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KRrsruKsEssA RAKKAAT

LTNTULAN

vsrAvAr JA TUKIJATr

Valtakunnallisen kerdyksen Lintulan kirkon perusteellisen saneeruuksen hyvdksi
nyt piiiistyii kiiyntiin toivon meiddn kai4kien muistavan sen vanhan totuuden, ettd
monista pikku puroista muodostuu suui virta. Kuta useampia ndtitd pikku puroja
eli v(ihdisidkin summia henkil1kohfarsesfi lahjoittavia l6ytW meiddn keskuudestamme, sitd suuremmalla toivolla voimme odottaa tuon suurcmman iimn syntymistd. Kerdys antaa jokaiselle Lintulan ystdvdlle ja hdnen tutuilleen tilaisuuden
suuremmassa fal pienemmdssd mddin tukea srsansfoa, kun he nyt ovat rohkeasti suunnittelemassa vaativaa uudistusty1td, jonka tuloksista aikanaan saamme
yhdessd iloita.
Toivotan teille kaikille hyviiii tahtoa kerdyksen tukemiseen ja siunausta luostaille
ia srsan'sfolle suuren ty6n toteuttamiseen ja hyvddn pddtdkseen saattamiseen.
Teitd kaikkia syddmellisesti teruehtien

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa

J

{"*1

Johannes
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Valtakunnallinen keriiys 1.10.98 - 31.3.99
Lintulan luostarin kirkon peruskorjauksen osarahoittamiseksi
Lintulan luostarin kirkon aivan vdlttdmdton perus-

Tdrkedd on asettaa tavoite, mihin pyrkii ja asettaa
se realistisesti, ympdrdivdt olosuhteet huomioonottaen, mutta silti siten, ettd se on riittdvin haasteellinen. Tavoite voi olla henkil6kohtainen, kerhokohtainen, ty6paikkakohtainen tai seurakuntakohtainen. Tdrkeintd oh, etti on ,olemassa maali, mihin

kunnostustyd on alkamassa.

Hankkeen kustannusarvio on n. 1,5 miljoonaa
markkaa. Luostari on hakenut rahoitukseen ty6llisyysmddrdrahaa 450 000 mk. fydn kustannukset
rasittavat Iuostarin taloutta huomattavasti, voikka
mddriraha my6nnettiisi i n ki n

pyrkid.

.

Keriyksen valtakunnallisena tavoitteena on saada
kokoon neljdsosa rakennushankkeen kustannusarviosta eli 350 000 mk. Tavoite on haasteellineo,
mutta ei mahdoton . 4}-pdivdinen joulupaasto on jo
alkanut. Se kutsuu meitd valmistautumaan Jouluun
yltdkylldisyydestd piddttdytymella. Jos esimerkiksi
2000 henkiloa, joiden syddntd tdmd keriys luostarin hyvdksi on koskettanut, varaisi pdivittdin 5 mk
(iltapdivdlehden hinta) tdhdn tarkoitukseer, kertyisi
ndin 400 000 mk. Pienistd puroista syntyy suuri

Lintulan luostarin hengellinen ja kulttuurillinen merkitys ortodoksiselle kirkolle ja koko suomalaiselle
yhteiskunnalle on kiistaton. olemme monin eri tavoin olleet saavana osapuolena suhteessamme
luostariin. Nyt on meidin vuoromme antaa.

Lrntulan Luostarin Ystdvdt Ry jarjestdd valtakunnallisen kerdyksen korjaustyon rahoittamiseksi. Kerdys alkaa 1 .1 0.1 gg8 ja pddttyy
31 .3.1999. Kerdykselle on ltd-suomen laaninhallituksen lupa olK550. Suojelijaksi on Iupautunut

virta

KP arkkipiispa Johannes.

olemme tiedottaneet kerdyksestd kirkkokuntamme
suurimmissa lehdissi ja ldhettineet ennakkotiedon

Haastamme jflsenkuntamme mukaan keriyk-

seurakuntien kirkkoherroille. Kerdysmateriaalin

olemme ldhettdneet seurakuntiin ja tiistaiseuroihin
lokakuun lopulla. Listakerdys alkoi 1.11.98 ja pddttyy 31 . 12.98. Listat palautetaan ja kerdtyt varat tilitetdin kerdystilille tammikuun 1999 aikana. Kerdystili on avoinna 31.3.99 asti. Tilille kertyneet varat
luovutetaan luostarille kahdessa erdssi: pddosa
helmikuussa -99 ja loput huhtikuussa -99 kerdyk-

seen!

Osallistua voit seuraavasti:

r maksamalla lahjoituksen kertystilille

LEONIA 800017-61667 jdsenlehden vdlissi

olevalla tilillepanokortilla. Viitenumeron kdytdlld
sdistyy kerdykseen 2,25 mk jokaiselta tilille-

r

panolta.

sen pddtyttyd.

osallistumalla listakerflykseen. Kaikissa orto-

doksisten seurakuntien kanslioissa ja kirkoissa
1.11 31 .12.1 998 kerdyslista tihdn tarkoitukseen.
toimimalla itse kerifljiinii listan kanssa, tilillepanokortteja jakaen tai esim . jerjestdmalle
omassa kerhossasi sisiisen kerdyksen.

Lintulan Luostarin Ystivdt Ry on lahjoittanut kirkon
peruskorjausta varten varoja kuluvana vuonna
60 000 mk. Tdhdn lahjoitukseen sisdltyvdt kaikki ne
varat, jotka jdsenet ovat yhdistyksellemme lahjoituksina osoittaneet vuosina 1 997 ja 1998. Jdsenlehtemme mukana ldhetdmme kaikille jdsenillemme
tilillepanokortin ja luomme jokaiselle mahdolIisuuden olla mukana rakentamassa Lintulan luostarin Pyhdn Kolminaisuuden kirkosta satojen sydinten kirkkoa.

on

I

!

olemme varanneet kerdysmateriaalia niin, etti siti
riittdi myds niille yhdistyksemme jisenille, jotka
haluavat ryhtyd kerddmdiin varoja omalla paikkakunnallaan.Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus
toimia aktiivisena Lintulan luostarin ystfrvdni ja sen
taloudellisena tukijana! Ihanne olisi, ettd joka paikkakunnalta ldytyisi keriyksemme syddmen asiakseen tunteva, joka oman kotiseutunsa olojen pohjalta osa!si parhaiten toimia kerdyksen onnistumi-

Uskon, ettd yhteisin ponnistuksin voimme toteuttaa
keriyksen menestyksekkdisti Lintulan luostarin
parhaaksi ja Jumalan kunniaksi!

seksi.

Viktor Porokara, rovasti
Lintulan Luostarin Ystivdt ry:n puheenjohtaja
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IGUMEI{IAKSI VIHKIMISEN JI.IHLA

lgumeniaksi vihkimisen pdivd on meiddn oloissamme
harvinainen. Edesmennyt kunnianarvoisa igumenia
Antonina vihittiin luostarin igumeniaksi 2g vuotta sitten. olin silloin paikalla, samoin kuin olin ldsnd hdnen
vaalitilaisuudessaan mddrdttynd vaaliavustajana.
Tuolloin ei tullut mieleenikdtin, ettd jossakin eldmdni
vaiheessa tulisin olemaan tella paikalla. Mutta Jumalan tiet ovat tutkimattomat. Pelolla ja vavistuksella
olen tdssd sisarten edessd, jotka ovat kilvoitelleet
luostarissamme viisikymmentdkin vuotta niin pal"toina
kuin hyvindkin aikoina uskollisesti pitflen eldvdn6
mielessddn lupaukset, jotka he antoivat omassa nunksivi

h ki m

isessii

dn

.I99S

lgumenian on opetettava ndyryytt#i ja kestdvyytta
omalla esimerkill55n. Apostoli Paavali sanoo: "Kaikille
mind olen ollut kaikkea pelastaakseni edes muutamia"
(1 Kor. 9:22).

Korkeasti pyhitetyt esi paimenet,
rakkaat ystdv0t Kristu ksessa

na

26.7

lgumenian tulee tuntea rajatonta rakkautta hengellisid
lapsiaan kohtaan. Pyhittrijei Serafim Sarovilainen on
hyvd esimerkki tdstd: jokainen, joka lahti hdnen luotaan, oli tdytetty ilolla, lohdutuksella ja syddmen pehmeydelld. Minun iloni, hdn sanoi aina. lgumenian syddmeen on tunkeuduttava tietoisuus siitd, ettd hdn ei
toteuta omaa tahtoaan vaan Jumalan."
Miten velvoittavia sanoja niimii ovatkaan. Kyseessd ei
ole siis tavanomainen jonkun tycipaikan johtaminen.
olen saanut ottaa vastaan monia onnen- ja siunauksen toivotuksia ja useissa tervehdyksissd on ollut rohkaisevaa tekstid. OIen kiitollinen kaikista saamistani
ajatuksista. Muun muassa tdllaisia lauseita on tullut:

.

Ulkopuoliset eivdt ehkd aina tiedH, mitH kaikkea luostarin igumenialta odotetaan. Tuon tdssd esille muutaman ajatuksen erddn piispa Palladiuksen saarnasta
vastavihitylle igumenia Rufinalle vuodelta 191 1

r

:

Ei Jeesus vaadi meiltd mitiidn, mihin hdn ei anna
voimia.

"lgumenian harteille uskotaan vastuu Iuostarin asukkaiden sielujen pelastamisesta. Koska maailma innokkaasti vahtii luostariasukkaiden jokaista askelta,
on oltava arvostelukykyEi ja tarkkandkdisyytta. Sisarille
ei tule antaa sellaista kuuliaisuustydtet )a sddntdd, joka
on vaikea toteuttaa. Kuuliaisuustehtdvdsddnn6n on
oltava toteutettavissa vain silloin voi vaatia sen horjumatonta tdyttdmistd. Sisaria on kasvatettava hengellisesti niin, ettd he vapaaehtoisesti kiiruhtavat Herran temppeliin ja saavat sieltd rauhaa ja lohdutusta

r

Jumala kysyy: Tahdotko pukeutua, vaatteet ovat
minun. Tahdotko syodii, mind annan ravinnon.
Tahdotko matkustaa, tie on minun. Mind olen isdsi, veljesi, perheesi, ruokasi, pukusi, juuresi, perustuksesi: mind olen kaikki, mitd toivot. Sinulta ei
puutu mitddn. Ndin sanoo pyhe Johannes Krysostomos.

r

sieluillensa.

ja sielua koskettavaa. Sen ei
tulisi tuoda mielihyvdd yksin vain korvalle, vaan sen
Laulun tulee olla ylevdd

sisdllon tulisi upota rukoilijain sieluun. Myos lukemisen

Jokainen pdivd on kuin eletty eldmd pienoiskoossa. olet yrittdnyt parhaasi ja virheitdkin on tullut
tehty5. HWiiksy ne opettajanasi. Pyydii ja anna
anteeksi - myds itsellesi.

Syddmestdni kiitdn teitd kaikkia, ettd olette tulleet tdnne rukoilemaan kanssani Jumalalta siunausta. Luostarimme sisaria pyyddn rakkaudella peittdmddn virheeni
ja puutteeni. Haluan pddttdd tdmd erddn onnittelUan
kirkkoveisusta ottamaan rukoukseen

tulisi olla kirkossa samalla tavalla ylevdd, selvdd ja

ymmdrrettdvfrd. Lukemisen on tapahduttava ilman kiirettd, ajatuksella ja tietoisena siitd, ettd se on tarkoitettu Jumalan kuultavaksi.

:

Jotta luostarissa sdilyisi hyvd jarjestys, igumenian itsensd on noudatettava kaikkia luostarin sddntojii ja
mddrdyksid. Hanen on syddmeltddn sekd sielultaan
oltava yhtd sisarten kanssa. Silloin sisaret ovat kuuliaisia hdnelle omantuntonsa vuoksi eivdtkd pelosta.

"He rra, viisauteen ohjaaja, ymmdrryksen antaja,
taitamattomain opettaj a ja k6yhien turu?, vahvista,
tee ymmdrttviiseksi minun sydimeni. Sitrt, lsdn
Sana, anna minulle opin sanoja."

lgumenian tulee alati pittiti mielessdHn se, ettd jokaisesta sielusta hdnen on annettava vastaus Jumalalle.

igumenia Marina
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LINTULAN LUOSTARIN KIRKON 25.VUOTISJUHLA 25.1 0.1998

"JOS HERRA EI HUONETTA RAKENNA
NIIN SEN RAKENTAJAT TURHAAN VAIVAA NATNVAT"
kesti 20 vuotta ja vield seitsemdn vuotta kauemmin jouduttiin odottamaan tdmdn kirkon valmistumista. Rukous ja pyhien sakramenttien toimittaminen eivdt Lintulan luostariseurakunnassa toki
lakanneet, vaan vdliaikaisissa jumalanpalvelutiloissa, asuinrakennusten saleissa, toimien luostari sdilytti jumalanpalvelusperinteensd katkeamattomana. Jumalan tahto vain oli, ettd tdmd
temppeli valmistui vasta vuonna 1973, yli 30
vuotta siitd, kun Kivennavan luostarin Pyhdn
Kolminaisuuden kirkossa toimitettiin viimeinen
palvelus. Siita kirkosta on sodan tuhojen jdlkeen

Ndmi psalmin sanat kuvastavat hyvin sitd pitkdd
odotuksen aikaa, joka Lintulan luostarilla oli tamdn kirkon saamisessa. Karlalan Kivennavalta
sodan vuoksi evakuoitunut sisaristo toimitti rippiisdnsd pappismunkki lllirikin kanssa tiettdvdsti
viimeisen palveluksen silloisessa Lintulan Pyhdn
Kolminaisuuden kirkossa 11. Iokakuuta 1939.
Seuraavana pdivdnd on kirkkokalenterissa Jumalandidin Jerusalemin ikonin vuosipdivd. Tamdn ikonin otti kirkosta mukaansa kalustonhoitaja nunna Nina. Ndin Jumalandidin suojelus on
ollut sisariston erityisten anomusten kohteena
koko siirtolaisuusajan ja jatkuu taalld edelleen.

, johon luostarin 100995
kiinnitettiin muistolaatta
vuotisjuhlavuonna 1
nykyisen luostarin )a Lintulan Luostarin Ystdvien

jaljella osa

Evakkotaipaleelle ldhtenyt sisaristo joutui asumaan neljdssi vdliaikaisessa paikassa ennen
Palokkiin, Koskijdrven hoviin sijoittumistaan.
Asumista sahan vanhassa paarakennuksessa

kivijalkaa

yhdistyksen toimesta.

"RAKKAUS EI oLE tvuxrciAN USKoNToKUNNAN
urci AATESUUNNAN YKSITYISOMAISUUTTA.
SEN OSOITTAMINEN TEOISSA KUULUU KAIKILLE."
Nailla sanoilla vetosivat vuonna 1971 tdmdn
luostarin ystdvdt koko Suomen kansaan kdynnistdessddn yleisen rahankerdyksen uuden kirkon saamiseksi Palokin Lintulaan. Luostarit eivdt
saaneet 1950-luvulla valtion jrilleenrakennusmddrdrahoja eikd ortodoksinen kirkkokuntakaan
voinut kdytdnn6ssd silloin jarjestdd riittdvdd rahoitusta useista my6nteisistd kokouspddt6ksistd
huolimatta. Tarvittiin paljon luostarin ystdvien ja
sisariston rukousta ja kdrsivdllisyyttd taloudellisesti niukan ajan kestdmisessd.

asuntola. Suunnitelmiin kuului kylla alusta alkaen
kirkko, mutta sen rakentamista siirrettiin.
1970-luvun alkuvuosina sekd Lintulan Luostarin
ystdvien yhdistys ettd ortodoksisen kirkkokunnan
johto kerdsivdt rahaa tdmdn temppelin rakentamiseen. Rahaa kertyikin, mutta ei riittdvdsti. Ratkaiseva apu saatiin srlloin valtion budjetista, yli

puolet kustannuksista. Ndin vilillisesti

koko
osallistunut tdmdn kirkon ra-

Suomen kansa on
kentamiseen. Kirkon peruskiven muuraustilaisuudessa silloinen arkkipiispa Paavali totesikin,
ettd uusi kirkko, joka edeltdjinsd tavoin pyhitetddn Pyhdlle Kolminaisuudelle, mutta my6s Jumalandidin suojelukselle, olkoon omistettu erikoisesti rukoukselle Suomen kansan puolesta. Tata
tehtdvdd on Lintulan kirkossa nyt toteutettu 25
vuotta.

Luostarin taloudellinen tukeminen aloitettiin yksityisten henkilOiden toimesta aivan kuin vanhassa Lintulassakin. 1960-luvulla tuli kirkkokuntakin
arkkipiispa Paavalin johdolla mukaan Lintulan aineelliseen tukemiseen. Kiireellisimmdksi rakennuskohteeksi valittiin kuitenkin ensin sisariston

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
6

JASENTIEDOTE 211998

,,JOKAINEN JUMALALTATULEVA
LAHJA ON MYOS TEHTAVA."
Kirkon vihkiaistilaisuudessa lokakuussa 1gT3
metropoliitta, nykyisin arkkipiispa, Johannes, sEnoi puheessaan: "Tamd temppeli on rahja ylhaafta. Jokainen lahja on kuitenkin my6s tehtdvd.
Jumala on antanut meille rukoukselle pyhitetyn
huoneen. Koemme sen Jumalan tekona, Jumalan rakkautena kirkkoamme kohtaan. Tdmd
temppeli on armoa meille, ettd olisi rukouksen
paikka ja pyhien palvelusten paikka. Tamdn
temppelin paras koristus ja kaunistus on eldvd
seurakunta."

juhla-aikoina kdvi vierailevia pappeja joko Uudesta Valamosta tai seurakunnista. Monien joukosta mainittakoon Vladimir Tsvetkov ja Nikolai
Hodju. Myos Iaulajia vieraili sisariston apuna,
mm. Pertti Rantala (mydh. piispa Aleksi). Tdnd
aikana alettiin jumalanpalveluksissa kdyttdd yha
enemmdn suomen kieltd kirkkoslaavin ohella.
Suomenkielisten palvelusten sddnnollinen toimittaminen alkoi kuitenkin vasta vuonna 1981,
kun Lintula sai toisen vakituisen pappinsa Valamosta, isd Hermanin, jolle arkkipiispa Johannes
antoi arkkimandriitan arvon Lintulan 100vuotisjuhjavuotena 1995. Arkkipiispa Paavalin

Kuluneiden 25 vuoden aikana Lintulan luostariyhteiso on pysynyt kooltaan suurin piirtein samana, sisaristoa on ollut 10 tai vdhdn enemmdn.
Luostaria johti kirkon rakentamisen aikana igumenia Mikaela, mutta jo vuoden kuluttua kirkon
valmistumisesta hdnen seuraajakseen vatittiin
igumenia Antonina, joka toimi my6s kirkossa
laulajana kauniilla bassoddnellddn. Hdn oli viirneinen slaavinkielelld laulaneista vanhan Lintulan nunnista. Vield tdmdn kirkon toiminnan alkuvuosina 1970-luvulla hdnen kanssaan lauloivat
nunna Augusta ja skeemanunna Serafima, joka
toimi sen lisdksi lukijana.

ohjauksessa myds jumalanpalveluskdytdnt6d
supistettiin jonkin verran niin, ettd mahdollisimman moni ty6tehtdvien ohella saattoi osallistua
palveluksiin.

Myos nykyinen eiti Serafima oli lukijana jo slaavinkieliselld kaudella. Hdnen pidtehtdvdnsd tdssi kirkossa on kuitenkin ollut ldhes koko sen
olemassaolon ajan ponomarina ja kalustonhoitajana toimiminen. Ennen hdntd oli ponomarina
aiti Eugenia, joka tunsi kaikki jumalanpalvelussidnn6t, silld hdn oli ollut luostarissa melkein koko ikinsd. Kirkonkellojen soittajana on aiti Serafima ollut jo alapihalla olevassa vanhassa kellotapulissa. Tdmdn kirkon kellotapulin seitsemdlld
kellollakin on kullakin oma historiansa. yksi on
saanut sodassa halkeaman ja se kuuluu sen aanessii kovaa soitettaessa. Toinen taas on Koskijarven hovin entinen vellikello.

Kun aiti Pelagia vuonna 1978, 20 vuotta sitten,
tuli luostariin, tuli hdnestd ensimmdinen vakituinen suomenkielinen laulaja. Hdnen kanssaan
toimi usein lukijana aiti Varvara, joka oli saanut

opetuksen tehtdvddn jo igumenia Antoninalta.
Myos aiti Taisia on toiminut lukijan a ja ponomarina. Nykyinen igumenia Marina on ensimmdinen
suomenkielinen kanttori. Hdn toimi ennen luostariin tuloaan pitkddn kirkkokuorossa. Kuorolaisina
hdnelld ovat olleet aiti Pelagian lisdksi aidit Mikaela ja Anastasia. Lukijoina ovat yli kymmenen
vuodan ajan toimineet aidit Johanna )a Mikaela
sekd viime vuosina sisaret Kristiina ja Eeva.

Timdn kirkon ensimmdinen pappi oli

pappismunkki Savva Valamosta. Hdn toimitti taalla ensimmdisen liturgian kesdkuussa 1gT3 jo ennen
virallisia vihkidisid. Hdn joutui kuitenkin sairauden
vuoksi luopumaan tehtdvdstd ja palaamaan Uuteen valamoon parin vuoden kuluttua. Sen jalkeen viiden vuoden ajan Lintula oli ilman vakituista pappia. Sisaristo toimitti maallikkopalveluksia arkisin. Vain viikonloppuisin sekd paasto- ja
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vaikka isd esipaimen Johanneksen sanojen mukaan kirkon paras kaunistus on el6vd seurakunta, on ortodoksisessa temppelissd oma tdrked
tehtdvdnsd myds ikoneilla, kirkkotekstiileilld ja
muilla pyhilla esineilla. Tata kirkkoa varten tilattiin
Petros Sasakilta ikonostaasin ja alttariseindn
ikonit. Ndin luostari sai arvokkaat, valoisat ja rukoukseen ylentdvdt pyhdt kuvat. Vuosien mittaan
on lahjoituksena saatu paljon muitakin ikoneja
niin yksityisifta kuin eri yhteisoiltakin. Osa iko-

nes Kronstadtilaisen kiyttdm6 epitrakiili hdntd
esittdvdn ikonin alla.
Kirkkopukuvarasto on 25:ssd vuodessa kasvanut
monipuoliseksi; kirkkotekstiilejd on vuoden jumalanpalvelukierron kaikkiin aikoihin sopivia.
Monet kddet ovat kutoneet, ommelleet ja kirjoneet, monta rukousta on luostariasukkaidenkin
puolesta niitd tehdessd kannettu. Ndmd kaikki
lahjat muistuttavat meitd siitd, ettd vuorovaikutus
luostariasukkaiden ja maailmassa eldvien luostarin ystdvien vdlilld on aina molemminpuolista.

neista sisdltdd pyhdinjddnnoksid.

Omassa analogissaan on luostarin perustamisvaiheessa Kivennavalla vierailleen pyhdn Johan-

,,ILON ALLA JA MURHEEN ALLA
SYTYTITUUNTT-.,iN KYNTTU,AN
VE RTAUS KUVANA RAKKAUT E MM E PARHAI MPAMM E JA HE RKIMMAN.
"
Nain alkaa Vaeltajan laulukirjan laulu numero 76,

toimintana kun se tehdddn rukouksella ja pyhdn
Kolminaisuuden kunniaksi.

joka on monille pyhiinvaeltajille tuttu, vorsinkin
kartalaisille ortodokseille, joilla on Lintulan sisariston kanssa yhteisend kokemuksena pakkomuutto pois Karjalasta ja asettuminen kokonaan

Kynttildtehdas toimi kirkon alla noin 15 vuotta.
Tila osoittautui kuitenkin liian pieneksi ja sieltd
kuului koneen jyske kirkkosaliin. Tehdas siirrettiinkin aikanaan uuteen rakennukseeh, jossa
tuohusten tuotanto jatkuu edelleen rukouksen ilmapiirissd. Tuohuksia kdytetddn nykyisin ortodoksisten temppeleiden lisdksi my6s luterilaisissa
kirkoissa ja monissa kodeissa. Tuohustulia sytyttiessdmme muistakaamme toisiamme ja my6s
edesmenneitd tdssd kirkossa palvelleita ja rukoilleita ja sitd eri tavoin tukeneita. Ndin kohotkoon yhteinen rukouksemme Pyhdn Kolminaisuuden puoleen.

uudenlaisiin olosuhteisiin. Lintulan yhteisdn suomalaistuminen on ndihin aikoihin asti tarkoittanut

kdytdnndssd paljolti samaa

kuin

"karyalais-

tuminen". Monien sisarten sekd molempien pappien sukujuuret ovat Karyalassa Niin on aiti
Varvarallakin, jonka SO-vuotista luostarikilvoittelua my6s tdnddn kunnioitamme
Mainitsemani laulu kirkkokynttil6istd sopii erityi-

sen hyvtn sekd aiti Varvaraan ettd

Lintulaan.

Luostarin suomalaistumisessa on ollut tdrkedssd
asemassa Suomen ortodoksisen kirkkokunnan
kynttildtehdas, joka on sijoitettuna tdnne ja turvaa
sisariston taloudellisen toimeentulon. Tdmdn kirkon rakennusvaiheessa tehtiin kirkkosalin atte
huone varta vasten kynttildtehtaalle. Aiti Varvaralle annettiin vastuu kynttildtuotannosta, jossa
tehtdvdssd hdn monien muiden kuuliaisuustehtaviens6 ohella edelleen on. Ortodoksisten seurakuntien kynttilatilausten tdyttdminen ajallaan
merkitsi sitd, ettd tehtaan oli toimittava varhaisesta aamusta iltaan asti. Aiti Varvaran kohdalla
ndkyy se Lintulan Iuostaritradition piirre, ettd jumalanpalvelusten toimittamisen Iisdksi my6s
muiden t6iden tekemistd pidetddn uskonnollisena

koonnut sisar Eeva
LAHTEET

"Lintulan kirkko haryakorkeudessa", Aamun Koitto
24t1972

"Kirkko Lintulan luostarille", Aamun Koitto 1 l1gr1

"Lintulan luostarikirkko vihittiin", Warkauden

Iehti

30.1 0.1 973

Laulu no 76, Vaeltajan laulukirja

Aiti Varvaran haastattel u 24.1 0.1 gg8
Aiti serafiman tiedonannot 21 .1 0.1 998 ja
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LINTULAN PYHAN KOLMINAISUUDEN KIRKON
.. PERUSKORJAUKSEN
TAMANHETKINEN TILANNE
Rakennustoimikunnan kokouksessa 10.1 1 .199g sovittiin seuraava aikataulu:
. 20.11.1998 mennesse piirustukset valmistuvat
. Marraskuun lopussa valmistuvat LVI-suunnitelmat
. 31.11. kustannusaryio ja tydselitykset valmiit
. Viikolla 49 laskelmien hyvdksyminen taitarkennus

'

" "'j "'' l,ffifjl',, T:[:'ffi ff ;:TIi,l, 3'' "'
. Tammikuun alussatarjouspyynnrit

.
.

Tammikuunloppuun mennessii urakkatarjoukset
Helmikuun puolivdlissd tehddiin urakkasopimukset
Maaliskuun alku: varsinainen ty6 alkaa ja kestdd neljd kuukautta
Viikolla 25 (Juhannukseksi) ty6 on valmis
Elokuussa kirkon uudelleen vihkiminen

.

.

lgumenia Marina ja igumeni arkkimandriitta Sergei

rAsrruTtEDorE 2t1998

KESASTA SYKSYYN LINTULASSA
Sateinen kesi

Kesi 1998 oli

runsassateinen, toukokuusta elokuuhun
oli vain 35 sateetonta pdivdd.
Ndin kertoo pellollamme oleva sademittari, jonka tiedot
vdlitetddn taalta kuukausittain
I lmatieteen Iaitokselle tilastoja
varten. Viileyden ja sateen
vuoksi kaikki kasvu oli my6hdssd, mutta kesdn mittaan
vehreys luonnossa lisddntyi ja
lisddntyi. Kukkivia kasvejakin
on riittdnyt aina lokakuulle
asti, jolloin vasta ensimmdiset
varsinaiset pakkasy6t tul ivat.

Ystivien talkoopiivd
Kesdkauden alkamisen merk-

kini on

Lintulassa pitkidn

ollut kesdkuun

alkupuolella

jarlestettdvd Lintulan Luostarin Ystdvien yhdistyksen tal-

koopdivd, jolloin istutetaan
taimia kasvimaalle, pestddn

ja tyhjennetddn lampaiden karsinat. Lampaat
mattoja

pddstettiin sitd ennen kesdlaitumelle ja ankat kannettiin
lampeen, jossa ne viikon ajan
kylpivdt ennen kuin aloittivat

Uusi ?iiti igumenia

Tdrkein kesdn tapahtumista
oli uuden igumenian valinta ja
virkaanasettaminen. Johtajan
tehtdvid jo yli kahdeksan
vuotta hoitanut diti Marina valittiin uudeksi igumeniaksi ja
26. heindkuuta arkkipiispa
Johannes siunasi hdnet virkaan. Luostari sai ndin ensimmdisen tdysin suomalaisen johtajan. lgumenia Marina on toiminut pitkddn my6s
luostarin kuoronjohtajana.
Siindkin tehtdvdssd hdn on
ensimmdinen suomalainen
nunna. Aiti Pelagia kyllakin jo
ennen hdntd vastasi suomenkielisestd kirkkolaulusta useamman vuoden ajan. Ei ihme,
ettd jotkut ovat puhuneet

historian Iehden

kaantymrluostarissa
vanhan Lintulan viimeisen
nunnan, igumenia Antoninan
kuoleman jdlkeen. Uusi aiti
igumenia on kuitenkin puheissaan korostanut, ettd
luostarieldmd perustuu edelleen entiselle pohjalle.

sestd Lintulan

Hautausmaa-alue sai osakseen ihailevia ja kiittdvid lausuntoja kauneudellaan. Tdstd

saa pddosan

ylipuutarhuri
Veikko Walldenin johtaman
ryhmdn aherrus.

Ristisaatto Uudesta Valamosta

Jumalandidin siunaus tuli
Lintulan osaksi myos silld tavoin, ettd Uudesta Valamosta
tehtiin jalleen ristisaatto Lintulaan Konevitsalaisen Jumalandidin ikonin vuosijuhlana 12. heindkuuta. Ristisaatto on ollut joitakin vuosia
keskeytyksissd, mutta nyt se
taas jdrjestettiin igumeni Sergein toimesta. Talla kertaa
ristisaatto kulki mennen tullen
Sergei-laivalla, mikd tekee
mahdolliseksi kaikenikaisten
vaeltajien
osallistumisen.

Muuten niin sateinen kesd
ndytti paremman puolensa
juuri ristisaattopdivdnd )a
igumenian virkaanasettajaisissa.

lgumenia Antoninan muisto

Vilkas matkailukesd

Edesmenneen igumenia An-

Matkailun kannalta kesd oli
vilkasta aikaa. Sateinen sdd
yleensdkin on suosinut luostarimatkailua, ?utolla matkustavaa sade ei haittaa. Kesdn tapahtumat Lintulassa

munimisen.

toninan haudalla

Lintulan
hautausmaalla pidettiin kesin
mittaan useita muistotilaisuuksia. Monet vierailijat, niin
papit kuin maallikotkin, kdvivdt muistelemassa pitkdaikaista matushkaa. Sisariston
jokailtaisten iltarukousten jalkeen siirryttiin hautausmaan
tsasounasta igumenia Antoninan haudalle, jossa laulettiin "lloitse Jumalanditi"
hdneenhdn matushka Antoni-

na on aina turvautunut )a

opetti meitdkin turvautumaan.

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVNT RY
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Iienevdt my6s vaikuttaneet

vierailijoiden mddrddn. Kahvio juhli 30-vuotista toimintaansa jarjestdmalla kdspaikkandyttelyn

,

johon luostarin

joensuulaisten ystdvdnaisten
maanantaikerho toi taidokkaita t6itddn ndytteille. Matkamuistomyymdldssdkin oli

enndtysvilkas

kesd sekd

-tAsENTtEDorE zt1998

myynnin ettd kdvij6iden suhteen. llolla aiti igumenia Marina otti vastaan monien luostarin ystdvien lahjoittamat kasity6t, jotka hyvin tdydentdvdt
myytdvien tuotteiden valikoimaa.

kesit6issi

I

I

lampaiden,

talven varalla. "Miikkulan Mu-

Talkoolais ia
*.,

vihredd lehted

vuohien ja kanojen iloksi.
Varsinainen sato oli melko
pieni, mutta kylld siitd riitti
mm. porkkanoita, sipuleja,
kaaleja ja papuja sdildttdvdksi

Monet talkoolaiset avustivat
jdlleen sisaristoa niin matkamuistomyymdldssd kuin puutarhass?, kasvimaalla, heinatoissd

ja

metsdn-

raivauksessa sekd polttopuiden pilkkomisessa. Joensuu-

laiset "Miikkulan

Musikat"

ovat kdyneet useampaan

kertaan. MyOs keittidlld la

kahviolla on ollut kesdapulaisia. Monet kiitokset kaikille!

Ukkosvaurio kynttilatehtaassa

sikoiden" rakentamasta uu-

desta kasvilavasta

saatiin
kurkkua. Omaa parsa- ja ruusukaalia ja tomaattia oli kurkun lisdksi p6yddssd taryolla
runsaasti. Perunakin riittdnee
talven yli. Herukkasadon
niukkuutta tdydennettiin pihlajanmarjoilla, joista aiti Mikaela keitti hyvdd mehua. Luonnon antimista paras sato tuli
metsdn sienistd, joita talkoolainen Eeva sdi16i moneen
purkkiin. lsd Hermanin syyssaalis muikkuvesiltd on my6s
ollut runsas.

Kesdn sddhdn kuuluivat my6s

Syksyn merkkejii

Kesdkauden

p;idttymisen
merkkejd ovat aiti Varvara,
aiti Elisabet )a talkoolainen
Tuija lahipelloilla lampaita
paimentamassa. Oiden kylmetessd lampaat ajettiin navettaan uusille oljille keritsemistd odottamaan ja pian sinne kannettiin Iuostarin lammesta myds kahdeksan ankkaa. Pellolla asustanut kurkiperhe on muuttanut ja joutsenet kokoontuvat lahivesilld
eteldnmatkaa varten.

Kirjallisia t6itii
Talvikaudella on aikaa tehdd
kdsit6iden lisdksi myos kirjallisia toita. Kuluneena kesdnd
julkaistiin sisar Kristiinan
kddntdmd kertomus pyhdn
Ksenia Pietarilaisen ihmeesta. Sen lisdksi hdnelld on tyon

alla pyhdn Johannes Kronstadtilaisen eldmdnkerta ve-

ukkoset. Kesdkuun 12. paivdnd, joka on pyhdn Arseni
Konevitsalaisen muistopdivd,
ollut raju ukkoskuuro rikkoi
Lintulan kynttildtehtaan ilmastointilaitteiston. Kymmenen vuotta toimineen uuden
tehdasrakennuksen koneet
ovat niin ainutlaatuiset, ettd
sopivia varaosia ei lOytynyt.
OIi turvauduttava kokonaan
uuteen jdrjestelmdan, mikd
kivi kalliiksi. Nyt tata kir.loitettaessa on lokakuun puolivdli ja kynttildtehdas on jalleen kunnossa ja kdynnissd.
Koneen jyske kuuluu pihapiiriin, jossa syksyn lehtid hara-

nEijdstd suomeksi.

Kesdn aikana on yhteisvoimin
tyostetty my6s Lintulan 100vuotishistoriateoksen artik-

keleita

ja kuvitusta. Teos il-

mestynee syksyn aikana.

Muistot kokosi sisar Eeva

voidaan pois lumen edelta.

Kesin satoa
Kasvimaa odottaa kyntdmista, vain muutama persilja on
jdtetty uhmaamaan y6pakkasia. Puutarha tuotti tdnd
vuonna pddasiassa paljon
LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT NY
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LITURGINEN VALO JA SEN SYMBOLIIKKA KIRKON ELAMASSA
Kynttiloiden ja lampukoiden kayttd kirkossa juontaa
kauas menneisyyteen. Mooseksen saama kdsky tehde seitsenhaarainen kultainen lamppu kuuluu ensimmdisiin mddrdyksiin keyttae valoa jumalanpalveluk-

opettaja Tertullianus ei siksi, ettii niiden valo ajaa
pois y6n pimeyden, sillii liturgia toimitetaan auringon
nousun valaisemana aamunhetkend, vaan siksi, ettd
ymm6rtdisimme niiden vdlityksell5 Kristuksen iankaikkiseksi valoksi, joka johdattaa meiddt synnin synkey-

sessa (2. Moos.25: 31 -37).

destd pelastuksen kirkkauteen.

Kun Jerusalemin temppelin pihalla toimitettiin pdivittdinen aamu-uhri, esipappi valmisteli temppelissd
lampun kuntoon tulevaa iltaa ja yotd varten rukoillen
tdydellisen hiljaisuuden vallitessa. Uhritoimituksen jelkeen sytytettiin seitsenhaaraisen kynttelik6n kynttiloihin tuli palamaan liipi yon. Palavat kynttildt symbolisoivat Jumalan johdatusta. Kuningas Daavid huudahtaa: Sind Herra olet minun valona (2 Kuningasten
kirja 22:29) ja Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee
askeleeni, se on valo minun matkallani (Ps. 119: 105).

Toisen vuosisadan lopulla Jerusalemin Pyhdn Haudan
kirkossa tapahtui ihme, joka osaltaan kertoo valon tdrkeydestd liturgisessa eldmdssd: Pddsidisen aattona

kirkosta ei lciytynyt 6ljya lampukoihin, niinpa piispa
Narkis kehotti kaatamaan lampukoihin kaivovettd - ja
ne paloivat kirkkaasti aivan kuin niissd olisi ollut hyvdd
puhdasta oljya.

Vainojen piiiityttyd noustiin maan alta toimittamaan
pyhi#i jumalanpalveluksia. Kynttildiden kdyt6n traditio
on sdilynyt aina tdhdn pdiv55n saakka: yksikddn palvelus tai toimitus ei tapahdu ilman eldvdfl liekki6.

Temppelistd valon kdytt6 levisi myohemmin Vanhan
Liiton uskovaisten koteihin sapatti-illan ja muiden juhlien, erityisesti Pddsidisen vieton yhteyteen. Perustellusti voimme olettaa, ett5 Siionin yldsalissa (oka on
esikuva ortodoksiselle kirkkosalille) oli em. tradition

mukainen valaistus, kun Herra soi pfrdsidisaterian
ja mursi leivdn asettaen ndin

Vanhan Liiton aikana paloi ikuinen tuli Mooseksen lain
kirjan edessd muistuttaen, ettd Jumalan antama laki
valaisee ihmistd hdnen eldmdnsd taipaleella.

opetuslastensa kanssa
eukaristian.

Pyhiit apostolit sytyttiv#it kynttil6ita kokoontuessaan
julistamaan Jumalan sanaa ja murtamaan leip55.
Tdstd l0ytyy kiryallinen todiste Apostolien tekojen kirjasta 20:8. Se kertoo ylimmdstd huoneesta, jossa pa-

Uudessa Liitossa Jumalan laki on pyhdssd EvankeIiumissa. Niinpe Jerusalemin kirkossa otettiin kdyttd6n
tapa kantaa pyhissd saatoissa kynttildd Evankeliumin
edelki ja myos lukemisen ajaksi sytyttdd kynttildt kuvaamaan sitd, ettd Evankeliumin ilosanoma valaisee
jokaisen kuulijan.

loi monta lamppua.
Ensimmdisen vuosisadan kristittyjen jumalanpalveluksissa poltettiin aina kynttiloitd. Tdhdn pakottivat kriytdnn6n syyt. Koska kristittyjen vaino oli ankaraa, jouduttiin kokoontumaan oisin ja iltamydhdEin pimeissd
luolissa ja katakombeissa, joissa valaistus oli tarpeen.

Mydhemmin tapa otettiin kdytto6n muissakin paikallisissa kirkoissa. Kynttiloite sytytettiin myos marttyyrien
haudoille ja pyhien ikonien eteen kuvaamaan heiddn
otollisuuttaan pyhyyteen hyvien tekojen kautta. Hieronymus julistaa: Kaikissa lddn kirkoissa luettaessa
pyhtiti Evankeliumia kynttiloite ei sytytetd pimeyden
valaisemiseksi vaan merkiksi ilosta, joka tdytt66 meidet kuullessamme pyhdd llosanomaa. Lampukat ja

Toisena ja tdrkedmpdnd asiana oli kynttilciiden hengellinen tarkoitus. Koskaan meilld ei toimitettu jumalanpalvelusta ilman kynttildn valoa kertoo kirkon

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
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ikoneille, pyhtiinjddnndksille, pyhdlle Ristille ja pyhille
Evankeliumille on osoitettava kunnioitusta suitsuttamalla ja polttamalla kynttildita. Autuas Simon Tessa-

kynttildt kuvastavat iankaikkista valoa, somalla ne kuvaavat valoa, joka pyhittdd oikeudenmukaiset ihmiset,

opettaa Jerusalemin patriarkka Sofroni (7. vuosisa-

lonikialainen (1 5. vuosisadalta) kirjoittaa: "Me sytytdmme pyhien ikonien edessfl kynttildt heiddn hyvien
tekojensa vuoksi maailmassa."

dalta).

Seitsemdnnen ekumeenisen kirkolliskokouksen pyhdt
isdt muistuttavat, ettd ortodoksisessa kirkossa pyhille

xvrurrlorDEN, LAMpuKotDEN, xyrurllANJALKoJEN JA
VALAISTUKSEN SYMBOLIIKKA KIRKOSSA
Valo ortodoksisessa kirkossa kuvaa taivaallisen ja jumalallisen valon ldsndoloa ja varsinkin Kristusta maailman valkeutena. Hdn on Valkeus valkeudesta, iankaikkinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen maan

Kristuksen ettd Jumalansynnyttdjdn ikonien edessd
ikonostaasista. Ndin syntyy tdyteldinen hdmdryys,
mutta ei kuitenkaan tdydellinen pimeys: jumalallinen
valo loistaa pimeydessd.

pddlld.

ja sunnuntain palveluksissa kirkko on
valaistu runsaasti. Se kuvaa tdydellistd jumalallista
valoa, joka loistaa Jumalan valtakunnassa oleville.
Tdmd valaistus on hengellinen kajo taalla maan pddlJuhlapdivien

ULKOA TULEVA VALO JA SISAINEN VALO

le.

Vanhoissa bysanttilaisissa ja slaavilaisissa kirkoissa
on hyvin kapeat ikkunat, jotka antavat puolivalaistuksen kirkkosaliin kapean valokiilan - jopa kirkkaana

LAMPUKOIDEN JA KYNTTILOIDEN KAYTOIV

maanpddllistd eldmdd synnin taakan rasittamana, jossa yhtaalte paistaa uskon jumalallinen valo. Valo, joka
pimeydessd loistaa ja pimeys ei sitd voi Iannistaa...
Kapeat ikkunat symboloivat jumalallisen valon ldhtei-

kojen ihmisten tuomat hyv6ntahdon uhrilahjat. 15.
vuosisadalla eldnyt liturgisti autuas Simon Tessalonikan arkkipiispa selittdd: "Puhdas vaha kuvaa niiden ihmisten hengellistd puhtautta, jotka sen tuovat
kirkkoon. Se tuodaan merkkind halusta katumukseen,
halusta valmistaa sisimpdmme pehmedksi ja vastaanottavaksi vastapainona kovuudelle, otollisina palvelemaan Jumalaa." Niin kuin tyoteliaat mehildiset kerddvdt mettd monista kukista, vaha symboloi kiitosuhrin kantamista Jumalalle kaikilta luoduilta. VahakynttiI5n palaminen kuvaa myos maallisen ihmisen kddntymistd uusiin tekoihin toimien palavana ja ldmpoe
tdynne jumalallisessa rakkaudess a ja kiitollisuudessa.

MERKIryS
Palavat lampukat ja kynttildt ovat myds meiddn uhriIahjamme Jumalalle. Vaha ja oljy ovat olleet kautta ai-

pdivdnS. Ei siksi, ettd hdmdryys vatlitsisi kirkossa,
vaan siksi, ettd tdllainen valaistus kuvaa ihmisen

ta, jotka valaisevat synnin pimeyden ymperdivd5 ihmistd.

Vastaavaa kuvaa myos kirkon sisdinen valaistus. Sen
tarkoituksena ei ole valaista kirkkoa, vaan si116 on
myds hengellinen symbolinen tarkoitus.

Valaistusta kaiytetddn runsaasti silloinkin kun on peivdnvaloa. lltaisin toimitettavien palvelusten luonne on
katumuksellinen ja valaistus on vdhdistd. Kirkkosddnndt kehottavat, ettd vigilian heksapsalmin lukemisen

Otlykin kuvaa puhtautta ja totuutta ihmisessd htinen
kumartaessaan Jumalaa. Se on my6s merkki Jumalan

rakkaudesta ihmisi6 kohtaan. Se voitelee haavoja,

aikana valaistus sammutetaan kokonaan. Valoa on
vain kirkon keskell5, jossa lukija Iukee psalmia, sekd

joita synti sieluumme tekee.
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maallisen seurakunnan jdsenind. Taivaallinen seurakunta valaisee hengelliselld valollaan maanpddllistd
seurakuntaa synnin pimeydessd ja vahvistaa sen ru-

Jumalanpalveluksessa on hyvin keskeinen osa kynttil6ille ja lampukoilla. Niite pofietaan alttarissa pyhfln

pciyddn takana seitsenhaaraisessa kynttilSnjalassa
muistuttaen Vanhan Liiton tdyttymystd Uudessa Liitossa, korkea-istuimella, uhrip6yddllii ja ikonien edes-

kousta.

Valo ikonin edessd kuvaa, ettd Jumala on l6hestymdtdn valo syntisille. Katuvalle, Jumalan n6lkd6 n6kevdlle, se on ravitseva ja eldvoittdvS. Valo Kristuksen
ikonin edessd muistuttaa meille, ettd Hdn on ikuinen

sii.

Kirkkosalin puolella lampukat
melkein jokaista ikonia.

ja kynttil5t valaisevat

valo, joka valaisee ihmisen.

Saattokynttild kuvaa valoisaa Kristuksen opetusta ja
itse Kristusta - totista valkeutta totisesta valkeudesta.
Tdmd ajatus konkretisoituu Ennen Pyhitettyjen Lahjain
liturgiassa, jossa pappi siunaa kynttil6n ja suitsutusastian kanssa kansaa ja sanoo: Kristuksen valkeus

Neitsyt Marian ikonin edessd kohdalla valo muistuttaa,
ettd puhtahin Aiti kantoi kohdussaan ikuista Valoa.
Pyhien edessd valo kertoo, miten he luottivat ja uskoivat ikuiseen Valoon, kirkastuen itse tdstd valosta ja
opetuksillaan kirkastavat meiddtkin. Pyhfl Johannes
Kronstadtilainen sanoo: "Pyhien ikonit palavine lampukoineen ovat esimerkkind meille heiddn palavasta
halustaan Jumalan yhteyteen ja ndin valaisevat opettavaisesti koko maailmaan."

valaisee kaikkia.

Piispan kynttildt taas kuvaavat samaa kuin ristinmerkin tekevdn sormet: Jumalan kolminaisuutta ja Kristuksen kahta luontoa.

##$$##
AAAAAA
Diakonin kynttild, jota kannetaan suitsutuksen edelld,
kuvaa apostolien julistuksen tuomaa valoa, joka vaikuttaa niin, ettd kuulijat oppivat tuntemaan Kristuksen

Ympyrdn muotoon asetetut palavat kynttildt kynttildnjalassa muistuttavat rukoilijalle palavasta pensaasta,
jonka Mooses kohtaisi Siinain erdmaassa. Tamii kulumaton pensas kuvasi Neitsyt Marian neitsyyttd.

Kirkkosalin kupolista laskeutuu suuri panikadilokynttelikko ja sen ymparilld polikadilo-kynttelikot, joissa on joko 7 tai 12 kynttildd. Nimet ovat kreikkaa ja

Lampukat, kynttilat ja suitsutinastia palavilla hiililla varustettuna kuvaavat meille hengellistd tulta Pyhdd

tarkoittavat paljon oljya tai valoa. EdellS mainittujen Iisdksi on kirkkosalissa erilaisia kynttelikkoja. Niilla kaikilla on yhteinen symbolinen merkitys. Ne kuvaavat
kiitollisuutta hengellisest6 korkeudesta, joka loistaa

apostolien pddlle.

keskuudessaan Vapahtajana ja lohduttajana.

Henke6, joka tulisten kielten muodossa laskeutui

Hengellinen tuli polttaa synnintekojemme siteet ja valaisee syddmemme ja jdrkemme. Se sytyttdd meiss5
rakkauden liekin Jumalaan. Sytyttdessdmme tuohuksen ikonin eteen ilmaisemme halumme palavasti ra-

Jumalan sanan kautta koko maailmaan. Panikadilo
laskeutuessaan ylhddlt5 alas lukuisine valoldhteineen
muistuttaa taivaallisen kirkon jdsenten lSsndolosta
meiddn kanssamme. He ovat kirkastetut uskon valolla
ja palavalla rakkaudella Jumalaan. He laskeutuvat
korkeudesta meiddn keskuuteemme, jotka seisomme

kastaa Jumalaa.
isd Viktor
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Palauta lipuke kirjekuoressa osoitteeseen:

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
OSOITEREKISTERI
Anja Lindstr6m
Kartanonti e25 B 18
O44OO JARVENPAA

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY: N PALVELUKORTTI

tr

Haluan liittyd yhdistyksen jdseneksi. Kirjatkaa minut jdsenrekisteriin.

tr

Tilaan adresseja, joiden kannessa Jumalansynnyttdjdn Jerusalemilainen ikoni.
Adressin hinta on 50 mk/kplja hintaan lisiitiiiin toimituskulut.

_kappaletta, onnittelut

_kappaletta,

suruun

Olen maksanut Leonia-tilille 8000 17-1519804

jdsenmaksun/adressit

D

mk

Osoitteeni on muuttunut, uusi osoite alla

Nimi

Lahiosoite
Postiosolte
Puhelin

koti

tyO

Paivdys ja allekirjoitus

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY:N JASENMAKSUT
Jdsenmaksut ovat seuraavat:
henkildjiisenet: vuosijdsen 50 mk, ainaisjdsen 500 mk.
yhteisdjiisenet: vuosijdsen 200 mk, ainaisjdsen 750 mk.
Tilillepanokortissa on myos kohta mahdollista lahjoitusta varten. Jos maksat muulla kuin oheisella tilillepanokortilla, merkitse nimesija osoitteesi myos tilillepanokortin tiedostusosaan, jotta
tiedot viilittyviit maksun saajalle.

JOUKKOKIRJE
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LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
OSOITEREKISTERI
Anja Lindstrdm
Kartanonti e25 B 18
O44OO JARVENPAA

VALTAKUNNALLINEU TenAyS
LINTULAN LUOSTARIN KIRKON PERUSKORJAUKSEEN
(lt6-Suomen lddninhallitus, lupa OlK550)

Kerdystili:
Kerdysaika:

listoilla:

JdrjestiijEi:

LEONIA 800017-61667

1.10.1998-31.3.1999
1.11.1998

- 31j21998

Lintulan Luostarin Ystdiv€it ry

Kerdyksen kdytdnn6n jdrjestelyt:
(kerdysmateriaalin toimitukset, tilitykset yms)
Rahastonhoitaja Anja Lindstrdm
puh. 020 451 7570 (tyo), (09) 291 9298 (koti)
osoite: Kartanontie25B 18, O44OO JARVENPAA

