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Mielemme täyttyy näinä aikoina erilaisista odotuksista. Ennen muuta odotamme pian koittavaa 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlaa, mutta odotamme toki myös koronaepi-
demian päättymistä ja paluuta entiseen normaaliin. Näihin odotuksiin nivoutuu monia asioita.
Tautitilanteesta johtuen ei joulua voida luostarissa viettää entiseen malliin. Tulevaisuuden suhteen 
meillä on tällä hetkellä varmuus vain epävarmuudesta. Kaikki on Jumalan kädessä, joka salli tämän-
kin koettelemuksen meidän pelastukseksemme.

Arjen elämään ja myös rukoukseen kuulu pyyntöjen lisäksi kiitokset. Lintulan Luostarin Ystävät ry:llä 
on ilo lehtemme välityksellä kiittää kaikkia Pyhän Kolminaisuuden luostaria koronaepidemian aikana 
avustaneita. Monet teistä ovat osoittaneet taloudellista tukea yhdistyksemme tekemien kahden 
pienkeräyksen välityksellä ja jotkut puolestaan lähettäneet rahaa suoraan luostarin tilille. Lintulaa 
ovat auttaneet lisäksi monet talkootyötä tehneet. Jumala palkitsee hyvyytenne ja luostarissa muiste-
taan päivittäisissä jumalanpalveluksissa kaikkia teitä lahjantuojia.

Kuluva vuosi on Lintulan juhlavuosi. On kulunut 125 vuotta luostarin perustamisesta. Merkkivuoteen 
kuuluvia juhlia ei valitettavasti kuitenkaan ole voitu järjestää, mutta tapahtuma on kuitenkin kyetty 
huomioimaan tässä ystäväyhdistyksen lehdessä. Luostarin historiaan sisältyy monia vaiheita. 
Raskaimpia niistä ovat Venäjän vallankumous ja talvi- sekä jatkosota ja pitkä evakkoaika ennen aset-
tumista Palokkiin. Jumalan avulla sisaristo on kuitenkin selvinnyt niistä kaikista. Iloisia ja myönteisiä 
tapahtumia on enemmän kuin koettelemuksia, mistä todistaa se, että luostari on säilynyt elävänä ja 
toimivana.

Lintulan ystävinä rukoilemme sisaristolle edelleen Pyhän Kolminaisuuden suojelusta ja että Jumala 
lähettäisi Palokkiin uusia kilvoittelijoita rukoilemaan ja tekemään työtä luostariyhteisön hyväksi.

Metropoliitta Arseni

ODOTUSTA JA ILOA
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Valokuva voi kertoa monta tarinaa. Ketä tai 
mitä kuva esittää? Miten kuvan henkilöt liittyvät 
toisiinsa? Missä kuva on otettu? Kuka sen on 
ottanut? Miksi kuva on sen nykyisellä omistajalla.

Kuopiolainen Ari Luukkanen löysi äitinsä Raisan 
jäämistöstä valokuvia, jotka on otettu Lintulan 
Pyhän Kolminaisuuden luostarissa Heinävedellä. 
Kuvat esittävät luostarin sisaristoa. Kuviin käsin 
kirjoitetut venäjänkieliset tekstit kertovat, että 
ne on saatu luostarin igumeniana vuosina 1974-
1998 toimineelta äiti Antoninalta.

Tekstit kertovat myös, että kuvien vastaanottaja 
ja äiti Antonina eivät ole kovin hyviä tuttuja. 
Antonina esimerkiksi selittää olevansa kuvassa 
”vasemmalta neljäntenä” tai ”silmälasit päässä”.

Yhteys löytyy sekin valokuvasta, mutta sellai-
sesta valokuvasta, jota ei ole otettu Lintulassa, 

vaan Smolenskin skiitassa Valamon luostarissa. 
Kuvassa on skeemapappismunkki Jefrem ja 
kolme nuorehkoa naista. Heistä yksi on Ari 
Luukkasen äidinäiti Anna Saulamo (1900-1973).

Anna syntyi Pietarissa, jossa hänen isänsä 
Jaakko oli töissä Putilovin tykkitehtaalla. 
Pietarissa perhe tutustui pappismunkki Georgiin, 
joka oli Keisarillisen palestiinalaisen yhdistyksen 
ylläpitämän Pyhän Nikolaoksen kirkon kirkkoher-
rana vuodet 1907-1914.

Isä Georgin suhteet keisarilliseen perhee-
seen olivat läheiset. Hän oli Valamon munkki, 
mutta myös keisari Nikolai II:n veljen Mihail 
Aleksandrovitšin rippi-isä. Siksi hän keisarillisen 
perheen pyynnöstä ja luostarin johdon siunauk-
sella työskenteli Pietarissa.

Skeemapappismunkki Jefrem yhdisti

Äiti Antonina kirjoittaa:”Tässä olen 
vasemmalta neljäntenä ja vieressäni 
hiukan edessä on äitini (nunna 
Niina), joka on 94-vuotias.Tämä on 
meidän kirkkomme.”
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Isä Georgin toinen keisarillinen rippilapsi 
oli Nikolai II:n setä, Nikolai Nikolajevitš, joka 
Ensimmäisessä maailmansodassa oli Venäjän 
armeijan ylipäällikkö. Siksi isä Georgi sodan 
sytyttyä kuului ylipäällikön seurueeseen ja 
toimitti palveluksia rintamalla leirikirkoissa.

Skeemapappismunkki Jefrem 
Smolenskin skiitalla Valamossa. 
Vasemmalla Anna Saulamo.

Isä Georgi pääsi vihdoin palaamaan hänelle 
rakkaaseen Valamoon, jossa hänet vuonna 1919 
vihittiin suureen skeemaan vain 47-vuotiaana, 
venäläisen luostariperinteen mukaan poikkeuk-
sellisen nuorena. Hänen uusi nimensä oli Jefrem.

Anna Saulamo (vuoteen 1930 saakka Samsonoff) 
perheineen asettui noihin aikoihin asumaan 
Salmiin. Pietarissa alkanut yhteys isä Jefremiin 
säilyi. Perhe vieraili Valamossa ja isä Jefrem 
puolestaan Salmin Tulemalla. Ari Luukkasen äiti 
Raisa on kertonut, miten hän veljensä kanssa 
piilotti isä Jefremin saappaat, jotta hän olisi 
viipynyt vieraisilla pitempään.

Äiti Antonina kirjoittaa: ”Istun oikealla äiti igumenian lähellä. 
Minulla on silmälasit päässä.”

”Tämä on meidän kirkkomme.”

Isä Jefremin kautta Anna tutus-
tui äiti Antoninaan, josta oli 
tullut Lintulan luostarin nunna 
vuonna 1937. Isä Jefrem oli 
Antoninan rippi-isä aina vuonna 
1947 tapahtuneeseen kuole-
maansa saakka.

Lintulan luostarin kirkon pohjois-
seinällä oleva Nevan joutuisa 
auttaja -ikoni on isä Jefremin 
lahja rippilapselleen. Isä Jefrem 
puolestaan sai sen lahjaksi Pyhän 
Nikolaoksen kirkon seurakun-
talaisilta Pietarissa jätettyään 
kirkkoherran työt ja palattuaan 
Valamoon.

teksti Mauri Liukkonen
kuvat Ari Luukkasen albunista
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IKONIT KERTOVAT

Lintulan Pyhän Kolminaisuuden kirkon etuosassa, 
vasemmalla olevalla analogipöydällä lepää pyhän 
ihmeidentekijä Johannes Kronstadtilaisen ikoni. 
Pöydän etuosassa, lasin alla on kosketusreliikkinä 
rovasti Johannes Sergijevin käyttämä punaisesta 
sametista valmistettu epitrakiili.

Ikonin esittämä pyhä Johannes syntyi 19.10.1829 
Pohjois-Venäjällä Suran kylässä. Päätettyään 
Arkangelin pappisseminaarin hän jatkoi opiskelua 
Pietarin hengellisessä akatemiassa. Avioiduttuaan 
Kronstadtin Pyhän Andreaksen kirkon rovas-
tin tyttären kanssa hän päätyi mainitun kirkon 
papiksi. Yli 50 vuotta isä Johannes Sergijev asui 
ja palveli Kronstadtissa ja aikaa myöten ihmiset 
alkoivat kutsua häntä ”Kronstadtilaiseksi”. Isä 
Johannes sai Jumalalta ihmeiden tekemisen 
lahjan, joka teki hänet kuuluisaksi kaikkialla 
Venäjällä ja jopa ulkomailla. 
Joulukuun 20. päivänä vuonna 1908, juliaanisen 
kalenterin mukaan, isä Johannes siirtyi rauhassa 
Herransa luo saatuaan ennalta tietää kuolinpäi-
vänsä. Moskovan patriarkaatti liitti hänet pyhien 
joukkoon vuonna 1990, kun Venäjän poliittiset 
olot olivat vapautuneet. Hänen pyhäinjään-
nöstensä äärellä Pyhän Johanneksen luosta-
rissa Karpovkalla Pietarissa tapahtuu jatkuvasti 
ihmeitä.

Ikonimaalari Petros Sasakin puupohjalle 
maalaama Johannes Kronstadtilaisen ikoni on 
kooltaan 40 x 32 cm (Lintulan kalustoluettelonu-
mero 182). 

Pyhä Johannes on kuvattu ikoniin liturgiseen 
asuun pukeutuneena koruristi kaulassaan. 
Vasemmassa kädessä hänellä on avoin kirja-
käärö ja oikea käsi on kohotettu siunaavaan 
asentoon. Kirjakäärössä on hänen opetuksistaan 
lainattu, Johanneksen evankeliumin 17:21 viit-
taava teksti: ”Eläkää sydämissänne Vapahtajan 
rukouksen mukaisesti niin kuin Sinä Isä olet 
minussa ja minä Sinussa, että hekin meissä yhtä 
olisivat.” Ikonin kultataustaan ympyröiden sisään 
maalari on kuvannut kirjakääröä kädessään 
pitävän Kristuksen ja rukousnauhaa ojentavan 
Jumalanäidin. Sasaki on lainannut kuvauksen 
pyhän Nikolaoksen ikonista, muuttaen vain 
evankeliumin kirjakääröksi ja piispallisen omofo-
rin rukousnauhaksi.

Pyhän Johanneksen kasvojen kuvaaminen 
ikoneille ominaiseen tapaan, eikä muoto-
kuvamaisesti, on ollut haasteellista, sillä 
Sergijevistä on säilynyt lukuisia valokuvia. 
Pyhän Johanneksen ylle maalari on kuvannut 
heraldisin liljakuvioin koristetun felonin. Kuvio 
on niin sanottu Ranskan lilja – Fleur de lys, joka 
koristi vuoden 1789 vallankumousta edeltäneen 
Ranskan kuningaskunnan lippua. Lilja edustaa 
kristillisessä symboliikassa Pyhää Kolminaisuutta. 
Se liitetään myös ylienkeli Gabrielin ilmestymi-
seen Neitsyt Marialle.

Metropoliitta Arseni

Pyhä Johannes Kronstadtilainen
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HENGELLISTÄ OPETUSTA

Vietämme pian jälleen joulua, Kristuksen, 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Kristuksen 
syntymäjuhlaa on kutsuttu kaikkien juhlien 
äidiksi. Kristinuskon syvin olemus avautuu näet 
Kristuksen Jeesuksen persoonassa. Hänessä 
Jumala tuli meidän ihmisten maailmaan. 
Jumalan ihmiseksi tuleminen, inkarnaatio, 
sananmukaisesti ”lihaksi tuleminen” on kristinus-
kon olemuksen avain.

Kristuksessa Jumala itse on tullut keskelle 
inhimillistä historiaa ja halunnut tehdä itsensä 
tunnetuksi. Tästä avautuu ihmiselle sekä mahdol-
lisuus uskoa että tulla jumalallisesta elämästä, 
katoamattomasta elämästä osalliseksi.

Onko ajassamme tilaa seimen lapselle ja hänen 
hyvyydelleen? Joulun lapsi taitaa tänäkin 
vuonna olla läsnä syvimmin juuri siellä, missä 
ei ole sijaa, ei lähimmäiselle, kodittomalle, 
puutteenalaiselle, ahdistuneelle, sairaalle ja 
kivuliaalle.

Kristillinen usko ei voi olla vain uskonnollista 
uskoa, jossa jätämme päivittäisen elämämme 
ja lähimmäisemme syrjään, tai ikään kuin sivuo-
saan. Usko ilman tekoja on kuollut. Usko ilman 
rakkautta on toimetonta ja tyhjää.

Jumalan meille Kristuksessa antamat lupaukset 
ovat totta, kun usko ja rakkaus pysyvät yhdessä. 

Ensin Kristus antaa meille vapautuksen ja 
anteeksiannon, ja sitten hän todella, vakavassa 
ja syvässä merkityksessä lähettää meidät hyviin 
rakkauden tekoihin toisiamme kohtaan. 

Jos emme usko emmekä rakasta, jos luovumme 
Jumalasta ja jos hylkäämme lähimmäisen, 
Kristuksen lupaus tulee meille turhaksi.

Kristillisen kirkon ydinasia ei ole joko usko tai 
rakkaus, ei joko hengellinen tai maallinen todelli-
suus. Kristus haluaa, että usko ja rakkaus pysyvät 
yhdessä, kulkevat käsi kädessä.

Jouluna Jumala ei ilmoita itseään sellaisena, 
joka on korkealla hallitsemassa maailmankaik-
keutta, vaan hän alentaa itsensä, tulee alas maan 
päälle pienenä ja köyhänä. Tämä tarkoittaa, että 
ollaksemme hänen kaltaisiaan – se on kristityn 
ihmisen elämän korkein päämäärä – meidän ei 
tule asettaa itseämme muiden yläpuolelle, vaan 
päinvastoin alentaa itsemme, palvella, olla pieniä 
pienten kanssa ja köyhiä köyhien kanssa.

On ikävää, ja ruma näky, kun kristitty ei halua 
alentaa itseään, ei halua palvella. Kristitty, joka 
vain tuo esiin omaa erinomaisuuttaan kaikialla, 
on ruma näky. Moinen ei ole kristillistä vaan 
pakanallista. Kristityn tulee ennen muuta 
palvella.

Kristillinen sanoma on nimeltään evankeliumi 
eli ”hyvä uutinen”, ilon ilmoitus kaikille kansoille. 
Kirkko ei ole turvapaikka apeuteen käpertyville 
ihmisille, kirkko on ilon koti. Ne, jotka ovat surul-
lisia, löytävät siitä ilon, he löytävät siitä todellisen 
ilon. Ilon, joka tulee surun ja kärsimyksen kautta, 
kohtaamisen kautta, anteeksiannon ja sovintoon 
suostumisen kautta.

Joulun lapsi ei unohda ketään. Armo ja 
autuus ovat keskellämme. Pimeydessä näkyy 
toivo, hämäryydessä loistaa valo ja rohkeus. 
Antakaamme Joulun lapsen hoitaa ja rakastaa, 
armahtaa ja uudistaa meitä ja tätä monella 
tavalla kärsivää maailmaa.

Arkkimandriitta Andreas

KRISTUKSEN SYNTYMÄ
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On elokuun viimeinen sunnuntai Lintulassa. 
Igumenia Mikaelalla on ollut vilkas viikon-
loppu, sillä luostarissa on vietetty palvelusten 
ohessa uuden, pyhän Johannes Kronstadtilaisen 
kunniaksi rakennetun, Antero ja Tellervo Salosen 

lahjoittaman, pienen tsasounan lämminhenkistä 
siunausjuhlaa. Lauantaiset sadekuurot olivat 
väistyneet ja juhlasta oli voitu nauttia ulkona 
auringossa. Vieraat ovat nyt lähteneet kotimat-
kalle ja luostariin on laskeutunut hiljaisuus.

IGUMENIA MIKAELA – KAHDESTOISTA JOHTAJATAR
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Antero Salonen, äiti igumenia Mikaela ja Tellervo Salonen
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- Luostarin hiljaisuus on luonnonmukaista ja 
pakottamatonta, sanoo äiti igumenia kun kerron, 
että hiljaisuus puhuttelee minua usein täällä 
niin, että tekee mieli ääneen puhumisen sijasta 
vain kuiskata, kuten nytkin kysellessäni hänen 
elämäntaipaleestaan.

Igumenia Mikaela syntyi Vaasassa kuusilapsisen 
evakkoperheen nuorimmaisena, mutta kasvoi
Sonkajärvellä, mihin korpiselkäläiset evakot 
sijoitettiin lopullisesti. Lapsuus oli ortodoksinen, 
vaikka silloin ei pitkien välimatkojen vuoksi 
käytykään luostarissa ja kirkkoonkin päästiin 
vain harvoin. Palvelukset kuunneltiin radiosta. Isä 
kuului kirkkovaltuustoon ja äiti eli mamma luki 
joka päivä aamu- ja iltarukoukset. Hyvin tärkeä 
yhdysside evakkojen välillä oli aktiivisesti toimiva 
tiistaiseura, jonka kokoontumisia johtivat pappi 
ja kanttori.

Kun igumenia lähti Sonkajärveltä ensin oppi-
kouluun Iisalmeen ja sen jälkeen Kajaanin semi-
naariin, isä sanoi aina läksijäisiksi: ”Muista pitää 
rukous mielessä.”

Seminaarista igumenia valmistui kansa-
koulunopettajaksi ja erikoistui sen jälkeen puhe- 
ja lukihäiriöisten opettajaksi sekä ortodoksisen 
uskonnon opetukseen. Peruskoulujärjestelmään 
siirryttäessä hän oli luokanopettajana 
Lappeenrannassa luostariin siirtymiseen saakka.

Parikymppisenä igumenia oli sanonut vähän 
leikillisesti ystävälleen menevänsä luostariin. Kun 
hän sitten sairastui vakavasti ja luki sairauden 
aikana Mika Waltarin romaania Valtakunnan 
salaisuus, hän lupasi Jumalalle menevänsä 
luostariin jos parantuisi. Talkoolaisena hän 
ehti tutustua niin Valamoon kuin Lintulaankin. 
Kutsumuksen kirkastumisesta kului kuitenkin 
vielä kymmenen vuotta, ennen kuin hän jäi 
Lintulaan 41-vuotiaana, vuonna 1986.

Lintulassa hänestä tuli ensin igumenia 
Antoninan hoitaja. Kysyn äiti igumenialta, onko 
joku Pyhä hänelle erityisen läheinen. Hän vastaa, 
että hoitaessaan igumenia Antoninaa kuuden 
vuoden ajan sai hänen keljassaan ollut Pyhän 

IGUMENIA MIKAELA – KAHDESTOISTA JOHTAJATAR

Johannes Kronstadtilaisen ikoni erityisen merki-
tyksen. Junalanäidin rakkaan ikonin ohella hän 
mainitsee toiseksi tärkeimmäksi pyhäksi Serafim 
Sarovilaisen ja hänen ikoninsa.

Pyhittäjä Johannes Kronstadtilainen yhdis-
tää myös Heinäveden Lintulaa ja Venäjän 
Kivennavalla, Vanhan Lintulan paikalla toimivaa 
luostaria. Yhteyttä Lintuloiden välillä pidetään 
vierailemalla puolin ja toisin.

Opettajankoulutus on ollut hyvä pohja igume-
nian vaativaan työhön. Antoninan jälkeen 
igumeniaksi valittu Marina oli hänkin siviiliam-
matiltaan opettaja ja ennestään tuttu igume-
nia Mikaelalle muun muassa opettajapäiviltä. 
Antoninan ja Marinan jälkeen äiti Mikaelasta tuli 
igumenia ja Lintulan 12. johtajatar. 

Eila Kautto



10

LUOSTARIN KUULUMISIA

KAKSI PIENKERÄYSTÄ LUOSTARIN HYVÄKSI
Lintulan Luostarin Ystävät ry on järjestänyt pienkeräyksiä Pyhän Kolminaisuuden luostarin hyväksi. 
Vuoden sisällä on mahdollista järjestää poliisilaitoksen luvalla kaksi keräystä, joiden kummankin 
tuotto saa olla enintään 10.000 euroa.

Ensimmäinen keräys järjestettiin10.5–9.8. ja toinen 1.8.–31.10. Keräyksien tavoitteena oli tukea luos-
tarin toimintaa koronaepidemian aiheuttaman vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi.

Kumpikin keräys oli menestys. Molempien osalta tavoitteena ollut 10.000 euroa saavutettiin, ja kerä-
ysten tuotot ovat tilitetyt luostarille.

NUNNA AUGUSTAN MUOTOKUVA LINTULAAN
Taidemaalari Margarita Mihailova-Konga lahjoitti maalaa-
mansa nunna Augustan (1898–1992)muotokuvan Lintulan 
luostarille. Maalauksen otti 29. heinäkuuta Helsingissä 
vastaan Lintulan Luostarin Ystävät ry:n puheenjohtaja 
metropoliitta Arseni. Taiteilija Mihailova-Konga maalasi 
teoksen äiti Augustan toivomuksesta, mutta vasta hänen 
kuoltuaan vuonna 1993. Nunna Augustan tahto oli, että 
taiteilija lahjoittaisi muotokuvan Pyhän Kolminaisuuden 
luostariin hänen muistokseen.

Taidemaalari Margarita Mihailova-Konga on äiti Augustan 
sukulainen. Nunna Augusta oli näet Mihailova-Kongan 
isoäidinäidin Teresa Martinovna-Shavyrinojn serkku.

UUSI TSASOUNA
Elokuun 30. päivänä metropoliitta Arseni vihki Lintulan luostarissa käyttöön uuden Pyhän Johannes 
Kronstadtilaisen tsasounan. Tsasounan rakensi ja lahjoitti luostarille Antero Salonen, joka vietti 
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samalla Lintulassa kaksoissisarensa Tellervon kanssa 140-vuotispäivää (2 x 70 vuotta). Mukana 
juhlassa oli suuri joukko ystäviä.

Siniseksi maalattu tsasouna sijaitsee luostarin portin pielessä kaupan edustalla. Tsasouna on pieni ja 
soma, mutta se on myös oikea rukouksen paikka, johon mahtuu yksi tai kaksi tai kolmekin rukoilijaa 
kerrallaan. Ja missä kaksi tai kolme on koolla Kristuksen nimessä, siellä Hän on heidän keskellään.

Tsasouna pyhitettiin pyhälle vanhurskaalle Johannes Kronstadtilaiselle, joka oli 1800-1900-luvun 
vaihteessa hengellisen elämän vaikuttaja ja rukouksen opettaja. Pyhä Johannes liittyy myös kiin-
teästi Lintulan luostarin varhaisiin vaiheisiin Karjalankannaksella ja hän on Lintulan luostarin oma 
suojelija ja esirukoilija. Tämän vuoksi sisaristo halusi omistaa uuden tsasounan juuri hänelle.

Tsasounan lahjoittajan Anteron ajatuksena oli, että tsasouna toivottaisi luostariin tulijat tervetul-
leeksi vienolla kirkonkellojen soitolla. Soitto on äänitetty Aunuksen Karjalassa Säntämän nunna-
luostarissa, jossa Lintulan sisaretkin ovat vierailleet jo muutaman kerran. Nyt sininen pikkutsasouna 
ottaa vieraat vastaan luostarin portilla. Ovi on avoinna. Sisään saa poiketa huokaisemaan rukouksen.

VALOKUVA IGUMENIASTA
Lahden ammattikorkeakoulun (AMK) muotoiluinstituutissa 
työuransa tehnyt, tämän lehden taittaja, taidemaalari Tarja 
Lanu lahjoitti Lintulaan valokuvaaja Katja Lösösen ottaman 
värivalokuvan äiti igumeniasta edesmennyt Mirri -kissa 
sylissään. Lösönen opiskeli muotoiluinstituutissa valoku-
vausta ja hänen päättötyönsä koostui Lintulassa otetuista 
valokuvista. Oppilaitoksen varastoon unohtunut ja Tarja 
Lanulle päätynyt kuva oli yksi Lösösen päättötyön valoku-
vista. Mainittuja valokuvia ottaessaan Katja Lösönen on 
käyttänyt hyvin pitkiä valotusaikoja. Igumenian sylissä ollut 
Mirri on selvästikin heilunut, koska pitkästä valotusajasta 
johtuen siitä näkyy tarkkana vain toinen korva. 

TALKOOLAISIA JOENSUUSTA
Joensuun Ksenia-piiriläiset ovat käyneet 
Lintulassa päiväseltään kevät- ja syystalkoissa 
jo vuosien ajan. Viime toukokuussa, kokoon-
tumisrajoitusten voimassa ollessa piirin vetäjä 
Jaana Palve- Karppanen ehdotti, että he tulisi-
vatkin pieninä 4–5 hengen ryhminä toukokuun 
lauantaipäivinä. Hyväksi todettu käytäntö 
jatkui läpi kesän. Lopulta Jaana perusti 
Joensuussa whatsapp-ryhmän, jossa tiedote-
taan luostarin talkooavun tarpeesta ja sovi-
tuista talkoopäivistä ja jossa talkoolaiset voivat 
ilmoittaa tulostaan. Luostarin puolelta yhteys-
henkilönä on ollut äiti Nektaria. Pieniä päivätal-
koolaisryhmiä kävi Lintulassa läpi kesän lähes 
viikoittain auttamassa yrttien keruussa.
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TEE OSTOKSIA LINTULAN MATKAMUISTOMYYMÄLÄSTÄ TAI VERKKOKAUPASTA

Lintulan luostarista 
voit hankkia hyvää 
hengellistä luke-
mista, ikoneja tai 
käyttötarvikkeita. 

Rukouksesta -kirja kuuluu laajempaan Pyhän 
Pasioksen käytännön läheisiä opetuksia sisäl-
tävään sarjaan. Siinä Paisos kertoo rukouksesta 
monesta näkökulmasta ja puhuu mm. esirukouk-
sesta ja kirkon jumalanpalveluselämästä, sekä 
rukouksen esteistä. Äiti Kristodulin suomentaman 
kirjan hinta on 22 €.
Kristityn kilvoitus – hyveet ja paheet -kirja käsittelee 
pyhän Paisios Athoslaisen eläviä, käytännön lähei-
siä opetuksia hengellisen elämän perusasioista. 
Käsitellyiksi tulevat itserakkauden, ylpeyden ja 
tuomitsemisen paheet sekä nöyryyden, rakkau-
den ja jalomielisyyden hyveet. Kirjan hinta on 25 €.

Luostari on julkaissut myös oivallisen Lintulan 
luostarin yrttiopas -kirjasen, jota myydään hintaan 
16.50 €. Luostarin omista yrttituotteista voi suosi-
tella muiden muassa jalkakylpyä (4,50 €). 

Pian alkavaa uutta vuotta varten on myynnissä 
luostarista otetuilla valokuvilla kuvitettu ja pyhän 
Tiihon Zadonskilaisen opetusteksteillä varustettu 
seinäkalenteri 8,50 euron hintaan. 

Myynnissä olevasta 
runsaasta kirjava-
likoimasta voidaan 
suositella muiden 
muassa seuraavia:

Lisää tuotteita löytyy Lintulan matkamuistomyy-
mälän runsaasta valikoimasta tai verkkokaupasta
(https://lintulanluostari.fi/kauppa/index.php).

Luostarissa on myytä-
vänä sekä käsinmaalat-
tuja että painokuva-
ikoneja. Edullisimmat, 
pienet luostarissa 
valmistetut painokuva-
ikonit maksavat vain kymmenen euroa. 

Ikonin eteen voi sytyttää rukoustuleksi sisariston 
valmistaman tuohuksen. Tuohuspaketti, jossa 
on 12 tuohusta ja tulitikkurasia maksaa myös 
kymmenen euroa. Pelkän Lintula tulitikkurasian 
voi hankkia puolella euroa.


