
Ksenia Pietarilainen -keppinuket 

 

- Leikkaa hahmot ja lavasteet irti. 

- Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. 

- Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten.   

- Liimaa hahmo yläosastaan kiinni. Väliin voi laittaa jäätelötikun/kahvinsekoitustikun (joka on ohuempi) 

liikuttelua varten.  

- Liimaa lavasteiden taakse tuki. 

- Tutustu Ksenia Pietarilaisen elämänvaiheisiin seuraavalla sivulla.  

 

  



Ksenia Pietarilainen 
 
 
Ksenia syntyi 1700-luvun alkupuolella Venäjällä.  Hän eli suurimman osan elämästään Pietarissa. Ksenia oli 
nuori nainen, kun hän meni naimisiin erään armeijan upseerin kanssa. Avio-onni jäi kuitenkin varsin 
lyhyeksi, sillä Ksenian mies kuoli äkillisesti. Ksenia oli tällöin vasta 26-vuotias. Miehen kuolema oli Ksenialle 
kova paikka ja hän suri miestään kovin. Erityisesti Ksenia oli surullinen siksi, ettei hänen miehensä ollut 
osallistunut pyhään ehtoolliseen ennen kuolemaansa. (Kaupunki, Ksenia, hautausmaa) 

Tämän jälkeen Ksenia menetti kiinnostuksensa maallisen maailman asioita kohtaan ja hänestä tuli 

Kristuksen tähden houkka. 

Kristuksen tähden houkka tekeytyi hulluksi eli houkaksi oman ja lähimmäistensä pelastuksen vuoksi. 
Kseniassa houkkuus näkyi siten, että hän pukeutui edesmenneen miehensä vaatteisiin ja kertoi ihmisille 
olevansa Andrei Feodorovits eli miehensä. Ksenia halusi ihmisten ajattelevan, että hänen miehensä ei ollut 
kuollut, vaan hän itse. 
 
Ksenia hylkäsi vanhat elämäntapansa. Hän jakoi kaiken omaisuutensa pois köyhille. (Nainen ja poika) 

Omaiset huolestuivat niin, että ilmoittivat Kseniasta viranomaisille. Viranomaiset eivät kuitenkaan 

mahtaneet mitään, sillä Ksenia oli täysin tietoinen toiminnastaan ja siitä, että jakoi koko omaisuutensa. 

Hän oli oikein onnellinen siitä, että oli päässyt eroon maallisesta mammonasta. Apuakaan hän ei 

sukulaisiltaan huolinut. Silloinkin jos Ksenia suostui ottamaan vastaan rahaa, hän lahjoitti ne eteenpäin. 

Kun hänen miehensä vaatteet olivat kuluneet puhki hänen päällään, Ksenia vaihtoi ne samanväriseen 

hameeseen ja puseroon.  

Ksenia poistui välillä Pietarista. Hänen kerrotaan vierailleen ohjaajavanhusten luona ja etsien innostusta 
hengelliselle elämälleen. (ohjaajavanhus) Hän oli poissa ainakin kahdeksan vuotta. Kun Ksenia palasi 
takaisin, ihmiset pilkkasivat ja solvasivat häntä hänen vahvan uskonsa vuoksi. Päivät hän auttoi köyhiä ja 
yöt hän käytti rukoukseen jossain kaupungin laidoilla.  
 
Kerran kaupungin laidalle oltiin rakentamassa rukoushuonetta. Työmiehet tekivät muuraustöitä päivisin ja 
heidän ihmetyksekseen joku kävi aina öisin siirtämässä tiiliä kauempaa lähemmäksi työmaata. Näin työt 
edistyivät huomattavasti nopeammin. Yksi työmiehistä jäi kerran vahtimaan kuka heidän hyväntekijänsä 
oikein oli. Se oli Ksenia.  (tiilikasa, kirkko) 
 
Kiinnostus Kseniaa kohtaan alkoi nousta. Ihmiset eivät enää pilkanneet Kseniaa, sillä hän alkoi 
ennustamaan asioita, jotka kävivät toteen. Kerrotaan, että Ksenia ennusti esimerkiksi keisarinna Katariina 
II:n eli Katariina Suuren kuoleman. Ksenia ennusti muitakin kuolemia ja onnettomuuksia. Hän saattoi myös 
ihmisiä yhteen ennustuksillaan. Ihmiset alkoivat mieltää Ksenian Jumalalle mieluisana henkilönä ja tämän 
vuoksi pyysivät Kseniaa käymään kotonaan ja työpaikallaan antamassa siunaus läsnäolollaan. 
 
Ksenia eli 71-vuotiaaksi. Hänet haudattiin Smolenskin hautausmaalle. Ksenian haudalla kävi paljon ihmisiä. 

Monet rukoilivat parannusta sairauteensa tai ahdinkoonsa. Monet parantuivatkin tai saivat vastauksen 

mieltä askarruttaneeseen kysymykseen. Ksenian haudalla tapahtui siis ihmeitä. Tämän vuoksi ihmiset 

alkoivat ottaa mukaansa hiekkaa Ksenian haudalta, jopa niin että hautaa tuli kunnostaa useaan otteeseen. 

Tästä syystä haudan päälle rakennettiin myöhemmin pieni kappeli. (hautausmaa) 

 

  



 



 



 



 



 



 



 


