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LINTULAN LUOSTARI

Lintulan luostari on Suomen ja Pohjoismaiden ainoa ortodoksinen
nunnaluostari. Luostari aloitti toimintansa v. 1895 Karjalan kannaksella. Nykyiselld paikalla Heindveden kunnassa luostari on toiminut
vuodesta 1946.
Luostari tarjoaa seuraavia matkapalveluja 1.6. - 31.8.
(toukokuussa ja syyskuussa vain tilauksesta):

* Luostarin kirkko on auki pdiivittdiin klo 8 - 18.
* Esittely
ryhmille sopimuksen mukaan . Maksu 5,- /henkil6.
* Kahviopalvelut klo 10 - 18. Kotileivonnaisia.
Ryhmdvaraukset etukdteen, olkaa hWti.
* Majoituspalvelut: Vuodepaikkoja 25.
* Matkamuistomyymiili klo 9 - 18. Kdisitoitii, ikoneja, tuohuksia, villalankaa.
Yhteydet:
Valamo 15 km, Varkaus 60 km, Joensuu 80 km, Kuopio 85 km,
Heindvesi 37 km.
Tiedustelut ja varaukset:
LINTULAN LUOSTARI

Honkasalontie 3
79830 Palokki
Puhelin (017) 563 106 toimisto
(017) 563 225 kahvio
(017) 563 210
Fax (017) 563 121
Email : Iintulan. I uostari@ort.fi
OsuusPankki, Karvio 5UU7 -1204
Li ntulan luostarin lahjoitustili : Leonia 8000 1 9-1 383027
TERVETULOA!

Kristuksessa rakas Lintulan Luostarin Yst6vfr
Viimeisen vuoden

aikana
olemme saaneet kokea suurta
kiitollisuuden tunnetta ja ilon
tayftem66 aikaa Jumalan antaessa suotuisasti toteutua
rakkaan luostarin sydiimen,
sen pyhiin kirkon ulkoisen
uudistumisen.

Tdmdn maailman maine on
haiWdistd, se on alati muuttuvaa ja sisdlt66 hiivtiistystti

ja solvausta. Tan66n olemme
kiitoksen ja kunnioituksen
kohteena, huomenna kuu-

ja meitd panetellaan. Rikkaus taas on

lemme moitetta

katoavaista:

Luostarin Pyhe Kirkko julistaa
pyuudella ilmeelliitin
hryfta, joka luostarin eldmdssd vaikuttaa ja sitd rakkautta,
joka tdmdn luostarin ystdvien
joukossa vallitsee !uostaria

siti

kohtaan. Kiiynti luostarissa
kylviiti meidin sisimpeamme

pyhffiti,

su

rauhaa

ja

turvalli-

utta.

Rauhaa t6mdn ajan ihminen
tarvitsee vaeltaessaan nykyisessd kiivastahtisessa el6mdnrytmissd, jonka h6n on itse saanut aikaan. Rauhaa ihminen etsii monista erilaisista
vaihtoehdoista ja erilaisista

liihteistd. Kuitenkin maailmasta rauhaa on vaikeata
6ytaa, sil16 vain Jumalassa
ldydiimme rauhan ja se on

se

synnyttiiii
pahansuopaikateutta
suutta ja saattaa ihmisen pelon valtaan.

ja

Nautinnonhalun tyydyttdminen ylenpalttisilla huvituksilla,
ylensydmiselld ja juomisella,
saa ihmisen kadottamaan rukoilemisen kpryn ja ndin hdn
Ioitontuu pois Jumalayhteydest6. Sy6ksyminen lihallisten
himojen paulaan ei my6sk66n
tuo meille sisiistd rauhaa eikii
qnfi) /iiisffiii. Lihallinen rakkaus ei ole aitoa rakkautta, se
on tdynnd valheellisuutta ja
teeskentelyd, joka saa aikaan

huonon omantunnon.

Sistiisen rauhan

ihminen
kohtaa Jumalassa. Htin antaa
Pyhtin Hengen armosta meille

hiljaisuuden, ikuisen levon,
ilon, riemuo, kuolemattomuuden ja pelottomuuden sen
rauhan, jota sisimpamme et-

sii.

Uskon, ettd juuri luostari rauhallisen eldmdn ja rukouksen
paikkana on se liihde, josta
voimme ammentaa tdllaista
rauhaa. Se ei kosketa ainoastaan sielld kilvoittelevia
vaan jokaista, vaikkapa hetkeksi sinne poikkeavaa.

Suuri kiitos Jumalalle, ettd
mei116 on luostarit, joista

ammennamme voimaa sisdisen heikkoutemme vahvistukseksi.

Se

kestdd sen ajan kuin himot ja
halut sitd vaativat.

rauha ikuinen.

Etsiessdmme rauhaa yksistddn maailmasta ja maallistu-

neesta eldmdstd me kohtaamme pettymyksen. Loyd6mmeko rauhan ja levon

sielullemme ajallisesta kunniasta, rikkaudesta, h?utinnoista vaiko lihallisten himojen tfydyftamisesffi? Piiinvastoin, eivdtko ne juuri synnyta ihmisissi sielun tuskaa
ja levottomuutta.
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isd Viktor

ON AIHETTA ILOON!
Lintulan Luostarin Ystdvdt ry:n jdrjestdmd
kerdys luostarin kirkon peruskorjauksen
osarahoittamiseksi onnistui yli odotusten.
Kerdys tuotti varoja 469.757,90 mk ja sen
puhdas tuotto oli 405.498,50 mk. Alkuperdinen tavoiteemme oli saada kokoon varoja 350.000,00 mk. Olemme antaneet
Ioppuselvityksen kerflysluvan my6ntdneelle lta-Suomen Iaaninhallitukselle
28.6.1999. Kerdyksen tuoton luovutti yhdistyksemme puheenjohtaja, rovasti Viktor Porokara Lintulan Iuostarille peruskorjausty6n harjannostaiaistilaisuudessa
21 .5.1999.

Lintulan Luostari Ystdvdt ry kiittaa ldmpimdsti jokaista, joka on tuntenut Lintulan
antanut
luostarin asian omakseen
osuutensa luostarin kirkon kunnostusty6n

ja

rahoittamiseen osallistumalla jairjestamf,dmme kerdykseen.

Teiddn kaikkien ansiosta luovutimme
luostarille kerdyksen tuottona noin

ja kiitollisena voimme my6s

todeta, ettfl yha edelleen on kerdykseen
tarkoitettuja lahjoituksia tullut joka kuukausi niin, ettd jailkituotto on lokakuun lopussa ldhes 44.000,00 mk. Ndmd varat
kuten my6s jdsentemme jdsenmaksun
kannon yhteydessd tekemdt lahjoitukset
olemme luovuttaneet ja tulemme kuluvan
vuoden osalta luovuttamaan luostarin peruskorjattuun kirkkoon tulevan ikonostaasin rahoittamiseen. lkonostaasin kustannusarvio on 145.000 mk.

lloisena

Kiitollisina Sinun suurista hyvistii teoistasr, joita meille olet tehnyt, me Sinun kelvottomat palvelijasi, oi Herra, kunnnioittaen ylistiimme Sinua. Me kiitiimme ia veisuilla ylistiimme Sinun laupeuttasi ia ndyrdn palvelijan rakkaudella Sinulle huudamme: Meiddn hyvdntekiiiimme, meiddn
Vapahtajamme, kunnia olkoon Sinulle.
Lintulan Luostarin Ystdvtlt ry
iohtokunta

405.500,00 mk, joka on vajaa kolmannes
raken n ushan kkeen kustann usarviosta !

rctimnrm rOSTIMERICT ILOI6I IA I{YODYKSI LINTUI-AAI{!
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Leikkaa Sinulle tulleista kitiekuorista ia
postikorteista postimerkit irti. Tai io"
raaskit, niin siistfl kuoret ia kortit ko'
konaisina. Kerf,i ne ia lihetfl keviieile
Lintulaan. Sielli ne iatkokflsitellflfln eli
siistitflfln, leikataan sopivan kokoiset
reunat ia pussitetaan. Nflit$i pikkuprls'
seia m)lfdflfln sitten kesflllfl matkamuis'

tomyymiilflssfl. Ulkomaiset matkailiiat
ostavat niitii mielellEiii. i" etenkin ioulumerkit ovat ky"yttyie. TEimEi pik'
kuvaiva Sinulta ia minrrlta on osaltaan anrttamassa Linttrlaa!
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IKONOSTAASIA ODOTELT v\N
puolet on jo maksettu ja loput hoidetaan
sitten, kun rakennelma on paikoillaan.

Lintulan Pyhdn Kolminaisuuden kirkon
peruskorjaus on lopuillaan. Palveluksia

on pidetty kirkossa jo

heindkuun 17
suurmarttyyri Marinan pdivdstd ldhtien.
Petros Sasakin maalaamat paaikonit olivat puhdistettavina Valamon Konservointilaitoksella ja ovat nyt kauniina ja loistavina paikoillaan. Ateenassa ikonostaasin

Kaikki Petros Sasakin ikonit tulevat
entisille paikoilleen. lkonimaalari Sasaki

,

sai kutsun pois tdstd eldmdstd suuren viikon tiistaina 30.3. ja moni ty6 jai kesken.
Olkoon hdnen muistonsa ikuinen. Hdnet

haudattiin toisena

pfldsidispdivdnd
omasta toivomuksestaan Lintulan hautausmaahan sen kolmantena vainajana.
Hautausmaan kaunistuksesta ja kunnostuksesta ovat kaksi kertaa vuodessa
huolehtineet riihimdkeldisen ylipuutarhuri
Veikko Waldenin talkoolaiset ja kesdisin
sielld ndhdddn jatkuva pyhiinvaeltajien ja
matkailijoiden virta.

puuleikkaukset ovat menossa.

Sisaristolla on takanaan monivaiheinen kevdt- ja kesdkausi. Helmikuun 15
pdivdna, ensimmdiselld paastoviikolla,
siirryimme pitdmddn jumalanpalveluksia
trapesaan ja Andreas Kreetalaisen katumuskanoni Iuettiin jo sielld. Pf,dsidispalvelukset toimitti K. P. arkkipiispa Johannes, mutta ristisaattoa kirkon ympdri emme voineet tehda. Toukokuun 5. pflivdnfl
oli taas kirkon muutto, talla kertaa hautausmaan tsasounaan. Sielld toimitettiin
palvelukset 16.7. asti, jolloin muutettiin

Meille sisarille matka oli samalla pyhiinvaellusmatka, silld ennfltimme kaiken
kiireen keskelld vierailla sisar Kristodulin
Iuostarissa Bytoumassa ja sisar Siluanin
luostarissa Kareassa, Ateenan esikaupungissa. Vaikuttava kokemus oli pddstd
Eginan saarelle kumartamaan pyhdn
Nektarioksen pyheiinjiiainn6ksid ja ndhdd
hdnen keljansa ja tavaransa, joita hdn oli
kaiyttiinyt. Tdmd pyha on eldnyt niin lahelld aikaamme, ettd on sdilynyt monenlaista hdnelle kuulunutta esineist6d.

takaisin peruskorjattuun kirkkoon.

lsd
Herman on ollut avainasemassa pystyttaessddn aina uuteen paikkaan kauniin
alttarin. Tsasounasta hdn tuli aina liturgian jdlkeen pois matkalaukun kanssa, jossa liturgiassa kdytetyt pyhdt esineet tuotiin luostarin suojaan. Tsasounahan on
ollut koko kesdn auki matkustavaisille.

lhailimme mykistyneind my6s Balka-

Allekirjoittanut matkasi yhdessd aiti
Mikaelan ja arkkitehti Antero Turkin kanssa heindkuun alussa Ateenaan neuvotte-

nin suurinta kirkkoa, pyhdlle Nektariokselle omistettua, jonka yhdeltd seindltd

lOysimme isokokoisen pyhdn Serafim Sarovilaisen ikonin. Kiitos Jumalalle tdstd
siunauksellisesta Iuostarivierailusta. Se
oli koko kesdn kohokohta. Toinen oli allekirjoittaneelle Salmin kotiseutumatkalla
kesdkuussa tehty vierailu Pyhdn Aleksanteri Syvdrildisen Iuostariin ja hdnen
pyhei i njaiain n6stensd ku ma rta mi nen

lemaan ikonostaasin veistdmisestd. Koko
viikon ajan maassa oli 39 asteen helle,
sairaalat ja ambulanssit olivat varuillaan,
lapsia ja vanhuksia kehotettiin pysymddn
sisdtiloissa. Saimme kuitenkin vietyd
neuvottelut leipi ja sopimus allekirjoitettiin.
Vaaleasta lehmuksesta kaiverrettavan
ikonostaasin pitdisi olla joulukuun puolivdliin mennessd pystytettynd kirkossamme. Siihen tulee k6ynn6saiheiden lisdksi
mm. janiksiei ja lintuja, jotka ovat perinteisid aiheita kirkkotaiteessa. Lopulliseksi
hinnaksi sovittiin 145.000 markkaa, josta

.

Meiddn on ollut helppo kestdd rakentamisen tuottama vaiva, silld olemme
tunteneet, ettd ymparilldmme on ollut tuhansien ystdvien, tukijoiden ja auttajien
joukko ja heiddn esirukouksensa ovat
meitd kantaneet. Koko sisariston puolesta
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irtoaa. MyOs luostarin portit ja tiiliaidat kasiteltiin. Samoin maalattiin vanhan kartanon pddty, jota aurinko ja sade oli koetellut.

syddmelliset kiitokset kaikille ystdvillemme, tutuille ja tuntemattomille. Voimme
sanoo, ettd kirkkomme on koko kansan
kirkko, silld niin monet ovat siihen roponsa ja hyvdt toivotuksensa antaneet. Meiddn ei ole tarvinnut ottaa lisdlainaa peruskorjauksesta suoriutuaksemme. Tdstd
emme voi olla kylliksi kiitollisia ja rukoilemme Jumalan siunausta ja varjelusta
kaikille kirkkomme kaunistajille.

Kesd oli suurenmoisen ldmmin. Sadettakin saatiin vdlillai ja niin luostarin alue
sdilyi koko kesdn vehrednd. Pdivdkahvi
voitiin juoda ulkona lammen rannalla yhdessd seuranhaluisten ankkojen kanssa.
Valkoiset ruusut kukkivat, sireenit tuoksuivat, maa antoi satonsa. Koko luonto
ylisti Jumalan kunniaa.

Peruskorjauksen ohessa toteutimme
muitakin vdiltteimdtt6mid, kalliita, pakolliseksi tulleita perusparannuksia. Koko
luostariin asennettiin palovaroittimet ja
kirkkoon murtohiilytinjarjestelmd. Keljasta
toiseen vedettiin poraamalla johdot ja
melu ja poly oli taas uusi koettelemus. Ei
vdhdinen ollut se ldpitunkeva korkea ddni,
joka aiheutui heilytinlaitteiston testaamisesta. Kdytimme my6s hyvdksi sitd, ettd
paikalla oli ammatrivdked, ja niin maalattiin ja korjattiin uuden asuinsiiven kafro ja
katon sivuluiskat, joista maali jatkuvasti

Arkkipiispa Johanneksen kanssa on
sovittu, ettd kirkon uudelleenvihkiminen
pidetddn heindkuun 2. pdivdnd vuonna
2000. Olette kaikki syddmellisesti tervetulleita kantamaan rukouksia kanssamme.

llyvii, olet kirkkosi uskonkalliolle rakentanut, johdata
siinti meidiin rukoulaiamme ja ota uastaan kansasi, kun se
uskolla huutaa tinulle: pelasta meidiit, meidiin ,Iumalamme, oi
"SinA, oi

pelas ta m eidii

t' (Kirkon uihkim is en toim i tukses ta ).

lgumenia Marina
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LINTULAN LUOSTARIN JULKAISUJA
21.4.19gg
Lintura convent - past and present (Linturan
tuostari,

1g7g)
Lintulan pyh€in Korminaisuuden naisruostarin
historiaa ja nykypdi_
vdd (Lintulan luostari, 1gg4)
Kuukausi pyhein serafim saroviraisen
kanssa (Linturan ruostari)
Kuukausi pyhdn Johannes Kronstadtilaisen
kanssa
(Lintulan luostari, 1 gg7)

Pyhiin Ksenia pietarirainen ihme (Linturan
ruostari, lggg)
Pyhti Johannes Kronstadtirainen: rsd
meiddn - ajatuksia Herran rukouksesta (Lintulan luostari, f SSS)Aanikasetti: Linturan
?yhan Korminaisuuden ruostari 100 vuotta,
juhlaliturgia 13.9.1995,
saarna Ki arkkipiispa onlnnes
Videokasetti: Linturan pyhiin Kotminaisuuden
ruostari 100 vuotta
(loppuunmyyty)
Juliste: Linturan pyhEin Korminaisuuden
ruostari 1 00 vuotta,
'kuvana petros Sasakin suunnittelema
Lintula; i"g"
Diasarja: 6 kuvaa Lintulasta
Postikorfteja luostarin ikoneista ja rake
n n u ksista
Lintulan luostarin,ystdvdt
ry:n jurkaisema adressi. Kuvana petros
sasakin tekemd Jumaranaioin Jerusaremirainen
il<oni. ieksti joko
onnittelua tai suruvalittelua varten

LINTUI.AN LUOSTARIIN LIITTWUI UUUAEUJA
21.4.1ggg
Ra nta la inen, Karervo: Lintu ran ruosta
-f rin evakkovuodet
(Valamon luosta rin ju lkaisuja, t gea,
oppu u ; myytyj--'
Lintula - Pyhtin Kolminaisuuden naisluostari
(Lintulan luostarin ystdvdt
ry, 1gg5)
Lintulan kronikka, toim. Arkkimandriitta panteleimon
(Valamon luostarin julkaisuja St, t
SSZ)
lgumenia Taisian kirjeiki nunnakokelaaile
(Valamon luostarin
lulkaisuja Sg, 1g-g4)

3,00 mk
5,00 mk
10,00 mk
10,00 mk
15,00 mk
10,00 mk
70,00 mk

2,00 mk
10,00 mk

4,00 mk
60,00 mk

Lintulan hinta

180,00 mk

95,00 mk
85,00 mk

Pyhiin Kolminaisuuden kunniaksi- vuoden
kierto
-- Lintulan
-""-'r tuostarissa (Valamon luostarin julkaisuja 64,

180,00 mk

Lintulan luostarin historia - Karjaran kannakselta
--. Eteld-savoon
---'- J
(Valamon luostarin jutkaisuja Z'0,

180,00 mk

19gS)

i9ge)

Kolme akatistoshymnid
(Ort9!.9f sise n kirja ilisu uden ju tka isu
neuvosto, 1 99g)
- pyhittaje Serafim Sarovilaiselle
- pyhdlle autuaaile Ksenia pietarilaiselle
- pyhdlle vanh u rskaaile ihmeidente[illre
Johan nes Kronstadiraiseile
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Hinta

80,00 mk

TSASO UNIEN, RISTISAATTO]EN

sarten kirkkopolku kulki kesdn ajan lammen rantaa pitkin tsasounalle. Toisinaan
rankat sadekuurot ja ukkonen siiikyttelivdt meitd, mutta enimmdkseen paistoi
aurinko ja peipponen sdesti kirkkokuoroa
ovien ollessa avoimina helteen ja tilanahta uden kin vuoksi.

Pddkirkon remontin vuoksi jumalanpalvelukset toimitettiin kuluneena kesdnd toukokuun alusta heindkuun puoliudliin asti
hautausmaan tsasounalla, joka on pyhitetU Jumalandidillq hdnen Jerusalemilaisen ikoninsa mukaan.

UInTO

VANHASTA

LINruUSTA

]A AIANSTOSTEN KESA

60

$A' VIUON PANIHIDA LINruUSSA

VUOTTA SITTEN

Luostarin ystdvd, teAlle diakoniksi vihitty

Tdnd vuonna tulee kuluneeki 60 vuotta
siitd, kun sisaristo Ehti evakkoon vanhasta Lintulasta mukanaan juuri Jerusalemilainen lumalandidin ikoni, jonka silloinen kalustonhoitaja nunna Nina otti
mukaansa suoraan kirkosta. Matkan oletettiin kestdvdn viisi pdivdd, koska lAht6mddrdyksessii oli kehotettu ottamaan
mukaan viiden piiiudn taruikkeet. Ensimmdinen osa sisaristoa Ehti kdvellen Terijoen asemalle 17.10.
toinen ryhmii
jdlkeen.
ja
72.10,
loput pian sen

ja monet kerrat jumalanpalveluksia toi-

mittanut isii Wljo Maksimainen kuoli kotonaan 27,5. juuri Helluntain edelld, samana piiiudinii jolloin kirkon katolle nostettiin
kupoli. Vainaja tuotiin illalla arkussa Lintulaan lumalandidin basounaanl ionka
kellarissa on kylmiitila vainajan sdilyttd-

mistd varten, Surimme ldheisen isdn
poismenoa yhdessd matuska Pirion kans-

ja

san,

Hautajaisia edeltdvdnd iltana toimitettiin
ffiAlE isd Viljolle kaunis panihida, johon
osallistui hdnen rippilapsiaan ja ldheisiddn, Hdnet haudaffiin Valamon hautaltsmaahan, Me muistamme hdntd ia kiitdmme lumalaa kaikesta hyvdstd, mikii
hdnen kauttaan on osaksemme tullut.

lumalandidin lerusalemilaisen ikonin vltosittainen muistopdivd kirkkokalenterissa
on 12.10. Niiin tsasounan vuosijuhla aina

muistuttaa Jumalandidin suojelulcsessa
tehdystd matkasta, joka toi Lintulan

luostarin Palokkiin. - Kuluneena vuonna
saimme myds suomennoksen tdmdn ikonin edessd luettavasta rukouksesta.

PYHA:N

SERAFIM

SAROVIUISEN

RELIIKKI
PYHITETTY UMPI

]A LINNUT

Lintulan luostarin ystdvdt ry:n perinteisend talkoopdivdnd kesdkuun alussa isd

Helluntain jumalanpalvelukiin kuuluua
suuri vedenpyhitys toimitettiin Easounan

Wktor Porokara toi tdnne pyhittiiiiiisti
Serafim Sarovilaisen reliikin Jdruenpddn
kirkosta, jonna se myds palautettiin. Tsa-

ja

asuntolan vdlissd olevan lammen rannalla ensimmdistd kertaa. Ankatkin osallistuivat juhlaan ldisffiellen siivillddn saadessaan keviitkylvyn pyhitetyssii vedessd !

sounan edessd toimitettiin ensin akatistos
pyhiille Serafimille ja sen jiilkeen reliikki
tsavietiin ristisaatossa luostarin uudelle
sounalle Koskijdruen rantaan.

Lammen tintujen etiimdd tuli muutenkin
seurattua tauallista tarkemmin, kun si-
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]IJMAUNA:TOTU

Samalla vietiin rantatsasounalle Evankeliumikirja, johon on kirjoitettu kaikkien

tapahtumaan

osallistuneiden
Evankeliumi on suuritekstinen
helposti luettavissa.

KONEVITSAUINEN

IKONI

nimet.
ndin

ja

Valamosta Lintulaan tehtdud perinteinen
Jumalandidin Konevitsalaisen ikonin ristisaatto saapui tdnii vuonna hautausmaan
Basounalle, jonka eteen tehtiin aamulla
kaunis kukkamatto. Akatistos Juma-

landidille toimitettiin ulkona tsasounan
edessd. Arkkipit:spa Johannes osallistui
ristisaattoon. Puheessaan hdn muistutti,
ettd pyhiinvaellusmatkan ei aina taruiBe
olla pitkd. los omassa kodissaan astuu
ikonin eteen, on se jo pyhiinvaellus.

PYHAN PARASKEVAN TSASOUNA VIHITNIN

vat ikonit, analogi ja kynttiliipdytei sekd

Koskijdruen rantaan talvella pystytetty
pieni hirsiHasouna oli kesdn aikana suosittu kiivelykohde; kaikki kolme sinne vievdd polkua tulivat moneen keftaan tallatuiksi jo ennen vihkidisid. Alkukesdstd
Heindveden Lionsit olivat raiuaamassa
aluetta kaadetuista puista. Tsasounan pihalle pysgettiin kellotorni ja sisdlle tuli-

tekstiilit.

Arkkipiispa Johannes vihki Basounan
26.7. jolloin myds kuljettiin kirkosta ristisaatossa. Isd Feodor lltola kantoi ristid.
Tilaisuudessa oli mukana kolme arkkimandriittaa ja muuta papistoa sekd paljon
kirkkokansaa.
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LUONTOILTA 1,9,

teessa, Lintulan Antonina-talo onkin sopiva vierasmaja tdllaisille ryhmille.

vielii yksi ristisaatto kulki pyhiin paraskevan tsasounalle 7.9. joka on patriarkka
Baftolomeoksen siunaama pdiud luonnon
puolesta. Tsasounan edessd toimitettiin
luomakunnan Luojatte akatistos, jossa
kauniilla sanoilla ylistetiiiin Jumalaa kaiken luodun kauneudesta ja hyvlrydestd.

Kanttori Kirsi Podschivalowin johtama
lGenofon-kuoro tuli pian maalareiden jah
keen, Nimensd kuoro on ottanut esirukoilijansa pyhiin lGenia Pietarilaisen mukaan. Naisista koostuva kuoro lauloi harjoitustensa ohella mm, akatistoksen lumalansynnyttiijdlle ja liturgian, jossa toimitettiin pienen romanialaisen lohanna
Manuela -Wdn kaste, Kummiksi tuli roman iala issyntyinen sisar Narcisa.

Palokin Kalastuskerho oli jiirjestiinyt laheiselle nuotiopaikalle lohikeiton ja palokin Maftat paistoivat muurinpohjalettuja.
Monet kyliiliiiset oliuat tilaisuudessa mukana.

Elokuussa vierasmajalla majoittuivat myds
neljii ruoHalaista katolista nunnaq joiden
kanssa sisaristo vietti yhteisen keskusteluillan.

Tdmdn jiilkeen alkoikin luontopolun alueella metsdn haruennus ja tiheiiksi kasvaneen lepikon raivaus, joten ensi kesdnd
on maisema jonkin veran muuttunut,

SYKSYN SATOA

HELTEI NEN MA TIA IL UKESA'

Alkukesdn helteet hiljensiviit matkailukauden alkua, mutta heindkuussa oti taas
vilkasta entiseen tapaa. Huipentuma oti
syndesmoksen kesdkokouksen osanotta-

jien vierailupdiud, jolloin kiivijditii oli
useita satol'a.

Kahviolla oli valokuvandyttely arkkipirlspa
Paaualin eldmdstd. Aiuan kesdn lopulla
ualmistui viitoitus 19 km:n kdvelyreititte
Lintulan ja valamon udlille kyldtoimikuntien hankkeena.
IKONIMAAUREIDEN
LEIRIT

Alkukesdstd kiruoja torjuttiin kasvimaalta

ja puutarhasta. Torjunta onnistui, sillii Aiff
Mikaela ja sisar Kristiina korjasiuat enndtyssuuren kurkkusadon eikd kaalisatokaan

]A KUOROUISTEN

jiiiinyt pieneksi. Nyt on kylmi1 tdynnd hapankaalia

Kesdn aikana luostarissa oli kaksi leirid.
Ensin ikonimaalareiden ryhmd Ritva Jetsun johdolla maalasi punaisen vierasmajan tuvassa. Isd Herman siunasi valmistuneet ikonit liturgiassa pyhiin Andrei Rublevin pdiudnd. Puheessaan hiin sanol ettei ikoneja pidii maalata silloin kun arkihuolet painavat, vaan rauhallisessa tilan-

ja hilloja.

ja

suolakurkkua, marjamehua

Perunannosto tapahtui uajaassa pdiudssd
uuden koneen ansiosta. Mukana oli talkoolaisia liiheltii 1? kaukaa. Puolukoita
saatiin myds paljon, samoin muikkuJ?.
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LINTmN

mddn kun se yritti karata, mutta vield

PIKKIJVAi,KEA.

meiddn jalkamme ovat nopeammat...

Pcirri-kissa vierailee nykyisin yhe useammin keitticin paikkeilla, varsinkin muikunperkausaikaan. Kissa Kassinen ei endd
hiiffitele sitd, sillii se haudattiin Mikin
viereen, kun se ei sairaudestaan toipunut.
Kilpikonna Hilonaki teki jdlleen kesdtydnsd matkailijoiden ilahduttajana - sisaret

Kesdn linnut ovat ldhteneet ja talvilinnut
tulleet pihapiiriin eBimddn auringonkukan
siemenid, joita iiiti Varuaran sdkissd riittee. Lintulaudat on pysffietty; joten talvi
voi tulla.

tosin joutuivat sitd monta kertaa eBi-

ME

kokosi sisar Eeva

RKKtpAIvIA LUoSTARISSA

..

Syksylla 1999 tiiyttiviit €iidit Serafima ja Varvara 75 vuotta ja riiti Pelagia 85 vuotta.
Aidit Serafima ja Varvara ovat olteet luostirissa yli 50 vuotta jaaiti Pelagiikin yli 20 vuotta.
Suokoon Jumala heille kaikille rauhaa ja terveyttai!
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LELLTKKT

vArNAvolspx KANSSA pArMENrssA

Kuljetti kotitonttu pikku vuohen rantaan
parempia heinia syomadn,
Lellikki kun oli.
Lahti itse muita toita tekemaan.

"On se minun ruohi.
Tulin sit6 katsomaan.
Voin ottaa sen kohta kotiin.

*

"Mutta mind voin tuuva!
Jos viela jaftaisit tanne."
"Eo, eniane, eo ldhe,
itse syon omia heini6,
ne on minulle kasvatettu,
mind ite syo kaikki heinat!"

Tuli vainamoinen Lellikin tyko rantaan
venefta veistdmdfrn.
pelastynyt
Ei
vuohi vierasta yhtaan
kun oli niin kiltin nakoinen.
Telehti Vainamoinen vuohea
ystdvallisesti.
Sanoi sille: "Mina olen Vainamoineo,
tulin Vienan meren rannalta tanne
venefta tekemaan.

Kun vuohelle vdsy tuli,
se alkoi nukkumaan.
Mutta Vainamoinen kantoi pikkaraisen
ystdvdn
kotiin nukkumaan ja sanoi tontulle:
"Hyva oli vuohellasi minun seurana
ja minulla hrinen seurana. Kiitos siit6.
Viihyimme molemmat hyvin. "

Mutta kenen vuohi sind olet?"
"Mina olen Lintulan vuohi.
Kotitonttu toi minut tdnne rantaan
naita heinia syomaan.
Ndmri ovat minun heiniti aivan kaikki,
mutta aiti ja Mnf ovat niitylla.,'

Tonttu kiitteli hanta, mutta Vaintimoinen
teki venefta lopun iltaa ja jatkoi ryotadn
aamulla.
Jopa tuli vene valmiiksi.

Sepa hymahytti Vainamoista ja virkkoi
vuohelle:
"No, sina saat van-nasti kaikki heinritl
Ne mind sinulle kasvatin.
Olit pikkarainen kun kylvin heinrisi ta-

Han tahtoi heti kokeilla sita ja
tyonsi veneen veteen.
Hdn alkoi soutaa omia matkojaan sita
kauas jarvelle
kunnes oli jo kokonaan kadonnut
nakymattomiin.

han. "

Kysyi vuohi: "Onko t6ma Vienan meri,
josta puhuit?"
"Se meri on kaukana! Mutta saat sin6
sanoa 'se Vienan meri'...
Tuon puun minri kasvatin kden
kukuntapuuksi
ja muien lintujen laulupuuksi!"

Niin olikin jo myoha
ja vuohet oli nukkumassa.
Pikku vuohi naki untakin
omista parhaista heinistd
ja oli onnellinen.

Tuli rantaan kaymaan tonttu.
Naki Vainamoisen venefta
rakentamassa.
Sanoi Vaindmoinen tontulle:
"Onko tama sinun vuohesi?"

nunna Elisabet
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KIRJA PYHASTA JOHANNES KRONSTADTIILAISESTA EDISTYY

Sisar Kristiina on muiden kuuliaisuustehtdviensd ohessa kaantdnyt pyhdn Johannes Kronstadtilaisen eldmdnkerran ja otteita hdnen laajasta pdivdkirjastaan.
Kustantajalta on jo pyydetty tarjous ja
kirla tulee painosta vuode n 2ooo aikana.

Uudessa yhteisossd ei silloin oltut vield
jokapflivf,istd jumalanpalvelusta. lsd Johannes sanoi, ettei sen tule heitd hdmmentdd. Aikanaan sisarilla tulee olemaan
kaikki, niin jatkuva jumalanpalvelus kuin
my6s mitd parhaiten jdrjestetty yhteis6.

Pyha Johannes liittyy Lintulan tuostarin
historiaan monella tavalla. Hdn oli ldsnd
Kivennavalla ensimmdisen luostarin kirkon vihkidisissd vuonna 1Bgs, jolloin hdn
piti arkkipiispa Antoniin siunauksesta
saarnan sisaristolle. Hdn tiihdensi sisaristolle tyon merkitystd, jota ldmmittdd rukous ja keskindinen kristillinen rakkaus.

Tdnd pdivdnd pyhdn isdn Johanneksen

yli 100 vuotta sitten ennustama ndky on

toteutunut. Kunpa me, nykyajan sisaret,
osaisimme olla kylliksi kiitollisia tdstd Jumalalle ja vaalia saamaamme kallista perint6d.

PYHA JOHANNES KRONSTADTILAINEN:
KATKELMIA UUTEEN KIRJAAN TULEIvsTn pAvAKIRJAN oTTEIsTA
suomt sisar Kristiina

Leh immd isen ra kastaminen

Arvosta ja rakasta jokaisessa ihmisessd, olipa hdn kuka hyvdnsd, hdnen kuorematonta
sieluaan. Rakasta hdntf, tdydestd syd6mestdsi ja toivo ja rukoile hdnelle pelastusta, silld
ilman pelastusta kaikki hyvyydet ovat tyhjaa.

Jumala on sinua kohtaan kflrsivdllinen ja laupias - koet sen joka pdivd monta kertaa. ole
sindkin kdrsivdllinen , ja laupias kanssaveljiasi
kohtaan noudattaen apostolin sanoja: Rakkaus on kdrsivdllinen, rakkaus on temped (1 .
Kor. 13:4). Toivot, ettd Herra osoittaisi sinua
kohtaan sutoista rakkauttaan, ilahduta sindkin
toisten syddmid lempealla rakkaudella ja ystdvd lliselki kriytO kselld

Muista, ettd Herra on jokaisessa kristityssd.
Kun lahimmdinen tulee luoksesi, suhtaudu

hdneen aina syvdn kunnioittavasti, silld Herra
on hdnessd ja ilmaisee usein hdnen kauttaan
tahtonsa. Jumala saa fer'ssii aikaan sen, etti)
tahdotte tehda ja myos teette niin kuin on hdnen hyve brkoituksensa (Fil 2:13). Ala
sddstd mitddn veljesi tahden niin kuin et
s66stdisi Herran tdhden, ethdn tiedd, kenen
myotd Herra tulee luoksesi. ole kaikkia kohtaan samanlainen hyvd, vilpit0n ja syddmellinen. Muista, ettd Herra puhuu joskus myOs
epauskoisten kautta tai kaantdd heiddn syddmensd myotdmieliseksi meiile, niin kuin
Hdn sytytti Egyptissd vanginvartijan syd6-

.

lloitse jokaisesta tilaisuudesta osoittaa Hhimm6isellesi rakkautta ja pyri todellisen kristityn tavoin hankkimaan mahdollisimman
paljon hyvid tekoja, vorsinkin rakkauden aarteita. Ata iloitse, kun saat osaksesi rakkautta
ja hellyytte - pidai itsedsi arvottomana siihen
mutta iloitse, kun saat tilaisuuden itse osoittaa rakkautta toisille. Tee se yksinkertaisesti,
ilman kavalia pohdiskeluja ja pikkumaisia itsekkditd laskelmia muistaen, ettd rakkaus on
itse Jumala, olemukseltaan hyvin yksinkertainen. Muista, ettd Hdn valvoo kaikkia teit6si ja
ndkee kaikki ajatuksesi ja syddmenliikkeesi.

meen my0tdtunnon Joosefia kohtaan

Moos. 39:21).
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(1 .

Esirukous

pahtaja sanoo: Tulkaa minun luokseni, kaikki
te tydn ja kuormien uuvuttamat. Minii annan
teille levon (Matt. 11:28). Ja rauhan saatuanne iloitkaa ja pittikaa itsednne rikkaana aivan
kuin omistaisitte kaiken.

Muista esirukouksissasi ihmisid, jotka vield
eldvdt ruumiissaan ja tdssd maailmassa ja
jotka ovat pyytaneet sinua rukoilemaan puolestaan, ja saat ndhdd, ettd rukouksestasi on
hyOtyai sekd heille ettd sinulle itsellesi. Muista

syddmessdsi kaikella tarkkaavaisuudella ja
rakkaudella myOs vainajia, ja rukouksestasi
on heille suurta hyOtya. Herra haluaa sitoa
kaikki yhteen uskolla, keskindiselld rukouksella ja rakkaudella ja tehdd kaikista yhden
ruumiin. Olkoon Jumala kaikkena kaikissa!
Rakasta kaikkia , ja olkoon rakkauden Jumala
kaikkena kaikissa.
Et haluaisi rukoilla sellaisen ihmisen puolesta,

jota vihaat ja halveksit, mutta sinun pitiiei rukoilla juuri siksi, ettd et sitd haluaisi. Sinun
pitaiii turvautua Laakdriin, koska olet itse
hengellisesti sairas - vih a ja ylpeys vaivaavat
sinua. Myds vihamiehesi tai halveksimasi
henkilO on sairas. Rukoile Herraa opettamaan
sinulle vihastumattomuutta ja kdrsivdllisyyttd
ja vahvistamaan sinua niin, ettd rakastaisit
my6s vihollisiasi etkd vain hyvdntekijoitdsi.
Rukoile, ettd Hdn opettaisi sinua rukoilemaan
vilpittOmdsti sekd pahojen ettd hyvien ihmisten puolesta.

AIe U0 laimin tilaisuutta rukoitla toisen ihmisen puolesta hf,nen omasta pyynnOstf,dn tai
hdnen sukulaistens?, ystdviensd tai tuttavien-

sa pyynn6std. Herra katselee suopeasti rak-

kauden tiiytteimdd rukoustamme ja uskallustamme Hdnen edessddn. Sita paitsi esirukous on hy0dyllistd myOs rukoilijalle itselleen.
Se puhdistaa syddmen, vohvistaa uskoa ja
Iuottamusta Jumalaan ja tekee rakkautemme
Jumalaan ja Hhimmdisiin palavaksi. Kun rukoilet, sano: Herra Sind voit tehdd tdlle palvelijallesi tamdn ja tdmdn, tee niin, silld Sinun
nimesi on lhmisidrakastava ja Kaikkivaltias. "
Jos kenan te pahat ihmiset osaatte antaa
lapsillenne ja vieraillekin kaikenlaista hyvdd,
niin paljon enemmin S,ne annat hyviiii niille,
jotka srfdi Sinulta pMdviit (Matt.7:l1t

Herra voi pelastaa meiddt niin helposti ja nopeasti, aivan hetkessd, odottamatta ja huomaamatta! Olen usein ollut pdivdlld suuri
syntinen mutta illalla rukouksen jdlkeen olen
mennyt levolle vanhurskautettuna ja Pyhein
hengen armosta lunta vaikeammaksi pestyna, syvd rauha ja levollisuus syddmessd.
Yhta helposti Herra voi pelastaa meiddt myOs
eldmdmme ehtoopuolella pf,iviemme ldhentyessd loppuaan. Pelasta, pelasta, pelasta
minut, kaikkihyvd Herra, ja ota minut taivaalliseen valtakuntaasi! Kaikki on Sinulle mahdollista . Oman isdntdmme edessd me sersom me
tai kaadumme - vaikka kyllii me serso mme,
silld Herra kykenee pitiim€idn meidiit pystyssei (Room. 14:4).

Rukouksen hedelmflt
Suurin Jumalan lahja, jota tarvitsemme kaikkein eniten ja jonka usein saamme Jumalalta
rukouksen avulla, on syddmen rauha. Va-
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LTNTULAN LUosrARrN
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JOHTOKUNTA 1999

Puheenjohtaia 1999 - 2oo1
Porokara
U00ZM7S7
Yldnkdtie49-51 c 19
(09)2at 942
O4p;3O JARVENPM
Varapuheenjohtaja 1997- 1999
lgumenia Marina
(017) 563 106
Honkasalontie 3
79380 PALOKKI
sihteeri
1998 - 2000
Elvi Hautamdki
(09) 701 4493 koti
Wallininkuja 2 C 52
010 S14 4911 ty6
00530 HELSINKI

Tiedottaja

riuut

ylinkotie49-s1 c
c/.43O

19

JARVENPM

Rahastonhoitaja 1999 - 2OOO
Lindstr6m
(09) 291 9298 koti
lGrtanontie2SBlS 0204517570V6

Anja

o44oo

JARVENPAA

GSM

MOZ414SZZ

Satminen

Vera

j{senet

Hl'dHiiR0J-r*

Miinalainen 1999 - 2001
1087
(017)2824967
70200 KUOPIO
Marina Kollatsuo
1997 - 1999
Mineruankatu 2 A
0400 937 379
00100 HELSINKI
(09) 499 454
lGri Hintikka
1998-2000
Loutinkatu 5
(09) 289 980 koti
..
M400 JARVENPM (og) 351 61281 tyd
Birgitta Selin
1999 - 2001
Ldhteenkuja 4 A 2
(09) 291 6668 koti
Pirkko

JARVENPAA

v+l

Varajisenet

Hiiht€jdntie

04400

(og) 287

Tamara porokara

Viktor

Kdmdrdinen
12

Tarja

Kihmutankatu

1999

2OO1

1997 - 1999
(017) 813 gss

74130ltSALMt

hoitaja
Lindstrdm
18

Jdsenrekisterin
Anja
Kartanontie zsB
O44OO

JARVENPM

Titintarkastajat
Hakamies
Nina Asunmaa

Tuula

(Og) 291 9298 koti

GSM

Mor41

Sonja Miinin

Aune Svennevig

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY:N JASENMAKSUT 1999
Henkil6jtisenet:
vuosuasen 50 mk, ainaisjdsen 500 mk
YhteisdjEisenet:
vuosfiasen 200 mk, ainaisjdsen 750 mk

Pankkitili LEON lA 80001 7 -1 519804

Maksaessasi ilmoita nimesi ja osoitteesi mycis tiedonannoissa,
jotta ne vdlittyvdt maksun saajatle.
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Varatitintarkastaiat

(09) 273 1OO3 ty6

15

-

(0e) 286 245

JOUKKOKIRJE
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LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
OSOITEREKISTERI
Anja Lindstr6m
Kartanontie 25 B 18
O44OO JARVENPM

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
OSOITEREKISTERI
Anja Lindstrom
Kartanontie 25 B 18
O44OO JARVENPAA

Palauta tdmd sivu kirjekuoressa osoitteeseen:

tr
tr

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY:N PALVELUKORTTI
Haluan liittyii yhdistyksen jdseneksi. Kirjatkaa minut jdsenrekisteriin.
Tilaan adresseja, joiden kannessa Jumalansynnyttdjdn Jerusalemilainen ikoni.
Adressin hinta on 60 mUkplja hintaan lisdtddn toimituskulut 30 mUtoimitus.
Adressit toimitetaan postiennakolla.
suruun

onnittelut

Olen maksanut jdsenmaksu n
Leonia-tilille
80001 7-1 51 9804
-kappaletta,

tr

-kappaletta,

mk

Osoitteeni on muuttunut, uusi osoite alla

Nimi

Lahiosoite
Postiosoite
Puhelin

tyO

koti

Pdivdys ja allekirjoitus
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