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Ihmisen muisti on hyvin valikoiva. Useasti muistamme ja muistelemme elämän varrella tapahtu-
neista vain niitä valikoituja tilanteita, joita haluamme. Häpeälliset ja murheelliset asiat sekä epäon-
nistumiset painamme mieluusti unohduksen suohon. Myönteiset muistot, onnistumiset ja kiitoksia 
saaneet suoritukset tahdomme sen sijaan säilyttää visusti mielessämme.

Lintulan Luostarin Ystävät ry:llä ja Jumalansynnyttäjän syntymän ystävät ry:llä on perustellut 
syyt painaa mieleen ja kirjata omaan historiaansa menneen kesän onnistunut talkootyö Pyhän 
Kolminaisuuden luostarin kesäkahviossa. Talkoolaiset valmistivat ja möivät suolaista purtavaa ja 
makeita leivonnaisia. Lisäksi myynnissä oli kahvia, virvokkeita ja jäätelöä lukuisalle joukolle pyhiin-
vaeltajia ja matkailijoita heinäkuun alusta elokuun puoliväliin. Eija Korpivaaran ja nunna Elisabetin 
(Toppila) kokoama tarmokas ja osaava talkoojoukko teki urakan, josta on paikallaan kiittää ja joka on 
hyvä pitää mielessä.

Kuluneelta vuodelta jäävät muistiimme varmasti myös pitkään jatkunut koronaepidemia ja Suomen 
oloissa poikkeuksellisen lämmin kesä sekä eri puolilla maailmaa ilmenneet luonnonkatastrofit, 
joiden taustalla lienee maapallon ilmaston lämpeneminen. Näistä poikkeusoloista huolimatta on 
Lintulan Luostarin Ystävät ry järjestänyt edellä mainitun kesäkahviotoiminnan ohella myös kaksi 
onnistunutta pienkeräystä Pyhän Kolminaisuuden luostarin hyväksi.

Lämmin kiitos kaikille Teille Pyhän Kolminaisuuden luostaria joko suoraan tai ystäväyhdistyksen 
kautta avustaneille. Rukous ja työ luostarin hyväksi jatkuu Kolmiyhteisen Jumalan siunauksessa ensi 
vuonna uusin innoin ja ideoin. 

Metropoliitta Arseni

MUISTETTAVAA
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Tämän kirjoittaja meni vielä koulutyt-
tönä ensimmäisen kerran talkoisiin 
Lintulan luostariin kesällä 1963. Sisar 
Maria, kuten tulevaa skeemanunnaa 
tuolloin vielä kutsuttiin, oli silloin luos-
tarin keittäjänä.
En tiennyt, että talkoolaiset käyttävät luostarissa 
huivia, ja muistan, kuinka sisar Maria tuli heti 
ensimmäisenä aamuna ulos pihalle ja kohdates-
saan minut kietoi huivin päähäni. Siitä lähtien 
hän otti minut huolenpitoonsa. Hänen mieles-
tään muistutin jotenkin toista hänen tyttärentyt-
täristään. Oli ymmärrettävää, että vaikka hän oli 
luostarissa omassa elementissään, hän kaipasi 
noita hoivaamiaan lapsia.

Pian sisar Maria huomasi kiinnostukseni 
hengellisiin asioihin ja ortodoksisuuteen – olin 
jo Kuopiossa alkanut käydä ortodoksisessa 
kirkossa, mutta en ollut vielä sen ikäinen, että 
olisin pystynyt siirtymään ortodoksiksi ilman 
vanhempieni lupaa. Auttelin sisar Mariaa keit-
tiössä etenkin iltaisin. Kun keittiö oli kunnossa, 
sisar Maria kertoi minulle tapauksia sekä pyhien 
elämäkerroista että omasta vaiherikkaasta 
elämästään. Hän kaivoi esiin sellaisiakin kirjoja 
kuin Dobrotoljubije (= Filokalia) ja pyhän Iisak 

Syyrialaisen opetukset. Parhaiten ovat mieleeni 
jääneet hänen kertomuksensa pyhästä Serafim 
Sarovilaisesta eli batjuška Serafimista, kuten hän 
tätä kutsui, ja tämän perustamasta Divejevon 
nunnaluostarista. Hänestä sisar Maria puhui kuin 
jostakin rakkaasta ystävästään.

Kaikki venäläisiin luostareihin liittyvä tuntui 
tuolloin 1960-luvulla ikuisesti menneeltä. Mutta 
kuinka kävikään, skeemanunna Serafiman siir-
ryttyä jo vuosikymmeniä sitten toiseen elämään 
koitti sekin päivä, että minä saavuin lopulta 
nöyränä pyhiinvaeltajana tienviitan äärelle, 
jossa luki Divejevon luostari. Olin pyhiinvael-
luksella Venäjällä. Oli kuin satu olisi puhjennut 
elämään! Jähmetyin, siirryin ajatuksissani kolmi-
senkymmentä vuotta taaksepäin. Olisipa äiti 
Serafima saanut kokea tämän! Pyhittäjä Serafim 
Sarovilaisen suojeluksessa ollut ja oleva Divejevo 
on nykyisin Venäjän suurin ja tunnetuin nunna-
luostari ja pyhiinvaelluskeskus.

Toinen pyhä, joka oli sisar Marialle läheinen, oli 
pyhä Ksenia Pietarilainen. Hän muisti, kuinka 
hänen hurskas lastenhoitajansa, ”njanja”, 
oli Pietarissa vienyt hänet autuaan Ksenian 
hautakappeliin Smolenskin hautausmaalla. 

Muistelmia skeemanunna Serafimasta
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Myöhemmin, kun olin jo liittynyt ortodoksi-
seen kirkkoon, hän neuvoi minuakin pyytä-
mään pappia toimittamaan rukouspalveluksen 
autuaalle Ksenialle Kuopion kirkossa, että luos-
tariin pääsemiseni onnistuisi. Taisi olla rovasti 
vähän hämmästynyt. Suomalaiset ortodoksit 
varmaan aika harvoin esittävät tällaisia pyyntöjä. 
Myöhemmin olen päässyt käymään myös pyhän 
Ksenian pyhiinvaeltajia täynnä olevassa hauta-
kappelissa Pietarin Smolenskin hautausmaalla.

Kävin Lintulassa myös talvella abiturienttivuo-
teni loma-aikoina – matka Kuopiosta ei ollut 
pitkä. Illalla, kun olimme yhdessä pesseet astiat 
ja siivonneet keittiön, sisar Maria kaivoi esiin 
jonkin kirjan ja alkoi suomentaa sitä minulle 
öljylampun valossa – Lintulassa ei tuolloin ollut 
vielä sähköjä. Tällä tavoin kuulin ensimmäistä 
kertaa esimerkiksi Filokalian opetuksia. Nukuin 
noilla talvisilla vierailuillani samassa keljassa 
sisar Marian kanssa keittiön takana, koska luos-
tarissa oli puutetta lämpimistä huoneista. Siellä 
oli ylimääräinen vuode edesmenneen nunna 
Veeran jäljiltä. Tämä vielä vanhuudessaankin 
vahvalta vaikuttanut nunna oli nuorena vaelta-
nut jalkaisin Jerusalemiin.

En koskaan nähnyt sisar Mariaa nukkumassa. 
Keittiössä yksi nurkkaus oli täynnä erilaisia 
ikoneita, joiden edessä paloi lampukka. Minun 
mennessäni nukkumaan sisar Maria jäi sinne 
rukoilemaan ties kuinka pitkään. Aamulla hän 
oli jo jalkeilla, kun minä heräsin viideksi kirk-
koon. Keittäjän tehtäviltään hän ei päässyt eikä 
jaksanut usein tulla jumalanpalveluksiin. Mutta 
kun hän joskus oli mukana, hänen huilunkirkas 
sopraanonsa antoi kuorolle uutta heleyttä.

Yksi erikoinen tapaus on jäänyt mieleeni 
tuolta ajalta. Sisar Maria kertoi minulle 
eräällä käynnilläni, mitä hänelle oli hiljattain 
tapahtunut. Hän oli puuhailemassa yksin 
keittiössä, kun sinne oli tullut pitkä ja hoikka 
tuntematon nunna. 
Maria oli pyyhkinyt kätensä esiliinaan ja mennyt 
pyytämään tältä siunausta. Nunna kutsui häntä 
nimeltä, mutta ei muuten puhunut mitään. 
Kun sitten toisia sisaria saapui illalla keittiöön 
hakemaan ruokaa pieniin kattiloihinsa (silloin 
luostarissa ei vielä ollut yhteistä ruokasalia), 
Maria kysyi heiltä, kuka se nunna oli, joka oli 
käynyt. Kukaan ei tiennyt mitään kenestäkään 
nunnasta. Maria arveli, että kyseessä oli täytynyt 
olla itse Jumalanäiti Maria, joka toisinaan ilmes-
tyy nunnanpuvussa… Jotakin syvästi erikoista 
tuossa jäljettömiin kadonneessa vierailijassa oli 
ollut.

Luostarimme ystävä Tanja on kertonut toisen-
kin skeemanunna Serafimaan liittyvän yliluon-
nollisen tapauksen. Tanja oli leski, jonka kaksi 
lasta olivat tuohon aikaan jo nuoria aikuisia. 
Skeemanunna Serafima tunsi erityistä myötätun-
toa Tanjaa kohtaan ja oli ottanut koko perheen 
rukouksiinsa. Kerran Tanjan ollessa luostarissa 
skeemanunna kysyi häneltä huolestuneena, 
oliko hän kuullut jotakin pojastaan tuona 
päivänä. ”En”, Tanja vastasi hämmästyneenä. 
Varmuuden vuoksi hän soitti pojalleen. Tämä 
kertoi olleensa vähältä piti -tilanteessa liiken-
teessä ja pelastuneensa kuin ihmeen kaupalla…

Joskus tapasin äiti Marinaa – Marina oli Marian 
uusi nimi, kun hänet vihittiin nunnaksi – myös 
Helsingissä, jossa olin opiskelemassa ja jonne 
hän tuli yleensä kerran vuodessa tyttärensä luo 
lomalle. Vanhempien tyttärentyttäriensä lisäksi 
hän sai vielä kaksi uutta lapsenlasta – hekin 
molemmat tyttöjä. Kun heidät kastettiin vähän 

Nunna Marina vanhassa 
matkamuistomyymälässä.
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ennen kouluikää, sain toisen heistä kummilap-
sekseni. Äiti Marina oli mukana ja oli todella 
onnellinen. Lasten isä oli näet pitkään ollut 
kastamista vastaan.

SUURI SKEEMA

Vuonna 1973 nunna Marina vihittiin suureen 
skeemaan 71-vuotiaana. Hän sai uudeksi nimek-
seen sen nimen, jonka isä Jefrem oli antanut 
hänelle salaisessa nunnaksi vihkimyksessä. Näin 
hänestä tuli skeemanunna Serafima hänen 
suuresti rakastamansa pyhittäjä Serafimin 
mukaan. Suuri unelma oli täyttynyt. Hän kirjoit-
taa päiväkirjassaan: ”Huhtikuun 11. päivänä 
vuonna 1973 Herra soi minun suuren synti-
sen ottaa vastaan skeemavihkimys. Kunnia 
olkoon Sinulle, Jumala! Kunnia olkoon Sinulle, 
Jumala! Kunnia olkoon Sinulle, Jumala!”

Oma tieni vei pitkäksi aikaa kreikkalaiseen luos-
tariin. Viimeisen kerran tapasin skeemanunna 
Serafiman, kun tulin vuonna 1980 ensimmäi-
sen kerran seitsemän vuoden jälkeen käymään 
Suomessa. Skeemanunna suhtautui minuun kuin 
olisimme tavanneet viikon tauon jälkeen. Uskon, 
että hän oli rukoillut puolestani joka päivä, joten 
pitkää eroa ei itse asiassa ollut. Heti ensi töikseen 
hän pyysi minulta, että etsisin hänelle kirjas-
tosta yhden kirjan, kun muut eivät ehdi. Hän ei 
ollut paljonkaan muuttunut. Hänelle ominainen 
dramaattinen tunnelma leijaili edelleen hänen 

ympärillään – ehkä se oli jäänyt hänelle hänen 
erikoisista elämänvaiheistaan. Kaikki, mitä luos-
tarissa tapahtui, oli hänelle kuin suurta draamaa.

Eräänlaisena painolastina vallankumousta edel-
tävältä Venäjältä skeemanunnalla oli aateluus. 
Hän oli siitä hyvin tietoinen ja korosti sitä, että 
hän on Lintulassa ainoa aatelinen. Venäjällähän 
aatelisten ja tavallisen kansan, varsinkin maalais-
ten, välillä oli ollut todella huima kuilu. Se 
näkyi tuolloin myös venäläisissä luostareissa. 
Aatelistytöt olivat luostareissakin eri asemassa 
kuin talonpoikaista sukua olevat. Suomessa 
tällaista railoa ei tietenkään ollut. Skeemanunna 
puhui kuitenkin luostarin muista sisarista 
”maalaistyttöinä”. Tässä hän oli oman aikansa 
lapsi, eikä häntä oikeastaan voi näkemyksestään 
syyttää. Se oli ilmeisesti yleinen käsitys myös 
muiden Suomeen paenneiden Venäjän aatelis-
ten keskuudessa. Mutta minua se kyllä jollakin 
tapaa pani pitämään pientä välimatkaa.

Skeemanunnan päiväkirjoista näkee, että hän 
otti saamansa suuren skeeman vihkimyksen 
todella vakavasti. Suuren skeeman munkit ja 
nunnat on vapautettu luostarin kuuliaisuusteh-
tävistä lukuun ottamatta jotakin kevyttä käsi-
työtä, ja heidän päätyönsä on rukous. Heidän 
elämäänsä kuuluvat myös yörukoukset. Heti 
alussa vasta leivottu skeemanunna toteaakin 
päiväkirjassaan: ”Minun täytyy ehdottomasti 
nousta yöllä kaksi kertaa rukoilemaan. 

Äiti Antonia, skeemanunna Serafima ja igumenia Antonina
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Päivällä on aina joku häiritsemässä ja käsi-
töille jää kovin vähän aikaa.” Itselleen hän 
osasi olla ankara: ”Eilen suutuin äiti NN:ään. 
Sitten nukuin puoliyön yli ja aina kello 6.30:een 
saakka. Olen alkanut kokonaan lekotella! 
Sitten myös juttelen turhia ja joutavia. Herra, 
ole minulle syntiselle armollinen!”

Mutta on myös toisenlaisia tuntoja: ”Tämän 
kuun (= tammikuun) 2. päivänä on pyhän 
Teresan muistopäivä. Satuin ottamaan juuri 
tuona päivänä hänen kirjansa käteeni. Uskon, 
että hän kehotti minua siihen. Tänään päätin 
kirjan lukemisen. On erittäin hyvä teos. Tunnen 
lukemisen jälkeen autuaallista olotilaa.” 
Mainittakoon, että pyhä Teresa on roomalaiska-
tolinen pyhä, ja skeemanunna epäilemättä tiesi 
sen.

Neitsyt Marian ilmestyspäivänä 25.3.1977 hän 
kirjoittaa: ”Minulla on todellinen ilmestysjuhlan 
tunto sielussani. – – – Kuinka kiittää Sinua, 
Taivaan Valtiatar. Täytyy tästä päivästä alkaen 
Jumalan avulla laskea alku kilvoitukselle. 
’Tämä päivä on pelastuksemme alku.’” 

Niin, luostarissakin käydään läpi monenlaisia 
tuntoja ja sisäisiä vaiheita. Jumala antaa niin 
armon kokemuksia kuin kuiviakin aikoja – kaikki 
meidän parhaaksemme.

SIIRTYMINEN TAIVAALLISEEN OLOTILAAN

Monista sairauksistaan huolimatta skeema-
nunna Serafima eli hyvin vanhaksi. Hän siirtyi 
tuonilmaisiin 84-vuotiaana 5.6.1986 sairastet-
tuaan ensin Heinäveden sairaalassa pari viikkoa. 
Ilmeisesti luostari tarvitsi häntä niin kauan, 
kuten isä Jevlogi oli sanonut! Luostarin tapaan 
hänet haudattiin mahdollisimman pian eli 
lauantaina kahden päivän kuluttua kuolemasta. 
Ruumiinsiunaus oli omassa luostarissa, mutta 
hautaan laskeminen Valamossa. Siihen aikaan 
Lintulan luostarilla ei vielä ollut omaa hautaus-
maata. Hänen tyttärensä ja sisaristosta ne, jotka 
kynnelle kykenivät ja töiltään ehtivät, lähtivät 
Valamoon. Hautausmaalla oli vastassa silloinen 
Valamon igumeni Panteleimon sekä laulajia.

Äiti Pelagia, jonka ohjaajavanhus skeemanunna 
oli, kuvaa muistiinpanoissaan hautajaisia. 
Mukana oli myös skeemanunnan tytär Natalia. 
Muiden kukkalaitteiden lisäksi Pelagia laski 
oman ruusukimppunsa hengellisen äitinsä 
haudalle. Valamo tarjosi saattoväelle kahvit, 
mutta täytekakku oli Lintulasta. Igumeni 
Panteleimon kertoi muistopuheessaan skee-
manunna Serafimasta muun muassa sen, että 
hän luki paljon ja seurusteli rukouksessa pyhien 
kanssa.

Luostarissa igumenia Antonina antoi äiti 
Pelagialle muistoksi skeemanunnan keljasta 
Kristuksen ristiinnaulitsemista esittävän ikonin. 
Kun hautajaiset oli pidetty, niin 10. 6. vietettiin jo 
juhlallisesti igumenia Antoninan nimipäiviä.

Skeemanunna Serafiman puisen ristin edessä 
Lintulan nunnien hautarivistössä Valamon 
hautausmaan yläosassa on puisen ristin lisäksi 
myös hautakivi, jossa mainitaan hänen maal-
likkonimensä. Ilmeisesti omaiset ovat sen 
pystyttäneet.

Nunna Kristoduli
Kuvat: Lintulan arkisto

Kuvan takana teksti: ”Kristuksessa rakas nunna 
Evgenija rukoukselliseksi muistoksi syntiseltä 

nunna Marialta 22/1 1963.”
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IKONIT KERTOVAT

Liinaan kuvattu, Kristuksen kasvoja esittävä 22,5 
x 18 cm:n kokoinen pyhäinkuva on igumenia 
Mikaelan keljaikoni. Ikoni on maalattu öljyvärein 
lehmuslaudalle ja se on kehystetty. Alkuaan se 
kuului igumenia Antoninalle, mistä kertoo ikonin 
takana oleva omistuskirjoitus: ”Rukoukselliseksi 
muistoksi Jumalaa rakastavalle kunnialliselle 
viitankantajanunna matuška Margaritalle. 
Kelvoton pappismunkki Foti 25. elokuuta 1941”. 
Igumenia Antonina oli siviilinimeltään Margarita 
Josifovna Bollwage, omaa sukuaan Heinzmann, 
ja sai nunnaksi vihkimyksessä nimekseen 
Antonina. 

Omistuskirjoitus paljastaa, että ikonin oli 
maalannut Valamon pappismunkki Foti (Fedor 
Jablokov). Isä Foti, jonka nimi merkitse valoa, 
työskenteli luostarin ikonimaalaamossa 
vuodesta 1895 ja johti verstasta pappismunkki 
Alipin vuonna 1901 tapahtuneen kuoleman 
jälkeen aina vuoteen 1927 saakka. Hänen 
näkönsä alkoi kuitenkin huonontua niin, ettei 
maalaaminen enää onnistunut. Vuonna 1932 isä 
Foti siirrettiin ikonimaalaamosta luostarin kalus-
tonhoitajaksi ja lopulta hän sokeutui. Isä Foti 
kuoli Uudessa Valamossa vuonna 1942. 

Käsintekemätön (Aheiropoietos) tai Liinaikonilla 
eli Mandylionilla on keskeinen asema Kristus- 
ikonien joukossa. Ikonin historian alkuvaiheet 
liittyvät Eusebioksen 300-luvulla kirjoittaman 

kirkkohistorian kertomukseen ruhtinas Abgarin 
sairaudesta. Perimätiedon mukaan ruhtinas 
lähetti Ananias-nimisen palvelijan viemään 
Kristukselle sanaa ja pyytämään häntä tule-
maan luokseen parantamaan sairauden. Kristus 
ei kuitenkaan totellut kutsua vaan lähetti 
apostoli Taddeuksen viemään sairaalle ruhti-
naalle liinan, johon Vapahtaja oli kuivannut 
kasvonsa. Liinassa näkyivät siihen ihmeellisesti 
kuvautuneet Vapahtajan piirteet. Taddeuksen 
saavuttua Edessan ruhtinas Abgarin luo tämä 
lankesi maahan hänen eteensä ja koskettuaan 
Kristuksen lähettämää liinaa hän tunsi heti 
parantuneensa. 

Lintulan Kristuksen käsintekemätön -ikoni esit-
tää realistiseen tyyliin maalattuja Vapahtajan 
kasvoja. Kristus on kuvattu katsomaan suoraan 
eteenpäin. Tästä johtuen vaikuttaa siltä kuin 
Kristus seuraisi katseellaan rukoilijaa, katsoopa 
pyhäinkuvaa mistä suunnasta tahansa. Ikonin 
alalaidassa on venäjänkielinen punakirjaiminen 
ruhtinas Abgarin parantumisihmeeseen viittaava 
teksti: ”Jumalan näkeminen - jumalallinen ihme”. 
Pappismunkki Foti on maalannut 1900-luvun 
alussa toteutukseltaan hyvin samankaltaisen, 
suuren ikonin, joka koristaa Valamon luostarin 
kirjastoa. 

Metropoliitta Arseni 

Kristuksen käsintekemätön ikoni



9

HENGELLISTÄ OPETUSTA

Isä Alexander Schmemannin (1921-1983) sanon-
taa mukaillen kirkon koko elämä on etupäässä 
yhtä alituista muistamista, erityisesti yhden yön, 
sen jona Kristus antoi itsensä maailman elämän 
puolesta.

Tämä uskon todellisuus nykyistyy jokaisessa 
liturgiassa, kun muistamme Kristuksen pelas-
tavaa käskyä eukaristian, ehtoollisen toimitta-
miseen sekä kaikkea tähtemme tapahtunutta: 
ristiä, hautaa, ylösnousemista kolmantena 
päivänä, taivaaseen menemistä, Isän oikealla 
puolella istumista, toista ja kunniallista tulemis-
taan ja ”Sinun omaasi sinun omistasi me sinulle 
kannamme kaiken tähden ja kaiken puolesta”.

Kirkko kutsuu muistamaan, siis rukoilemaan. 
Muistaminen on rukousta, rukous on muista-
mista. Koko kirkkovuoden kierto on muistamista: 
pelastushistorian ja sen keskeisten tapahtumien 
muistamista sekä pyhien ihmisten muistopäivien 
viettoa.

Kirkko tulee kirkoksi muistaessaan ja rukoilles-
saan. Sen hienoimpia kuvia on kansan rukous 
piispansa puolesta, ja piispa siunaamassa kait-
settavakseen uskottua kansaansa. Kansa ja piispa 
yhdessä kulkemassa Kristuksen kirkon tietä, 
veljeyden, kohtaamisen, uskon tietä eteenpäin.

Koko päivän kulku on kristitylle rukouksen aikaa. 
Aamurukouksissa pyydämme siunausta, varje-
lusta ja voimaa päivän tehtäviin. Iltarukouksissa 
kiitämme kuluneesta päivästä ja kohtaamis-
tamme ihmisistä ja asioista. Myös päivän aikana 
meitä kehotetaan säilyttämään ajatuksissamme 
Jumalan muisto. Kirkon opettajien mukaan 
rukous ja Jumalan muistaminen ovat yksi ja 
sama asia.

Luostariväelle, munkeille ja nunnille, on tärkeää, 
että ystävät maailmassa luostarin ulkopuolella 
muistavat meitä ajatuksin, sanoin ja teoin ja 
ennen kaikkea esirukouksissaan. Samoin munkit 
ja nunnat muistavat kaikkia kilvoittelevia kristit-
tyjä, kaikkia ihmisiä ja koko luomakuntaa.

Esirukous on pyyntörukousta, joka muokkaa 
rukouksemme Jeesuksen rukouksen kaltaiseksi. 
Hän on todellinen esirukoiljamme Jumalan 
edessä. ”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelasta-
maan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät 
Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän 
puolestaan” (Hepr. 7:25).

Kirkossamme meitä kannustetaan käyttämään 
muistelukirjaa, pientä kirjasta, joita on myynnissä 
kirkonisännöitsijöillä ja luostareiden kaupoissa. 
Joissakin muistelukirjan painoksissa on kerrottu 
johdantona, että muistelukirja on tarpeellinen 
niille, jotka tahtovat elossa olevien ja kuolleiden 
omaistensa ja ystäviensä puolesta kantaa esiru-
kouksia ja muistella heitä jumalanpalveluksissa 
ja kotihartauksissa.

Muistelukirjan alkupuolen sarakkeisiin kirjoite-
taan elossaolevien ja loppupuolen sarakkeisiin 
vainajien nimet. Liturgiajumalanpalvelukseen 
lähdettäessä otetaan kirja mukaan ja annetaan 
kirkonpalvelijalle, joka vie sen palvelusta toimit-
tavalle papille. Hän lukee nimet alttarihuoneessa 
liturgian pyhien rukousten aikana. Samalla 
tavalla kirjaa käytetään, kun pappi pyynnöstä 
toimittaa rukoushetken elossa olevien tai muis-
topalveluksen vainajien puolesta.

Kuinka kauniita ja lohdullisia ovatkaan rukouk-
set, joissa muistamme koko kirkkoa ja kaikkia 
kristittyjä, ja rukoukset kaikkien ylösnouse-
muksen ja iankaikkisen elämän toivossa kuolo-
nuneen nukkuneiden puolesta. Koska Jumala 
siunaa ihmisen sydämen, ihminen voi puoles-
taan siunata ja ylistää Jumalaa, joka on kaiken 
siunauksen lähde.

Pyhä Kyrillos Jerusalemilainen kirjoittaa: ”Tosi 
ja itsessään oleva elämä on Isä. Hän vuodattaa 
Pojan kautta ja Pyhässä Hengessä kaikkien päälle 
taivaallisia lahjoja. Lisäksi hän rakkaudessaan on 
antanut meille pettämättömän varman lupauk-
sen iankaikkisesta elämästä” (Catecheses illumi-
nandorum. 18, 29).

Arkkimandriitta Andreas

Muistamisen tärkeydestä
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LUOSTARIN KUULUMISIA

JUMALANÄIDIN KONEVITSALAISEN IKONIN 
RISTISAATTO   
Vuoden tauon jälkeen järjestetty perinteinen risti-
saatto Valamosta Pyhän Kolminaisuuden luostariin 
toi kahdeksantena heinäkuuta Lintulaan jälleen 
ristisaattoväkeä ja pyhiinvaeltajia. 

UUDET KIRKONKELLOT 
Lintulan luostari sai toukokuussa lahjoituksena Svetlana ja Vadim Grjaznovilta uudet kirkonkellot. 
Kelloja on kuusi ja ne on valettu Anisimovin kellovalimossa Voronežissa. Suurimmassa kirkonkellossa 
on suomenkielinen teksti: ”Tämä kello on valettu Jumalan kunniaksi Lintulan Pyhän Kolminaisuuden 
luostarin kirkkoa varten vuonna 2021 metropoliitta Arsenin ollessa hiippakunnan piispana.” Kellon 
ikoniaiheina on Pyhä Kolminaisuus, Kristuksen Ylösnousemus, Risti ja Jumalansynnyttäjän suojelus. 
Muiden kellojen ikoniaiheet ovat Jumalansynnyttäjän Ennusmerkki-ikoni, joka on Lintulan kirkon 
alttari-ikoni, pyhä Johannes Kronstadtilainen, pyhittäjä Serafim Sarovilainen, pyhä ylienkeli Mikael ja 
pyhä suurmarttyyri Marina. 
Arkkimandriitta Andreas siunasi kirkonkellot Pyhän Kolminaisuuden luostarin temppelijuhlana 
helluntaina 23. toukokuuta ja ne nostettiin kellotorniin kesäkuun 8. päivänä. Asiantuntija-apuna 
nostossa oli Vladimir Belov. 

LINTULAN LUOSTARI PALOKISSA 75 VUOTTA 
Koronatilanteen vuoksi luostarin Palokissa 
toimimisen 75-vuotisjuhlaa ei järjestetty. 
Merkkipäivää vietettiin kuitenkin pienellä 
joukolla yhtä aikaa Pyhän Johannes 
Kronstadtilaisen tsasounan juhlan kanssa 14. 
kesäkuuta. Juhlan kunniaksi toimitettiin liturgia 
ja vedenpyhitys. Heinäveden kunnanjohtaja 
Maarika Kasonen kunnioitti juhlaa vierailemalla 
luostarissa. 

NUNNA KRISTODULIA MUISTELTIIN 
Nunna Kristodulin kuoleman 40. päivän muistotilaisuus 23. kesäkuuta kokosi luostariin suuren 
joukon hänen ystäviään ja omaisiaan.

KESÄKAHVIO TALKOOVOIMIN 
Lintulan kahvio oli avoinna kesällä talkoovoimin 
ajalla 1.7.–19.8. Toiminnasta vastasivat Lintulan 
Luostarin Ystävät ry ja Jumalansynnyttäjän 
syntymän yhteisö ry. Kahviotoiminnan vastuu-
henkilöinä olivat nunna Elisabet (Toppila) ja Eija 
Korpivaara. 
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KANSANEDUSTAJIEN VIERAILU 
Ryhmä Savo-Karjalan kansanedustajia vieraili Pyhän Kolminaisuuden luostarissa keskiviikkona 11. 
elokuuta. Neljä tuntia kestäneen vierailun aikana kansanedustajat tutustuivat luostarin toimintoihin 
ja kuulivat luostarin näkemyksiä mm. kaivoshankkeesta, luostarin investointihankkeista ja korona-
pandemian vaikutuksesta luostarin talouteen. 

MYYNTITAPAHTUMA LINTULASSA 
Viikonloppuna 24.–25.7. Lintulassa järjestet-
tiin pihakirppis. Myyntitavaraa oli sekä kaupan 
parvekkeella että kahvion pihalla useilla myyn-
tipöydillä. Pihamyynnistä vastasivat Lintulan 
Luostarin Ystävät ry:n talkoolaiset. 

KESÄPÄIVÄN KONSERTTI LINTULASSA 
Pyhittäjämarttyyri Paraskevan päivänä 26. 
heinäkuuta toimitettiin perinteinen ristisaatto 
ja vedenpyhitys Pyhän Paraskevan tsasounalla. 
Ristisaaton jälkeen Uspenie-kvartetti johtajanaan 
Varvara Merras-Häyrynen piti kirkossa konsertin, 
jonka tuotto ohjattiin luostarin hyväksi. Konsertin 
käytännön järjestelyistä ja mainonnasta vastasi-
vat Maria Matsi ja Emmi Lainio. 

UUSIA KATTOMAALAUKSIA KIRKKOON 
Konstantinos Ksenopouloksen maalamat Kristuksen 
syntymä, Kristuksen kaste, Herran kirkastuminen ja 
Kristuksen ylösnousemus kiinnitettiin elokuussa Lintulan 
Pyhän Kolminaisuuden kirkon kattoon. Maalaukset 
kustansi luostarille yksityinen lahjoittaja.

LUOSTARI KIRJAMESSUILLA 
Luostari oli syksyllä mukana kirjamessuilla 
Turussa 1.–3.10 ja Helsingissä 28.–31.10. 
Parhaiten kauppansa tekivät tuohukset, ikonit 
ja luostarin yrttituotteet. 
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UUSIA JULKAISUJA 
Luostari julkaisi alkukesällä rovasti 
Rauno Pietarisen kirjoittaman vihkosen 
”Elämän tie” sekä nunna Ksenian kääntä-
män ja toimittaman kirjan ”Pyhä Tiihon 
Zadonskilainen”. Syksyllä ilmestyi Lintulan 
luostarin seinäkalenteri vuodelle 2022. 
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TULEVIA TAPAHTUMIA

YLEISÖTILAISUUS MIKKELISSÄ  
Metropoliitta Arseni toimittaa jumalallisen litur-
gian Mikkelin Pyhän ylienkeli Mikaelin kirkossa 
(Paavalinkatu 4) 20. helmikuuta, minkä jälkeen 
kokoonnutaan seurakuntasaliin Lintula tilaisuu-
teen, missä kuullaan Lintulan Luostarin Ystävät 
ry:n toiminnasta ja äiti Ksenian kertomana kuulu-
miset Pyhän Kolminaisuuden luostarista. 

LINTULAPÄIVÄ PORISSA 
Oulun metropoliitta Elian ja Kuopion ja Karjalan 
metropoliitta Arsenin Porin Pyhän apostoli 
Johannes Teologin kirkossa (Maantiekatu 46) 15. 
toukokuuta toimittaman liturgian jälkeen seura-
kuntasalissa järjestetään tilaisuus, jossa kuullaan 
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n toiminnasta ja äiti 
Ksenian kertomana tuoreita kuulumisia ja kesä-
suunnitelmia Lintulasta. 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään lauantaina 26. helmi-
kuuta 2022 klo 14.00 alkaen Lintulan Pyhän 
Kolminaisuuden luostarissa.  Mikäli tilanne 
taudin suhteen muuttuu, kokous pidetään 
etäkokouksena ja se ilmoitetaan yhdistyksen 
internetsivuilla. Tervetuloa mukaan! 

                        TEE TESTAMENTTI  
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n sääntöjen toisessa 
pykälässä sanotaan: ”Yhdistyksen tarkoituksena 
on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Lintulan 
luostaria Heinäveden Palokissa luostarin sisariston 
suostumuksella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi 

yhdistys järjestää juhlia, arpajaisia ja keräyksiä 
asianomaisella luvalla, harjoittaa julkaisutoi-
mintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testa-
mentteja. Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiin-
teistöjä.” Jokaisen on hyvä kirjoittaa viimeinen 
tahtonsa ajallaan ja hyviä kohteita ovat Pyhän 
Kolminaisuuden luostari ja Lintulan Luostarin 
Ystävät ry, joka tukee taloudellisesti luostaria. 

                    ADRESSEJA MYYNNISSÄ 
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n painattamien 
onnittelu- ja suruadressin aiheena on Lintulan 
luostarissa oleva Petros Sasakin maalaama 
Jumalanäidin jerusalemilainen ikoni. Myynnissä 
oleva adressi ja kirjekuori on pakattu sellofaani-
pussiin. Adressin kappalehinta on 5 euroa, kun 
ostat vähintään 10 kpl. Tilaukseen voit yhdistää 
sekä onnittelu- että suruadresseja. Yksittäisen 
adressin hinta on 10 euroa. Lähetyskulut maksaa 
tilaaja. Ostaessasi adressimme tuet Lintulan luos-
taria. Tilaukset: Anja Lindström Kartanontie 25 B 
18, 04410 Järvenpää, puh. 0407414577, s-posti: 
anja.lindstrom@outlook.com  


