laivapaikat varattava etukäteen Valamon 
myyntipalvelusta. Klo 13.00 rukoushetki Lintulan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja sen jälkeen 
mahdollisuus ruokailuun. Klo 14.30 akatistos Jumalanäidille kirkossa. Paluu Valamoon laivalla klo 
17.00. 

Pyhittäjämarttyyri Paraskevan ristisaatto Lintulassa 26.7. 
Ristisaatto alkaa klo 12.00 pääkirkosta. Pyhittäjämarttyyri Paraskevan tsasounassa toimitetaan 
vedenpyhitys, paluu luostariin tapahtuu hautausmaan kautta. Sen jälkeen luostari tarjoaa kahvit 
lammen rannalla.

Talkoisiin Lintulaan
Lintulan luostari ottaa tarpeittensa mukaan eri alojen taitajia talkootyöhön. Ilmoittautumiset igume-
nia Mikaelalle puh. 044 2091476 tai s-postilla: igumenia.mikaela@ort.fi .

Pyhiinvaellusmatka vanhaan Lintulaan
Lintulan Luostarin Ystävät ry järjestää pyhiinvaellusmatkan vanhaan Lintulaan 31.8.–2.9. Matkan 
hinta on yhdistyksen jäsenille 310 € ja ulkopuolisille 330 €, sekä viisumi 82 €/hlö. Hintaan sisältyy 
edestakaiset kuljetukset Helsingistä Kouvolan ja Nuijamaan kautta vanhaan Lintulaan, majoitus 2 
hengen huoneessa hotelli Repinskajassa, aamiaiset ja kaksi ateriaa perillä, opastukset Lintulassa 
sekä Konstantinin ja Helenan luostarissa ja lisäksi vierailu Terijoella Jumalanäidin kazanilaisen ikonin 
kirkossa. Katso tarkemmin yhdistyksen internetsivuilta: www.lintulanystavat.fi  

Aikataika Lapinlahdella
Yläsavolaiset Lintulan ystävät myyvät täytettyjä perunoita yhdistyksen hyväksi Lapinlahden 
Aikataika tapahtumassa 7.9.

Myyjäiset Kuopiossa
Kuopiolaiset luostarin ystävät järjestävät ruokailun ja myyjäiset Lintulan Luostarin Ystävät ry:n 
hyväksi 9. syyskuuta välittömästi liturgian jälkeen noin klo 12.30 Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
seurakuntasalissa. Tapahtumassa on mukana Lintulan luostarin sisar. 

Kirkkokahvit ja myyjäiset Joensuussa
Maanantaipiiri järjestää 30. syyskuuta Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa välit-
tömästi liturgian päätyttyä kirkkokahvit ja myyjäiset Lintulan luostarin hyväksi. Tapahtumassa on 
mukana Lintulan luostarin edustaja. 

TULEVIA TAPAHTUMIA


