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$Ylistd Herraa, minun sieluni!
Koko elinaikani minli ylistlin Herraa,
Jumalalleni mind laulan ja soilan
niin kauan kuin eldn! (Ps. 146:2)"

Rakkaat Lintulan Luostafin Ystiivdt ympliri Suomen

ffhiIn Kolminaisuuden luostarin sisaret, olemme kiitollisia teille siilli saurcnmoisesta avusta, joka on
tullut osaksemme niin rahallisesti kuin kdsilAinil, erilaisina lahjoina, talkootydnd ja henkisenit tukena. Kaikista
saarin lahja on teidiin rahkuutenne jo huolenpitonne, jota olette osoittaneet meitd kohtaan. Voimmeko kylliksi hiit-

Me, Lintulan

tdd!
Antakoon Jumala teille kaikille runsaasti siunauslaan, teneyttli ja monia armorikkaitu vuosia. Muistakaa meitd pyh iss ii es ira k o u ks is s ann e.
Ko ko

s is

ar islon p uo les ta k iito llis en

a
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Aiti lgumenia Marina
LINTULAN LUOSTARTN YSTAVAT RY
JOHTOKUNTA 2OO2

PuheenjohtaJa

Porokara
49 - 51 C 19

Viktor

Ylinkiitie

947,

0400 74/-757

JARVENPAA

O,I43O

Varapuheenjohtaja

2002 -2004
(09) 287

lgumenia Marina
Honkasalontie 3

2000 - 2002
(017) 563 106, 0400

Elvi Hautamdki
Wallininkuja 2 C 52

2001 - 2003
(09) 701 4493, 0400 521749

Kari Hintikka
Loutinkatu 5

2001 - 2003
(09) 289 980 koti, (09) 3516 1281

716728

79380 PALOKKI

Sihteeri

00530 HELS|NK!

Jdsenet

O44OO

tyb

JARVENPAA

Kollatsuo
A

Marina

Mlnervankatu 2

2000 - 2002
(09) 499 454, 0400 937 379

00100 HELSTNKT

Anja Lindstrdm
2002-2004
Kartanontie 25 8.1_8 (09) 291 9298 koti, 020 451 7570 tyo
04400JARVENPAA O4o 7414577
Pirkko

Miinalainen

Hiihtiijiintie 10 B 7

70200 KUOPTO

Varajisenet

KSmSrdinen
12

Tarja

Kihnulankatu

2002 - 2004
10171282 4967

2000 -2002
(017) 813 955

7r130ltsALMr
Tamara

Porokara
- 51..C 19

Ylink6tie 49

2001 - 2003
(09) 287 947, 050 598 8920

O/I€O JARVENPAA
Vera

Salminen
3

Myllytie.l0 A
O44OO

Tiedottaja
Rahaston- ja

rekisterin

2002 -2004
(09) 286 245

JARVENPAA

Tamara Porokara

jlsen

hoitaja

Anja Lindstr6m
Kartanontie 25 B
O44OO

Tilintarkastajat
Varatilintarkastajat

l8

0407414577

JARVENPAA

Tuula Hakamies, Ritva Tenhunen
Liisa Olkinuora, Aune Svennevig

INTaL,4N LaosrARIN vsrAuAr.Rr..N rotrutNre vuoNNa

jouluktutsso. Myynti- ja myyjciistuotot olivat

HALLIIVTO
Yhdistys

piti

no

vuosikokouksen

Lintulan

luostarissa

oli ltisnci I5 jcisentti. Yhdiskokoontui toimikauden aikana

26.2.2001. Kokouksessa

tyksen johtokunta
kolme kertaa.

tAseNrcrO

13 261,60 mk.
A IV IV ETU T

LAH JO I TU KS E T

Yhdistys lahjoitti luostarille yhteensd 27 837 mk rahona jo tavsrana kustantaen mm. Antonina-talon
moolouksen.

Yhdistyksen jcisenmcicirci oli vuoden lopussa 7sI jdsentti. Vuosijcisenici oli 437, ainaisjcisenici 277 ja yhteisdjdsenici 67. Yhdistykseen liittyi 27 vuosijcisentci
is 2 ainaisjcisentci. Vttosijcisenistci siirtyi ainaisjciseneksi 4 henkilad. Yhdistyksestei erosi 3 jcisentti ja I4

Lisciksi yhdistys lahjoitti Kotkon ortodoksiselle seuro-

kunnolle 500 ntk, joko on yhden tuolin hinta kun-

n

o

st ettu

un

se

ur a kunt os aliin.

SAADUT LAHJOITUKSET

'iisentci on kuollut.

Jtisenrekisteristci poistettiin 24 vuosijcisentrt, jotka eivtit vuosina 1999 ja 2000 olleet maksoneet jcisenmoksuo.

Jiisenmaksut olivat entiset: vuosijcisenmaksu 50 mk,
ainaisjeisenmaksu 500 ffik, yhteisLjen vuosijcisenmoksu 200 mk ja yhteisdjen kannotusjcisenmoksu 750 mk.
Vuonna 2001 jiiserumaksutulojo kertyi 24 950 mk.

kennu ks en kunnostomis een.
Yhdistys on hakenut varoja tcihcin honkkeeseen myils

rahastoilta jo srititidiltci. Em. toiminnon tuloksena
V e n ti lei in en Hy v dnte k ev ti isyy sy h d is ty s o n I a hj o itt on ut

I0 000 mk ja Tulinoflin scicitid 50 000 mk.

Lcimmin

kiitos ksikiUe lahjoittajille !

TAPAHTAMAT

Puheenjohtaja rovssti viktor Porokoro

Jtisenet lahjoittivat yhdistykselle 23.627 mk jiisenmaksujen kannon yhteydessii. Varot kokonaisuudessoon ovat varatut kciytettcivdksi vanhan kartanoro-

oli

joulu-

kuusss kertomosso yhdistyksen toiminnasto Riihimcie llci j ci rj est ety s s ci t ap a h tumos s o.

Talkoomotkslle luostoriin 8.- 70.6. ossllistui 30 yhdistyksen jiisentii. Tolkooloiset tyhjensivcit poltettavoksi tuomitun ladon, pesivcit mottojo, pinosivat polttopuito ja istuttivst taimia kasvimaolle.
MYYNTARTIKKELTTJAV

TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen tiedotuksesta on vastannut Tamara Po-

rokara yhdessti puheenjohtajon konsso. Toimikaudella on julkaistu I jcisentiedote.
HAOMIONOSOITUKSET
Kuluneen toimintavuoden aiksna yhdistys onnitteli
arkkipiispo Leoo hcinen oloittaessoon tehtcivcinsci
16. I

Yhdistyksen myyntiartikkeleino olivot odressit ja ikonit. Yhdistys osqllistui Helsingin yhteismyyjciisiin

2.01.

Monia ormorikkqita vuosia yhdistyksemme entiselle
puheenjohtajalle!

LINTULAN ysTAvAT AUTTAInAAN
VANHAN KARTANORAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN RAHOITTAMISESSA
Viime vuonna yhdistyksemme aloitti varojen keriyksen tini vuonna alkavaa vanhan kartanorakennuksen saneerausta varten. T{hin suururakkaan , jonka kustannusarvio on 230 000 euroa, saimme varoja kerityksi 8
500 euroa jdsentemme hankkeeseen osoittamina lahjoituksina ja toimintamme tuloksena. LisEiksi olemme saaneet hakemiemme avustusten tuloksena 10 100 euroa.
Hankkeen rahoituksesta on nyt koossa noin kolmasosa, kun otetaan huomioon luostarin hankkeeseen kiiyt6ssi olevat varat.

Seki luostari etti yhdistyksemme ovat hakeneet avustuksia kunnostusty6htin sddti6iltii
t6pliittikset jo tehtyjen hakemusten pohjalta tehdii3in kesdkuuhun mennessi.

ja

rahastoilta. My6n,

Jokaisella jisenell{ on edelleenkin mahdollisuus osaltaan auttaa luostaria lahjoittamalla varoja hankkeen rahoittamiseen jisenmaksun maksamisen yhteydess3i ja niin ilment5l rakkauttaan luostaria kohtaan myiis teoissal
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LINTT]LAN LU OS TARI KOS KIJARVE N
HOVISSA

Lintulan luostari siirtyi toisen maailmonsodan
jcilkeen Kivennavalto 4 tilaptiisen sijoituspoikan
jtilkeen Polokkiin, vanhoan sahsn ympdrille
syntyneeseen kyliitin. Luostari osti vuonna 1946 Oy
Hackman Ab:ltti kiiyttiliinsii entisen Palokin
suhanhoitajan tilan, Koskijrirven hovin, jonko
olivat rakentuneet Tirkkosen veljekset 1840luvulla. Pcicirakennu^s, /oss a nykyisin on luostarin
kohvio, papin asunto jo muita asuinhuoneita, on
volmistunut vuonna I 860.
Tirkkosen veljeksihd tilan osti Polokin sahan
pitkciaikaisin sahanhoitaja Johan Luukkonen
(virossoon 1873-1904) perheensti osunnoksi.
Vuonna 1902 Koskijiirven hovin osti hiineltii
Hsckman Oy sahanhoitajan osunnoksi. Tcimiin
jtilkeen tilasta tuli merkittiivii maotila, johon yhtii)
rakennutti vieliikin kciyti)ssti olevon kivinovetan.
Tilaa hoiti ensin pehtoori Kusti Heikkinen ja sen
jrilkeen hiinen poikansa Oluvi Heikkinen tilan
myyntiin saakka. 1900-luvun alusso tilalla tyilskenteli pehtoorin ja emrinnditstjtin lisciksi karjanhoitajia, piikojo, renkejii ja useompia palvelijoita.
Lehmiii oli porhaimmillaan a0-50 ja aikoinoan
koko kylii haki maitonsa hovista. Talvisodan
aikona hovissa asui myds karjalaisio siirtolaisia.

H I S T O^R I A A

Lintulan sisoristo muutti Palokkiin kesiikuusso
1946. Tuolloin heitti oli koikkiaan 34 sisorta.
Edelleenkin Lintula.ssc on liihes alkuperciisessa
osttssoon mm. pcieirakennus jo navetta.

Luosturin toimests on tilalle, jonka pinta-ala on 51
ha, rskennettu sisarten asuntola 1966, kirkko
kynttiltitehdos j a motkamuisto myy mcilci, sekci
vieroiden vsstaanottotilat I 988, asuntolan listisiipi

1 9 7 3,

1993 ja hautausmoon tsasouna eli rukoushuone
1995.

ty 0 leiri y h des s ci Palo kin ky kito imikunnan kanssa raivasi Lintulan luostarin alueelle
luontopolun vuonno 1992, jota tciydennettiin v.
I 99 8 Etelci-Savon Ymptiristii-keskuksen toimesto.
Luostsri on rakennuttanut tcimiin polun varteen
toisen tsosounan v, 1999.

Kons ainv cilinen

(Tiedot: Polokin Sahapolku - Pslokin kykitoimikunta

ja Heinciveden kunts

1998.)

AUt Pelogialla on kytkdksiii vanhaan kartanoon. Kuttluisa stivelttijci Otto Kotilainen oli riiti
Pelagian isoisiin serkku, jolla oli taas sukulaisuussuhteita naimiskaupan kautta hovin Luukkosiin.
Attt Pelagian isoriiti on haudattu Heinriveden
hautausmaahan. Voi sonoo, ettci diti Pelagia on
p alann ut ercicillci tav alla j uurille e n.
P.^S.

LINTULAN LAOSTARIN VANHAN PAARAKENNAKSEN ENTISOIMINEN TA PERUSKORTAUS
Lintulan luostsrissa on pantu alulle suunnitelmst
luostarin vanhan pcitirakennuksen, 1850-luvulla
rakennetun, entisen Kos kijtirven Ksrtanon sisciremontista.

Peruskorjauksen yhteydessci entisdidciein sisiitilot,
lasikuistit, ikkunot, ulkopinnoitus ja uunit, joista osa on
jo nyt lcimmityskiellossc. Myils vesijohdot ja scihkdistys
uudenaikaistetsan. Ilmasto inti on listittcivci. Rakennu ksesto on tarkoitus tehdci tslvissuttava. Nythtin vain
papin ssunto on tolvisin kciytilssci.

kartanon korjauksen vcilttcimcifiAmriksi sen kunnon
stiilyttcimiseksi.

Kustannusorvio on noin I 15.000 euroo (noin I. I
miljoonoo vanhaa markkoa). Suomen Kulttuurirahasto
myilnsi tarkoitukseen 35.000 euroo. Museovirastolto

tuli onomukseen hylkticivci peicitds, voikka se on vuonno
1974 ottanut Lintulan entisen pticirakennuksen Koskih ovin j a tilan Rak ennus ku lttuurin y leis lu ettelo on
rakennushistorialliseno ja maisemallisena kohteeno.
Luostaria kehotettiin kuitenkin tekemcicin uusi hakemus

j cirv en

syyskuttsso.

Rakennuksen peruskorjaus lisciisi huomattavasti
majoitustiloja niin kescillci kuin talvella. Tdlld hetkellci
ulkopuolisia vieraita voidaan majoittaa talvella voin

Anomuksia on lcihetetty YmpciristhministeriAlle, EtelciSavon TE-Keskukselle ja Korjalaisen Kulttuurin

kuusi henkeci.

oli tarkoitus suorittso vuoden touko-morraskuussa,
mutta nyt joudutoon oloitusta lykkcirimcicin ja odotta-

Rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkitttivci sekci

vsnhon puurokentamisen

ja

Edktcimisscicitihlle, joilta ei ole vielci soatu pciritdstti. TyD

moan roh oitu

ks en

maaloiskartsno-tyypin
edustajono ettci ortodoksisen kulttuurin ja luostorilaitoksen ilmentym(i. Asiontuntijat ovat katsoneet vonhon

Igumenia Marina

KUVAT]S RAKENNUKSESTA

S

Alkup erciinen ktiyttd :

I.

Hackmon Oy:n mootilan pcicirakennus
vuoteen 1946.
Nykyinen kciyfiA:

Lintulan luostarin kesrikahvio, papin
os

unto j a majo itus

h

uoneet.

Kerrosluku:

UT]NNI TE L TU E NTIS TAMIS TYO
Perustukset

ia kantsvot alapohiopalkit tarkastetaan

ja kunnostetasn torvittaessa. Alapohjoan
)

a.

3.

I-2.

y lcip u o I e lt o I eimm

A

lisritciein

n- e r is tett ci.

Ulkoverhouksen listoitus uusitaan sekci pullistuneito lautoja oikaistaan.

jo kitatoan.
Siscipuolelle ssetetaan uudet vanhanmalliset puitIkkunoiden ulkopuoli maalataan
teet lcimmhn p iteiv cisti.

Pohjo-ala:

I0x30m.

4.

Losikuistien lasitukset kunnostetaon ja seinciosien

5.

Siscipuolelle rakennetoan uudet WCala- jo ylcikertoon.

6.

Sovuhormit

Rakennustyyppi:

Itimmil n e r is ty s t ti p ar ann

H irsirunkoinen osuintalo (kortano).

Runko:

Hirsi
Perustus:
Luonnon kiv i /
Kattomuoto:

j tirj estymistti.

ry

d

mintritila,

Harjakotto.

7.

et o

on.

ia suihkutilat

ja uunit kunnostetoan.
Seiniin liscitticin sistipuolelle 50 mm ltimmhneristettci huo ko isilla kuitulevy illci.

8.

Kate:

Kaikki siscipuoliset pintarakenteet uusitaon rakennuksen alkuperriiseen tyyliin soveltuviksi.

Sirotep intainen huopo, rimoitettu.

Vuoraus:
lautaverhous.
Ulkoveirit:
Vsalean harmoa,

9.

LW- ja scihkh$il uusitoan kokonoon.
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PYHTEN ELAMAKERTOJA SUOMEN KIELELLE!
Valamon luostarin munkki Serafim ja Lintulan Iuostarin nunnat Kristodulija lGenia klintivit ja kokoavat yhteistyOni laajaa pyhien eldmlkerta-sarjaa. Nunna Ksenia kiinti5 venildisten pyhien elim{kertoja, joista julkaisemme
tissii sekd Venijin ettil Amerikan ortodoksien omana pyhtniin kunnioittaman patriarkka Tiihonin etimikerran.

PYHA TIIHON, MOSKOVAN JA KOKO
VENAJATT PATRIARKKA
26. SYYSKUUTA
Patriarkka Tiihon (maallikkonimeltiin Vasili Belavin)
syntyi Pihkovan hiippakunnassa maalaispapin poikana vuonna 1865. Koulutuksensa hin sai Pihkovan
hengellisessi seminaarissa ja Pietarin hengellisessi
akatemiassa. opiskelutoverit

pitivit lempeisti ja us-

konnollisesta Vasilista ja kutsuivat hdntfi profeetailisesti lempinimelli "patriarkka". Piitettyiin opintonsa Vasili toimi opettajana Pihkovan seminaarissa ja

saavutti nopeasti kaupunkilaisten rakkauden. Kun
hinet 26 vuoden ikiiseni vihittiin munkiksi, kokoontui lihes koko Pihkova vihkitoimitukseen. Nimekseen
hin sai riihon pyhin Tiihon Zadonskilaisen (ks. 13.8.)
mukaan.

Vuonna 1898 Tiihon vihittiin piispaksi ja lihetettiin
Amerikan hiippakuntaan, joka kisitti koko PohjoisAmerikan ja johon kuului ihmisii eri kansallisuuksista. Kirjavan lauman johtaminen vaati piispalta joustavuutta ja sydimellis) /tta kaikkia kohtaan. Tiihon oli
luonteeltaan ystivillinen ja helposti lihesffiivi, ja
hinen ympirilleen muodostui nopeasti yleisen rakkauden ja luottamuksen ilmapiiri.
Vuonna 1901 piispa Tiihon siunasi New Yorkissa pyhille Nikolaokselle pyhitetyn kirkon peruskiven. Kirkko vihittiin kiyttdcin seuraavana vuonna pian syyrialaisen seurakunnan kirkon vihkidisten jilkeen. Nimi
olivat New Yorkin ensimmiiset ortodoksiset kirkot.

chicagoon piispa Tiihon rakennutti kirkon Pyhin
Kolminaisuuden kunniaksi. Hfln teki paimenmatkoja
my6s Alaskaan, Aleuttien saarille ja Kanadaan. Hinen
aikanaan piispanistuin siirrettiin San Fransiscosta
New Yorkiin ja hiippakuntaan saatiin kaksi aputaispiispaa. vuonna 1905 arkkipiispa Tiihon kirjoitti asiakirjan, jossa hin esitti profeetallisia arvioita Amerikan
ortodoksisesta kirkosta. Hin ehdotti, etti hiippakuntaa tulisi kehittaa eksarkaatiksi, jolla olisi laaja autonomia, ja piti mahdollisena autokefalian harkitsemista. omalla toiminnallaan hin pyrki perustamaan hiippakuntaansa laitoksia, jotka tulisivat

edistimiin

sen

itseniistym ispyrkimyksii. Hin muutti Minneapolisissa sijainneen lihetyskoulun hengelliseksi seminaariksi, joka kasvatti Amerikan kirkolle kaksi sukupolvea pappeja. Pennsylvaniaan hin perusti Amerikan
ensimmiisen ortodoksisen luostarin, joka pyhitettiin
pyhin Tiihon Zadonskilaisen muistolle.
Amerikassa ollessaan arkkipiispa Tiihon joutui johtamaan jumalanpalveluksia, joita toimitettiin kahdella
tai kolmella eri kielelli. Seurakunnat olivat monikansallisia, ja englannin kielesti tuli kiiyttokelpoisin.

Vuonna 1907 arkkipiispa Tiihon sai siirron takaisin
Venijille Jaroslavlin hiippakuntaan. Helmikuun vallankumouksen jilkeen vuonna 1917 hinet kutsuttiin
pyhin synodin jiseneksi ja valittiin Moskovan metropoliitaksi.
Elokuussa I 91 7 Moskovaan kokoontui kirkolliskokous. Se piitti ensi tdikseen perustaa uudelleen patriarkan viran, jonka Pietari Suuri oli lakkauttanut vuonna l T2L Aanestykselli valittiin kolme ehdokasta, joista metropoliitta Tiihon oli viimeinen. Lopullinen valinta jitettiin Jumalan tahdon varaan: Kristus Vapahta-

jan kirkossa toimitetun liturgian jilkeen kirkolliskokouksen jis en, Zosimovin luostarin skeemapappis-

munkki Aleksi (ks. 19.9.) nosti awan, jossa oli metropoliitta Tiihonin nimi. Esipaimen otti atvonnan tuloksen vastaan tyynesti ja rauhallisesti ja alistui Jumalan
tahtoon.
Patriarkka Tiihon joutui astumaan uuteen virkaansa
vallankumouksen py6rteissi. Valtio nousi Jumalaa ia
Kirkkoa vastaan. Patriarkka pyrki turvaamaan Kirkon
sisiisen riippumattomuuden ja varjelemaan Kirkkolaivaa haaksirikolta. Hin toimitti usein jumalanpalveluksia eri seurakunnissa. Ensimmiisen virassaolovuotensa aikana hdn palveli vihintdin joka toinen
piivi. Kaikki oppivat tuntemaan ja pitiimiin hiinestii.
Eris piispoista luonnehti hinti nciyryyden, hyvyyden
ja sydimellisyyden henkil6itymiksi. Mutta kirkollisissa asioissa ja varsinkin Kirkkoa puolustaessaan patriarkka Tiihon oli periinantamaton. Hin arvosteli
avoimesti kirkkoa vastaan suunnattua vainoa, terroria
ja julmuuksia. Vallankumouksen ensimmiisen vuosipiivin johdosta hin kirjoitti Kansallisten komissaarien neuvostolle: "Olette jakaneet kansan toisilleen vihamielisiin laumoihin ja sy6sseet sen julmuudessaan
ennennikemittom5in veljesmurhaan. Kristuksen
rakkauden paikalle olette avoimesti asettaneet vihan,
ja rauhan sijaan olette keinotekoisesti sytyttiineet
luokkavihan... Kukaan ei tunne olevansa tutvassa.
Kaikki pelkiivit jatkuvasti kotietsint6ji, karkotusta,
piditysti ja teloitusta. Olette sulkeneet luostareita ja
kirkkoja ja estineet piisyn kansallispyhikkoomme
Moskovan Kremliin. Sekaannutte Kirkon sisiiseen
hallintoon. Tiedimffie, etti nimi srytcikset herittivit
teissi vain vihaa ja etti tulette etsimiin niisti vain
tekosffi saadaksenne sffiiiii meitd valtiovallan vastustamisesta."
Patriarkan risti oli kisiftimittomin raskas. Hin joutui
johtamaan kirkkoa tdydellisen hdvityksen keskelli,
ilman toimivia hallintoelimii, sisiisten jinnitteiden ja
hajaannuksen repiessi hengellisti laumaa. Omalla
arvovallallaan hin pyrki kokoamaan kirkon voimav?-

rat yhteen. Hin kehotti kansaa noudattamaan Kristuksen kfrskyji ja kutsui siti katumukseen. Suurilla
ristisaatoilla hin pyrki pitimiin ylli kansan uskonnollista tunnetta. Tsaariperheen murhan hf,n tuomitsi
ankarin sanoin ja toimitti itse panihidan ja muistoliturgian surmattujen puolesta.
Patriarkka teki my6s paimenmatkoja. Eriissi Moskovan lidnin teollisuuskaupungissa Bogorodskissa

ty6liiset valmistivat hinen vieraituaan vaften kauniisti koristellun paviljongin. Jaroslavlissa itse komissaarit lounastivat hinen kanssaan. patriarkan petrogradin matka vuonna 1919 oli yhtd suurta riemujuhlaa.
Kaupungin kaikkien kirkkojen kellot ilmoittivat hinen
junansa lfihestymisest6. Metropoliitta Benjamin
(ks.
31.7.l,joka sittemmin k6rsi marttyyrikuolemin, oli pa-

piston ja suuren kansanjoukon kanssa asemalla

hinta vastassa. Katujen varsia reunustivat ristisaatot.
Monet itkivit ja polvistuivat, kun patriarkka ohiajaes-

saan siunasi kansaa vaunuistaan.

Sitten koittivat vaikeat vuodet. Kirkon omaisuutta ta-

kavarikoitiin, ja papiston vaino ja jarjestelmillinen
tuhoaminen alkoi. Tietoja tisti kantautui kaikkialta
Venijfllti. Varjellakseen papistoa patriarkka kehotti

heiti pidittiytymiin poliittisista kannanotoista. Jo
tsaarinvallan aikana hin oli vastustanut valtion puuttumista Kirkon sisiisiin asioihin, ja nyt h6n pyr-ki pitimdin Kirkon erossa poliittisesta taistetusta-,a shilyttimfldn sen sisdisen vapauden.
I Kesiilli 1921 alkoi ndlinhata. Patriarkka kirjoitti vetoomuksen nilkiinf,kevien auttamiseksi ja antoi siunauksensa jumalanpatveluskiyttda vaiila olevien kirkollisten kalleuksien myymisestfi ndlkdindkevien hyviksi. seuraavana talvena valtiovalta antoi miiriyksen kaikkien kalleuksien, myds jumalanpalvetuksissa

kiiytettflvien sakraaliesineiden, t"f"varikoimisesta.

Vdkivaltainen takavarikoiminen heritti kansassa levottomuutta ja johti jopa kymmenentuhannen usko-

van teloittamiseen. pietarin metropoliitta Benjamin
tuomittiin kuolemaan, ja huhtikuussa 1 gZ2 patriarkka
piditettiin. Kun ryhmd moskovalaisia pappeja oli oikeudessa syytettynd kalleuksien takavarikointiin liittyvissi asiassa, patriarkka kutsuttiin todistajaksi.

"Kiskittek6 lukea julkisesti vetoomuksenne, jossa
kehotatte kansaa vastustamaan viranomaisia ?,;
-puheenjohtaja
kysyi.

"Viranomaiset tietivdt hyvin, eff5 vetoomuksessani
ei
ole kehotusta vastustaa viranomaisia, vaan ainoastaan varjella omia pyhiii aarteita,,, vastasi partiarkka
rauhallisesti.

"Joka tapauksessa tuo vetoomus tulee maksamaan
alaistenne hengen", sanoi puheenjohtaja osoittaen
syytettyjen penkilla olevia pappeja.
Patriarkka loi lempein silmiyxsen pappeihin ja vas_
tasi lujasti: "Olen aina sanonut ja sanon nytkin, etti
slryllinen olen mini yksin. Nimi ovat vain Kristuksen
armeijan sotilaita, jotka kuuliaisesti tiiffivit Jumalan
heille antaman johtajan kiiskyji. Mutta jos sovitusuh
ria tarvitaan, silloin tarvitaan my6s Kristuksen lauman
viattomien lampaiden kuolem aa.,,

Ennen oikeussalista poistumistaan patriarkki siunasi
ristinmerkilli syytetyt ja lausui kuuiuvasti: ,,siunaan
Herran Jeesuksen Kristuksen uskoiliset palvelijat
kirsimyksiin ja kuotemaan Hinen tihtensa.,,

vankeudessa ollessaan patriarkka suri siti, etti uudistusmieliset (obnovlentsy) hajottivat neuvostovallan hiljaisella tuella kirkkoa sisiltipiin. Vuonna i g23
he kutsuivat koolle oman kirkolliskokouksen, joka
riisti riihonilta patriarkan arvon ja munkkeuden. My6hemmin samana vuonna patriarkka allekirjoitti lausunnon, jossa hdn tunnusti kaikki hintfi vastaan nostetut syytteet, katui niiti ja sanoutui irti monarkistisista ajatuksista. Lausunto peattyi toteamukseen, etti
hin ei ole enii neuvostovailan viholtinen. Emme tied6, millaisissa oloissa ja millaisten psykologisten motiivien vaikutuksesta lausunto allekirjoitettiitr, tlutta
mycihemmin patriarkka sanoi usein: ',Kirjoitin, ettE en
eni5 ole neuvostovallan vihoflinen, mutta en sanonut,
etti olisin ystivi." Hfrn sanoi my6s: ,,Tuhoutukoon
nimeni historiassa, jos vain Kirkolle olisi hy6tyi.,,
Lausunnon allekirjoittamisen jilkeen patriarkka vapautettiin. Viranomaiset arvelivat, ettii laiton kirkolliskokous ja allekirjoitettu lausunto olisivat murentaneet
hinen arvovaltansa ja suosionsa, mutta kivi toisin.
Kansan silmissfi laittomaila kirkolliskokoukseila ei
ollut arvoa, ja patriarkan vapauttaminen tuotti suurta

hycityi Kirkolle. Hin kutsui uudistusmielisii palaamaan takaisin yhden katorisen Kirkon helmaan ja otti
katuvat piispat ja papit rakkaudella vastaan. samatta
hin tuomitsi jyrkisti syntyneen tahkon ja ilmoitti, etti

se on Kirkon yhteyden ulkopuolella.

Patriarkka Tiihon alkoi taas toimittaa jumalanpalveluksia lihes piiviftiin. Varsinkin Moskovan ulkopuolella hinet otettiin juhlallisesti vastaan. Ty.liiisei jattivit tyOnsfi eivrtki teoilisuustaitokset toimineet, iun
patriarkka vieraili kaupungeissa. vapautumisensa
jilkeen hin asui Moskovassa Jumalaniidin Donin
ikonille pyhitetyssi luostarissa. Hdnen tuonaan kdvi
ihmisii eri puolilta venijii, ja kaikilla, seki piispoilla,
papeilla ettfi maallikoilla, oli vapaa piisy hinen luoksegn.

Tuntiessaan terveytensi heikentyvdn patriarkka Tiihon kirjoitti testamentin, jossa hin vuoden 191g kirkolliskokouksen pii6t6ksen mukaisesti valitsi itselleen seuraajan. TImfin testamentin perusteetta patriarkan oikeudet ja velvoilisuudet siirtyivit hdnen kuolemansa jdlkeen Krutitsan metropoiiitalle pietarille.
Elfiminsi viimeiseni piivini 25.3.1925 patriarkka
Tiihon otti vastaan metropoliifta Pietarin ja keskusteli
pitkiin hinen kanssaan. seuraavana y6ni vfrhin ennen keskiyote hin kuoli keljassaan ja lausui viimeisiksi sanoikseen: "Kunnia sinulle, Jumala, kunnia
Sinulle, Jumala, kunnia Sinulle, Jumala.,,
Patriarkka Tiihon haudattiin Donin luostariin. Hinet
kanonisoitiin pyhiksi vuonna l ggg ja hinen pyhiin-

jiinn<iksensi ovat Donin ruostarissa kansan kunnioitettavina.
suomen ortodokseille patriarkka Tiihon on merkittivi
henkil6, silli hin mydnsi vuonna 1 gz1 Suomen ortodoksiselle Kirkolle autonom ian.

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA, LUONNOSSA JA LUOSTARISSA
liheiselti pellolta. Lintulan kotiankkojen joukkoon

ARKKIPIISPAN VAI HTUMINEN

Koska Lintulan ja Valamon luostarit sijaitsevat Karjalan hiippakunnassa, ovat ne hallinnollisesti arkkipiispan alaisia. Esipaimenemme arkkipiispa Johannes on jiinyt elikkeelle ja uusi esipaimen Leo on

aloittanut virkansa hoitamisen. Hinti odotetaan Helluntain aikaan vierailulle Lintulaan. Hdn on tfiillii kyll?i
vanhastaan hyvi tuttu, sillH hin toimi useita vuosia
Lintulan luostarin ystivit ry:n puheenjohtajana ja sii-

ni tehtfrvdssi osallistui monin tavoin luostarin elimiin, mm. kynttilitehtaan suunnitteluun ja rakennut-

tamiseen seki talkoopiiviin. Useat sisarista olivat
iiti igumenia Marinan johdolla Valamossa kun hinet
valittiin arkkipiispaksi sekd myos hinen virkaanasettajaisissaan.
ISA ESIPAIMEN JOHANNES

isi esipaimen. Hinen toimikaudellaan on Lintulassa mm.
peruskorjattu ja uudelleen vihitty kirkko, rakennettu
ja vihitty kaksi tsasounaa ja hautausmaa seki jirjeson vuodesta 1988 lihtien ollut myos Lintulan

tetty useita suuria tilaisuuksia, rnffi. luostarin 100vuotisjuhlat. Hin on toimittanut useimmat luostarivihkimykset tdni aikana ja kiiynyt usein Lintulassa
seki virallisten vieraiden kanssa etti yksityisemmin
mm. monena jouluna, piisiiiseni ja juhannuksena.
My6s lihiseudun asukkaille hin on tullut liheiseksi
osallistuttuaan kylijuhliin ja hartaustilaisuuksiin.

Hinen lisniolonsa keskuudessamme on aina merkinnyt sitii, etti silloin luostariviki on kokoontunut
yhteen tavanomaista useammin. Ensin odottamaan
eteiseen piispan saapumista, sitten yhteisiin rukouksiin ja jumalanpalveluksiin, aterioille ja keskusteluhetkiin. Eri5ssd puheessaan hdn kehottikin meiti
aina pyrkimiin kaikessa yhteniisyyteen.
Menneiti tapahtumia muistellessa voi mielessiin
isi arkkimandriitta Hermanin sanoihin eriin
kahvitilaisuuden piitteeksi esipaimenen valmistel-

pihalampeen ovat saapuneet tavi- ja telkkipariskunnat. Vain iiti Varuaran "alivuokralaisia", navetan katon alla pesivii piiskysii odotellaan vieli.
Lintula sai lahjaksi helsinkil6isiltfi ystfivilti viime syk-

syni uuden lintulaudan. Se on maalattu pienen punaisen talon nikoiseksi. Linnut voivat sy6di siind
molemmilla sivuilla. Kyllii sycijiii on riittinytkin! En-

simmiinen auringonkukansiemensakki loppui jo keskitalvella. Tosin suurin osa siemenisti putosi maahan
Iintujen nokkiessa ja peittyi lumeen, jota

tini

vuonna

satoi usein. Nyt lumien sulettua on maassa iso kasa
siemenid, joita linnut paruittain kiyvit syomissd.
lloksemme olemme saaneet seurata, kuinka erilaiset

tiaiset, varpuset, peipposet, punatulkut, urpiaiset,
pulmuset seki nirhet, rastaat, tikat ja kolme oravaakin on kiiynyt siemenkasalla, joka on aivan ruokasalimme ikkunan vieressa. On siind ollut kissoilla
Mirril16 ja Pdrrilli olemista...
PIHAN JA PUUTARHAN E#TUAA

Jdnikset sen sijaan eivflt ole piisseet talviruokaansa,
nuoria omenapuita sycimiin Lintulan puutarhassa.
Konevitsan luostarin vanhoista omenapuista oksastetut ja Suomessa kasvatetut taimet saatiin tdnne lahjoituksena, kun niiti ei voitukaan viedi takaisin Konevitsaan. Viime keviina Miikkulan Musikoiden talkooryhmi teki niille korkean aidan, jonne eivdt jinikset piisseet ja puut sdilyivdt.
Omenatarhan vieressi olevassa mehiliistarhassa on
lentokausi aloitettu jo Marianpiivin aikaan, mutta nyt
kun pajut kukkivat, on niilli enemmin ravintoa saata-

vissa. Vieressi oleviin marjapensaisiin on jo tullut
isot silmut. Pensaiden ympirill5 on tukiaidat, jotka
viime keviin ensimmiinen talkooryhmi, Heiniveden
Rotarit tekivit luostarin monivuotisen
Karhun avustuksella.

ystivin

Reino

yhtya

Tini kevfifrni

lessa muuttoa Kuopiosta Turkuun: "Otette aina terue-

vien lehtien alle. Sen vaellus piittyi viime kesini. Se
vain nukahti pihalla kehikkoonsa. Sitii moni suree ja

tullut tinne, kuin kotiinne."

kevit pitkilli, kesiin kynnykselli. Piisiiisen ja Helluntain keskijuhla paattyy tanidn 1.5. Lintulassa alkoi kesdkausi ja pappi luki aa-

Tata kirjoittaessani on

ty6na I oittam is ru ko u kset.

Lintujen yhteiskonsertti soi korvissa aamusta my6Pihapiirin korkeat kuuset ja koivut ovat
tiynni pikkulintuja. Joutsenpariskuntakin on ollut jo
pitk55n. TSni aamuna varhain kuului kurjen huuto

hiin iltaan.

Hilonakia, eiki se

enii karkaile

kui-

kaipaa.

KEVAAN JA TALVEN LINNUT

m u I la j u ma la n pa lvel u ksessa

ei matkamuistomlrymilin edessi eni6

nthdi kilpikonna

HEINALATO HISTORIAAN

Vanha suuri heinilato oli jo hajoamistilassa, purkaminen olisi ollut vaarallista. Se piitettiin antaa paikallisen VPK:n poltettavaksi. Viime kesflkuussa lato
tyhjennettiin Lintulan ystivien yhdistyksen
talkoopiivini sinne varastoiduista vanhoista tyokoneista, jotka historiallisina muistoina tahdotaan

siilyttii.

Lato on muutenkin historiailinen mm.
siksi, ettfr sielli ovat y6pyneet ensimmiiset luostarissa vierailleet nuorisoryhmiit jo 1960-luvulla, jolloin ei
ollut viel6 muita majoitustiloja vieraille.

Mydhliin viime syksyni, juuri ennen lumipeitteen tuloa, vPK kivi paloauton kanssa polttamassa ladon
eriinfi iltana. Korkealle kohosivat liekit, mutta eivit
vahingoittaneet edes lihelli olevia koivuj?, vain vihin nokesivat.
Uusille heinille on tilaa suuressa navetassa ja pienessi ladossa miielli, joten heindt6itd on talkoolaisille tiedossa tulevanakin kesini. Heininsyrijii on
navetassa yli kolmekymmentii ja muutama uusi karit-

sakin on lampaille syntynyt.

LUONNON JA TYON SIUNAAMINEN

VAELLUSREITIT

Elokuun alussa oli my6s ristisaatto, jolla siunattiin
kiytt66n uusi noin 6 km pituinen luontovaellusreitti
Tuusniemen kunnan puolella olevalta Vasarasaton
kodalta Lintulaan. Reitin kartta ja tienviitta on my6s
Matkamuistomyymilin nurkalla olevassa opastetaulussa. Ristisaattoon ja Lintulan kirkossa toimitettuun
rukouspalvelukseen osallistui useita Tuusniemen ja
Heiniveden kuntien seki matkailuyritysten edustajia.
Lintulasta matka jatkui kirkkoveneelli palokin Sahalahdesta Erdpaimen-yrityksen jirjestim ien matkojen
tukikohtana olevalle majalle. Vaellusreitin raivausta
varten on saatu varoja Tuusniemen kunnalta ja kiytinndn jirjestelyisti on vastannut Erdpaimen.

Lintulassa luonnon ja maatalouden ilmicit ja tapahtumat ovat kuin Jumalan suuri luontokirja, joka on kai-

Valamon ja Lintulan vilinen noin 1G km vaellusreitti
on nyt my6s viitoitettu, kesiisin kdvelijdille ja talvisin
hiihtiijille. Tini kesini reittiS vield kunnostekan Hei-

mf,lle ehtineillekin. siini riittfifr katsomista, kokemista
ja osallistumista kaikille halukkaille. Luonnon ja ty6n
siunaaminen rukouksin ja ristisaatoin ohjaavat niihin
osallistuvia ymmirtimiin kaiken Jumalan lahjana ja

Vuosia sitten kulkivat my6s Valamosta ristisaatot Lintulaan kivellen samoja polkuja. Ja sitd ennen, kun
autoilu oli viel6 harvinaisempeo, tulivat Valamosta

kille avoin, niin lukutaitoa opetteleville kuin pitem-

niveden kunnan toimesta.

kiittimfrin kaikesta.

rippi-isit tinne kivellen.

Tind keviini oli Lintulassa erityinen tydnsiunaamistapahtuma, kun kolmelle luostarissa pitkfrfin palvet-

LAIVARISTEILY

leelle tydntekijille luovutettiin liturgian piitteeksi
piispalliset siunauskirjat. sen saivat keittijiit Maire
Karuonen ja Veera Ratilainen sekfi maataloustoissi
toiminut Mikko Sopanen. My6s naapurin emiintii,
Maija Kinnarista monia vapaaehtoistditi Lintulalle
tehneeni muistettiin kdspaikka-liinatta.
RISTISAATOT

Tammikuussa Teofaniana, loppiaisena, sisaret kiersivdt isi Hermanin johdolla kaikki rakennukset navettaa my6ten ja ne vihmottiin pyhitetylli vedelli. pfidsifrisend ja

siti seuraavalla viikoila ristisaatto kiersi jo-

ka piiva kirkon ympiri liturgian pidtteeksi.

Viime kesfin suuret tapahtumat Lintutassa olivat perinteiset ristisaatot heinikuussa. Jumalaniidin Konevitsalaisen ikonin vuosipiivinfr 1 o.T. tuli jilleen ristisaatto Valamosta laivalla palokin rantaan, josta kivellen Lintulaan. Jumalaniidin ikonin edessd toimitettiin Lintulan kirkossa rukousparvelus ja akatistospalvelus.
26.7. pyhittiijimarttyyri paraskevan piivini oli ristisaatto kirkosta noin puolen kitometrin piissi Koskijfrrven rannalla olevaile tsasounalle. Tdssfr ristisaa
tossa kannettiin Kirsimyksen Jumalaniiti-ikonia,
jonka esipaimen Johannes lahjoitti sinne.

Kesin matkailukauden hiljetessd ja Sergei-laivan
purjehduskauden lihetessi loppuaan joukko Lintulan
sisaria ja talkoolaisia matkusti muiden matkailijoiden
kanssa Valamosta Taivallahden kanavalle ja takaisin.
Matkan lahjoitti laivan omistaja-kapteeni. Hitjaisena

loppukesin iltana katselimme auringonlaskua ja ilta-

ruskoa ja kuuntelimme kun muutamat sisaret igumenia Marinan johdolla lauloivat akatistosta pyhille Se-

rafim Sarovilaiselle. Valamosta palasimme autoiila
Lintulaan.

Muistot kirjasi nunna Evangelia
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uustA vtRKtswKSEN JA RUKoUKSEN pATKKoJA LTNTULAN xAvtu6uue
AUKIO PIHTAKUUSIEN KESKELLA
Punaisen vierasmajan vieressfl olevassa korkei-

den pihtakuusien muodostamassa rivissi on
syntynyt luonnon muodostama pieni aukio. Salama kaatoi suuren kuusen kesfllla 2000. Luon-

topolulle johtavaa tieti reunustavat my6s suuret
kivet. Lflhellfl on hautausmaan tsasouna. Timi
aukio voi olla pihapiirii kiertiivin kivelij?in levihdyspaikkana.
Viime kesini Lintulan ystivien yhdistyksen talkoopiivini paikka siunattiin Kaikkien pyhien
muistolle, joka on kirkkokalenterissa Helluntaita
seuraava sunnuntai. lsi arkkimandriitta Hermanin mielestii paikka sopii seuraavalle tsasounalle. Se voitaisiin lisiksi omistaa pyhittaja-aiti
Maria Egyptiliiselle, jonka muistopiivi on suuressa paastossa. Niin tsasouna olisi sekfl katumuskilvoituksen etti kaikkien pyhien ilon muistopaikka.
METSAdNTEEN PYH ITTAM

IN

EN

lsi arkkimandriitta Herman kertoo, etti lahteelle aiotaan tini kesini laittaa kaivonrengas
ja suojakatos, johon tulee risti. MyOs katoksen
piille tulee risti. Niiden ristien siunaaminen ja
asettaminen paikoilleen kirkollisena toimituksena tuo alueelle Jumalan siunauksen.
Kaikkeinpyhinti Jumalansynnyttijii kuEutaan
my6s Eliv6ittiviksi Lf,hteeksi. Paikalle voi rukoilla hinen erityistfl suojelustaan ja tehdi katokseen samannimisen ikonin, jolla on vuotuinen muistopiivi kirkkokalenterissa piisiiisen
jiilkeisen valoisan viikon periantaina. Silloin toimitetaan ortodoksisissa kirkoissa vedenpyhitys.
Kaivoksi muutettavan lihteen puolestaan voisi
nimittii Samarialaisen naisen kaivoksi sen tapahtuman muistoksi, kun samarialainen nainen
hakiessaan kaivosta vefti kohtasikin Kristuksen,
joka ohjasi hdnet ja lahiseudun asukkaat ikuiseen elflmdin kumpuavan veden lflhteelle, yhteyteen Jumalan kanssa.
Eliv6ittfrvfln Lihteen stikiira:

Lintulaan tulotien varrella on haruinainen suolehto, joka on luonnonsuojelualuetta. Tflssi
metsik6ssi on pieni lihde, josta kyltiltiiset ja
luostarin asukkaatkin ovat ottaneet raikasta
juomavetti. Viime kesdni Palokin kylfitoimikunnan toimesta Heiniveden kunnan rahoituksella
lfihteen viereen rakennettiin pieni puinen katos,
jossa kulkijalla on mahdollisuus istahtaa ja juoda lihdevetti.

Oi nuhteeton Jumslan morsion, outoja ihmeitii on taivasten Valtios alusto asti sinusso toteuttanut, sillii hcin
on sateen tovoin loskeutunut korkeuksista sinun kohtuusl Hcin on osoittonut sinut lcihteeksi, josta kumpuoo
kaikkinaisen hyvyyden jo parannuksen virta. Sinci vuodatat ormon vedessci runsoasti opua kaikille, jotka tsrvitsevat sielun ja ruumiin terveyttci.

LUOSTARIVAELLUS

27 .7

.2002

8.00
10.00

Liturgia

12.30

Saunomismahdollisuus "savu, tavallinen"
Rantakala + kahvi
Eripaimenen ruokailutilan siunaaminen
Kirkkovenesoutu Lintulaan (takaisin)
Vigilia

{4.00
18.00

Lihtcirukoushetki Lintulassa
Patikointi Eripaimeneen, 6,8km

Osallistumismaksu 17 euroa/henkild
Ilmoittautuminen

Eripaimen

0440-678373

Arkkimandriitta Herman 040-5574805
Laukansalolla ja Palokissa Kulttuuritapahtuma
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YRTTITAR HASTA POYTAAT.I

Muutamia vuosia sitten ystivflt Jirvenpflflstf,
lahjoittivat luostarille koko joukon hyvdssi kasvussa olevia yrttien taimia. Siind oli mukana joitakin monivuotisiakin lajeja, jotka innostivat meita pienen yrttitarhan perustamiseen. samalla
saimme ajatuksen myos luonnonyrttien keriimisestd. Erityisesti mieltdmme ilahdutti tieto,
jonka olimme lukeneet pyhittaja Serafim Sarovilaisen eldmflkerrasta, jossa kerrotaan hflnen etflneen erdmaassa pitkiti aikoja mm. vuohenputken
Iehdistfl valmistamallaan ruoalla. siispd vuohenputki, tuo puutarhojemme rikkaruoho lrousikin hetkessi aruokkaaksi yrtiksi ja lisiksi arkipflivin perusruokaan.
Parina viimeksi kuluneena kesini meilli on kasvatettu seki tee- ettfl mausteyrttejil ja lisflksi keritty joitakin lajeja luonnon runsaasta yrttivalikoimasta.. olemme saaneet lahjaksi yrttikuivurin, joka on ollut ahkerassa kflytOssd piiivittiin
varhaisesta keviflstd myOhiiseen syksyyn. Lisiksi yrttien kuivaamiseen on tiysipdiviiisesti
kiytetty myos limminti leivinuunin paal[stf,.

Puutarhassamme kasvaa tillfl hetkelli monivuotisina ruohosipuli, lipstikka, rakuuna, minttu, sitruunamelissa, saksankirveli, vflinonputki, iisoppi
ia maraljuuri. Maraljuuri on ndisti ainoa, jota
emme osaa hyodyntfld, tiedflmme vain, ettd se
on liikeyrtti ja mm. vendjelle kdytossd. Keviiselli tairnikasvatuksella lisidmme yrttivalikoimaamme mm. basilikalla, rn?ustemeiramilla ja
timjamilla, Lisiksi suoraan avomaalle kylvettijn
mm. tilliii ja persiljaa. yrttisatoa keritiin pitkin
kesdfl seki myyntiin ettd omaan kiiytt66n. ltse
kerdttyjen ja kuivattujen yrttien myynti on vaatimatonta, vuonna 2001 myyntiin saimme n.150
pussia tee- ja maustelajikkeita.

Luonnonyrteisti olemme kerdnneet eniten vuohenputkea, siankf,rs?imOii ja apilankukkia. ApiIankukista ja sitruunamelissasta tulee hauduttamalla erittiin hienonmakuinen tee, jota sopii
juoda sellaisenaan tai hunajalla makeutettuna.
Lisfrksi se maistuu my6s kylmdni. Luonnonyrteisti vuohenputki on ollut varsinainen myyntiartikkeli, sen vuosisatainen maine ravinnon lisini on edelleen tunnettu. Vuohenputkikeittoa
voi valmistaa yhti hyvin tuoreista kuin kuivatuistakin lehdisti ja valmistus voi tapahtua esim.

pinaattikeiton tapaan. Samoin vuohenputkiletut
valmistuvat pinaattilettujen tapaan jne.

Meilli luostarissa tuoreesta vuohenputkesta on
valmistettu my6s salaattia, jota alkukesisti pidetdin jopa herkkuna. Resepti on seuraava:
N. 2 LITRAA NUORIA TUOREITA
VUOHENPUTKEN LEHTIA
,/" PIEN ESTA LAVAKURKUSTA
4 DL KERMAVIILH
1/zTL SUOLAA
1TL SOKERIA
Kermaviiliin sekoitetaan ensin mausteet ja sitten
hienonnettu kurkku ja lopuksi pieneksi silputtu
vuohenputki.
Salaatti maistuu esim. kala-aterian tisukkeena
kuumana kesipiivind.
Sisar Helena

VUOHENPUTKIKASVUSTOA

Keviiset lehdet ovat parhaita.
Samoin pitkin kesii voi keriti
puhjenneita lehtid

vieli ryppyisii juuri
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Lintulan luostarin julkaisemaa kirjaa ffihtistti Johannes
Kronstsdtilaisesta on soatavissa Lintulssto. Kirja siscittciei
isci Johanneksen elcimcikerron ja otteita hcinen kuuluisasto
piiiviikirjastaan " Elcimiini Kristuksesso" sekii muistiinpsnot
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hcinen hengellisestti kes kustelustaan igumeniaTaisisn kanssa.
Kirjasso on I sivun kuvaliite, Sivuja on 371 + 8.

Kirjan hinta on 25 euroo (sis. ALV).
Jcilleenmyyjille alennus on 3 3 %. Hintaan liseitcicin toimituskulut.
Kiria ei kuulu Valsmon luostarin kirjokerhon kautta myyttiviin

kirjoihin.
Tiedustelut

jo tilaukset: Lintulan luostari

Honkasolontie 3
79830 Palokki.
Puh. 017-563106
Fax 017-560121
E -msil: lint ulan. I uo stari@rt.Ii
ODOTAMME RA NSAAS TI TILAU KSIA
Sisarist

TSAS OT] NA KU IVAJARVE

LLA

Paljon olet sinci pikkorainen mutta kaunis, lemmikkien
veroinen soonut eltimcisi varrella ihmisten itkuja iloja
ncihdci, yhdessci heidtin kera iloja iloinnut ja itkuja itkenyt ja soitotkin kuullut ja ntihnyt. Jos niistci puhua voisit, ne puhuisit, niin paljon olisi mitti puhua.

siellri kaiholla muistellen hopean ja kullon kirkkaan
Vienan meren rannoilla elettyjti aikoja.
He nyt rukoilevat sinne jtitineiden entisten ystriviensci
puolesta. Niinpci sinne jcirineet ystrivcil myils kaiholla
muistavat Kuivaj tirven rontoj en vienalais ia.

Miten monet vtisyneet vaeltajst ovatkoon sinun seiniesi
siscille ohitse kulkiessoan pistriytyneet hetkeksi lepcicimcitin

ja ovot tuohuksia panneet polomoon pyhien op-

rosoin eteen

ja rukoiltuaan

hetken jatkuneet matkaa

virkistyneend.

Miten monta monta kertaa olet voinutkoon toivottaa

Ja ne muistot ovat monet, kun vihollinen heiltti sen
moon on ottanut Niin himmeni Vienan meri, kun heilA
ei encici rannoilla siellci ole. Kun verille lyhtiin, silloin
virtaili kolmet virrat, virtoili veriviruat, mustat Tuonen
virrat ja kyynelvirrat.

ja

Niin lydtiin Vienq-neitoa ja lydtiin Inkeri-neitoa. Saipu

miten monia kertojo helkisti helkyttcivcit kellosi ovatkaan sosneet kutsua ihmisici siseillesi yhdessei rukoilemoon jo sintikin olet rukoillut heidrin kero.

siinci osonso myds neito parka Suomenkin, kun toinen
kcisi ldi heintci oikeolle puolelle jo toinen vosemmalle
puolelle, niin mitti siinci sitten vieki jtiljelle entiti jrii
neitosella.

heitci uudestaan tervetulleeksi hetkeksi rukoilemaan

Nyt sinci seisot siellci kahden valtokunnon rojallo vartiosso. Koska olet Vencijrin rajalla, niin vartioit sistillcisi

olevien pyhien ihmisten kers itsedsi
h

iinvaeltajia, jotka nciet

s

is cicis

ja niitci monia py-

i tulevan.

Mutta rukkaset joutuivat soomoon ne hydkkcidjdt kaikki
Suomen neidolta, kun omat prihat neitosen omoksi lopulta ottivat ja auringon kirkas kruunu loistaa hcinen
pcicissci,

Olet ncihnyt monien ponevon tuohuksio vainajienkin
muistelupi)ydiille ja pyhien ihmisten oprasain eteen

katoamaton

IYunno Elisabet

ja himmentymcitdn ju ikuinen.

OTE VALMISTEILLA OLEVASTA KIRJASTA
,,VANHUS PAISIOKSEN
OPETUKSIA"

kan. Jos teet ty6tii pimeille

Jumalasta.

isinnille, se tekee elimisi pimeiksi jo taalli. Jos teet ty6ti synnille, saat
palkan paholaiselta. Jos teet ty6ti hyveelte, saat
palkan Kristukselta. Ja miti enemmdn teet ty6td
Kristukselle, sitd kirkkaammaksi tulet, sitd enemmin iloa tunnet. Mutta me sanomme:" orenko menettinyt jdrkeni, ettfl tekisin ty6td Kristukselle?,,

Mita kauemmaksi ihminen etdflntyy Jumalasta, sit6

Kauheaa! Emme tunnusta Kristu,ksen uhria ihmis-

J umalasta etddntymi nen

on hetvetti

En muista pdivid, jolloin en olisi kokenut jumatallis-

ta lohdutusta. Joskus tulee taukoja ja silloin tuntuu
vaikealta, ja niin pystyn ymmirtimin, kuinka pahalta

elimi tuntuu niistfl

ihmisistd, jotka ovat vailla

ta lohdutusta, koska ovat etiintyneet
vaikeammaksi elimd
omista

kiy. voi olla, ettei

ti-

ihminen

mitiin, mutta jos hinelti on Jumala, ei hdn

haluaa mitdin! Niin asia on! Vaikka hf,nelld on kaik-

ki, mutta jollei hinelli ole Jumalaa, on hin sisimmissiin onneton. siksi meidin pitii l6hestyi Jumalaa niin paljon kuin mahdollista. Vain Jumalan
liheltli lciytyy todellinen ja ikuinen ilo. Suussamme
on myrkyn maku, kun elimme kaukana sutoisesta
Jeesuksesta. Kun ihminen muuttuu heittiristfr ihmiseksi, kuninkaanpojaksi, hdn saa ravinnokseen jumalallisen nautinnon, taivaailisen suloisuuden ja
tuntee paratiisin riemua. Jo tiiltd kdsin hin kokee
paratiisin iloa. Vdhiisesti paratiisin ilosta hin etenee piivd

pfiivilti

ja ihmettelee,
vieli enemmin kuin miti

yha suurempaan

onko paratiisissa jotakin

hin jo tiilli kokee. Hinen tilansa on aika ajoin sellainen, ettei hin pysty tekem6in mitidn ty6ti. Hanen polvensa ovat kuin vahaa tisti jumalallisesta
l6mpimyydesti ja suloisuudesta, hinen syddmensii
hyppelee riemusta ja on katkaista kylkiluut pdistikseen ldhtemiiin, silli maa ja maalliset niyttflvdt
siitd

m

itdttcimilti pikkuseikoilta.

Mite isdntdd palvelet, sifte saaf patkankin

ten edesti! Kristus kdrsi ristinkuoleman pelastaakseen meidit synnistd, ettd koko ihmissuku puhdistuisi. Mita Kristus teki meidin edestdmme? Miti me
teemme Kristuksen edes6?

lhmiset haluavat tehdi syntid ja haluavat, ettd Jumala on hyve. Jumala antaa anteeksi ja me sen kun
vain teemme syntii. Toisin sanoen me teemme mitd

tahdomme ja Hin antaa anteeksi. Jumalan pitiid
vain jatkuvasti antaa anteeksi ja me vediimme samaa

sivelti. lhmiset eivit usko ja siksi

syOksyvfrt

syntiin. Kaikki paha on ldhtdisin juuri tdsti, epiuskosta. Ei uskota toiseen eldmdin ja niin ei milldin

ole viliii. Tehddin vddryytta, hyliitddn omat

lap-

set...Tapahtuu asioita...vakavia synteji. Eivit edes
pyhiit islt ole ennakoineet sellaisia synteja, niin etti

puhuisivat niistfi pyhissi kanoneissa - aivan niin
kuin sodoman ja Gomorran kohdalla Jumala sa-

noi:" En usko, etti tapahtuu sellaisia synteji - menen katsomaan!"

Jos ihmiset eivit kadu eivitkd palaa Jumalan luo,
he menettivit ikuisen elimin. lhmisti tiytyy auttaa
tajuamaan elimdn syvillinen merkitys , etti hdn
toipuisi, tuntisi jumalallista lohdutusta. Tarkoitus
oo, etti ihminen kohoaa hengellisesti, ei vain Se,
ettei hin tee syntiii.

Jumalasta etidntyneet ihmiset ovat aina lohduttomia ja kHrsivdt kaksinkertaisesti. Joka ei usko Jumalaan ja tulevaan elimi6n, sen lisiksi etti eli6

vailla lohtua, tuomitsee sietunsakin ikuiseen kadotukseen. Miti

isintii

palvelet, siltfr saat my6s pal-

Aiti Xristoduli suomentaa parhaillaan valikoimaa tunnetun

ohjaajavanhuksen isd Paisioksen ( +1994) opetuksista. lsi
Paisioksen eldmdkerta "Pyhdn vuoren vanhus paisios,' on
ilmestynyt suomeksi.
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LIIYTULAIV L(IOSTARI

Lintulan luostari on Suomen ja Pohjoismaiden ainoa ortodoksinen nunnaluostarl
Luostari aloitti toimintansa v. 1895 Karjalan kannaksella.
Nykyisellii paikalla Heiniiveden kunnassa luostari on toiminut vuodesta 1946.
Luostari tarjoao seuraavia motkapolvelujo 1.6. - 31.8.
(toukokuussa ja syyskuusso vain tilouksesta) :
L(IOSTARIT{ KIRKKO
on ouki ptiivittdin klo I - 18.
Esittely ryhmille sopimuksen mukaon.

IUHWOPALVELUT

klo I0

-

Kotileivonnaisia.
Ryhmcivarauks et etuktiteen, olkaa hyvii.
18.

MAJOITUSPALVELUT
Vuodepaikkoja 25.

MATruMUISTOMYYMALA
klo 9 - 18.
Ktis it d itii, iko n ej o, t tto h uks ia, villalsn

kaa.

Yhteydet:
Valamo 15 km, Varkaus 60 km,
Joensuu 80 km, Kuopio 85 km, Heinrivesi 37 km.
Tiedustelut j a vorauks et:

LINTULAIV LUOSTARI
Honkasolontie 3
79830 Palokki
(017)
Puhelin
563 106 toimisto, (017) 563 210
(017) 563 225 kahvio
Fax (017) 563 I2l
E mail : lint ulan. I uo stari@ rt.fi
Osuusponkki, Karvio 504847-1 204
Lintulsn luostarin lahjoitustili: Sampo Pankki 80001 9-1 3 83 027

TERVETTILOA!
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LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY:N JASENMAKSUT

2OO2

Timin lehden vilissii olevalla tilillepanokortilla voit maksaa vuoden
I

2002 jiisen mal(sun.
lmoita viiten u mero maksaessasi. Jflsenmaksut ovat seu raavat:

Henkil6jflsenet: Vuosijflsen
Yhteistijfisenet: Vuosijisen

10 euroa, ainaisjfisen 100 euroa
35 euroa, ainaisjflsen 150 euroa

Pankkitili SAMPO PANKKI 800017-1

51

9804

Maksaessasi ilmoita nimesi ia osoitteesi my6s tiedonannoissa, jotta ne

viliftyvit maksun saajalle.

HUOMIO

Tilillepanokortti on llhetefty kaikille, my6s ainaisiisenille. Siiti ndet oman viitenumerosi,
jota voit kdyttd5, kun maksat yhdistykselle maksuautomaatilla.

Palauta tiimii sivu kirjekuoressa osoitteeseen:
LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY OSOITEREKISTERI
Anja Lindstrdm
Kartanontie 25 B 18
O44OO JARVENPAA

LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT NY:ru PALVELUKORTTI

n

Haluan liittyii yhdistyksen jdseneksi. Kirjatkaa minut jdsenrekisteriin.
Tilaan adresseja, joiden kannessa Jumalansynnyttdijdin Jerusalemilainen ikoni.
Adressin hinta on 10 euroa/kplja hintaan lisdtddn toimituskulut Seuroa/toimitus.
Ad ressit toimitetaan postiennakolla.

tr

kappaletta, onn ittelut
kappaletta, suruun
Olen maksanut jdsenmaksun euroa
tilille 800 017 - 1 51 9804

I

Osoitteeni on muuttunut, uusi osoite alla

Nimi

Lahiosoite
Postiosoite

Puhelin
Koti
TyO

Paivdys ja allekirjoitus
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JOUjKKEKIRJE
LINTULAN LUOSTARIN YSTAVAT RY
Osoiterekisteri I Ania Lindstrom
Kartanontie 25 B 18
A44OO JANVENPAA
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