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Ilon ja murheen vuosi
Kuluva vuosi on koetellut niin Lintulan luostaria kuin Lintulan luostarin ystävät r.y:tä. Yhdistyksen
johtokunta menetti kaksi pitkäaikaista jäsentään. Maaliskuussa menehtyi vaikeaan sairauteen
pitkäaikainen johtokunnan jäsen Kari Hintikka ja kesäkuussa menehtyi yhdisyksen johtokunnan
itseoikeutettu jäsen igumenia Marina. Olkaa iäti muistetut!
Lokakuun 1. päivänä saimme iloita luostarin sisariston valitseman uuden igumenian tehtävään
siunaamisesta. Rukoilemme hänelle voimia, terveyttä ja Korkeimman siunausta vastuullisessa
tehtävässä luostarin ja kirkkokunnan hyväksi.
Luostarin maisemaa entisestään kaunistavat pihatyöt on suoritettu. Nurmikot ja kukkaistutukset on
uusittu ja asennettu kauniisti kivetty harmaakivilaatoitus luostarin pääsisäänkäynnin eteen kuin
myös takaovelle.

Lintulan Pyhän Kolminaisuuden kirkon kupolissa on nyt kauniit ikonit

Ylimpänä on Kristus kaikkivaltias ja kupolin reunoilla profeettojen ikoneja. Ikonien tekijät ovat
kreikkalaiset ikonimaalarit Konstantinos Ksenopoulos ja hänen poikansa Krysostomos. He ovat
maalanneet ikonit kankaalle Kreikassa ja toivat ne Suomeen 28.10. He itse liimasivat ne paikoilleen kirkon kupoliin.
Siunattua joulupaaston aikaa toivottaen
Tamara Porokara

Lehden välissä on jäsenmaksun 2012 tilillepanokortti.
Maksun yhteydessä on mahdollisuus lahjoituksin tukea Lintulan luostarin hankkeita.
Tili: Nordea 106430-237219.
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Arkkipiispa Leon puhe igumenia Mikaelan tehtävään siunaamisessa 1.10.2012
Arvoisa Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin igumenian tehtävään siunattu Mikaela!
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari on Suomen ortodoksisen kirkon helmi, joka edustaa rukouksen ja kilvoituksen jatkuvuutta pohjoisilla alueilla.
Ensisijaisesti tämä luostari on sisarten koti, teidän hengellinen parantolanne ja kuuliaisuutenne
kilvoituskenttä. Lintula on myös jatkuvan rukouksen ja Jumalan ylistämisen paikka, jossa kannetaan esirukouksia koko maailman puolesta. Tämä on myös pyhiinvaelluskohde ja ortodoksisuuden
tunnetuksi tekijä Suomessa.
Kesäkuun 13. päivä saimme suru-uutisen auto-onnettomuudesta, jonka seurauksena 14 vuotta
Lintulan luostarin johtajana toiminut igumenia Marina menehtyi. Jätimme hänelle jäähyväiset hautauspalveluksessa 21. kesäkuuta ja tänään kannamme esirukouksia hänen haudallaan toimitettavassa muistopalveluksessa.
Jokaisella luostarilla on oma historiansa ja perinteensä, johon johtaja sisariston tai veljestön palvelijana antaa oman vaikutuksensa. Igumenia Marinan johdolla Lintulan luostarin vakaa toiminta jatkui ja yhä useammat pyhiinvaeltajat löysivät tiensä kirkon yhteyteen. Tämä luostari vakiintui jokaisen kulkijan vieraanvaraisesti vastaanottavaksi paikaksi, jossa ortodoksisuus on läsnä aitona jumalanpalveluselämästä kumpuavana rakkautena.
Igumenia Marina luostarin karjalais- ja suomalaistaustaisena johtajana sai haasteekseen luostariperinteen ja yhteiskunnallisten muutosten yhteensovittamisen. Tuntien luostarin varhaisvaiheiden
haasteet ja evakkovuosien koettelemukset hän ymmärsi, että tasapaino löytyy jatkuvasta luostarikuuliaisuuden harjoituksesta. Tuo kuuliaisuus ei merkinnyt ankaruutta tai kuria, vaan vapaaehtoiseen yhteistoimintaan perustuvaa järjestystä, joka nousee rukouksesta ja siunauksen pyytämisestä.
3

!

LINTULAN LUOSTARIN YSTÄVÄT R.Y:N JÄSENTIEDOTE 2012

Joskus luostareitamme saatetaan kritisoida siitä, ettei niissä suurien vierailijamäärien vuoksi ole
tilaa yhteisölle ja rauhoittumiselle. Lintulan elämässä tasapainoa on haettu siten, että kesäkausi on
vilkas, mutta talvisin hiljennytään sisariston kesken. Igumenia Marina kuitenkin painotti usein, ettei
luostariasukkaan sisäinen rauha katoa hälyn keskellä, jos se nousee hänen sydämestään. Hän
tunsi paikan merkityksen kilvoitukselle, mutta tiesi hiljentymisen lähtevän omasta persoonasta.
Siksi keskeistä on kaikissa luostarin toimissa omien ajatusten syrjään jättäminen ja Jumalan puoleen kääntyminen, jolloin raskaskin työ tuntuu keveältä.
Igumenia Marina pohti usein kutsumuksen merkitystä ihmisen elämässä. Hän määritteli sen ihmisessä syvällä piilossa olevaksi ikäväksi ja kaipuuksi parempaan ja onnellisempaan elämään. Ilman
Jumalan kutsua ja lujaa uskoa jokainen tehtävä on ihmiselle raskas ja iloton.
Igumenia Mikaela, sinut on kutsuttu ja valittu Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin johtajaksi.
Tietoisena kutsumuksestasi luostarielämään, haluan muistuttaa Jumalan armon lahjasta, joka kantaa sinua uudessa tehtävässäsi. Luostariyhteisö tavoittelee enkelielämää, jossa ”igumenia on luostariperheen äiti, joka huolehtii sisarten hengellisestä ja aineellisesta hyvinvoinnista omaa aikaansa
säästämättä. Hän opastaa sisaria kilvoittelemaan oikein ja järkevästi ohjaten heitä sielun pelastukseen.” (Lintulan luostarin ohjesääntö 1.2.2011)
Apostoli Paavali antaa Timoteokselle ohjeen hänen palvelutehtävässään: ”Näytä uskoville hyvää
esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.” (1. Tim. 4:12b)
Tämä yksinkertaiselta tuntuva ohje on pätevä myös igumenian tehtävään, sillä hän valvoo, että
yhteisön ja sen jäsenten valitsema tie on oikea.
Pyhä Basileios Suuri Laajemmassa luostarisäännössään käsittelee esimerkkinä olemista ja painottaa, että luostarinjohtajan ” tulisi sädehtien noudattaa elämässään Herran jokaista käskyä, etteivät
he, jotka ovat hänen ohjauksessaan ajattele Herran käskyjen hylkäämistä, koska niiden seuraaminen tuntuu mahdottomalta.” Luostarisäännön ohjeen mukaan uskollisuus, nöyryys ja kuuliaisuus
saavat Jumalan rakkauden heijastumaan paitsi johtajan jokaisesta teosta, myös hänen pelkästä
hiljaisesta läsnäolostaan.
Igumenia Mikaela, johtaja tarvitsee viisaan mielen ja hyvän sydämen. Haluan muistuttaa sinua
Kristuksen sanoista: ”Oppikaa minulta: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä” (Matt. 11:29). Siksi
Herran käskyjen tutkiminen ja seuraaminen ovat turvallinen tie jokaiselle kristitylle, mutta erityisesti
sille, jonka toiset ovat valinneet johtajakseen.
Luostarin johtajana vastuullasi on ensisijaisesti sisaristo, mutta myös osaltasi kirkkomme tehtävä
yhteiskunnassamme ja ympäröivässä maailmassa. Aikaamme vaivaa pyrkimys äärimmäiseen vapauteen ja riippumattomuuteen niin elämässä yleensä kuin eri elämänalueillakin. Luostarielämän
vahva yhtäaikainen sitoutuminen yksinäisyyteen ja yhteisöön ovat yksi esimerkki kokemuksesta,
jonka kautta Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari voi palvella etsiviä, kuormitettuja tai syrjäytyviä ihmisiä yhteiskunnassamme.
Puheeni alussa vertasin Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostaria helmeen. Te luostarin sisaret
olette valinneet uuden igumenian yhteisöllenne. Hänen johdollaan jatkatte yhteistä rukousta, joka
pitää yhteisöelämänne kauniina ja elävänä kuin simpukan sisällä loistavaksi syntyvä helmi.
Toivotan igumenia Mikaelalle oikeamielisyyttä, kärsivällisyyttä ja lujuutta arvokkaassa tehtävässä
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin johtajana. Toivon, että te, igumenia Mikaela ja Lintulan
sisaristo, Kristuksen ohjeen mukaisesti kannatte toisianne kilvoituksen tiellä, jonka määränpää on
Jumalan valtakunnassa.
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Igumenia Mikaelan kiitospuhe
"Kuluneen vuoden aikana luostarissa on ollut paljon surua. Viime vuonna luostarin tukipylväs äiti Varvara
muutti tuonilmaisiin. Kun hänet 'hyllytettiin tehtaasta', niin kuin hän itse sanoi, pyysin häneltä aina kynttilätehtaalle mennessäni rukousta puolestamme, jotta koneet toimisivat ja saisimme tehtyä kynttilöitä. Kun sitten
tulimme työstä, hän puolestaan kysyi: No, toimiko koneet, saitteko tehtyä kynttilöitä?"
"Äiti Varvaran rukoukset kantoivat meitä. Esirukous on hyvin tärkeä ja merkittävä asia luostarissa. Samoin oli
igumenia Antoninan aikana kun hän oli vuoteenomana. Kun hoidin häntä, hän usein sanoi: "Minä rukoilen
puolestasi että jaksat."
"Juuri esirukous on se asia, mistä saamme voimaa kilvoitukseen – se on ydinasia, että rukoilemme toinen
toistemme puolesta."
"Äiti Varvaran kuoleman jälkeen tuntui monta kuukautta vielä siltä, että hän on edelleen läsnä. Kun lopulta
aloin tottua siihen, ettei hän enää ole Lintulassa, tapahtui alkukesän auto-onnettomuus."
"Igumenia Marina ei ollut vain luostarimme, vaan koko kirkon perinteen jatkaja ja vahva vaikuttaja. Kun hän
menehtyi, tuli voimakas orpouden tunne. Edelleenkin tunnen suurta murhetta, myös siksi, että olin itse osallinen tuohon liikenneonnettomuuteen. Tämä murheen risti seuraa minua elämäni loppuun saakka."
"Tänä päivänä olen saanut toisen ristin. Tunnen kykyjeni ja voimieni heikkouden sekä suuren vastuun –
ennen kaikkea sisarten hengellisestä elämästä, ettei yksikään sielu tuhoutuisi ja joutuisi suden saaliiksi,
kuten siunausrukouksessa sanottiin."
"Rukous ja työ, työ ja rukous – ne ovat tämän luostarin peruspilareita. Siksi pyydänkin kaikkien teidän
esirukouksia luostarimme ja koko sisariston puolesta, että Jumala antaisi meille voimia, Jumalanäiti suojelisi
meitä ja lähettäisi meille uusia kilvoittelijoita. Rukoilkaa, että jaksaisimme tehdä työtä oman sielumme
pelastukseksi, kirkon hyväksi ja koko maailman pelastuksen puolesta."

!!!!!!!
Juhlan päätteeksi nautittiin kahvipöydässä luostarin herkkuja
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Igumenia Marinan muistokirjoitus
Näin igumenia Marinan ensimmäisen kerran televisiossa 1980-luvulla Lintulasta tehdyssä dokumentissa, jossa hän kertoi elämästä luostarissa. Hän ajoi autolla pitkin koivukujaa isot silmälasit
kasvoillaan. Ohjelma teki minuun lähtemättömän vaikutuksen ja ajattelin, että siinäpä rohkea ja
päättäväinen nunna. En tiennyt silloin, kuinka paljon hän vielä tuleekaan vaikuttamaan elämääni
myöhemmin.
Elettiin vuotta 2000 ja elämäni koki täydellisen myllerryksen, koin avioeron ja sen myötä kaikki
meni uusiksi. Toivuttuani löysin uudelleen ortodoksisuuden ja menin Valamoon talkoolaiseksi.
Muutaman kuukauden kuluttua rippi-isäni kehoitti minua kokeilemaan talkooviikkoa Lintulassa.
Igumenia vastasi kirjeeseeni ja toivotti tervetulleeksi ja niin "tupsahdin" keskelle trapesan päiväkahvia, jossa istuivat igumenia Marina, isä Herman, isä Feodor, sisaret ja muutama talkoolainen.
Olin aivan kauhuissani tilanteesta! Luultavasti kasvoni ja epävarma käytökseni säälitti igumeniaa ja
hän hymyilevänä pyysi pöytään. Aloittelevana talkoolaisena kaikki "töppäykset" tietenkin tuli tehtyä
ja talon tavat opittua kantapään kautta.
Eräänä iltana igumenia Marina käveli minua vastaan navetan kulmilla ja pyysi istumaan kanssaan
penkille. Siinä hyttysten syödessä meitä kerroin koko elämäntarinani. Hän kuunteli, välillä
huokaisten, välillä ihmetellen, kommentoidenkin.
Hän ei ollut minulle vain hengellinen äiti, vaan mitä suuremmassa määrin myös maallinen äiti.
Meille muodostui lämmin molemminpuolinen luottamus ja ystävyys - hän oli usein hyvin huolissaan
jaksamisestani työssäni. Kuljimme pienen matkan yhdessä iloineen ja suruineen, Jumalaan luottaen. Hän ohjasi minua hellästi, mutta myös välillä hyvinkin tiukasti.
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Yhteinen Japanin matkamme
Igumenia oli joskus maininnut minulle, että hänen toiveensa olisi päästä joskus Japaniin. Toive
toteutuikin lokakuussa vuonna 2008. Työnantajani Finnair tarjosi sinä vuonna henkilökunnalleen
75-vuotis-juhlavuotensa kunniaksi ns. ystävänlipun, jonka halusin antaa igumenia Marinalle. Kun
ojensin hänelle lipun, jossa luki Osaka, hän tokaisi: "Muuten hyvä, mutta ötököitä en sitten suostu
syömään!" Emmekä niitä syöneetkään!
Jo lento sinänsä oli hulppea kokemus igumenialle, sillä menomatkalla pääsimme ohjaamoon
nousun ja laskun ajaksi, onhan Osakan lentokenttä rakennettu meren päälle.
Ennen matkaa igumenia oli saanut yhteyden sähköpostilla isä David Mizuguchiin. Olimme
sunnuntaina liturgiassa. Seurakuntalaiset ottivat meidät vastaan kuin valtiovieraat! Palvelus oli
kaunis ja kaikki tapahtui japaniksi, paitsi synnintunnustus ennen liturgiaa saatiin tehdä englanniksi.
Meille näytettiin Petros Sasakin 49 vuotta aikaisemmin maalaamaa Kristuksen hautakuvaa, joka oli
solealla verhotussa katafalkissa. Teetarjoilun yhteydessä tapasimme myös Petroksen kummipojan,
Osakan kirkon vanhan diakonin Nikolai Matsudan.
Kun lähdimme talosta pois, kaikki tulivat ulos vilkuttamaan meille. Olen käynyt siellä muutaman
kerran myöhemminkin ja moni muistelee vieläkin igumeniaa ja vierailuamme lämmöllä.
Osakasta matkustimme luotijunalla Kiotoon, jossa tutustuimme Ilmestyksen kirkkoon isä John
Sadaharu Onokon opastuksella. Hän esitteli meille 100 vuotta vanhan Evankeliumikirjan.
Vaikka olimme päivän päätteeksi aika väsyneitä, igumenia luki joka ilta iltarukoukset matkan
aikana.
Myöhemmin matkaamme muistellessaan igumenia sanoi: "Kun käyn Lintulan hautausmaalla, johon
Petros Sasaki on myös haudattu, en taida uskoa, että olen käynyt Petroksen kotimaassa."
Vaikka Japanissa ollaan yleensäkin hyvin kohteliaita ja ystävällisiä, sai igumenia erityisen suurta
kunnioitusta osakseen. Hän kertoi, että hississäkin japanilaiset menivät niin syvään kumarrukseen
hänen takiaan.
Viimeisiä muistojani
Mieleeni on jäänyt myös suuret kirkkojuhlat Joensuussa kesällä 2010. Kuljimme tilaisuudesta
toiseen taukoamatta. Ihmiset tulivat tervehtimään igumeniaa ja saamaan häneltä siunauksen.
Välillä minusta tuntui, että pitänee jakaa jonotusnumeroita! Igumenia sanoi, että tämähän on kuin
silloin ennen vanhaan ja näin paljon tuttuja! Silminnähden hän nautti joka hetkestä.
Igumenia Marina omasi valtavan sitkeyden. Kun häneltä murtui lonkka kesällä 2011, kuntoutusvaiheessa näki kuinka hän jaksoi ja jaksoi, oli onnellinen pienestäkin edistyksestään ja kaikkien hämmästykseksi lonkka parani nopeasti.
Igumenia Marina toivoi pääsevänsä vielä kerran rakastamaansa Afrikkaan, mutta sinne emme
enää ehtineet.
Vielä nytkin, kun olen Lintulassa, on minulla tunne, että kohta huoneeni ovi avautuu ja Marina pyörähtää sisään ja jää juttelemaan toviksi - mutta ovi pysyy kiinni!
Kiitos rakas ystäväni äiti igumenia Marina! Ollos iäti muistettu!

Talkoolainen Eija Korpivaara
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Lintulan luostarin kuulumisia
Ester Bombinin poismeno
Kevättalvella kuoli Kuopiossa luostarin pitkäaikainen ystävä Ester Bombin. Vuosikausia
hän piti luostarin leikekirjaa ajan tasalla. Ester kuului luostarin jouluun ja pääsiäiseen yhtä
itsestään selvästi kuin metropoliitta Johannes ja isä Feodor Iltola. Äiti Igumenia Marina
yhdessä äiti Mikaelan ja äiti Evangelian kanssa osallistui hänen hautajaisiinsa.

Pihatyöt
Keväällä alkoivat luostarissa suuret pihatyöt ammattimiesten johdolla. Nurmikot ja kukkaistutukset uusittiin ja ennen kaikkea saatiin kauniisti kivetty harmaakivilaatoitus luostarin
pääsisäänkäynnin eteen kuin myös takaovelle. Igumenia Marina, joka seurasi innostuneena pihatöitä, ehti nähdä kivetyksen valmiina.
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Kylvöjen siunaus
Toukokuun 23. päivänä luostarin pellolla toimitettiin kylvöjen siunaus. Ensin oli rukoushetki
kirkossa ja sitten vaellettiin ristisaatossa luostarista pellolle, missä siemenvilja siunattiin.
Isäntä Leo Kinnarinen naapuritalostamme kylvi sen sitten peltoon. Sen jälkeen laulettiin
suvivirsi. Mukana auringonpaisteen ja käenkukunnan juhlistamassa ristisaatossa oli isä
Hermanin lisäksi myös Heinäveden luterilaisen seurakunnan edustaja. Joukko Karvion alaasteen koululaisia opettajineen oli mukana. Laulettiin suvivirsi.
Pyhän Paraskevan tsasounan uusi tienviitta
Luostarin ”vetonauloihin”, jos niin voi sanoa, kuuluu pieni mutta sitäkin kauniimpi Pyhälle
Paraskevalle omistettu tsasouna, jonka seinillä on erään hollantilaisen ikonimaalarin luostarille lahjoittamia ikoneita. Tsasounan suuntaan osoittava pieni tienviitta jäi kuitenkin monilta huomaamatta. Nyt luostarialuetta kiertävän tien varteen on pystytetty suuri matkamiehen risti, joka osoittaa myös tsasounaan johtavan polun.
Igumenia Marinan siirtyminen tuonilmaisiin
Kesäkuussa luostaria kohtasi suuri suru ja menetys. Äiti Igumenia Marina siirtyi pois tästä
maailmasta 17.6. menehtyen auto-onnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Lohdullista
on, että ennen kohtalokasta onnettomuutta hän oli saman päivän aamuna osallistunut liturgiassa pyhään ehtoolliseen. Syksyllä hänelle olisi tullut täyteen 30 vuotta luostarielämää. Onnettomuutta edeltävinä päivinä äiti Marinassa saattoi havaita eräänlaista mietteliäisyyttä ja valoisaa seesteisyyttä. Hänen hautajaisensa olivat liikuttavan kaunis tilaisuus. Läsnä olivat arkkipiispa Leo, piispa Arseni, Valamon veljestöä, suuri määrä papistoa
ja paljon äiti Marinan ja luostarin ystäviä ja sukulaisia. Sisariston tueksi oli paikalle kiiruhtanut Athokselta Pyhän Andreaksen Skiitan johtaja vanhus Efraim yhdessä suomalaissyntyisen munkki Joosefin ja munkki Athanasioksen kanssa. Puheillaan ja keskusteluillaan
sisariston kanssa isä Efraim opetti meille oikeaa ortodoksista suhtautumista kuolemaan ja
selkeytti vainajien puolesta toimitettavien esirukousten merkitystä. Edelleen äiti Marinan
haudalle ilmestyy jatkuvasti uusia kukkia, kun hänen sukulaisensa, ystävänsä ja entiset
oppilaansa vierailevat hautausmaalla.
Konevitsalaisen Jumalanäidin ristisaatto
Heinäkuun 12. päivänä Konevitsalaisen Jumalanäidin ikoni tuotiin piispa Arsenin johdolla
halki metsien rukouskanonien säestyksellä Lintulaan. Jos joku haluaa tietää, kuinka pitkä
matka on Valamosta Lintulaan, niin se on kuulemma kuuden rukouskanonin pituinen. Lintulassa taas olivat sisaret ja talkoolaiset yhteisvoimin ahkeroineet saniaisista ja kukista
kauniin kukkamaton portilta kirkon ovelle vastaanottamaan ikonia ja pyhiinvaeltajia. Kirkossa kajahti sitten yhteislauluna äiti Ksenian runoilema, erityisesti Konevitsan Jumalanäidin ikonille omistettu akatistos, joka liikuttaa meidän Suomen ortodoksien sydäntä.
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Siinä on voimakkaana esillä se syvällinen ajatus, että Jumalanäiti itse tahtoi ikivanhassa
kauniissa ikonissaan tulla tänne Suomeen. Ei siis vain niin, että ikoni korjattiin tänne talteen sodan tuhoilta. Vaikka aamulla olikin ollut pieniä sadekuuroja, sää selkiytyi ja ateria
syötiin ulkona luostarin lammen rannalla. Sen jälkeen reippaat ristisaattolaiset toimittivat
piispan johdolla litanian äiti Marinan haudalla ja lähtivät kävellen ja ikonia kantaen pitkälle
vaellukselle takaisin Valamoon.
Paraskevan tsasounan vuosijuhla ja igumenia Marinan 40 päivän muisto
Ortodoksiseen valoisaan elämännäkemykseen kuuluvasti saatoimme sopivasti yhdistää
pyhän marttyyri Paraskevan juhlan 26.7. ja igumenia Marinan 40 päivän muistelun. Tänä
sateisena kesänä tuo päivä, samoin kuin äiti Marinan hautajaispäiväkin, oli aurinkoinen, ja
muistoliturgian jälkeen syötiin ateria ulkona lammen rannalla. Paljon igumenia Marinan ja
luostarin ystäviä oli koolla. Metsäpolkua, osittain pitkospuita pitkin, kuljimme niemeen,
missä Pyhän Paraskevan tsasouna sijaitsee. Arkkimandriitta Herman toimitti vedenpyhityksen ja kaikki halukkaat saivat ottaa mukaansa pyhitettyä vettä. Paluumatkalla toimitettiin hautausmaalla muistopalvelus igumenia Marinan haudalla. Mukana olivat myös arkkimandriitta Sergei ja äiti Marinan serkku rovasti Leo Iltola sekä Lintulan Ystävien yhdistyksen puheenjohtaja isä Viktor Porokara. Palveluksen jälkeen oli lammen rannalla yhteinen kahvitilaisuus täytekakkuineen.
Kaikkien näiden tapahtumien järjestelyssä kuin myös luostarin koko käytännön elämässä
talkoolaisten apu on ollut ensiarvoisen tärkeää. Ilman heitä sisaristo ei olisi pystynyt selviytymään kaikesta, mitä tämä kesä mukanaan toi. Erityisesti tahdomme mainita Valamon
kansanopiston johtajan Sirpa Korialan, joka kaikissa edellä mainituissa tilaisuuksissa kuin
myös monina tavallisina sunnuntai- ja juhlapäivinä tuli johtamaan luostarin kuoroa. Äiti Marinassa luostari menetti näet myös kirkkokuoron johtajan.

Kirjallisia töitä
Keväällä 2012 ilmestyi nunna Kristodulin kirja ”Hiljaisuuden kosketus”. Samoin keväällä
ilmestyi Toukokuun Synaksarion, jonka kääntämiseen nunna Ksenia ja nunna Kristoduli
osallistuivat. Nunnat Ksenia ja Kristoduli kuuluvat myös kirkkomme kalenteritoimikuntaan.
Muistiin merkinnyt nunna Kristoduli
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LINTULAN HISTORIAA

Kirkkokunnan historiaan liittyy saumattomasti myös Lintulan Pyhän Kolminaisuuden
nunnaluostari Heinäveden Palokissa. Kirkkomme on kokenut monenlaisia vaiheita historiansa aikana, ja niin on Lintulakin.
Monet sodat ovat koskettaneet maatamme ja myös kirkkoamme ja sen mukana myös
luostareita, joiden kohtalo on joskus häilynyt aivan kuin vaakalaudalla.
Jo Lintulan luostarin perustamisessa oli monia vaikeuksia. Luostari ei syntynyt spontaanisti
jonkun kokeneen vanhuksen ympärille kerääntyneistä kilvoittelijoista, niin kuin Suomen
ortodoksiset munkkiluostarit syntyivät pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisten ja
Arseni Konevitsalaisen ympärille.
Lintulan luostarin perustivat viime vuosisadan puolella yksityiset lahjoittajat, salaneuvos
Feodor Neronov ja hänen vaimonsa Larissa, jotka lahjoittivat 150 hehtaarin maa-alan
Kivennavan Lintulan kylässä tarkoituksenaan luoda naisyhteisö tai turva- ja koulukoti
kodittomille tytöille. Pinta-ala kasvoi lahjoitusten ja luostarin omien ostojen kautta myöhemmin 300 hehtaariin.
Venäjällä tapahtui 1890-luvulla paha junaonnettomuus, jossa oli mukana myös keisari
Aleksanteri III. Onnettomuutta pidettiin attentaattina Aleksanteria vastaan. Syytetyksi tuli
rautateiden korkea johtava virkamies Neronov eikä onnettomuuden todellinen aiheuttaja.
Siihen aikaan oli mahdollista hyvittää rike jollakin hyvällä teolla.
Neronov vältti kuolemantuomion tuolla 150 hehtaarin lahjoituksella ja lupaamalla perustaa
hyväntekeväisyysyhteisön naisille. Neronov joutui luopumaan korkeasta asemastaan.
Näinhän tapahtuu vielä meidänkin päivinämme. Vastuussa oleva henkilö joutuu kantamaan jonkun alaisensa aiheuttaman virheen tai laiminlyönnin seuraukset joskus jopa
virkansa menettäen.
Luostarista käytettiin alun alkaen nimitystä "Lintulan Pyhän Kolminaisuuden naisyhdyskunta Suomessa". Suomi oli tuolloin osa Venäjän valtakuntaa, mutta Suomessa
olivat voimassa Ruotsin vallan aikaiset vuonna 1781 vahvistetut perustuslait. Niihin
kuuluivat myös mm. uskontolait, jotka oli säädetty uskonpuhdistuksen hengessä.
Protestanttisessa maailmassa luostarit koettiin symboleina, joita vastaan uskonpuhdistus
oli noussut.
Niinpä uskontunnustusten toimintaa säätelevissä suvaitsevaisuussäädöksissä kiellettiin
munkki- ja nunnaluostarit sekä yleensä luostarilaitos. Kun Suomessa astuivat v. 1888 voimaan uudet ns. eriuskoisuussäädökset, niin aikaisempia suvaitsevaisuussäädöksiä ei kumottu, vaan luostarien perustaminen maassamme oli edelleenkin kielletty.
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Jo toiminnassa olevaa Valamon luostaria ei kuitenkaan uskallettu lakkauttaa, sillä silloisen
koko kreikkalaiskatolisen kirkon päänä oli itse Venäjän tsaari.
Kaikki Venäjän hallitsijat vuorollaan julistivat hallitsijan vakuutuksissaan pitävänsä muuttumattomina voimassa nämä uskontolait. Muutokset oli tehtävä perustuslakien säätämässä järjestyksessä. Valtiopäivät olivat muutoksista päättämässä.
Lintulan luostarin perustamisasia nousi esille senaatissa vuonna 1894, jolloin sinne tuli
käsiteltäväksi Neronovien lahjoitukseen pohjautuva esitys ortodoksisen naisluostarin perustamisesta Lintula-joen varrella olevalle tilalle. Senaatti asettui jyrkästi vastustamaan
suunnitelmaa vuoden 1781 lakiin nojautuen. Senaatti pelkäsi, että mantereella toimiva
luostari voisi tehdä käännytystyötä helpommin kuin Laatokan vanhat kilvoituskeskukset.
Pelkoa lisäsi sekin, että Lintulassa oli tarkoitus käynnistää myös tyttöjen turvakoti ja koulu.
Kenraalikuvernööri Feodor Heiden ja Suomen Pietarissa toimiva ministerivaltiosihteeri
Waldemar von Daehn puolustivat kuitenkin suunnitelmaa, ehtona oli silti, että yhdyskunnan toiminnan tuli tapahtua yksinomaan kreikkalaiskatolisen väestön piirissä eikä Suomen
valtiolta pitänyt vaatia avustusta laitoksen ylläpitoon.
Keisari Nikolai II pani omakätisesti nimensä lupakirjaan elokuun 12. päivänä 1895. Tämä
vuosiluku otettiin pohjaksi, kun vuonna 1995 vietettiin Lintulan luostarin 100-vuotisjuhlia.
Suomen ensimmäiseksi arkkipiispaksi vuonna 1892 määrätyllä arkkipiispa Antonilla oli
ratkaiseva osa luostarin syntyvaiheissa. Hän korosti hyväntekeväisyyden välttämättömyyttä ja halusi lisätä luostareiden sosiaalista toimintaa ja toivoi yhdyskunnan kehittyvän
ennen kaikkea nuorille kodittomille tytöille tarkoitetuksi turva- ja koululaitokseksi.
Arkkipiispa Antoni vihki luostarin ensimmäisen kirkon vuonna 1895, ja paikalla oli myös
kuuluisa isä Kronstadtin Johannes, joka on julistettu pyhäksi ja jonka käyttämä epitrakiili
on Lintulan nykyisessä kirkossa sisarten kalliina aarteena.
Arkkipiispa Antonin jälkeen piispoiksi tulivat suomalaisia kohtaan suvaitsemattomammat
piispat Nikolai, Sergei ja Serafim. Tätä aikaa kirkkomme historiassa kutsutaan venäläistyttämisajaksi. Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunnan toiminta tyrehtyi ja kirkkokunnan
lehti Aamun Koitto lakkasi ilmestymästä v. 1908.
Tämänhetkinen tutkimus on kiinnittänyt erityisesti huomiota kiistanalaiseen apulaispiispaan
Kyprianiin, jota sanotaan pahimmaksi venäläistyttäjäksi. Hän perusti ympäri Karjalaa venäläisiä kouluja, jollaiseksi Lintulan luostarin koulukin perustettiin vuonna 1911. Venäläisen koulun perustaminen Lintulaan oli luonnollista, tulihan sisaristo Venäjältä eivätkä sisaret osanneet puhua suomea. Tämä koulurakennus muutettiin vuonna 1920
matkailumajaksi.
Kypriano halusi perustaa nunnaluostarin Salmiin, ja tätä silmälläpitäen - ja myös venäläisten koulujen opettajien kouluttamiseksi - nuoria tyttöjä lähetettiin Laatokan Karjalasta
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lähellä Puolan rajaa olleeseen Grodnoon ja sieltä Krasnostokiin luostarikouluun. Tämä
asia on itseäni lähellä, sillä yksi kahdeksasta lähetetystä, jotka matkasivat Valamon
luostarin kustantamina Valamo-laivalla Pietariin ja sieltä edelleen junalla, oli orvoksi jäänyt
12-vuo-tias äitini. Hän kävi tätä koulua neljä vuotta ensin Krasnostokissa ja sitten
Moskovassa kolme vuotta, jonne koulu siirtyi maailmansodan sytyttyä.
Äidilläni oli erittäin myönteinen kuva piispa Kyprianosta, olkoonkin se sitten vain nuoren
tytön saamaa vaikutelmaa. Hänen mielestään Kyprianon toimet oli tarkoitettu nimenomaan
ortodoksisen uskonnon säilymiseksi eikä Karjalan venäläistyttämiseksi. Vaikea sanoa,
olisiko Salmiin suunniteltu luostari toteutunut ja olisivatko Krasnostokin oppilaat sinne
siirtyneet, sillä Kypriano kuoli kesken työsarkansa v. 1916. Jossakin vaiheessa Lintulassakin puuhattiin joidenkin nunnien lähettämistä käsityöoppiin Krasnostokiin tai sieltä
opettajan kutsumista Lintulaan.
Lintulan luostari sijaitsi vain 12 kilometrin päässä kuuluisasta kesänviettopaikasta Terijoesta. Uudenkaupungin rauhan jälkeen vuonna 1721 oli suurin osa Kivennavan pitäjästä
annettu lahjoitusmaana venäläisille aatelisille. Kun Pietarin-Viipurin rautatie valmistui 1870,
yli 600 000 asukkaan keisarikaupungista pääsi muutamassa tunnissa Karjalan kannakselle
eli melkein kuin ulkomaille. Nevan seudun kosteisiin ja epäterveellisiin tasankoihin
verrattuna Kannaksen kuivat harjut ja järvimaisemat olivat pään sukulaisissa.
Monet huvilat olivat sekä kooltaan että ulkonäöltään harvinaisuuksia suomalaisessa
maisemassa. Rakentajat olivat olleet varakkaita. Ennen ensimmäistä maailmansotaa
Kannaksen kesävieraiden lukumäärä nousi 50 000 henkeen kesää kohti. Monet huvilat
kuitenkin nopeasti ränsistyivät, kun asukkaat eivät enää palanneetkaan, ja ne muuttuivat
loistokautensa muistomerkeiksi.
Vallankumouksen jälkeen oli tuhansia huviloita, joiden omistajista ei ollut tietoa. Säädettiin
laki, että Suomen valtio sai hallita ja lopulta omistaa ulkomaalaisilta jääneet hoitamattomat
kiinteistöt. Vuoteen 1936 mennessä oli valtion haltuun siirtynyt noin 5 000 kiinteistöä. Osa
rakennuksista huutokaupattiin ympäri maata, ja joskus matkailija on kiinnittänyt huomiota
niihin tien varressa.
Yksi lahjoitusmaiden ja huvilanomistajista jo mainitun Neronovin lisäksi oli ruhtinas Ivan
Saltykov, jonka nimi liittyy Lintulan historiaan. Hän rakennutti Perkjärven rannalle nelikerroksisen kesähuvilan, jossa oli monta kymmentä huonetta, marmoriuunit ja vesijohdot.
Jopa huvilan veneen hankaimet oli tehty kullasta.
Ensimmäinen maailmansota ja kuvankauniin nuoren vaimon kuolema keskeyttivät kaiken.
Vainaja balsamoitiin ja laskettiin Saltykovin vuonna 1919 Lintulalle rakennuttaman kirkon
hautakappeliin. Luostarin edellinen kirkko oli tuhoutunut vuonna 1916 pitkänäperjantaina
tulipalossa. Myöhemmin Saltykovin huvila purettiin ja tiilet myytiin Äyräpään kunnalle, joka
rakensi niistä itselleen kirkon. Tämän purki vuorostaan sotatalvi 1940.
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Huvila-asutuksen leviäminen vuosisadan vaihteen kummallakin puolella herätti viranomaisissa huomiota. Sekä venäläiseltä että suomalaiselta puolen katsoen rajavyöhykkeen
venäläistyminen oli huolestuttavaa. Noin kolmasosa rajapitäjästä oli siirtynyt venäläisten
omistukseen. Kivennavalla ja siihen kuuluvalla Terijoella oli palstatiloja vuonna 1907 yli
3 600 ja niiden kokonaispinta-ala lähes 10 000 hehtaaria.
Pietarista käsin huvila-asutusta katsottiin myös suurpolitiikan näkökulmasta: ilmiön taustalla oli samoihin aikoihin tappioon päättynyt Venäjän-Japanin -sota, suurlakko Suomessa
ja Bobrikovin murha, Siperian karkotukset ja lopuksi Leninin pyrkimyksiä palvelevat
maanalaiset yhteydet rajan poikki. Lintulassa oli Japanin-Venäjän -sodan aikana sotilassairaala.
Terijoen kuuluisuus toi matkustavaisia Lintulaan myös sen jälkeen, kun Suomi itsenäistyi
ja raja Venäjälle sulkeutui. Luostarin voi sanoa eläneen 1930-luvulla parasta kauttaan.
Lintulan nunnat myivät Terijoen torilla omenoita ja kananmunia. Viipuriin myytiin vihanneksia ja viljaa ja erityisen kysyttyjä olivat luostarin koivuhalot. Venäläiseen luostariin oli
saatu jo muutama suomalainenkin.
Luostari jäi silti melko vieraaksi ja tuntemattomaksi. Vielä kesäkuussa 1928 Suomen
Kuvalehti kertoo Itsenäisyyden liiton ja Karjalan kannaksen kuntien edustajiston yhteisestä
matkasta seuraavasti: "Omituinen jäte vanhoilta ajoilta Kannaksella on Lintulan
naisluostari, joka otti retkeläiset kunnioittavasti ja ystävällisesti vastaan. Nunnakuoro lauloi
presidentille, ministereille ja meille pitkää ikää. Luostarin ruokalasssa meille tarjottiin
rusinakakkua voin ja hunajan kanssa, kahvia ja teetä. Aikoinaan hyvinvoipa luostari elelee
nykyisin nunnien ahkerasta maatyöstä. Neljä nunnista osasi suomea."
Tässä välillä on hyvä tarkastella hieman eräitä lakien tuomia rajoituksia luostareille.
Luostareista on Suomen laeissa ja asetuksissa ollut hyvinkin yksityiskohtaisia luostarien
elämää sääteleviä kieltoja, ja esimerkiksi edellämainittu laki, joka kielsi luostarien
perustamisen, lakkautettiin vasta vuonna 1969 / (12.12.1969 /767) eli 29 vuotta sitten. Aika
on muuttunut, ja nyt luterilainen luostarikaan ei ole harvinaisuus.
Yksi uskonnonvapauslain säädös (11 § 3) kielsi ottamasta muita kuin Suomen kansalaisia
luostarin jäseniksi. Tämä ehdoton ja poikkeukseton kielto oli ulotettu koskemaan jopa
noviisiksi ja kokelaaksi ottamista. Myös maassa jo olevaa luostaria ei saanut siirtää uuteen
paikkaan ilman valtioneuvoston lupaa. Tämä laki kumottiin vasta vuonna 1983
(4.11.1983/831). Lintulan luostarissa oli juuri noina aikoina ollut seitsemän harrastajaa
Ranskasta oppimassa vuorotellen kilvoituselämää aina vuodesta neljään vuoteen, mutta
heidän oli palattava takaisin omaan maahansa.
Myös opetusministeriö valvoi tarkkaan luostarien toimintaa. Pienenä yksityiskohtana voidaan mainita, että kun Lintulassa vuosina 1924, 1926 ja 1930 myytiin metsää, mikä oli
silloin luostarin päätulolähde, opetusministeriö asetti ehdoiksi, että saadut varat oli
14
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säilytettävä vakavaraisessa suomalaisessa pankkilaitoksessa. Talletusten korkoja saatiin
käyttää talouden ylläpitoon, mutta pääomaa vain kirkollishallituksen luvalla sillä ehdolla,
että puhtaasta tuotosta siirretään 25 % kirkkokunnan yleiseen rahastoon. Tällä hetkellä
viimeinen ehto on vielä käytössä, prosenttiluku on vain 15.
Vuonna 1950 säädettiin laki (20.1.1950/26) Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan
jälleenrakentamisesta. Valtion varoilla rakennettiin 13 kirkkoa ja 44 rukoushuonetta.
Tämän lain ulkopuolelle jätettiin luostarit. Lintulalle oli tästä seurauksena se, että luostari
sai ajanmukaisen asuntolan vuonna 1966 ja kirkon vasta vuonna 1973, senkin pääasiassa
eri lähteistä saatujen avustusten turvin. Valtion avustus oli tuolloin 150.000 markkaa.
Valamon luostari sai kirkkonsa vasta 1977. Kaikkiaan on Lintulan luostari 100-vuotisen
historiansa aikana ollut ilman varsinaista kirkkorakennusta 37 vuotta.
Kirkkokunnasta 8.8.1969 annetun lain 121 § 3 kieltää seurakuntien ja luostarin kiinteän
omaisuuden myymisen ilman kirkolliskokouksen lupaa. Tämä lakipykälä aiheuttaa hankaluuksia luostarille, kun se saa esim. testamentilla vaatimattoman kiinteistön. Kirkolliskokous kokoontuu joka kolmas vuosi ja sen ylimääräinen koollekutsuminen saattaa tällöin
tulla kalliimmaksi kuin koko kiinteistön myyntiarvo. Seuraavan kirkolliskokouksen lupaa
odotettaessa kiinteistön hoitaminen taas aiheuttaa kohtuuttomia lisämenoja.
Lain edessä ortodoksiset luostarit ovat Suomessa samanarvoiset kuin seurakunnat, ja
niihin sovelletaan samoja velvoitteita ja vaatimuksia. Luostarien asema virallistettiin osaksi
suomalaista yhteiskuntajärjestystä, kun yllämainitun lain 4 §:ään lisättiin lause: "Kirkkokuntaan kuuluu luostareita.
Mutta palatkaamme jälleen luostarin vaiheisiin.
Talvisota katkaisi luostarin alkaneen kukoistuskauden. Luostari oli neljällä eri paikkakunnalla evakossa kuusi vuotta. Vuonna 1946 se asettui Heinäveden kunnan Palokin
kylään Hackmannilta ostamalleen maatilalle. Valamo oli löytänyt uuden asuinpaikkansa jo
aikaisemmin vuonna 1939. Kumpikin luostari eli säästöliekillä, ja Lintulassa vallitsi jopa
suoranainen puute. Koko omaisuus oli jäänyt rajan taakse.
Luostareiden kohtalo näyttikin olevan vaakalaudalla ja pelättiin, että luostarit vähitellen
kuihtuvat jäsenistön vähetessä. Luostarien kanta-asujamisto oli venäjänkielistä, jumalanpalvelukset olivat slaavinkielisiä ja uusien suomalaisten noviisien oli vaikea päästä sisälle
vieraaseen kulttuuriin.
Jo 1930-luvulla oli perustettu komitea pohtimaan, mitä olisi tehtävissä luostareiden säilyttämiseksi. Tämä pohdinta jatkui nyt kiivaana. Jumalalla oli kuitenkin toisia suunnitelmia - ja
yllättäen taivas kirkastui ja luostariyhteisöt saivat tuulta siipiensä alle. Toivoa saatiin lisää,
kun muutama suomalainen noviisi pyrki luostariin ja juurtui sinne. Perustettiin myös Lintulan luostarin ystävät –yhdistys, ja yksityiset ja yhteisöt ryhtyivät tukemaan luostarin toimintaa. Myös kunnat ja valtio ja yleinen mielipide tulivat myötämielisiksi luostariaatteen säilyttämiselle Suomessa.
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Arkkipiispa Johannes sanoo parhaillaan painossa olevan Lintulan historiakirjan esipuheessa sattuvasti: "Lintula on kerran toisensa jälkeen saanut kokea ihmeitä: edessä on
aina ollut seinä, johon on sitten kuitenkin ilmaantunut ovi, jolloin suljetulta näyttänyt tie on
jatkunut. Sisariston elämä on näin nähtynä ollut Jumalan rakkauden ja ylhäältä tulevan
voiman varaan rakentamista."
Luostarit tulivat vähitellen hyvin suosituiksi käyntikohteiksi. Tämä on kaksitahoinen asia.
Monet matkailijat pyrkivät luostarin rauhaan. Onko sitten kesällä enää aistittavissakaan
tuota paljon puhuttua luostarin rauhaa, voi hyvällä syyllä kysyä, kun luostarissa käy
tuhansia ihmisiä. Valamossa kävijöitä on jopa toistasataatuhatta, Lintulassa vajaa kolmekymmentätuhatta.
Luostarin sisarille kaikki luostariin tulevat matkailijat ovat pyhiinvaeltajia, joita kohtaan
pyritään osoittamaan rakkautta ja huolenpitoa. Toisaalta luostariin tuleviltakin odotetaan
vastavuoroisesti määrätynlaista käyttäytymistä. Keski-Euroopassa asia opitaan jo lapsena.
Luostarit ja kirkot ovat sellaisia paikkoja, joihin mennään kunnioittavasti.
Kysytään myös, eikö luostarin asukkailta katoa pois sisäinen rauha vilkkaan kesäkauden
hälyn keskellä. Näin ei tapahdu, jos kilvoittelijalla itsellään on sydämessään sellainen
rauha, jonka muutkin voivat aistia. Pyhät isät ovat sanoneet, että erämaassakin, jossa on
täysi hiljaisuus ja rauha, voi heinäsirkan siritys alkaa häiritä. Esimerkiksi pyhä Serafim
Sarovilainen on sanonut: "Hanki itsellesi mielenrauha, niin tuhannet ympärilläsi pelastuvat."
Tuhansien matkailijoiden ja pyhiinvaeltajien palveleminen voi olla jokapäiväisten jumalanpalvelusten lisäksi samaa rukousta, kun palvelutehtävä toimitetaan rukouksen mielellä,
rakkauden hengessä ja ilolla. Kun pyritään tekemään jokainen työ tunnollisesti, ikään kuin
Jumalan puoleen kääntyen, omat ajatukset syrjään jättäen, raskaskin työ tuntuu keveältä.
Kaikki työhän on pohjimmaltaan uskonnollista toimintaa.
Luostarit ovat kukkia kirkon puussa, josta mehiläiset ne aina löytävät. Näin on kaikkialla
maailmassa. Kreikan Athosvuori ja Meteora ovat hyviä esimerkkejä, vaikka molemmat
ovat äärettömän vaikeasti lähestyttäviä paikkoja. Meteoran viidestä luostarista on yksi
vuorollaan yhden päivän kiinni viikossa. Meidän oloissamme tämä ei ole mahdollista, sillä
luostareita on vain yksi kumpaakin.
Monet meistä ovat käyneet Pyhällä Maalla ja aluksi järkyttyneet pyhillä paikoilla vallitsevasta hälystä, markkinatunnelmasta. Mutta sittenkin kaiken pohjalta pian vaistoaa - niin
Genessaretinjärven ja sen rantaseudut kuin Jerusaleminkin – pyhäksi paikaksi, jossa
Jeesus on vaeltanut ja kulkenut kärsimystiensä. Hiljentyminen on aina kiinni omasta persoonasta.
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Kilvoituspaikka on tärkeä, mutta se ei voi sinänsä estää hengellistä kehittymistä. Tiedetään
900-luvulla eläneestä Simeon Uudesta Teologista ja hänen opettajastaan Simeon
Studiteksesta, miten he luostarissa, keskellä kansoitettua Konstantinopolia, kehittyivät
sisäisesti ja loistivat hengellistä valoa. 1200-luvulla elänyt Gregorios Palamas opettaa - ei
vain erakkoja vaan myös yhteiselämää viettäviä munkkeja - varjelemaan mielensä ja
sydämensä sisäisen rukouksen avulla.
Luostarit saavat ulkomaailman taholta joskus ankaraa arvostelua rauhan kadottamisesta ja
liiasta avoimuudesta. Luostariasukkaan pitäisi olla kuin kivipilari, johon mitkään iskut eivät
tehoa. Silti esimerkiksi arvostelu kaupallisuudesta tuntuu joskus epäoikeudenmukaiselta.
Arvostelijat eivät ajattele, että luostariveljet ja -sisaret ponnistelevat usein voimiensa
äärirajoilla velkojensa ja toimeentulonsa vuoksi.
Matkailijoiden palveleminen on yksi tällainen elinkeinon muoto. Rauha tulisi olla jokaisella
omassa sydämessään. Ratkaisevaa on, millä mielin itse kukin astuu luostarin portista
sisälle. Mielialasta riippuu myös se, tuleeko matkustavaisesta pyhiinvaeltaja ja lähteekö
hän ulos luostarin portista luostarin siunaus mukanaan.
Luostarielämä perustuu vanhan kirkon kirkkoisien antamaan perustukseen. Sen hengellisen toiminnan selkärankana on Pyhän Basileios Suuren jo 300-luvulla säätämä ohjesääntö, jota seurataan kaikkialla ortodoksisessa maailmassa. Käytännön eroja on mm.
paastojen ankaruudessa ja jumalanpalvelusten määrässä ja pituudessa. Kaiken perustana
on kuuliaisuus, köyhyys ja puhtaus. Luostarisisaret antavat nunnaksivihkimisessään monet
lupaukset. He opettelevat kuuliaisuutta joka päivä.
Lintulan sisaretkin kestivät vaikeat kuusi evakkovuottaan monessa eri paikassa rukoillen ja
nöyrinä Jumalan sallimukseen turvaten ja Hänelle annetut lupaukset pitäen. Ajanlaskuriidat olivat hyvin vaimeat Valamoon verrattuna. Lintula pysyi myös kuuliaisesti koko kirkon
murrosvaiheen ajan uskollisena omalle Konstantinopolin patriarkalleen.
Luostarikuuliaisuus ei ole lainomaista kuria. Jokaisen ihmisyhteisön tai yhteiskunnan koko
olemassaolo perustuu sen jäsenten yhteistoimintaan. Tähän päästään järjestyksen avulla.
Sille on ominaista nuoremman alistuminen vanhemmalle tai enemmistölle. Tavallisesti
tällainen alistuminen vaatii pakkoa ja lakeja.
Luostarikuuliaisuus on luonteeltaan uskonnollista ja vapaaehtoista. Luostarissa kaikkeen
työhön pyydetään siunaus, jotta työ saisi jumalallisen luonteen. Siunauksen voimasta koko
elämä saa pyhitetyn luonteen, sillä vain se, mikä Herran nimessä tehdään, kirjoitetaan
muistiin ikuisuudessa. Itse Kristus on sanonut: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen
isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois."
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin igumenia Marina, 2005
!"#
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PYHÄN JOHANNES KRONSTADTILAISEN ELÄMÄ JA MERKITYS
Nunna Ksenian esitelmä kirkkoherra Markku Salmisen 50-vuotisjuhlaseminaarissa 31.12.2011

Johannes Kronstadtilaisen elämäntie oli varsin suoraviivainen. Lapsuus kului 1830-luvulla
pienessä Suran kylässä Pohjois-Venäjällä. Varhaislapsuutta seurasi koulunkäynti Arkangelissa ja opiskelu Pietarin Hengellisessä Akatemiassa. Sen jälkeen hän toimi 53 vuotta
seurakuntapappina Kronstadtissa Pietarin kupeessa.
Selkeään elämänkaareen mahtuu kuitenkin monenlaista toimintaa. Opiskeluaikana Pietarin Hengellisessä Akatemiassa Johannes tunsi kutsumusta lähetystyöhön. Ajatus ei välttämättä ollut pelkkää idealistista haihattelua, sillä Venäjän kirkko teki tuohon aikaan voimakasta lähetystyötä Alaskassa ja Itä-Siperiassa. Alaskan ja Amerikan valistajana tunnettu
piispa Innokenti oli kohonnut Venäjän merkittävimpien esipaimenten joukkoon. Myöhemmin hänet valittiin Moskovan metropoliitaksi. Ja vain viisi vuotta Johannes Kronstadtilaisen
oman pappisvihkimyksen jälkeen toinen nuori innokas ja lähetyskutsumuksen saanut
pappi matkusti Japaniin. Hänestä tuli Japanin apostoli, pyhä Nikolai Japanilainen.
Mutta Johannes Kronstadtilaisen tie ei vienyt niin kauaksi. Viimeisenä opiskeluvuotena
Hengellisessä Akatemiassa hän näki unta, että hän oli pappina toimittamassa jumalanpalvelusta tuntemattomassa kirkossa Kronstadtissa. Hän piti sitä merkkinä, että hänen oli
ryhdyttävä seurakuntapapiksi. Hän meni naimisiin. (Tässä vaiheessa isä Johanneksen elämä kääntyi kuitenkin jo omille teilleen, pois tavanomaisilta raiteilta: Hänen avioliittonsa oli
nimittäin puhtaasti muodollinen: Hänen toivomuksestaan hän eli vaimonsa Elisabetin kanssa kuin veli ja sisar. Elisabetille tällainen järjestely tuli täytenä yllätyksenä ja vaati pitkää
sopeutumista.) Joka tapauksessa Johannes vihittiin papiksi ja määrättiin hoitamaan papin
tointa Kronstadtiin Pyhän apostoli Andreaksen kirkkoon. Kun hän ensimmäisen kerran
astui tuohon kirkkoon, hän tunnisti, että se oli sama kirkko, jonka hän oli nähnyt unessaan.
Ja niin hän asui koko loppuelämänsä Kronstadtissa ja palveli tuossa samassa kirkossa.
Isä Johannes aloitti papillisen työnsä hyväntekeväisyydestä; nykytermein puhuttuna
diakoniatyöstä; asunnottomien, työttömien, alkoholistien ja syrjäytyneiden parissa. Siitä tuli
hänen lähetyskenttänsä. Hän oli itse lähtöisin hyvin köyhistä oloista. Opiskeluaikana Pietarissa hän joutui tekemään työtä opintojen ohella, koska hänen piti elättää leski-äitinsä ja
kaksi sisartaan. Tämä kaikki jätti pysyvän jäljen isä Johannekseen. Hän samaistui köyhiin.
Erityisesti köyhien maalaisihmisten kohtaaminen herätti hänessä heltymystä.
18
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Pappina isä Johannes alkoi käydä köyhien luona ja auttaa heitä aineellisesti. Lopulta hän
jakoi köyhille melkein koko vaatimattoman palkkansa. Tästä seurasi, että häntä alettiin
yleisesti pitää vähän ”höyrähtäneenä”. Vaimo Elisabet valitti tilanteesta hiippakuntaan,
jolloin isä Johanneksen papinpalkka alettiin maksaa vaimolle, ettei tämä jäisi puille
paljaille. Isä Johannes puolestaan vastasi pestautumalla kouluun uskonnonopettajaksi
saadakseen jostakin rahaa köyhien auttamiseen. Tietenkin hän ymmärsi, että hänen
henkilökohtainen hyväntekeväisyytensä oli kuin pisara meressä. Köyhiä oli aina enemmän
kuin mitä hän pystyi pienellä palkalla auttamaan. Ja mitä enemmän hän antoi almuja, sitä
enemmän köyhiä hänen ympärilleen kerääntyi ja he seurasivat häntä suurena joukkona,
minne ikinä hän menikin.
Mutta mitä isä Johannes ajatteli köyhistä ja köyhyydestä? Mikä sai hänet toimimaan noin
ehdottomasti ja periaatteellisesti? Ensinnäkin, hän oli vakuuttunut, että köyhien aineelliset
tarpeet oli tyydytettävä ensin, ennen kuin heille saattoi mennä puhumaan Jumalasta.
Toiseksi, hän ei pitänyt köyhyyttä syrjäytyneiden omana syynä eikä parantamattomana
ongelmana, vaan hän ajatteli, että se oli ratkaistavissa oleva asia. Hän näki, että köyhien
määrä Kronstadtissa kasvoi koko ajan, koska hallitus käytti sitä irtolaisten ja syrjäytyneiden
karkotuspaikkana ! Pietarin kadut siis ”siivottiin” lähettämällä kerjäläiset Kronstadtiin.
Niinpä isä Johannes vaati hallitusta ja Kirkkoa käsittelemään ongelmaa ja tekemään sille
jotakin. Hänen mielestään Evankeliumi, Kirkko ja itse Kristus vaativat tarttumaan asiaan ja
ratkaisemaan sen. Tässä mielessä isä Johannes oli eräänlainen sosialisti, joka tosin
perusti näkemyksensä Raamatun opetukseen ja kristilliseen ihmiskäsitykseen eikä
vallankumouksellisiin oppeihin.
Jo pappeutensa alkuaikoina isä Johannes alkoi hahmotella mielessään köyhien laajamittaista ja järjestäytynyttä auttamista. Hänellä oli selvä näkemys siitä, että koko yhteiskunta
oli saatava hankkeeseen mukaan. Hän julkaisi paikallisessa lehdessä vetoomuksia, joissa
hän kutsui hyväosaisia osoittamaan lähimmäisrakkautta ja solidaarisuutta köyhiä kohtaan.
Hänen aloitteestaan Kronstadtiin perustettiin ”köyhäinhuoltoyhteisö”, jonka avajaisissa hän
sanoi: ”Seurakunnallinen köyhäinhuolto perustuu alkukristilliseen, apostolisen ajan esikuvaan. Tuolloin kristityt huolehtivat toisistaan niin, ettei köyhiä ollut ainuttakaan.”
Kun isä Johannes oli ollut pappina lähes 20 vuotta, hän oli jo niin tunnettu, että hän pystyi
organisoimaan ja perustamaan Kronstadtiin diakoniakeskuksen, joka tunnettiin Työkodin
nimellä. Sen suojissa toimi esim. ilmainen alkeiskoulu, aikuisten pyhäkoulu, erilaisia verstaita, joissa työttömät saivat ammattiopetusta ja työmahdollisuuden. Köyhille naisille oli
19
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ompeluverstaita, joiden tarkoitus oli pitää heidät erossa prostituutiosta. Siellä oli kirjasto,
pieni vanhainkoti; sieltä sai ilmaista sairaanhoitoa, ruoka-annoksia ja avustusta. Tällainen
seurakunnan aloitteesta syntynyt järjestäytynyt diakoniatyö oli 1800-luvun lopulla aivan
uusi ilmiö. Isä Johanneksen ansioksi on luettava myös se, että osasi ”markkinoida” tämän
diakoniatyön idean seurapiireihin. Työkodista tuli malliesimerkki (lempilapsi), jota hienostorouvat tukivat. Vastaavaa toimintaa alkoi Kronstadtin esimerkin innoittamana syntyä
muuallekin.
Johannes Kronstadtilainen oli siis edelläkävijänä nostamassa diakoniatyötä ja syrjäytyneiden asiaa esille Kirkossa uudessa mittakaavassa. Diakoniatyö voisi hyvin pitää häntä
omana suojelijanaan.
Mutta mistä Johannes Kronstadtilainen ammensi voimia työhönsä? Mistä hän ammensi
pyhyyttä, joka säteili hänestä hänen ympärilleen? Hänellä ei koskaan ollut ketään erityistä
hengellistä ohjaajaa, ei edes samanmielistä hengellistä ystävää, joka olisi ollut tukemassa
ja innoittamassa häntä. Usein pyhällä ihmisellä on ohjaajavanhus, joka välittää ja siirtää
hänelle hengellisen kokemuksensa. Venäjällä hyvä esimerkki on Optinan luostari, jossa
ohjaajavanhuskäytäntö kukoisti vuosikymmeniä. Uusi pyhien polvi varttui ja kasvoi
edellisen ohjauksessa. Oli hengellinen jatkumo. Mutta Johannes Kronstadtilaisen elämässä ei ollut mitään vastaavaa. Hän oli yksin. Siinä mielessä hänen tiensä pyhyyteen on epätyypillinen verrattuna Kirkon yleiseen kokemukseen. Mutta kuitenkin hänellä oli luotettava
perusta, jolla hän seisoi. Se oli evankeliumi ja kirkon liturginen elämä.
Evankeliumia isä Johannes luki lapsesta lähtien. Hän nautti Evankeliumin lukemisesta ja
koki jo lapsena, että Evankeliumi oli hänelle opettaja ja lohduttaja. Hänen päiväkirjoistaan,
joita hän piti koko pappeutensa ajan, näkee, että hän myöhemminkin luki ja pohdiskeli
paljon Raamatun tekstejä. Niistä näkee myös, ettei hän lähestynyt pyhiä kirjoituksia
tutkivalla tai teologisella otteella, vaan hyvin henkilökohtaisella ja käytännöllisellä tavalla.
Hän yritti löytää niistä itselleen jonkin yksinkertaisen ja selkeän opetuksen.
”Ole joka hetki sydämessäsi, sanoissasi ja teoissasi valmis palvelemaan kuuliaisesti toisia
ilman pienintäkään harmistumista tai ärtymistä pitäen mielessäsi Vapahtajan sanat: ’Joka
tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija’ (Matt. 20:26).”
Evankeliumin lukemisen lisäksi isä Johannes kiintyi jo lapsena kirkon jumalanpalveluksiin.
Ajan myötä liturgisesta elämästä tuli hänelle kuin hengitystä; se oli hänelle välttämättö20
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myys. ”Minä kuolen, kun en toimita liturgiaa”, hän kirjoittaa. Pappina hänellä olikin periaatteena toimittaa liturgia joka päivä. Ja vaikka hän toimitti sen niin usein, se ei muuttunut hänelle mekaaniseksi eikä rutiininomaiseksi toimitukseksi. Päinvastoin, rakkaus eukaristiaan
yhdistyi hänessä vastuuseen, jota hän tunsi hengellistä laumaansa kohtaan. Hän tunsi,
että hänen tehtävänsä oli välittää kaikille liturgiaan ja eukaristiaan kätkeytyvää siunausta.
Pappisseminaareissa tulevia pappeja ja lukijoita ohjeistetaan toimittamaan jumalanpalvelukset rauhallisesti resitoiden, tuomatta esille omia tunteita, painotuksia tai tulkintoja. Tämä
on kirkon yleinen käytäntö. Tätä taustaa vasten voi vain ihmetellä, mistä isä Johannes
omaksui erittäin henkilökohtaisen lähestymistavan liturgiaan. Hän ennemminkin eli ja koki
liturgian kuin toimitti sen. Ja hän pyrki saamaan jokaisen läsnäolijan mukaan elämään ja
kokemaan liturgian hänen kanssaan. Hän kääntyi palvelusta toimittaessaan usein kirkkokansaan päin, otti siten kansaan kontaktin. Joissakin palveluksen kohdissa hän itki, joissakin kohdissa hän huusi. Hän hymyili, kun viitattiin Jumalanäitiin tai pyhiin ihmisiin, ja heristi
papin käsikirjaa, kun mainittiin paha henki. Eikä tässä kaikki. Hän meni niin pitkälle, että
hän teki eukaristian rukouksiin omia lisäyksiään, jotka auttoivat häntä pitämään rukoustunteen palavana. Hän siis otti itselleen epätavallisia vapauksia liturgian tekstin suhteen.
Tämä saattoi herättää hämmennystä muissa papeissa, mutta toisaalta liturgian toimittaminen yhdessä isä Johanneksen kanssa teki pappeihin yleensä lähtemättömän
vaikutuksen.
Mainittakoon, että pyhä Siluan Athosvuorelainen kävi Kronstadtissa nuorena miehenä
ennen Athokselle menoaan. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin hän muisteli, ettei ole
koskaan nähnyt kenenkään palvelevan niin kuin isä Johannes.
Isä Johannes myös kannusti ihmisiä tulemaan useammin ehtoolliselle. Venäjällä kuten
muuallakin ortodoksisessa maailmassa oli pitkään vallalla tapa osallistua ehtoolliseen hyvin harvoin, jopa vain kerran vuodessa, suuren paaston aikaan. Ehtoolliseen valmistautumisesta oli tehty pitkä ja hankala prosessi vähintään kolme päivää (tai jopa viikon)
kestävine paastoineen ja pitkine rukoussääntöineen. Näin ehtoollinen oli lakannut olemasta hengellisen elämän jatkuvasti pulppuava lähde ja ylläpitäjä. Se oli muuttunut
velvollisuudeksi.
Isä Johannes pyrki vähentämään tuota pyhään ehtoolliseen liittyvää pelottelua ja
muodollisuutta. Hän saattoi antaa tuntemiensa ihmisten osallistua ehtoolliseen hyvinkin
vähällä valmistautumisella tai jopa ilman muodollista valmistautumista. Näin hän kannusti
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LINTULAN LUOSTARIN YSTÄVÄT R.Y:N JÄSENTIEDOTE!

ihmisiä tulemaan useammin ehtoolliselle. Isä Johannes myös pahoitteli, että pappien oli
tapana lukea liturgian salaiset rukoukset hiljaa alttarissa. Hänen mielestään kristittyjen olisi
paljon hyödyllisempää ja mielenkiintoisempaa tietää ja kuulla liturgian koko sisältö. Vain
silloin liturgiasta saattoi tulla heille mielekäs kokemus.
Tässä mielessä isä Johannes oli aikaansa edellä. Hänen suurin antinsa Venäjän hengelliselle elämälle 1800-luvun lopulla oli juuri säännöllinen ja syvällisempi osallistuminen
ehtoolliseen. Hän oli kääntämässä eukaristista ajattelua uuteen suuntaan, tai alkuperäisille
lähteille. Varsinainen liturginen herätys ja eukaristisen teologian nousuhan tapahtui
Ortodoksisessa Kirkossa vasta 1900-luvun puolella.
Pyhän Johanneksen kehotus osallistua ehtoolliseen useammin ei kaikunut kuuroille
korville. Hän ei tosin varmaankaan tarkoittanut, että ihmiset tulisivat eri puolilta Venäjää
ehtoolliselle juuri Kronstadtiin, mutta niin vain kävi, että hänen kuuluisuutensa päivinä
1800-luvun lopussa Pyhän Andreaksen kirkkoon kokoontui tuhatmäärin rukoilijoita, joka
halusivat osallistua ehtoolliseen nimenomaan hänen toimittamassaan liturgiassa.
Ehtoolliskäytännön muuttuminen johti myös synnintunnustuksen muuttumiseen. (Venäjällä
on tapana, että ehtoolliselle tulevat käyvät synnintunnustuksella ennen ehtoollista.)
Toimintansa alkuvuosina isä Johannes otti synnintunnustukselle tulijat vastaan avosylin ja
omisti heille paljon aikaa. Eräs katuva on muistellut, että synnintunnustuksella käynti isä
Johanneksen luona ei ollut pelkkä muodollisuus, vaan kokonainen opetushetki; se oli
sielunliikkeiden ja uskonnollisten tietojen koe. Joskus isä Johannes keskusteli katuvien
kanssa tuntikausia. Pappeutensa neljäntenä vuotena isä Johannes itse kirjoitti päiväkirjaansa: ”Miten ihmeellinen asia: kuuntelin eilen illalla synnintunnustuksia kello neljästä
yhteentoista, ja vaikka olin vähän väsynyt, tunsin oloni reippaaksi ja terveeksi. Miten hyvä
onkaan palvella Herraa! Miten Hän vahvistaakaan! Se on suurenmoista!”
22

23 vuotta myöhemmin, juuri kun isä Johanneksen maine alkoi kantautua Kronstadtin
ulkopuolelle, hän kiitti Jumalaa ”ehtoollisen armosta, joka antoi minulle voimia kuunnella
243 ihmisen synnintunnustus alkaen kello kolmesta iltapäivällä ja kestäen vartin yli
kymmeneen.” Tämä tarkoittaa, että hän pystyi käyttämään vajaat kaksi minuuttia henkeä
kohti. Kolme vuotta myöhemmin hän kirjoittaa: ”Neljäsataa henkeä ehtoollisella tänään.
Kunnia Jumalalle!” (Kaikki neljäsataa kävivät myös synnintunnustuksella!)
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Kun katuvien määrä nousi tuhansiin, ei yksityinen synnintunnustus enää ollut mahdollinen.
Silloin isä Johannes otti käyttöön yleisen synnintunnustuksen, mihin kirkollinen esivalta
myönsi poikkeusluvan. Yleinen synnintunnustus tapahtui niin, että isä Johannes piti ensin
voimakkaan katumussaarnan. Sitten hän luki katumuksen sakramenttiin liittyvät rukoukset,
selitti niiden sisältöä ja kehotti läsnäolijoita katumaan. Tämä kaikki vaikutti ihmisiin niin
voimakkaasti, että monet itkivät ja tunnustivat syntinsä ääneen. Lopuksi isä Johannes
kohotti epitrakiilinsa kirkkokansan ylle ja luki synninpäästörukouksen.
Mielenkiintoista on, ettei Johannes Kronstadtilaisella koskaan ollut varsinaista hengellisen
ohjaajan mainetta. Hän ei ollut ohjaajavanhus, starets, siinä mielessä kuin Optinan
luostarin isät tai Serafim Sarovilainen. Synnintunnustuksen vastaanottajana hänen
ensisijainen tehtävänsä ei ollut antaa katuvalle hengellistä ohjausta, vaan johdattaa hänet
ehtoolliselle. Isä Johannes siis vaikutti ihmisiin enemmän sakramenttien ja liturgian
toimittajana, ei niinkään henkilökohtaisen kohtaamisen kautta. Hänessä oli karismaa, joka
vetosi kansanjoukkoihin.
Johannes Kronstadtilaisen aikana mielikuva Kronstadtista muuttui. Se oli tunnettu
laitapuolen kulkijoistaan ja slummeistaan, mutta 1800-luvun lopulla se muuttui yhdeksi
Venäjän tärkeimmistä pyhiinvaelluspaikoista, jossa ihmiset kokivat tulevansa osallisiksi
jostakin pyhästä ja kauniista. Monet jopa muuttivat Kronstadtiin saadakseen elää lähellä
isä Johannesta ja osallistua säännöllisesti ehtoolliseen.
Isä Johannekselle itselleen liturgia oli jokapäiväinen voimanlähde, jonka avulla hän jaksoi
elää ihmisten pyyntöjen, vaatimusten ja paineen alla. Päiväkirjassaan hän toteaa:
”Pukeuduttuani uskon ja pyhän ehtoollisen kautta Kristukseen olen järkevä ja luja kuin
kallio.” Hän myös pohtii päiväkirjassaan laajemminkin liturgian merkitystä itselleen. Hän
esimerkiksi kirjoittaa: ”Rakastan rukoilemista Jumalan temppelissä, erityisesti alttarissa,
pyhän pöydän ja uhripöydän ääressä, sillä muutun ihmeellisesti kirkossa Jumalan armosta. Katumuksen ja heltymyksen täyttämä rukous kirvoittaa sielustani himojen kahleet ja
orjantappurat. Himojen koko houkutus ja viehätys häviää ja minä ikään kuin kuolen maailmalle ja maailma kaikkine hyvyyksineen kuolee minulle. Tulen eläväksi Jumalassa ja elän
Jumalaa, vain Jumalaa varten; Hän täyttää olemukseni ja olen samaa henkeä Hänen
kanssaan. Olen kuin lapsi, jota äiti lohduttaa sylissään. Sydämeni on täynnä ylitaivaallista,
suloista rauhaa. Taivaallinen valo valaisee sielun. ! ! ! Kirkko on todella maanpäällinen
paratiisi!”
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Mutta kun pyhä Johannes liturgian jälkeen astui alttarista ja kirkosta, ihmiset ympäröivät
hänet heti pyyntöineen ja vaatimuksineen. Alkuvuosina häntä piirittivät pääasiassa köyhät
ja kerjäläiset; myöhemmin mukaan tuli ihmisiä, jotka pyysivät häneltä esirukouksia tai siunausta. Monet toivat lahjoituksia. Ja jotkut halusivat vain saada koskettaa häntä. Hänen
päiväohjelmansa oli liturgian jälkeen täynnä edeltä sovittuja tapaamisia, yksi toisensa
jälkeen myöhään yöhön asti. Tapaamiset olivat pääasiassa vierailuja sairaiden luona
Kronstadtissa ja Pietarissa. Mutta oli myös virallisia tilaisuuksia ja arvohenkilöiden tapaamisia; ne olivat tärkeitä varainhankinnan ja diakoniatyön rahoittamisen kannalta. Jos isä
Johannes aamulla liturgian jälkeen juuttui väkijoukkoon ja myöhästyi päivän ensimmäisestä tapaamisesta, koko päivän aikataulu saattoi romahtaa. Kuvaava on eräs hänelle
osoitettu kirje. Nuori perheenäiti kirjoittaa: ”Olkaa hyvä ja määrätkää vielä kerran aika lapsemme kastetta varten. Odotimme Teitä torstaina kello viidestä yhdeksään.”
Selvää on, että tällaisesta suosiosta tuli isä Johannekselle taakka. Se oli hänelle kilvoituksen aihe, johon hän palaa toistuvasti päiväkirjassaan. Sisimmässään hän harmistui,
kiukustui ja ärsyyntyi tuon tuostakin ihmisiin ja asioihin. Hän kirjasi nuo sisäiset taistelunsa
uskollisesti päiväkirjaansa ja kertoi samalla, miten hän oli kiusauksen hetkellä rukoillut ja
selvinnyt taistelusta voittajana tai myöhemmin illalla katunut jotakin tapahtunutta asiaa ja
tuntenut, että sai Jumalalta anteeksiannon. Tämä tekee hänen päiväkirjastaan hengellisen
taistelun ainutlaatuisen dokumentin.
Isä Johanneksen omin hengellisen työn muoto oli (liturgian toimittamisen lisäksi) esirukous. Hänen elämänsä viimeiset 25 vuotta olivat hänen suurimman kuuluisuutensa aikaa
ja silloin hän todella oli koko Venäjän esirukoilija. Jos Optinan luostariin matkustettiin etsimään hengellistä ohjausta, niin isä Johannekselta pyydettiin esirukouksia. Häntä
pidettiinparantajana.

Hän

sai joka

päivä kasoittain

postia:

kirjeitä,

sähkeitä

ja

rahalähetyksiä. Postin määrästä kertoo jotain se, että Kronstadtin postitoimistoon
perustettiin lopulta oma osasto pelkästään hänelle tulevaa postia, siis lähinnä
esirukouspyyntöjä, varten.
Esirukouksen tärkein muoto oli proskomidi, liturgian valmistava osa. Alttariin tuotiin
kirkkokansan jättämien rukouspyyntöjen lisäksi postissa tulleet rukouspyynnöt. Isä
Johannes pystyi lukemaan vain pienen osan noista muistelulapuista ja rukouspyynnöistä,
mutta hän rukoili yhteisesti kaikkien hänen puoleensa kääntyneiden puolesta. Ja noiden
rukousten kautta tapahtui ihmeitä. Ihmiset, jotka saattoivat asua hyvinkin kaukana Kron24
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stadtista, saivat avun lähetettyään esimerkiksi sähkeen isä Johannekselle. Sairaita parani,
ongelmalliset tilanteet ratkesivat jne.
Isä Johannekseen esirukoilijana liittyy eräs mielenkiintoinen sivujuonne. Venäjän imperiumi oli yllättävän monikulttuurinen maa. Venäläisten ortodoksien rinnalla eli saksalais- ja
balttilaistaustaisia protestantteja ja katolilaisia. Maassa oli pitkät perinteet omaava islaminuskoinen tataariväestö ja paljon juutalaisia. Mielenkiintoista on, että kun isä Johanneksen
maine oli suurimmillaan, häntä kunnioittivat kaikkien uskontojen edustajat. Hänen suosionsa ylitti tai jätti varjoonsa sen tosiasian, että hän oli ortodoksinen pappi. Toisuskoiset ja
ei-kristityt saattoivat kääntyä hänen puoleensa herkissä uskontoa koskevissa kysymyksissä. Eräs juutalainen esim. kirjoitti isä Johannekselle, että toisaalta hän haluaisi elää tosi
juutalaisena, mutta toisaalta mietti, pitäisikö hänen sittenkin kääntyä ortodoksi-kristityksi
niin kuin hänen veljensä oli tehnyt. Näiden ihmisten silmissä isä Johannes oli kyllin arvovaltainen ja hengellinen ihminen vastaamaan tällaiseen kysymykseen. Vastaavia tapauksia on muitakin; on useampia juutalaisia, joku armenia-lainen jne. Olisi mielenkiintoista
saada tietää, miten isä Johannes vastasi näille ihmisille!
Päiväkirjassaan isä Johannes kommentoi muita uskontoja ja tuo suoraan esille, missä
kohdin niiden opetus menee harhaan. Mutta on viehättävää lukea, miten hän kohtaa
toisuskoisia käytännön tilanteissa.
Esimerkiksi: Erään Pietarissa asuvan juutalaisperheen 14-vuotias tytär oli toivottomasti
sairaana. Venäläisten tuttavien neuvosta he kutsuivat isä Johanneksen rukoilemaan tytön
puolesta. Ennen isä Johanneksen tuloa, perheeseen kuuluvat isoäidit ja tädit vetäytyivät
syrjään ja paikalle jäivät vain tytön vanhemmat ja veli. Saavuttuaan isä Johannes ihmetteli,
oliko siinä koko perhe ja sai kuulla, että oli muitakin, jotka arkailivat juutalaisen uskonsa takia. Silloin isä Johannes sanoi: ”Kaikilla on sama Jumala ja mitä useampia on rukoilemassa sairaan puolesta, sen parempi.” Isä Johannes kävi perheen luona kolme kertaa ja
tyttö parani kokonaan. Myöhemmin koko perhe kääntyi ortodokseiksi. (Surski II, 165.)
Kerran eräs islaminuskoinen tataarinainen pyysi isä Johannesta rukoilemaan sairaan miehensä puolesta. Isä Johannes kysyi, uskoiko nainen Jumalaan. Tämä vastasi myöntävästi,
jolloin isä Johannes sanoi: ”Rukoilkaamme yhdessä, sinä omalla tavallasi ja minä omallani.”
Nämä pienet kertomukset tuntuvat hyviltä ja ajankohtaisilta meillä Suomessakin.
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Kosketuskohtia Suomeen
Kozelshtshanin Jumalanäidin ikoni Uspenskin katedraalissa. Isä Johannesta pyydettiin
vierailemaan Viipurissa perheessä, jonka nuorin tytär oli vaikeasti sairas. Hän ei päässyt
tulemaan, mutta rukoili sairaan puolesta ja lähetti siunauksenaan Jumalanäidin ikonin.
Viipurissa ikonin edessä toimitettiin rukouspalvelus ja tyttö parani. Johannes Kronstadtilaisen siunaus ja esirukoukset yhdistyvät ikonissa Jumalanäidin ihmeitä tekevään
armovoimaan.
Suomeen liittyvä kertomus. Nuori venäläinen sotilaspappi oli työssä jossakin Suomessa
(paikkakunta ei valitettavasti ole tiedossa). Hänen vaimonsa sairastui. Hän sai tajuttomuuskohtauksia. Lääkärit pitivät vaivaa hermostollisena. Kerran kun pappi oli käymässä
Pietarissa, hän poikkesi Kronstadtiin pyytämään, että isä Johannes rukoilisi hänen
vaimonsa puolesta. Tämän jälkeen vaimo toipui kokonaan. Isä Johannes myös antoi
papille valkoisen silkkihuivin tämän vaimolle vietäväksi. Kun rykmentti joutui vuonna 1914
ensimmäiseen maailmansotaan, papin vaimo leikkasi huivin palasiksi ja antoi upseereille.
Kaikki huivin palan saaneet selvisivät sodasta hengissä. (Surski II, 234.)
Isä Johannes kävi itsekin Suomessa ainakin Viipurissa, vanhassa Lintulassa ja Haminassa. Haminassa hän vieraili kauppaneuvos Aladinin kutsusta vuonna 1900. Hän toimitti
liturgian kaupungin ortodoksisessa kirkossa ja rukouspalveluksen Aladinien kodissa, jossa
hän rukoili sairaan perheenjäsenen puolesta. Muistona vierailusta Haminan seurakunnassa säilytetään yhä jumalanpalveluspukuun kuuluvia papin hihoja, jotka isä Johannes
unohti sinne pois lähtiessään.
Helsingistä mainittava lukkari Vasili Verikoff. Hän oli syntyperäinen helsinkiläinen
(s. 1859), mutta oli noin 35 vuotta lukkarina ja kuoronjohtajana Pietarissa. Hän tapasi monia kirkollisia merkkihenkilöitä, mm. Johannes Kronstadtilaisen, jonka antoi hänelle muistoksi omistuskirjoituksella varustetun kuvansa. Myöhemmin Vasili Verikoff sai haltuunsa
myös isä Johanneksen epitrakiilin. Sekä kuva että epitrakiili ovat nykyisin Lintulan luostarissa. Verikoff muutti lopullisesti Suomeen vuonna 1921 ja toimi vielä 25 vuoden ajan
lukkarina Helsingissä venäläisen orpo- ja vanhainkodin kirkossa, jonkin verran myös
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
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Pappi Patapi Bogomolov (s. 1886). Oli tavannut isä Johanneksen vähän ennen tämän
kuolemaa. Isä Johannes antoi siunauksen isä Patapin ja tämän vaimon Marian avioliitolle.
Isä Patapi toimi Kaukjärven kirkon pappina, sodan jälkeen ylimääräisenä pappina Helsingissä mm. vanhainkodissa. Hän oli rakastettu rippi-isä.)
Johannes Kronstadtilaisen yhteydet Suomeen ja täällä asuneisiin henkilöihin, voivat tuntua
pieniltä yksityiskohdilta. Meille ne kuitenkin ovat tärkeitä, sillä Johannes Kronstadtilainen
on yksi niistä harvoista pyhistä, jotka ovat käyneet nykyisen Suomen alueella. Sitä paitsi
Aamun Koitto -lehti julkaisi vuosina 1897!1905 säännöllisesti katkelmia isä Johanneksen
päiväkirjasta. Näin ollen suomalaiset ortodoksit tunsivat ja tiesivät isä Johanneksen ja
lukivat hänen opetuksiaan jo hänen eläessään. Vielä enemmän meidän pitää muistaa
häntä nyt, kun hän karkeloi pyhien joukossa ja on valmis rukoilemaan meidän
puolestamme.
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Nunna Kristodulin esitelmä kirkkoherra Markku Salmisen 50-vuotisjuhlaseminaarissa 31.12.2011

Jeesuksen rukouksen hedelmät
Siinain vuorella Pyhän Katariinan luostarin yhteydessä sijaitsee Pyhien Galaktionin ja Epistemen
erakkomaja, jossa tätä nykyä asuu isä Mooses. Myös isä Paisios eli tuossa erakkomajassa viettäessään noin vuoden Siinailla. Kun pieni suomalainen ryhmämme vieraili isä Mooseksen luona, hän
sanoi mm., että meillä ortodokseilla on tapana mitata hengellisyyttämme sillä, miten paljon rukoilemme. Oikeampaa kuitenkin olisi isä Mooseksen mukaan kiinnittää huomiota, ei niinkään rukoukseen käytetyn ajan pituuteen, vaan siihen mitä rukous saa meissä aikaan - miten se muuttaa meitä. Niinhän asia tietenkin on. Rukous ei ole vain sitä, että jotakin sanotaan vaan että jotakin myös
tapahtuu, jotakin muuttuu sekä niiden kohdalla, joiden puolesta rukoilemme, mutta ennen kaikkea
myös omassa itsessämme. Tästä toteamuksesta sain ajatuksen ruveta miettimään nimenomaan
Jeesuksen rukouksen vaikutuksia itse rukoilijoihin eli niihin, jotka ovat syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti siihen paneutuneet. Kuinka Jeesuksen rukous muuttaa ihmistä, mitä se saa hänessä aikaan?
Yksi hyvin selkeä piirre niissä ihmisissä, jotka ovat paneutuneet Jeesuksen rukoukseen, on tuomitsemishalun katoaminen. Jeesuksen rukous opettaa itsetuntemusta. Kun havaitsee oman heikkoutensa, ajatustensa harhailun, kielteiset tunteensa, sen kuinka sisäiset tilamme ovat kovin alttiita
muutoksille eli kuinka pohjimmiltamme olemme kokonaan riippuvaisia Jumalasta, katoaa halu tuomita toisia. Jeesuksen rukouksen välittömiä seurauksia ovatkin isien mukaan omien heikkouksien
ja rajoitusten tunteminen, mikä johtaa nöyrtymiseen. Nöyrtyminen tuo mielenrauhaa, valoisuutta.
Hengellinen kateus, tuo todella kurja vitsaus, joka on riepotellut kirkkoa halki vuosisatojen, väistyy.
Tahtoo nähdä ja alkaa todella nähdä toiset hyvinä, toivoo vilpittömästi, että he olisivat hyviä,
parempia kuin itse on!
Jeesuksen rukouksen avulla elämisen laatu nousee, sillä se kaunistaa ja jalostaa elämää monin
tavoin. Kirjassa ”Vaeltajan kertomukset" vaeltaja havaitsee itsessään, kuinka Jeesuksen rukous
muuttaa hänen suhdettaan ympäristöön: ”Kun rukoilin sydämessäni, kaikki alkoi näyttää minusta
iloiselta ja suurenmoiselta. Puut, ruoho, linnut, ilma, valo kaikki näyttivät kertovan minulle, että ne
ovat olemassa ihmisen tähden ja todistavat Jumalan rakkaudesta ihmiseen, ja kaikki ne rukoilevat
Jumalaa ja laulavat Hänen kiitostaan.”

Myös ihmiset muuttuivat hänen silmissään: ”En enää

vaeltanut täynnä huolta. Jeesuksen nimen lausuminen ilahdutti matkaani. Kaikki olivat ystävällisiä
minulle. Jos joku sattui käyttäytymään ikävästi minua kohtaan, ajattelin vain: ’Kuinka suloinen on
Jeesuksen rukous!’

Loukkaantuminen ja vihastuminen haihtuivat ja unohdin ne.” Itse asiassa

onniin, että se miten koemme lähimmäisemme, riippuu suuressa määrin meistä itsestämme eli
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siitä, minkälaisin silmin ja asentein katselemme toisiamme. Jeesuksen rukous saa näkemään
toisten hyvät puolet, kun taas väärä hengellisyys - jos sitä nyt yleensä hengellisyydeksi voi nimittää
- on sitä, että pohjimmiltaan iloitsee toisten hairahduksista ja synneistä, koska ne ikään kuin
pönkittä-vät omaa kuviteltua erinomaisuutta. ”En ole niin kuin nuo toiset”, kuten fariseus sanoi.
Syvästi myötätuntoinen asenne lähimmäisiin onkin yksi selkeä Jeesuksen rukouksen hedelmä.
Kun isä Paisiokselta (Athoksen erakko, joka vietti tuntikausia Jeesuksen rukouksessa) kysyttiin
kerran, mitä hän haluaisi kaikista eniten, vastaus tuli nopeasti: ”Että kaikki pelastuisivat!” Hän tunsi
sekä ihmisluonnon heikkouden että Jumalan armon valtavan voiman, joka voi tehdä ihmisistä vain
vähän enkelten alapuolella olevia, kuten apostoli Paavali sanoo. Isä Paisioksen rukouksessa herkistynyttä sydäntä kauhistutti ajatuskin siitä, että joku Jumalan luoma ihminen joutuisi helvettiin,
eroon Jumalasta. Hän toivoi ja varmaan edelleenkin rukoilee toisesta elämästä käsin, että kaikki
saisivat kokea Jumalan suuret teot omassa itsessään, niin kuin hän itse kaikesta päätellen oli
kokenut.
Oikein nöyryyden hengessä harjoitettuna Jeesuksen rukous tuokin tullessaan eräänlaisen suloisuuden, heltymyksen. Ei tahdo ajatella pahaa kenestäkään, ja kaikki tuntuvat rakkailta. On vain se
toivomus, että kaikki saisivat kokea Herramme Jeesuksen lempeän ilahduttavan läsnäolon sydämessään. Rukoilija ei siis iloitse toisten nöyryyttämisistä ja nolaamisista vaan tahtoisi vilpittömästi,
että kaikki olisivat tyytyväisiä ja iloisia ja eläisivät keskinäisessä rakkaudessa. Tämän saattoi esimerkiksi havaita meidän omasta Jeesuksen rukousta harjoittajasta Arkkipiispa Paavalista. Hän
pahoitti mielensä ja koetti jotenkin päästä vapaaksi keskusteluista, joiden aiheena olivat toisten
hairahdukset - usein niin että vaikeni totaalisesti. Piispan tehtävään kuuluva ns. kurinpidollinen
rooli näytti olevan hänelle hyvin raskas. Rukoilijassa tulee vallitsevaksi ristiinnaulitun Herran
anteeksiantava ja myötätuntoinen asenne, eräänlainen suloinen sääli meitä kaikkia ihmisreppanoita kohtaan - oma itsemmekin mukaan luettuna.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hengellisinä ohjaajina toimiessaan Jeesuksen rukouksen harrastajat katsoisivat asioita läpi sormien. Ohjaajina he saattavat olla hyvinkin ankaria, mutta se on
rakkaudellista ankaruutta. Ankaruuden takana ei ole vihastuminen tai halveksunta vaan rakkaus.
Ohjattava itsekin tajuaa, että ohjaaja suree hänen hairahduksiaan, tuntee myötätuntoa ja tahtoo
olla auttamassa parannukseen.
Jeesuksen rukoukseen liittyy erityisesti ortodoksisuudelle hengellisyydelle ominainen käsite
”ilomurhe”. Se on katumuksen pistosta siitä, että sekä omassa että toisten elämässä inhimillinen
heikkous putkahtaa niin usein esiin pikkuilkeytenä tai vaikkapa kärsimättömyytenä. Se on surua
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siitä, että elämässämme on jotakin, joka tahtoo pilata niin toisten kuin omankin ilon. Tiedämme,
että elämä Kristuksessa on suurta iloa, mutta emme päästä itseämme sitä elämään. Saamme
silloin tällöin kokea, että on olemassa jotakin ihmeellistä autuutta, mutta emme kuitenkaan jaksa
pysytellä siinä - ja mikä julminta: emme salli sitä toisillekaan. Todellakin on aihetta huokailla: ”Herra
Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä!”
Ilomurheeseen kuuluu se, että elämme jatkuvassa katumuksessa. Jollei katumukseen ole muita
aiheita – ja niitä kyllä yleensä riittää! - niin on ainakin se, ettemme pysty tai tahdo ottaa vastaan
kaikkea, mitä Jeesuksen rukous meille tarjoaa: voimaa, iloa, elämäntäyteyttä. Jotenkin merkillisesti
viihdymme paremmin, jos niin voi sanoa, omassa keskinkertaisuudessamme tai paremminkin
ilmaistuna pikkumaisessa kurjuudessamme.
Katumuksen tunne - ei kuitenkaan toivottomuutena ja masennuksena vaan ilomurheeseen sekoitettuna - säilyy aina Jeesuksen rukousta vilpittömästi harjoittavassa ihmisessä. Katumus kuuluu
olennaisesti rukoukseen ja jotenkin myös heijastuu Jeesuksen rukouksen harjoittajien kasvoilta,
joilla usein on sydämellinen hymy mutta myös eräänlainen murheen häivä. Optinan luostarin isä
Makarios, nyt jo pyhäksi kanonisoitu, siteeraa kirjassaan ”Russian Letters of Direc-tion”(s.99) jotakuta hengellistä opettajaa, jonka nimeä hän ei mainitse: ”Vain ne, jotka tuntevat aina rukouksessa
samalla tavoin kuin publikaani tai tuhlaajapoika ollessaan matkalla kotiinsa, voivat harjoittaa (Jeesuksen) rukousta saamatta siitä rangaistusta. Jokainen, joka yrittää harjoittaa sitä jostakin muusta
syystä, on pahimmanlaatuisen ylpeyden vallassa. Jeesuksen rukous on hyväksi vain ihmiselle, jonka sydän suree syvästi ja jonka mieli on vapaa maailmallisesta jutustelusta, sillä mieli, joka saa
ravintonsa sikojen kaukalosta, ei voi nauttia Pyhän Nimen tarjoamaa ravintoa.” Jeesuksen rukousta ei siis pidä missään tapauksessa harjoittaa ”jostakin muusta syystä” eli uteliaisuudesta ja halusta saada ihmeellisiä kokemuksia, näkyjä tai erityisiä tuntemuksia, vaan ainoastaan siksi että tuntee
todella olevansa sen armon tarpeessa, jota itselleen pyytää. Ilomurheen ilopuolta tuossa sitaatissa
edustaa se, ettei puhuta vain pelkästään tuhlaajapojasta vaan nimenomaan siitä, että hän on
matkalla kotiinsa. Vaikka hän ei vielä ole kotona, kotiinpaluun odotus siivittää jo hänen askeleensa.
Ensimmäinen Jeesuksen rukouksen lahja on todellakin oman syntisyyden tajuaminen. Eihän
parannuskaan voi alkaa, jos ei ensin näe sen tarvetta. Jeesuksen rukous on hengen miekka, joka
tunkeutuu luihin ja ytimiin. Rukoilija alkaa nähdä selvästi oman tilansa. Hän havahtuu huomaamaan, että sellaisena kuin hän on helvetti ainoa hänelle sovelias asunto. Tämän havainnon seurauksena katumuskyyneleet alkavat vuotaa. Silloin ei enää ole kiinnostunut toisten synneistä ja oma
puhdistuminen alkaa. Isä Sofronistakin on säilynyt hänen vanhoilta päiviltään kuvaus, kuinka hän
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kerran kätki päänsä käsivarteensa ja sanoi sydäntä särkevällä äänellä: ”Minä olen hyvin syntinen.
On kertoja, jolloin en uskalla katsoa kasvojani peilistä.”
On olemassa valtavasti ohjeita ja selityksiä siitä, millä tavoin Jeesuksen rukousta pitäisi harjoittaa.
Näissä ohjeissa on erilaisia painotuksia ja korostuksia. Esimerkiksi jotkut etenkin venäläiset hengelliset ohjaajat suhtautuvat Jeesuksen rukoukseen hyvinkin varovaisesti, pelkäävät eksytystä ja
toiset jopa kieltävät Jeesuksen rukouksen harjoittamisen kokonaan ennen tiettyä hengellistä kypsyyttä. Venäläisillä ja yleensäkin meillä pohjoisen asukkailla lienee enemmän taipumusta kaikenlaisiin pohdiskeluihin, joista useimmiten on hyviä seurauksia, mutta jotka voivat joskus johtaa
monimutkaisiin ajatuskuvioihin ja vääriin johtopäätöksiin.
Etelän ihmiset taas ovat spontaanisempia ja ulospäin suuntautuvampia, joten he eivät ajaudu niin
helposti Havukka-ahon ajattelijoiksi. Etelän lyhytjännitteisille ihmisille suurempana ongelmana lienee kyllästyminen, josta sikäläiset ohjaajatkin sitten varottavat. Rukoukseen innostutaan, mutta jollei heti ala tapahtua jotakin, väsähdetään ja jätetään koko asia sikseen! Siksi kreikkalaiset hengelliset ohjaajat eivät tunnu olevan huolissaan eksytyksestä, vaan rohkaisevat kaikkia innokkaasti
harjoittamaan Jeesuksen rukousta, vaikka ei odotetakaan, että kaikki pääsisivät sen huipulle.
Arizonan kreikkalainen isä Efraim neuvookin optimistisesti, että jokaisen kannattaa yrittää
Jeesuksen rukouksen harrastamista ja mitä Jumala sitten itse kullekin suo. Perimmäisenä ajatuksena on, että Jeesuksen rukous on siunaukseksi kaikissa elämäntilanteissa. Vanhus Joosef
Hesykasti, jota voidaan kutsua kreikkalaisen maailman Jeesuksen rukousherätyksen isäksi, sanoo:
”Rohkaisen jokaista uskovaa harjoittamaan rukousta ’Herra Jeesus Kristus, armahda minua’
varmasti uskoen, että hän hyötyy siitä, mille asteelle hän sitten pääseekin. Ikuisen elämän muistaminen ja nöyryys ovat takeita siitä, että on oikealla tiellä. ”Simonopetran luostarin igumenina toiminut isä Emilianos vakuuttaa: ”Parempaa apua kuin Jeesuksen rukous et löydä koko elämässäsi,
sillä Jeesuksen nimen avuksi kutsuminen ja käyttö välittävät sinulle Hänen voimansa.” Ohjaajat
ovat yhtä mieltä siitä, että Jeesuksen rukous kantaa paljon hedelmää niissä, jotka uskollisesti pysyvät sen harjoittajina. Alussa se on leipä, joka pitää ihmisen hengissä. Sitten siitä tulee öljy, joka
sulostuttaa ihmisen sydämen. Lopuksi se on viiniä, joka juovuttaa ihmisen suloisuudellaan.
Kun lukee Jeesuksen rukousta käsittelevää kirjallisuutta ja etenkin sen harjoittajien elämäkertoja,
voi havaita, että rukoilijoita esitetään niissä kahdesta eri näkökulmasta - tai sitten heitä todella on
ollut kahdenlaisia. Toiset esitetään sillä tavoin kuin heidän elämässään ei olisi ollut mitään muuta
kuin rukous ja he olisivat olleet kokonaan irti omasta ajastaan ja sen tapahtumista ja yleensäkin
kaikesta tavalliseen elämään liittyvästä. Mutta sitten on myös toisia ja varsinkin meidän aikanamme eläneitä Jeesuksen rukouksen harjoittajia, joiden sekä elämäkerroista että ohjeista käy ilmi,
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että he olivat hyvin selvillä oman aikansa tapahtumista ja henkisistä virtauksista. Epäilen kuitenkin,
että tämä ero saattaa riippua rukoilijan elämäkerran kirjoittajastakin - siitä, millainen käsitys heillä
on hengellisestä elämästä. Ehkä joidenkin mielestä pyhyyteen kuuluu jonkinlainen täydellinen ulosastuminen kaikista muista kuin ahtaasti nähtynä hengellisistä asioista. Esimerkiksi pyhittäjä
Serafim Sarovilaisen kohdalla olen ihmetellyt sitä, ettei elämäkerroissa mainita mitään siitä, että
hänen elinaikanaan Venäjä oli siihenastisen historiansa suurimmassa vaarassa, kun Napoleon
marssi kohti Moskovaa. Eikö asia muka koskettanut ollenkaan ihmiselämän vaikeuksiin niin myötätuntoisesti suhtautunutta Batuskaa? Kyllä ilmeisesti sekä kosketti että kiinnosti! Sodan jälkeen, kun
vaara oli voitettu, tsaari näet jakoi kunniamerkkejä niille, joiden katsottiin auttaneen isänmaan
pelastumisessa. Heidän joukossaan oli myös Sarovin munkkeja, jotka saivat tunnustuksen esirukoustyöstään isänmaan puolesta, ja yksi tunnustuksen saaneista oli pyhittäjä Serafim! Tästä ei
kuitenkaan virallisissa elämäkerroissa ole mainintaa.
Nykyisten ohjaajavanhusten elämäkerroissa ei tällaisia ”maallisia” kiinnostuksia kainostella ainakaan Kreikassa. On ilman muuta selvää, että rukouksen pyhittämät ihmiset osallistuvat kansansa
ja koko maapallon kohtaloon ja rukoilevat yhteisten ongelmien puolesta, joista he siis ovat myös
tietoisia. Isä Paisios esimerkiksi jo varoitti yli 20 vuotta sitten kreikkalaisia siitä, että jolleivät he ala
rehellisesti maksaa verojaan, ulkopuoliset tulevat hallitsemaan maata! Elämä on yksi eikä sitä voida erotella osa-alueisiin. Erona on kuitenkin se, että hengellinen ihminen näkee asiat hengelliseltä
kannalta, kun taas maallistunut näkee kaiken omasta maallistuneesta näkökulmastaan.
Jeesuksen rukouksen harjoittajien näkemyksiin kuuluu yleensä tietty optimisti. Isä Paisios puhui
varsin paljon tulevaisuudesta, lopun ajoista, Antikristuksesta. Tulee vaikeita aikoja, mutta niistä on
mahdollista selviytyä. Kreikkalaisia maanmiehiään hän kehotti jo 1980-luvulla hankkimaan jonkin
maapalasen, niin että voisivat itse viljellä elintarvikkeita vaikeina aikoina. Osuva neuvo, kun ottaa
huomioon Kreikan nykytilanteen! Aina isä Paisios korosti kuitenkin, että on pidettävä mielessä, että
voittaja on lopulta Kristus eikä pidä hätääntyä ja joutua epätoivoon. Jumala huolehtii omistaan ja
lopunajan koettelemuksetkin ovat itse asiassa lyhytaikaisia. Marttyyrikilvoituskin, jos sellainen
osaksi tulee, on tarkemmin ajatellen suuri kunnia! Myös isä Sofroni näki jo elinaikanaan merkkejä
lopunaikojen lähestymisestä.
Samoin jo mainitsemani Siinain erakkoisä Mooses korostaa opetuksissaan sitä, että meidän on
aina muistettava, että kaikki on Jumalan hallinnassa. Mitään ei tapahdu, jollei Jumala ole ensin
pannut siihen allekirjoitustaan, kuten hän sanoi. Siksi ei koskaan pidä olla liikaa huolissaan, ja tämän päivän kristityn paras anti maailmalle ja oikeastaan velvollisuuskin on isä Mooseksen mukaan
olla valoisa ja iloinen. Paniikkitilaan joutuminen ei ole koskaan oikeutettua.
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Jeesuksen rukouksen harjoittajille on ominaista, että he rakastavat jumalanpalveluksia. Ne ovat
ikään kuin Jeesuksen rukouksen polttoainetta - eivät siis suinkaan este Jeesuksen rukouksen harjoittamiselle. Palvelusten teksteistä, jotka ovat katumuksen ja kiitoksen täyteisiä kuin myös täynnä
synninmurhetta, sekä yleensäkin yhteisestä rukouksesta toisten kanssa, rukoilija saa inspiraatiota
ja innostusta ylläpitää rukoustunnelmaa Jeesuksen rukouksen avulla kirkkorakennuksen ulkopuolellakin. On myös mahdollista kirkossa palvelusta kuunnellen saada pyhistä teksteistä olivatpa ne
luettuja tai laulettuja elävyyttä Jeesuksen nimen toistamiseen.
Jos joku kuitenkin alkaa ylenkatsoa ja karttaa jumalanpalveluksia sillä verukkeella, että mieluummin rukoilee Jeesuksen rukousta omissa oloissaan, silloin jotakin on vialla. Eri asia tietenkin on
sellainen tilanne, että ei jostakin syystä pääse kirkkoon ja tahtoo osallistua kotioloissa tai missä sitten onkin yhteiseen rukoukseen lausumalla Jeesuksen rukousta. Mutta normaalitilanteessa
Jeesuksen rukouksen harjoittajat ovat kautta aikojen ja kautta maailman olleet innokkaita, syvästi
sitoutuneita kirkossa kävijöitä. Jeesuksen rukouksen harjoittaminen ei siis suinkaan ole mitään
villiä itsenäistä hengellistä liikehdintää. Nykyisin Jeesuksen rukous on tosin levinnyt muidenkin
kristittyjen kuin ortodoksien keskuuteen. Tämä on tietysti vain siunauksellista, vaikka siihen saattaa
liittyä erinäisiä riskejä. Uskon kuitenkin, että jos joku saa todellisen tuntuman Jeesuksen rukoukseen, hän hakeutuu lopulta Äitikirkon piiriin.
Kaikkien Jeesuksen rukousta rukoilleiden ja rukoilevien elämän keskuksena ja voiman lähteenä on
kautta aikojen ollut pyhä ehtoollinen. Useimmat varmaan tiedämme, että ei ole pitkä aika siitä, jolloin meidänkin kirkossamme niin kuin muissakin ortodoksisissa kirkoissa eri puolilla maailmaa oli
vallitsevana erittäin harvoin tapahtuva pyhään Ehtoolliseen osallistuminen. Tavallinen suomalainen
ortodoksi kävi vielä 1900-luvun puolivälissä ehtoollisella yleensä vain suurena torstaina, ja näin oli
muuallakin maailmassa. Tämä käytäntö oli syntynyt jonkinlaisesta ylenpalttisesta kunnioituksesta
pyhää ehtoollista kohtaan. Juuri Jeesuksen rukouksen uudelleen löytäneet ja sitä harjoittamaan
ryhtyneet Athosvuoren ns. kollybadimunkit löysivät uudelleen myös kristinuskon alkuaikojen usein
tapahtuvan ehtoolliseen osallistumisen, vaikka heitä sen tähden jopa vainottiin. Monet joutuivat siirtymään pois Athokselta. Nyt tietenkin on usein tapahtuvat ehtoolliseen osallistuminen käytäntönä
myös Athoksen luostareissa.
Meillä Jeesuksen rukouksen harjoittaja eli Arkkipiispa Paavali alkoi innokkaasti ajaa usein tapahtuvaa ehtoollisesta osallistumista, johon kuului myös se, ettei synnintunnustus enää ollut välttämätön edellytys ehtoolliselle menemiseen. Nämä kaksi asiaa, Jeesuksen rukouksen yleistyminen ja
usein tapahtuva pyhään ehtoolliseen osallistuminen, ovat siis kulkeneet käsi kädessä myös meidän kirkossamme nimenomaan Arkkipiispa Paavalin persoonan kautta. Jeesuksen rukous syn33
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nyttää suurta rakkautta Kristukseen ja sen vuoksi sitä rukoilevat tahtovat mahdollisimman usein
päästä osallisiksi Hänestä itsestään pyhässä ehtoollisessa. Ja toisaalta taas pyhässä ehtoollisessa
syntynyt rakkaudellinen suhde Kristukseen säilyy Jeesuksen rukouksen avulla.
*
Jeesuksen rukouksen hedelmistä saa nauttia sekä rukoilija itse että myös muut, jotka joutuvat kosketukseen hänen kanssaan. Toiset eivät ehkä ole ollenkaan tietoisia koko rukouksesta, mutta joutuessaan tekemisiin Jeesuksen rukousta harjoittavien ja sen henkeen uppoutuneiden ihmisten
kanssa he huomaavat kyllä, että kyseisessä ihmisessä on jotakin erityistä rakkaudellista
”suloisuutta” – en parempaa sanaakaan keksi! Sen vaikutukset näkyvät ja tuntuvat.
Kreikkalainen Dimitra Daviti, joka oli 20 vuotta Essexin Pyhän Johannes Kastajan luostarin perustajan arkkimandriitta Sofronin rippilapsi, on kreikankielisessä kirjassaan kertonut niin omia kuin
muiden vaikutelmia isä Sofronista ihmisenä.
Kommunismin vielä vallitessa Venäjällä isä Sofroni sai monen vuosikymmenen jälkeen yhteyden
Moskovassa asuviin sisaruksiinsa ja pääsi käymään heidän luonaan. Hänen saapuessaan suuri
hajalla ollut suku kokoontui joka ilta hänen ympärilleen, ja yksi hänen sisaristaan muisteli, kuinka
hänestä oli kaikesta parasta vain istua isä Sofronin lähellä mitään puhumatta. Vanhuksesta virtasi
jotakin valoista lämpöä. Kaikki olivat iloisia ja liikuttuneita. Kaikkien sydän lämpeni. Sisar kertoi,
että isä Sofroni opetti heitä kaikkia kohtamaan elämän ongelmat suurella nöyryydellä Pyhässä
Hengessä ja luottamuksella Kristuksen huolenpitoon.
Kirjan kirjoittaja itse tutustui isä Sofroniin ollessaan nuorena opiskelemassa Englannissa. Tämä otti
kaikki niin lapset, nuoret ja vanhat vastaan suurella rakkaudella ja kunnioituksella. Hänen lähettyvillään oli hyvä ja kotoinen olo, mutta samalla myös syvästi hengellinen tunnelma. Dimitra kirjoittaa: ”Suurella rakkaudella ja hellyydellä isä Sofroni antoi sen, mitä jokainen sielu tässä maailmassa
tarvitsee: tunteen siitä, että hengellinen isä ilman pienintäkään epäilystä on pyhä ja Kristuksen ja
Hänen evankeliuminsa ylimaailmallisen totuuden kantaja.”
Pyhyyden kokemus oli hyvin ilmeistä etenkin silloin, kun isä Sofroni toimitti liturgiaa: hänen kasvoillaan leijaili erityinen valo, niin että kaikkien silmät kirkossa olivat suuntautuneet häneen. Oli kuin
palveluksen toimittajana olisi ollut Kristus itse ”toisessa muodossa”. Hänen lähellään ymmärsi, mitä
pyhyys tarkoittaa. Dimitra kertoo, että oli jotenkin huima kokemus tajuta yhtäkkiä, että tässä me nyt
juttelemme ja laskemme leikkiä yhdessä elävän pyhän kanssa! Isä Sofronissa ei ollut mitään liikaa:
hänen puheensa, liikkeensä ja leikinlaskunsakin oli aina oikein mitoitettu. Hän osoitti meille aina
käytöksellään, millainen ihmisen tulee olla, Dimitra kertoo. Koko hänen esiintymisensä oli uskollinen kopio Kristuksen elämästä. Isä Sofroni sanoi: ”Jos sisimmässäsi ei elä Kristus, et voi ymmär34
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tää oikein asioita elämässä. Kuinka voisit ymmärtää ihmisten tuskan ja ilon, kun et elä niitä, kun
Kristus ei elä sisimmässäsi!”
Arkkipiispa Paavalia kunnioitetaan suuresti Essexin luostarissa ja häntä muistellaan jumalanpalveluksissa heti luostarin perustajan isä Sofronin jälkeen. He tapasivat kerran ja kävivät pitkän keskustelun Jeesuksen rukouksesta. Jo ennen sitä Essexin Jeesuksen rukous palveluksen teksti oli
Arkkipiispan toimeksiannosta käännetty suomeksi. Arkkipiispan elämässä Jeesuksen rukous oli
keskeisessä asemassa. Varsinkin viimeisinä vuosinaan hän opetti sitä, ei vain teoriassa vaan
myös käytännössä. Pyhä liturgia ja Jeesuksen rukous olivat hänen elementtinsä. Kirjan ”Arkkipiispa Paavali hengellisen lapsensa silmin” 2. painoksessa on rovasti Bogdan Soikon vaikuttava kuvaus Arkkipiispasta Jeesuksen rukouksen tilassa valon ympäröimänä. (lue) Kirjassa kerrotaan myös,
kuinka hän rukoili hiljaa Jeesuksen rukousta Puronniemen leirikeskuksessa, niin että pikkulapsetkin aistivat kirkkoon levinneen pyhyyden ja hiljenivät. Kirjassa on myös ote Arkkipiispan kirjeestä noviisi Marialle eli Lintulan luostarin igumenialle Marinalle. Siinä Arkkipiispa kertoo, kuinka hän
sairaan sydämensä tähden heräsi usein aamuyöstä ottamaan lääkettä. Turhan unen hakemisen
sijaan hän alkoi rukoilla Jeesuksen rukousta, johon hän sitten liitti myös esirukouksia. Nämä rukoukset tuottivat ihmeellisiä tuloksia, joista kirjassa kerrotaan pari esimerkkiä.
Jeesuksen rukouksen harjoittamisella on myös monia muita vaikutuksia, jotka eivät ehkä näy ulospäin, mutta kuitenkin jollakin tapaa tulevat osaksi rukoilijan persoonallisuutta.
"

se pitää päivänmittaan yllä yhteyttä Jumalaan

"

täyttää luppoajan hyödyllisesti (esim. bussin odotuksen tai jonottamisen)

"

tuo Jumalan läsnäolon ja karkottaa pelon

"

hillitsee kiukun

"

keskittää ajatuksemme Jeesukseen oman itsemme sijaan

"

tuo elämään jumalallista iloa

Vanhus Efraim sanoo myös, että Jeesuksen rukous karkottaa turhanpäiväiset ajatukset. Tämän
asian voi tosin ilmaista myös niin, että se saa unohtamaan asioita - ei vain turhanpäiväisiä vaan
muitakin. Kristuksen nimi on jotakin, mikä helposti tempaa mukaansa koko ihmismielen, irrottaa
sen paikasta ja ajasta. Joku kysyi kerran tätä asiaa yhdeltä Athosvuoren munkilta. Tämä vastasi,
että Jumala lähettää usein enkelinsä muistuttamaan rukoukseen syventynyttä tärkeistä asioista.
Hän sanoi, että rukoilijamunkit jättävät jonkin ihan pienen osan muististaan arkielämän välttämättömiin asioihin. Ja onhan tietysti olemassa muistivihkoja… Toisaalta Jeesuksen rukous myös kirkastaa ajatukset. Rukouksen aikana selviää usein, mikä on olennaista, ja Jumalan armo tuo ratkaisun ongelmiin ja avaa ulospääsyn rasittavista ajatuskiemuroista.
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