
Lintulan Ystävä
2/2022



2

SISÄLTÖ

3  Puheenjohtajalta

4 – 5  Julkaisujen Lintula

6- 7  Luostarin kirkko on rakkain pyhäkkö

8  Ikonit kertovat
   Esirukous ikoni

9  Hengellistä opetusta
   Toivo

10-11  Luostarin kuulumisia

12   Tulevia tapahtumia

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n hallitus: 

Puheenjohtaja Metropoliitta Arseni, puh. 050 3110349, s-posti: metropoliitta.arseni@ort.fi, Varapuheenjohtaja 

nunna Ksenia, puh. 040 0264152, s-posti: nunna.ksenia@ort.fi, Sihteeri Anne Hokkinen, puh. 044 5178764, s-posti: 

anne.hokkinen@gmail.com, Rahaston- ja jäsenrekisterin hoitaja Anja Lindström, puh. 040 7414577, s-posti: anja.

lindstrom@outlook.com, Jefim Brodkin, s-posti: jefim.brodkin@helsinki.fi, Anna-Kaarina Kyyrönen, puh. 050 5563763, 

s-posti: annak@kuljetusliikekyyronen.fi, Jari Pylvänäinen, puh. 040 5708130, s-posti: jari65pylvänainen@gmail.com

Tiedotus: Tarja Lanu vastaa yhdistyksen internet-sivuista: www.lintulanystavat.fi, puh. 040 5648197, s-posti: tarja.

lanu@gmail.com

Lintulan Ystävä -lehden toimituskunta: Metropoliitta Arseni, Tarja Lanu ja Mauri Liukkonen.

Paino: Lomakepaino Järvenpää. ISSN 2670-2150 (painettu).

Valokuvat, mikäli ei toisin mainita, Lintulan luostarin.



3

TA
RJA

 LA
N

U

Luostareista puhuttaessa on hengellisen elämän lisäksi syytä muistaa myös niiden julkaisut. 
Kristuksen kirkastumisen luostarilla Valamon saaristossa oli 1900-luvulle tultaessa jo kymmeniä 
tuhansia niteitä käsittävä kirjasto ja luostari harjoitti julkaisutoimintaa. Vasta 1800-luvun lopulla 
toimintansa aloittanut Pyhän Kolminaisuuden luostari Kivennavan Lintulassa ei kirjakokoel-
mallaan yltänyt samoihin mittoihin kuin Valamo, eikä luostarilla myöskään ollut mainittavaa 
julkaisutoimintaa.

Menneinä kolmena vuosikymmenenä on Lintula noussut Valamon rinnalle tunnetuksi julkaisutoi-
minnastaan. Muutamat luostarin sisaret ovat tehneet merkittäviä käännöksiä, kirjoittaneet kirjoja 
sekä luennoineet yleisötilaisuuksissa hengellisistä aiheista. Luostarin historiasta on julkaistu eri 
kustantajien toimesta useita teoksia. Äiti Ksenian käännöksinä on lukijoiden iloksi saatu lukuisa 
joukko pyhien elämäkertoja. Edesmenneen nunna Kristodulin kirjat palvelevat edelleen ortodoksi-
sen kirkon elämään hakeutuvia ja ruokkivat opetuksillaan kirkon jäseniä. Äidit Ksenia ja Kristoduli 
tekivät vuosia kestäneen merkittävän työn yhdessä pappismunkki Serafimin kanssa toimittamalla 
Synaksarion kirjasarjan, joka käsittää kahtenatoista teoksena vuoden jokaisen päivän pyhien 
elämäkertoja. Sarja kuuluisi hankkia jokaisen seurakunnan kirjastoon ja myös yksityiseen käyttöön.

Lintula on ollut ahkera julkaisija myös kuluvana vuonna. Keväällä ilmestyi muistelmateos igume-
nia Marinasta ja marraskuussa julkaistaan äiti Kristodulin nuoruuden päiväkirjat hänen sisariensa 
Marja ja Riitta Lammen toimittamana teoksena. Luostari osallistuu tänäkin vuonna sekä Turun että 
Helsingin kirjamessuille. Toivon Lintulan ystävien vierailevan messuilla tervehtimässä myyjiä ja 
ostamassa kirjastoonsa luostarin julkaisuja ja tuotteita.

Tulevan talven aikana järjestetään eri hiippakunnissa seurakunnallisia tilaisuuksia, joissa Pyhän 
Kolminaisuuden luostaria tehdään tunnetuksi ja kerätään tukea Lintulalle. Luostarin ystävänä olet 
tervetullut kaikkiin tapahtumiin. Toivottavasti tuot myös omia ystäviäsi ja tuttaviasi tilaisuuksiin ja 
sitä kautta luostarin ystäväksi. Talvi on myös rauhallista aikaa käydä päiväretkellä Lintulassa ja osal-
listua siellä jumalanpalveluksiin sekä tehdä ostoksia luostarin myymälästä.

Metropoliitta Arseni

KIRJOJEN LUOSTARIT
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Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari on 
viime vuosikymmeninä tullut tunnetuksi tuohus-
ten valmistuksen ja yrttituotteiden lisäksi myös 
hengellisten kirjallisuuden tuottajana ja julkaisi-
jana. Kirjoittavista ja tekstejä kääntävistä luostari-
sisarista puhuttaessa tulevat mieleen sekä nunna 
Kristodulin (1945–2020) että nunna Ksenian 
nimi. Molemmat tulevat jäämään luostarin histo-
riaan poikkeuksellisen merkittävästä omasta 
kirjallisesta tuotannosta sekä käännöstöistään.

Kivennavan Lintulassa harjoitettiin maataloutta, 
eikä sisariston joukossa liene ollut ketään kouluja 
käynyttä ja kirjallisia töitä tehnyttä. Sisaristo 
julkaisi kuitenkin ennen sotia neljä vaatimatonta 
esitettä Pyhän Kolminaisuuden luostarista. 
Vanhin niistä on vuonna 1929 Sortavalassa 
suomalaisia vierailijoita varten painatettu yhdek-
sän sivuinen esite Lintulan Pyhän Kolminaisuuden 
naisluostari, josta vuonna 1934 otettiin kuvitettu 
uusintapainos. Vuonna 1932 luostari julkaisi 
rovasti Nikolai Varfolomejeffin kirjoittaman 
kuusisivuisen Luostarikilvoitus: Lintulan luostari 
-lehtisen. Seuraavana vuonna näki päivänvalon 
rovasti Vladimir Bogojavlenskijn kirjoittama 16 
sivuinen Päivä Lintulan naisluostarissa -lehti-
nen. Luostarin merkittävä julkaisutoiminta alkoi 
kuitenkin vasta igumenia Marinan (1930–2012) 
alullepanemana ja innoittamana. Ensimmäinen 
luostarin sotien jälkeinen julkaisu on vuonna 
1989 ilmestynyt vihkonen Kuukausi pyhän 
Serafimin kanssa.

Lintulan historiasta ja luostarielämästä 
Kivennavalla sekä Heinäveden Palokissa kertovia 

teoksia on useita. Vuonna 1984 Valamo julkaisi 
Kalervo Rantalaisen kirjoittaman Lintulan evak-
kovuodet ja 1985 Lintulan Luostarin Ystävät 
ry. Lintulan Pyhän Kolminaisuuden naisluostari 
-teoksen. Vuonna 1992 Valamon julkaisi arkki-
mandriitta Panteleimonin toimittaman Lintulan 
kronikka teoksen. Kirja käsittää johdantoluvun 
ja 26 eri kirjoittajien lyhyttä tekstiä, joista osa on 
kirjeitä, osa puolestaan kirjoitettu kirjaa varten 
tai julkaistu aiemmin eri lehdissä. Vuonna 1995 
Lintula julkaisi Pyhän Kolminaisuuden kunniaksi: 
Vuoden kierto Lintulan luostarissa -valokuvateok-
sen. Valamon toimesta julkaistiin 1998 Lintulan 
luostarin historia. Karjalan kannakselta Etelä-
Savoon -teos. Sen toteutuksesta vastasi Suomen 
ortodoksisen kirkkomuseon työryhmä, johon 
kuuluivat Hanna Kemppi, Päivi Savinainen, Leena 
Säppi ja Kristina Thomenius. Teoksen kirjoittajina 
olivat sisar Eeva (myöhemmin nunna Evangelia, 
1948–2014), Hanna Kemppi, sisar Kristiina 
(myöhemmin nunna Ksenia), Päivi Savinainen 
ja Kristina Thomenius. Kirja esittelee luostarin 
historiallisia vaiheita Kivennavan Lintulassa, 
evakkotaivalta ja toimintaa Heinäveden 
Palokissa. Teoksesta löytyvät lisäksi luvut luos-
tarin arkkitehtuurista Kannaksella ja Lintulan 
esineistöstä 1900-luvun alkupuolella. Tuorein 
Lintulasta kertova kirja on luostarin 60-vuotista 
taivalta Palokissa juhlistanut Hyvän osan valin-
neet vuodelta 2006. Sen kirjoittajina ovat äidit 
Kristoduli ja Ksenia sekä Kari Kotkavaara. 

Vuonna 2001 Kreikasta Suomeen palannut ja 
Lintulaan asettunut nunna Kristoduli oli ahkera 
luennoija ja kirjoittaja. Häneltä ilmestyi peräti 

JULKAISUJEN LINTULA  
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yhdeksän omaa teosta sekä lukuisia käännök-
siä. Vuonna 2006 ilmestyi Suvi-Anne Siimeksen 
kanssa käymäänsä kirjeenvaihtoon perustuva 
Taivas alkaa maasta -teos (Minerva Kustannus 
Oy). Vuonna 2003 ilmestyneen lastenkirjan 
Pienet pyhiinvaeltajat julkaisi Lasten keskus. 
Rukouksen valaisema tie vuodelta 2005 on 
Kirjastudion kustantama. Maahan kumartuneet 
sypressit: Pyhät ihmiset ja ihmeet -kirjan kustansi 
vuonna 2006 Kirjapaja. Teokset Sielun lääke: 
Luostarien vuosisataista viisautta -kirja vuodelta 
2007, Rukouksen virta ja Arkkipiispa Paavali 
hengellisen lapsensa silmin teokset vuodelta 
2008, Sydämen kaipuu: Hengellinen kasvu ja 
kilvoitus -teos vuodelta 2010 sekä Hiljaisuuden 
kosketus vuodelta 2012 ilmestyivät Minerva 
Kustannus Oy:n julkaisemina. Vuonna 2010 
ilmestyneen Kuinka minusta tuli ortodoksi -teok-
sen julkaisi puolestaan Maahenki Oy.

Äiti Ksenia on toimittanut lukuisia teoksia, 
kääntänyt pyhien elämäkertoja venäjästä 
suomen kieleen ja kirjoittanut jumalan-
palvelustekstejä. Hänen kääntämänään on 
Ortodoksisen Kirjallisuuden Julkaisuneuvosto 
julkaissut vuonna 1998 Kolme akatistoshym-
niä, joka käsittää akatistokset pyhille Serafim 
Sarovilaiselle, Ksenia Pietarilaiselle ja Johannes 
Kronstadtilaiselle. Lintulan luostari julkaisi 
vuonna 2010 Kiitosakatistoksen ”Kunnia 
Jumalalle kaikesta”, johon äiti Ksenia kirjoitti 
puuttuvan loppurukouksen. Vuonna 2011 
Lintula julkaisi Ksenian kirjoittaman Akatistos 
Jumalansynnyttäjälle Konevitsalaisen ikonin 
kunniaksi. Luostari on julkaissut äiti Ksenian 

toimittamana ja kääntämänä seuraavat teok-
set: Vuonna 1997 Kuukausi pyhän Johannes 
Kronstadtilaisen kanssa. Vuonna 2000 Pyhä 
Johannes Kronstadtilainen – elämä – otteita 
päiväkirjasta ja vuonna 2008 Pyhittäjä Serafim 
Sarovilainen sekä vuonna 2014 Pyhä auttaja 
autuas Ksenia, vuonna 2019 Sofroni Saharovin 
kirja Hengellisiä keskusteluja I ja vuonna 2021 
Pyhä Tiihon Zadonskilainen. Viimeisin äiti Ksenian 
toimittama ja luostarin julkaisema teos Marina 
Igumeniamme ilmestyi tämän vuoden keväällä. 
Äiti Ksenia on kääntänyt lisäksi Pyhä Autuas 
Ksenia Pietarilainen elämäkerran, jonka julkaisi 
vuonna 2003 Valamon luostari sekä Sofroni 
Saharovin teoksen Rukouksesta, jonka vuonna 
2007 julkaisi Pyhän Kosmas Aitolialaisen veljestö. 

Vuonna 2014 Lintula julkaisi Tarja Kämäräisen 
kääntämän pyhittäjä Nikon Optinalaisen 
Kuuliaisuusveljen Päiväkirjan ja vuonna 2017 
munkki Damaskinoksen (Olkinuora) suomenta-
mana ilmestyi Serafeja korkeampi. Bysanttilaisia 
saarnoja Jumalansynnyttäjästä. Pappismunkki 
Serafim (Seppälä) toimitti ja suomensi vuonna 
2021 Lintulan julkaiseman teoksen Hiljaisuuden 
Voima. Abba Ammonaksen kirjeitä ja opetuksia. 
Samana vuonna Lintula julkaisi rovasti Rauno 
Pietarisen Elämän tie -vihkosen. Syksyllä 2022 
Lintulan kustantamana ilmestyy vielä nunna 
Kristodulin Päiväkirjat. Työ julkaisujen parissa 
jatkuu Lintulassa varmasti tulevinakin vuosina.

Metropoliitta Arseni
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Tapaamme äiti Ksenian kanssa syyskuun 
puolivälissä. On maanantai. Yö on ollut kylmä. 
Syksy on voittamassa kesän ja luonto on vaipu-
massa lepoon. Hiljaista on myös luostarissa. 
Parkkipaikka on tyhjä. Enää ei ole opastusta 
tarvitsevia matkailijaryhmiä. Ei kuitenkaan pidä 
erehtyä kuvittelemaan, että sisariston kiireet 
olisivat syksyn myötä poistuneet. Elämä luosta-
rissa ei ole minään vuodenaikana laiskottelua, 
vaan rukousta ja työtä varten. Kynttilätehtaalla 
valmistaudutaan jo myöhemmin alkavaan seson-
kiin. Työtä riittää muuallakin.

Työstä ei ole pula myöskään äiti Ksenialla, 
jonka yksi kuuliaisuustehtävä liittyy kirjoi-
hin. Haastattelupäivänä työn alla on joulun 
alla vuonna 2020 kuolleen äiti Kristodulin 
päiväkirjoista kootun kirjan toimittaminen 
painokuntoon.
-Kirja pitäisi saada painokuntoon torstaihin 
mennessä. Aikaa on enää kolme päivää, äiti 
Ksenia huokaa, kun hän saapuu haastatteluun 
minuutilleen sovittuna aikana.

Kipinä koulusta

Elämä ei ole kuljettanut äiti Kseniaa kauaksi 
hänen lapsuudenkodistaan. Matkaa Varkaudesta 
Lintulan luostariin on linnuntietä vajaa 50 kilo-
metriä. Anu Rovamon isällä oli kangaskauppa 
Varkaudessa. Kauppias oli ollut myös hänen 
isoisänsä. Isä oli ortodoksi ja ortodoksiksi kastet-
tiin myös Anu Rovamo, vaikka äiti onkin lute-
rilainen. Äiti oli kuitenkin se, joka vei tytärtään 
kirkkoon jumalanpalveluksiin.

Kirjat olivat tärkeitä äiti Ksenian lapsuudenko-
dissa. Isällä oli suuri kirjasto ja hänen intonsa 
kirjoihin ja myös kieliin tarttui tyttäreen. Oli luon-
tevaa, että koulun jälkeen tuore ylioppilas siirtyi 
opiskelemaan kieliä ja kirjallisuutta Jyväskylän 
yliopistoon. Pääaine yliopistossa oli venäjän kieli.
Oma uskonto alkoi kiinnostaa nuorta naista 
syvemmin jo kouluaikana. Hän kiittelee uskon-
nonopettajaansa Pirkko Iltolaa.
-Oli onni, että minulla oli hyvä uskonnon-
opettaja. Yläasteen ja lukion uskontotunneilla 

puhuttiin Jeesuksen rukouksesta ja luostareista. 
Sieltä on peräisin ensimmäinen kipinä ja ajatus, 
että voisin joskus mennä elämään luostariin. 
Kirjat lisäsivät kiinnostusta. Äiti Ksenia mainit-
see erityisesti arkkipiispa Paavalin kirjat Miten 
uskomme ja Uskon pidot. Kolmas tärkeä kirja 
oli Tito Collianderin Ristisaatto. Vuonna 1937 
julkaistussa romaanissa Colliander kuvaa kirjan 
päähenkilön Tomasin hengellistä etsintää. 
Keskeisessä osassa on Petserin luostarista liik-
keelle lähtenyt ja sinne päättynyt useita päiviä 
kestänyt ristisaatto.
-Ristisaaton kuvaus sai minut miettimään, onko 
sellaista elämänmuotoa olemassakaan. Oli 
valtava ilo, kun parikymppisenä opiskelijana 
sain olla mukana isä Vesa Takalan järjestämissä 
ristisaatoissa itäisimmässä Suomessa. Kuljettiin 
pitkiä matkoja jalkaisin, joskus veneillä ja 
kanooteilla.

Luonteva kuuliaisuustehtävä

Luostarissa äiti Ksenia on ollut jo kohta kolme 
vuosikymmentä. Viitankantajaksi ja nunnaksi 
hänet vihki arkkipiispa Johannes, joka vieraili 
usein Lintulan luostarissa.
-Arkkipiispa Johannes oli suuri auktoriteetti 
Suomen kirkon elämässä. Hän oli arkkipiispa 
Paavalin tavoin vaikuttava hahmo, mutta toisen-
lainen kuin Paavali. Johannes oli akateeminen 
teologi, Paavali rukouksen teologi, äiti Ksenia 
luonnehtii.

Luostarissa äiti Ksenian yhdeksi kuuliaisuustehtä-
väksi tuli hänen koulutuksensa vuoksi kirjallisuu-
den kääntäminen.
-Aluksi igumenia Marina antoi minulle käännet-
täväksi pieniä tekstejä, joita hän tarvitsi omiin 
kirjoituksiinsa tai puheisiinsa. Sitten työt laa-
jenivat. Johannes Kronstadtilaisen elämäkerta ja 
kolme akatistosta olivat ensimmäiset suuremmat 
käännöstyöt.

Lista äiti Ksenian kääntämistä kirjoista on pitkä. 
Joukossa on muun muassa Lintulan luostarille 
rakkaan Serafim Sarovilaisen elämäkerta.
-Olin jo kääntänyt monia tekstejä Serafim 

LUOSTARIN KIRKKO ON RAKKAIN PYHÄKKÖ
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Sarovilaisesta. Kun eteen tuli, että pitäisi vielä 
kääntää suurempi elämäkerta, ajattelin, että voi, 
vieläkö jaksan tätä samaa aihetta käsitellä. Mutta 
heti kun aloitin, huomasin, että hänessä on jota-
kin niin ihmeellistä, että hän vie mukanaan.

Äiti Ksenian ääneen tulee terävyyttä, kun kysyn 
Serafimin luontosuhteesta.
-En ole koskaan hänen luontosuhdettaan sillä 
tavalla ajatellut. Useinhan ihmiset muistavat 
karhun syöttämiset ja muut. Joskus tuntuu, 
että se on jopa pyhittäjä Serafimin vähättelyä. 
Hänhän oli valtava askeetti ja kilvoittelija, todelli-
nen Jumalan pyhä.

Parhaillaan äiti Ksenialla on työn alla Sofroni 
Athosvuorelaisen pääteos Me saamme nähdä 
Jumalan sellaisena kuin hän on. Puolet noin 
400-sivuisesta teoksesta on jo käännetty. Pakko 
on mainita myös 12-osainen Synaksarion eli 
kokoelma pyhien elämänkertoja. Suomeksi 
tämän ortodoksisen kirkon keskeisimpiin teok-
siin kuuluvan kirjasarjan toimitti professori ja 
pappismunkki Serafim Seppälä. Äiti Ksenia 
kuului liki 20 vuotta kestäneen urakan ajan 
työryhmään, joka isä Serafimia avusti.

Kirkko kaunistuu

Lintulan luostariin sisaristoon kuuluu tällä 
hetkellä seitsemän nunnaksi vihittyä kilvoitte-
lijaa. Työtä luostarissa on paljon, eikä tekijöitä 
kovin paljon. Se merkitsee sitä, että kääntäminen 
ei suinkaan ole ainoa äiti Ksenian kuuliaisuus-
tehtävä. Hän tekee työtä luostarin keittiössä ja 
kesäisin kasvimaalla. Talvisaikaan hän käyttää 
kynttilätehtaan koneita ja vastaa ympäri vuoden 
tuohuksien lähettämisestä niitä tilanneille, muun 
muassa seurakunnille. Äiti Ksenian tehtäviin 
kuuluu myös luostarin talkoolaisten ohjaaminen. 

Vastuita äiti Ksenialla on myös luostarin hallin-
nossa. Hän on luostarin varajohtaja ja kuuluu sen 
vuoksi myös luostarin johtokuntaan.
Ainuttakaan luostari ei kuitenkaan ole olemassa 
ilman rukousta. Äiti Ksenian silmät alkavat 
loistaa ja ääneen tulee entistäkin enemmän 
lämpöä, kun hän luonnehtii suhdettaan luostarin 
kirkkoon.
- Tämä kirkko on minulle rakas. Missään muussa 
kirkossa ei ole sellaista tunnetta kuin tässä 
meidän kirkossamme, hän sanoo.

Kun äiti Ksenia tuli luostariin, kirkko oli vielä 
karu. Remontteja ei vuonna 1973 valmistuneessa 
kirkossa ollut vielä tehty. Kirkon seinät ja ikonos-
taari oli tehty harkkotiilistä.
-Joskus ajattelin, että voi tätä meidän kirk-
koamme, millainen surkeus tämä on. Vertasin 
sitä terveyskeskuksen odotushuoneeseen, jonka 
seinille on pantu ikoneita.

Nyt kaikki on toisin. Kirkkoa on remontoitu. 
On saatu torni ja uusi ikonostaasi. On tullut 
seinämaalauksia.
-Sisaristossa on jokaisen uudistuksen vuoksi ollut 
valtava innostus. Oma rakas kirkko kaunistuu ja 
kaunistuu.

Luostarissa on jo aloitettu kirkon 50-vuotisjuh-
lien suunnittelu, vaikka toistaiseksi ei olekaan 
sovittu kuin juhlan ajankohdasta eli ensi vuoden 
helluntaista. Luostarin tilat sallivat isompien 
juhlien järjestämisen vain ulkona.
-On rukoiltava, että sää helluntaina on hyvä, äiti 
Ksenia sanoo.

Hänelle rakkain jumalanpalvelus on liturgia.
-Erityisesti suuren lauantain liturgia. Liturgian 
aikana paastonajan kirkkotekstiilit jo vaihdetaan-
pääsiäisajan tekstiileihin. Tavallaan ylösnouse-
musta jo julistetaan, mutta ei vielä lauleta Kristus 
nousi kuolleista. Odotus ja paasto jatkuvat yhä. 
Tuossa jännitteessä on jotakin käsittämättömän 
kutkuttavaa.

Mauri Liukkonen
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Pyhän Kolminaisuuden luostarin pääsisään-
käynnin aulaa koristaa sinitaustainen seitsemää 
henkilöä esittävä deesis- eli esirukousikoni. 
Kristuksen puoleen rukouksin kääntyneet pyhät 
voidaan kuvata joko erillisille ikonipohjille 
tai yhdelle laudalle sommiteltuna ryhmänä. 
Kookkaan pyhäinkuvan tausta on alkuaan ollut 
kokonaan kullattu, mutta jossain vaiheessa osa 
taustasta on ilmeisesti kultauksen vaurioitumi-
sen vuoksi maalattu öljyvärillä siniseksi. 

Kolme senttimetriä paksulle lehmuslaudalle 
maalattu, kahdella mäntypuisella tukikiilalla 
vahvistettu ikoni on peräisin Valamon luostarista 
(VL 627) mutta liitetty Lintulan arvoesinelu-
etteloon (LL17). Ikoni on kooltaan 84,2 x 63,8 
cm ja sen alalaidan teksti kertoo ikonin olevan 
vuodelta 1874 ja Valamon munkkien työtä. 

Pyhäinkuvan keskelle on kuvattu deesis-ikonille 
ominaiseen tapaan Kristus valtaistuimella. Hänen 
yläpuolellaan ovat Pyhää Henkeä symboloiva 
kyyhkynen ja Herra Sebaot. Kuvaus vastaa 
Uuden testamentin Pyhän Kolminaisuuden 
kuvausta. Vapahtaja siunaa oikealla kädellään 
ja pitää vasemmalla kädellään polvea vasten 
avointa Evankeliumikirjaa, jossa on teksti: 
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuor-
mien uuvuttamat. Minä annan teille levon.
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa 
minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. 
Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni 
on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.” 
(Matt. 11:28–30) Kristuksen takana ovat ylien-
kelit Mikael ja Gabriel, jotka kumpikin pitävät 
kädessään diskosta. Mikaelin diskoksessa ovat 
kirjaimet IИC ja Gabrielilla XPC, eli Jeesuksen ja 
Kristuksen nimen lyhenteet. Enkelien palvelu-
tehtävää korostaa heidän vaatetuksensa kulta-
koristeinen stikari sekä rinnan ympäri kiedottu 
orari, jotka voidaan nähdä piispan toimittamissa 
jumalanpalveluksissa alidiakonien yllä.

Kristuksen oikealla puolella seisoo kirkkaan-
punaiseen maforiin puettu Jumalansynnyttäjä 

kädessään avoin kirjakäärö, jossa rukouskat-
kelma: ”Taivaallinen Kuningas, ota vastaan jokai-
nen ihminen, joka Sinua ylistää ja Sinun nimesi 
kutsuu kaikkialla, jossa…” Vapahtajan vasem-
malla puolella seisovan Edelläkävijä ja Kastaja 
Johanneksen kirjakäärössä lukee muunnelma 
Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun 
jakeista 29 ja 30: ”Tämä on Jumalan Karitsa, joka 
ottaa pois maailman synnit. Tämä on Hän, josta 
olen ennustanut ja joka tulee minun jälkeeni. 
Mies, joka oli ennen minua ensimmäisenä…” 
Molemmat kirjakääröt menevät alhaalta kier-
teelle, joten tekstin loppu jää kesken. Ikonin 
alalaidassa Kristuksen kirkastumisen luostarin 
perustajat pyhittäjäisät Sergei ja Herman ovat 
kumartuneena Jeesuksen jalkojen juureen. 
Pyhäinkuvan sommitelma on yksinkertaistettu 
muunnos Solovetskin deisis-ikonista. 

Metropoliitta Arseni

ESIRUKOUS IKONI
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HENGELLISTÄ OPETUSTA

Kristillisessä kielessä toivo (kreikan elpis, lati-
nan spes) tarkoittaa suuntautumista sellaiseen 
hyvään, jonka toteutuminen on varma. Toivo on 
siten aivan muuta kuin ihmisten erilaiset toiveet, 
jotka ovat epävarmoja ja usein perusteettomia 
toivomuksia ja haaveita.

Yhdessä uskon ja rakkauden kanssa (1. Kor. 
13:13) toivo luetaan jumalallisiin eli teologisiin 
hyveisiin. Toivo on Jumalan kansan yhteinen 
toivo. Siihen sisältyy kaikki se, mikä sisältyy kris-
tilliseen uskoon. Se koskee koko luomakuntaa, 
lopullista lunastustamme, Jumalan lupausten 
toteutumista.

Kristillinen toivo ei ole mitä tahansa uuden 
tavoittelua. Se on Jeesuksen Kristuksen odotta-
mista Tuomariksi ja Vapahtajaksi.

Ihmistä ei hyödytä vaikka hän voittaisi omak-
seen koko maailman mutta saattaisi itsensä 
kadotukseen. Luvatun uuden maan odotus 
ei saa heikentää vaan pikemminkin sen tulee 
kannustaa huolenpitoa tämän maan viljelystä ja 
varjelemisesta.

Niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Tämä 
on vanha totuus. Niin kauan kuin on toivoa on 
elämää. Elämä ilman toivoa on mahdotonta.
Toivo perustuu uskoon. Usko, toivo ja rakkaus 
muodostavat kokonaisuuden, jossa usko 
pitää yllä toivoa, toivo on näkökulma uskoon, 
ja yhdessä molemmat rakentavat rakkautta. 
Ylösnousemus, johon kristityn toivo on kiin-
nittynyt, on ihmisen syvimmän olemuksen 
löytämistä.

Toivo toteutuu syvimmiltään Kristuksen kirkossa, 
hänen elävässä ruumiissaan, todellisessa läsnä-
olossaan ja meidän osallisuudessamme hänen 
elämäänsä.

Kärsimyksen ongelmaa, totista vaivaamme yksin 
pohtimalla emme pääse eteenpäin. Vain avaa-
malla silmät ja katsomalla ulos omasta milenmai-
semastamme löytyy mahdollisuus päästä eteen-
päin ja ylöspäin.

Toivon varsinainen tehtäväkenttä on nykyhet-
kessä, maailmassa, jossa elämme. Toivo elää 
uskosta, joka kurottautuu ohi ja yli näkyvän 
todellisuuden kohti viimeisiä tapahtumia.

Tulevaisuuden toivo on Kristuksen varaan raken-
tuvaa iankaikkisen elämän odotusta. Se on 
edessäpäin, mutta jotakin siitä saa muotoaan 
meissä jo tässä ja nyt. Se saa toivosta osalliset 
liikkelle ja toiminaan hyvän puolesta jo nyt. Toivo 
perustuu uskoon ja purkautuu rakkauden kautta 
toiminnaksi.

Jumala käy maailmassa jatkuvaa taistelua pahan 
ja tuhon voimia vastaan. Jumalan tie on risti.
Jumala tuli ihmiseksi. Hän samastui kärsivään 
ihmiskuntaan ottaessaan omakseen syntisten 
osan ja ristin kärsimyksen.

Kristuksen valta näyttäytyi heikkouden kautta. 
Mutta hänen tappionsa osoittautui voitoksi. Siitä 
avautuu maailmallemme tulevaisuuden toivo. 
Syvin todellisuus on toisenlainen kuin millaisen-
asen nyt näemme.

Ei ole suurempaa voimaa kuin kärsivä rakkaus. 
Jumalan valtakunta toteutuu kärsivän ja apua-
tarvitsevan ihmisen auttamisessa.

Arkkimandriitta Andreas
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LUOSTARIN KUULUMISIA

Aurinkopaneelit 
Eduskunta myönsi 50 000 euroa joululahjarahaa 
luostarin toiminnan kehittämiseen. Osa rahoista 
käytettiin aurinkopaneelien asentamiseen alapi-
halle yrttitalon ja kahvion käyttöön. Loput rahoista 
käytetään pienkahvipaahtimon rakentamiseen.

Uutta kahviossa 
Kahviosta sai kesällä etukäteen tilaamalla keittolounaan. Valittavana oli kolme vaihtoehtoa. Hinta 
oli keitosta riippuen 15–18 euroa, mihin sisältyi juustoleipä ja kahvi sekä kakkupala. Keitto tarjoiltiin 
pöytiin. Palaute oli myönteistä. 

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n 
talkoopäivä ja lahjoituksia

Kesäkuun alussa 17 ahkeraa Lintulan ystävää 
kokoontui talkooviikonloppuun luostarin yrtti- ja 
kasvimaalle. Lintulan Luostari Ystävät ry. lahjoitti 
kahvioon uuden sähköuunin ja luostarille kaksi 
kompostoria.

Tutustu Lintulaan -kurssi 
Pyhän Kolminaisuuden luostari järjesti yhdessä Valamon opiston kanssa 17.–19.6.viikonlopun mittai-
sen Tutustu Lintulaan kurssin. Osallistujia oli kymmenen henkeä. Kurssiohjelmaan kuului opastus, 
luento, keskusteluhetkiä, talkootyötä ja yhteiset ateriat sisariston kanssa. Kokemus oli myönteinen ja 
jatkoa suunnitellaan. 
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Kymmenen vuotta igumenia Marinan kuolemasta 
Perjantaina 17.6. tuli kuluneeksi kymmenen vuotta igumenia Marinan kuolemasta. Muistoliturgian 
toimitti lauantaina 18.6. piispa Sergei, joka teki samalla ensimmäisen piispallisen vierailunsa 
Lintulaan. Muistopäivän johdosta luostari julkaisi kirjan ”Marina igumeniamme”, jossa ihmiset muiste-
levat igumeniaa. Kirjassa on runsas kuvitus ja myös pieniä katkelmia igumenia Marinan päiväkirjasta 
ja kirjeenvaihdosta. 

Mehiläiset palasivat
Mehiläispesiä on jälleen tullut luostariin. Kesä-heinäkuun vaihteessa luostari sai lahjaksi kaksi 
jaoketta, ja yksi vahva tuottava pesä ostettiin. Mehiläiset voivat hyvin ja tuottivat satoa.

Perinteiset ristisaatot
Heinäkuun alussa Jumalanäidin Konevitasalaisen 
ikonin juhlan edellä oli vuotuinen ristisaatto 
Valamosta Lintulaan kävellen, laivalla ja autoilla. 
Ristisaattoon osallistui yli 100 henkeä.

Myyntitapahtumat 
Kesän pihakirppis järjestettiin kahtena lauantaipäivänä loppukesällä ja syystori syyskuun 11. päivänä. 

Ukrainalaiset vierailivat
Kesällä Lintulassa kävi kaksi suurta ryhmää Ukrainan pakolaisia Joensuun ja Kuopion seurakuntien 
järjestämillä retkillä ja muutamia pienempiä ryhmiä yksityisluonteisesti. 

Ulkomaalaisia vieraita 
Koronapandemian hellittäminen avasi matkailun ja luostarissa kävi kesän mittaan ulkomaisia 
vieraita, mm. nuorisoryhmä Puolasta, kansainvälinen uskonnonopettajien ryhmä Joensuun yliopis-
tosta, Nyerin ja Keniavuoren piispa Neofytos Keniasta. 
Athosvuorelta Pyhän apostoli Andreaksen skiitalta vieraili suomalaissyntyinen pappismunkki Josif, 
joka viipyi Lintulassa muutaman päivän elokuun alussa. 

Vuoden 2023 seinäkalenteri 
Lintulan suosittu seinäkalenteri ilmestyi syyskuussa ja sitä on saatavilla luostarin matkamuistomyy-
mälästä ja nettilkaupasta.

Ptm. Paraskevan muistopäivänä 26.7. oli risti-
saatto Paraskevan tsasounalle, jossa arkkiman-
driitta Andreas toimitti vedenpyhityksen.
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Lähettäjä
Lintulan Luostarin Ystävät ry Osoiterekisteri:
Anja Lindström
Kartanontie 25 B 18, 04410 Järvenpää

Economy PPFinlande
Posti Oy
119775
Posti Green

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n onnittelu- ja suruadresseja 
on myynnissä kymmenen euron kappalehintaan. Jos ostaa 
vähintään 10 kpl saa 50 % alennuksen ja 5-9 kpl ostoksesta 
alennus on 25 %. Myynnissä oleva adressi ja kirjekuori on 
pakattu sellofaanipussiin. Tilaukseen voi yhdistää sekä 
onnittelu- että suruadresseja. Lähetyskulut maksaa tilaaja. 
Tilaukset: Anja Lindström, puh. 0407414577, s-posti: anja.
lindstrom@outlook.com

Lintulan ystävien tilaisuus Kuopiossa
Kuopion ortodoksisen seurakunnan seura-
kuntasalissa järjestetään Lintula tapahtuma 
välittömästi liturgian jälkeen sunnuntaina 16. 
lokakuuta. Tilaisuudessa ovat mukana igumenia 
Mikaela ja nunna Ksenia sekä Lintulan Luostarin 
Ystävät ry:n puheenjohtaja metropoliitta Arseni.

Nunna Kristodulin Päiväkirjat julkaistaan 
Kuopiossa ja Helsingissä
Kirjan julkistamistilaisuus on Kuopion seurakun-
tasalissa, Snellmanninkatu 8, tiistaina 8. marras-
kuuta klo 17.30 alkaen. Mukana äiti Kristodulin 
sisaret Marja ja Riitta Lampi ja äiti Ksenia sekä 
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n puheenjohtaja 
metropoliitta Arseni.

Kirjan julkaisutilaisuus järjestetään Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa 
lauantaina 12. marraskuuta klo 14.00 alkaen. 
Tilaisuuteen osallistuu LLY:n puheenjohtaja 
metropoliitta Arseni, Lintulasta nunna Ksenia, 
äiti Kristodulin sisaret Marja ja Riitta Lampi, 
jota ovat toimittaneet Päiväkirjat, sekä pappis-
munkki Damaskinos (Olkinuora), joka puhuu 
tilaisuudessa Trikalan alueen luostarielämästä 
1970-luvulla. Julkaisutilaisuus myös striimataan.

Lintula Helsingin kirjamessuilla
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari osallis-
tuu kirjamessuille Helsingissä 27.–30. lokakuuta. 
Käy tervehtimässä luostarin edustajia messuilla 
ja tee samalla kirjahankintoja.

Lintulan ystävien tilaisuus Myllypurossa 
Myllypuron pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen 
kappelin seurakuntasalissa Helsingissä järjes-
tetään Lintula tapahtuma välittömästi litur-
gian jälkeen sunnuntaina 5. helmikuuta 2023. 

Mukana LLY:n puheenjohtaja metropoliitta 
Arseni ja nunna Ksenia Pyhän Kolminaisuuden 
luostarista. 

Lintulan ystävien tapahtuma Oulussa 
Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 5. 
maaliskuuta 2023 toimitetun liturgian päätyttyä 
seurakuntasalissa järjestetään Lintula tapah-
tuma, johon osallistuvat LLY:n puheenjohtaja 
metropoliitta Arseni ja nunna Ksenia Pyhän 
Kolminaisuuden luostarista.

Lintulan ystävien tapahtuma Iisalmessa 
Iisalmen Pyhän profeetta Elian kirkossa 19. 
maaliskuuta 2023 toimitetun liturgian jälkeen 
on seurakuntasalissa Lintula tapahtuma, jossa 
ovat mukana LLY:n puheenjohtaja metro-
poliitta Arseni ja igumenia Mikaela Pyhän 
Kolminaisuuden luostarista. 

Tulevia tapahtumia

ADRESSEJA 
MYYNNISSÄ


