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Kristuksessa rakas Lintulan Luostarin ystävä
Kulunut vuosi on yhdistyksemme toiminnan juhlavuosi. Olemme saaneet 50 vuotta tehdä työtä
Pyhän Kolminaisuuden luostarin hyväksi.
Olkaamme kiitollisia Jumalalle. Hän on rakkaudessaan opastanut ja auttanut niitä yhdistyksemme
jäseniä, jotka aikanaan aloittivat lähimmäisrakkauden työn luostarin ja siellä asuvien sisarien hyväksi.
Hän auttaa myös meitä noudattaessamme heidän esimerkkiään.
Lähimmäisenrakkaus on siunauksellista sekä rakkauden osoittajalle että rakkauden kohteelle.
Jumala on läsnä heidän kohtaamisessaan.
Luostaria kohtaan tuntemamme rakkaus ilmenee esirukouksissamme ja luostarin toiminnan tukemisessa myös avustuksin. Säilyköön se elävänä sydämissämme koko elämämme ajan siunausta tuoden.
Jatkaessamme toimintaamme luostarin hyväksi edessämme on todellinen haaste; käytöstä poisjäänyt navettarakennus. Tarkoituksena on rakentaa siitä toimiva tila nimeltä Serafim – talo. Valmiina
rakennus antaa tilat luostarin museolle, pyhiinvaeltajien majoitukselle ja vähentää työtilojen
puutetta. Näin luostari voi palvella monipuolisemmin siellä kävijöitä.
Kuluva juhlavuosi on lopuillaan. Olemme valmistautumassa suureen juhlaan, Jumalan totisen Sanan
lihaksitulemiseen luotujensa keskelle. Juhla kertoo Jumalan ihmiskuntaa kohtaan osoittamasta
suuresta rakkaudesta. Saamme lukea evankeliumista enkelten julistuksen : ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!” ( Luuk.2:14).
Kaikkeuden Luoja saakoon kunnian ja ylistyksen kaikesta. Hän on lähettänyt totisen Sanan ihmisten
keskuuteen opettamaan meitä ja sitomaan rakkauden ja rauhan siteellä meidät toinen toisiimme.
Jokainen kohtaamamme ihminen on lähimmäisemme. Hän on Jumalalle hyvin rakas. Jumalan
antama ihmeellinen lahja, lähimmäisenrakkaus, ei liity vain juhliin, vaan se elähdyttää sydämiämme
jatkuvasti tuoden rauhan koko elämäämme.
Toivotan sinulle Joulun rauhaa ja Jumalan siunausta, täynnä Luojan rakkautta luotujaan kohtaan.
isä Viktor
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Ystävien juhlaa Lintulassa
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kuvat TARJA LANU

IKONIT KERTOVAT

jumalanäidin joutuisa auttaja -ikoni

valitun suuriruhtinatar Elizaveta Fjodorovnan
läsnäollessa. Pyhäinkuva sijaitsi uudessa kirkossa
aina vuonna 1932 tapahtuneeseen pyhäkön
hävittämiseen saakka.
Pyhäinkuvan merkityksen korostamiseksi se
asetettiin kirkossa koristeelliseen ikonikaappiin, joka oli valmistettu Kremlin Jumalanäidin
kuolonuneen nukkumisen katedraalissa sijainneen Jumalanäidin vladimirilaisen ikonin kiotan
mukaan. Ikoni tuli pietarilaisille tunnetuksi
ihmeitätekevästä voimasta ja se oli laajasti
kunnioitettu. Pyhäinkuvan merkitystä korosti
myös se, että sitä arvostivat sekä suuriruhtinatar Elizaveta Fjodorovna että tsaari Nikolai II
perheineen.

Pyhän Nikolaoksen kirkon hävittämisen
jälkeen ihmeitätekevä ikoni oli yli 20 vuotta
Vladimirin katedraalissa, jossa sen edessä kävivät
rukoilemassa monet piiritettyyn Leningradiin
jääneet uskovaiset. Vuonna 1958 pyhäinkuva
Pietarilaista Jumalanäidin Joutuisa auttaja
siirrettiin nykyiselle paikalleen uudelleen
-ikonia kutsutaan toisella nimellä Nevan
avattuun Aleksanteri Nevskin lavran Pyhän
Joutuisaksi auttajaksi. Kuvaus poikkeaa Athoksella Kolminaisuuden katedraaliin.
Kreikassa olevasta alkuperäisestä ikonista. Nevan
Joutuisa auttaja ikoniin on kuvattu Jumalanäiti
Lintulan kirkon pohjoisseinää koristava Nevan
ilman Kristus-lasta. Herran äidin korostetun
Joutuisa auttaja on Valamon skeemapapsuurena kuvattu, rukoukseen kurottautuva oikea pismunkki Jefremin lahja rippilapselleen äiti
käsi symbolisoi jumalallista apua. Legendan
igumenia Antoninalle. Pyhäinkuvan takana oleva
mukaan ikoni maalattiin sellaiseksi athoslaisen
teksti paljastaa, miten se jouti isä Jefremille:
munkin näkemän unen perusteella. Vastaavaa
”Vahvistukoon lampaiden yhteys paimeneensa
Joutuisa auttaja -ikonia ei tunneta Kreikassa tai
Kaikkeinpyhimmän Jumalanäidin Joutuisan
muualla ortodoksisessa idässä.
auttajan suojeluksessa. Rakkaalle paimenelle –
orvoksi jäänyt lauma.” Teksti kertoo ikonin olleen
Panteleimonin luostarista Athokselta Venäjälle
läksiäislahja pyhän Nikolaoksen kirkossa työnsä
tuotu ikonin toisinto oli alkuaan Moskovan rauta- päättäneelle pappismunkki Georgille, eli skeetieaseman lähellä sijainneessa, vuonna 1879
mapappismunkki Jefremille.
pyhitetyssä tsasounassa. Pyhäkkö paloi vuonna
1885, mutta Jumalanäidin Joutuisa auttaja -ikoni Suuriruhtinas Sergei Aleksandrovitšin
pelastui ihmeellisellä tavalla. Jälleenrakennettu
jälkeen Palestiinalaisen yhdistyksen puheentsasouna ikoneineen tuli palon jälkeen tunnetuksi johtajana ja Nikolaoksen kirkon isännöitsijänä
ja se annettiin Keisarillisen Palestiinalaisen yhdis- toimi keisari Nikolai II:n veli, suuriruhtinas
tyksen haltuun, jonka puheenjohtajana toimi
Mihail Aleksandrovitš. Hän oli yksi pappissuuriruhtinas Sergei Aleksandrovitš. Tsasouna
munkki Georgin keisarillisista rippilapsista.
päätettiin muuttaa kirkoksi traagisesti kuolleen
Suuriruhtinaan esityksestä pappismunkki Georgi
suuriruhtinas Sergei Aleksandrovitšin muistoksi ja nimitettiin vuonna 1907 pyhän Nikolaoksen
pyhittää se pyhän Nikolaoksen kunniaksi. Vuonna kirkon kirkkoherraksi. Sairastuttuaan keuh1913 paikalle päätettiin rakentaa kokonaan uusi
kokuumeeseen hän jätti 2. maaliskuuta 1914
kirkko, jonka peruskivi laskettiin leskeksi jääneen eroanomuksen ja palasi lahjaksi saamansa ikonin
ja Palestiinalaisen yhdistyksen puheenjohtajaksi
kanssa rakkaaseen Valamoon.        Piispa Arseni
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HENGELLISTÄ OPETUSTA

KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN ODOTUKSESSA

pelastuksen ja pimeydessä vaeltaville valon.
Jotta uskoisimme näihin Jumalan lupauksiin, hän
antoi meille ainoan Poikansa. Hänen kauttaan
Jumala tahtoo ohjata meidät elämän tielle ja
pelastukseen.

Kristuksen syntymäjuhla on yksi kirkkovuoden
suurista juhlista, jolla ortodoksisessa perinteessä on sekä esi- että jälkijuhlakausi. Eräässä
mielessä voimme ajatella esijuhlan käsittäneen
koko vanhatestamentillisen ajan. Se sisälsi
monia profeettojen ennustuksia Jumalan Sanan
lihaksitulosta. Koska ihmisen kristillisen elämän
päämääränä on jumaloituminen, vietämme nyt
puolestaan Jumalan Pojan maailmaan tulon
jälkijuhlaa. Jumala tuli ihmiseksi, että ihminen
voisi jumaloitua. Meillä tulee olla elämässämme
jatkuvasti ja tietoisesti läsnä Kristuksen syntymäjuhla. Tästä johtuen toivotamme syntymäjuhlan
ilosanomaa preesensissä kirkkoveisun sanoin:
Kristus syntyy – kiittäkää!

Kristuksen ihmiseksitulemisessa ikuisuus on
murtautunut aikaan. Koska ihminen ei omin
ponnistuksin kykene tavoittamaan Jumalaa,
Jumala on tavoittanut hänet. Ihminen on kyvytön pelastamaan itse itseään, mutta Jumala
rakastaa, Jumala odottaa ja Jumala kutsuu meitä
jatkuvasti pelastuksen tielle. Jumala odottaa ja
kutsuu, mutta ei käytä väkivaltaa vaan rakastaa.
Koska Jumala on rakkaus, niin sitä seuraa, että
todellinen valta on rakkauden valta. Kristuksen
valta ei ole tämän maailman hallitsijoiden eikä
mahtimiesten, ei kunnian eikä rahan valtaa. Se
on iankaikkisen elämän antavaa, pahasta vapauttavaa, kuoleman vallan kukistavaa valtaa. Se
on rakkauden valtaa, joka kykenee kutsumaan
pahasta esiin hyvää, liikuttamaan koventuneen
sydämen ja todistamaan toivosta synkimmässäkin pimeydessä. Tämä Jumalan armon valta ei
toimi koskaan väkivalloin, vaan kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa.

Ensimmäisiä Vapahtajan syntymän todistajia olivat lampaita vartioineet paimenet, eli
aivan tavalliset työtätekevät ihmiset. Jumala oli
valinnut juuri heidät otollisiksi ottamaan ensimmäisinä vastaan enkelin viestin: ”Älkää pelätkö!
Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus Herra.” Jotta voisimme kokea samaa
iloa, joka valtasi paimenet, kun Herran kirkkaus
ympäröi heidät, meidän on muistettava, miten
Kristuksen syntymä päätti Jumalan antamien
lupausten aikakauden ja aloitti lupausten täyttymisen. Profeetta Jesaja ennusti Herran syntymästä seuraavasti: ”Olkaa lujat, älkää pelätkö.
Jumala itse tulee ja pelastaa teidät. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat,
rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa
riemuaan.”

Mitä tämä merkitsee meille? Meidän jokaisen
on tehtävä oma valintamme: ketä ja miten haluamme seurata. Kristuksen tien valitseminen ei
takaa menestystä maailman mittapuilla, mutta
se tuo rauhan ja ilon, jonka vain jouluna maailmaan syntyvä Jumalan Poika kykenee antamaan.

Se mitä Jumala on todella luvannut, on vieläkin
uskomattomampaa. Hän lupasi ihmisille osallisuuden jumalallisesta luonnosta. Kuolevaisille
hän lupasi kuolemattomuuden, särkyneille

Piispa Arseni
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Nunna Taisian koti on Lintulassa

On häikäisevän kaunis syyskesän sunnuntai. Luonto on vielä vihreä ja kukat kukkivat.
Ilmassa lentää lintuja, mehiläisiä, perhosia ja
sudenkorentoja. Luostarissa vietetään Lintulan
Luostarin Ystävien 50-vuotisjuhlaa. Juhlaliturgian
jälkeen on ruokailtu ulkona. Vieraiden puheensorina kuuluu vaimeana taustalla, kun istumme
lempeästi hymyilevän äiti Taisian kanssa penkillä
luostarin seinustalla ennen päiväjuhlan alkamista. Hän on tällä hetkellä 84-vuotias ja sisariston vanhin.

Tarkasti on muistissa myös se päivä, jolloin Maija
tuli 31-vuotiaana Lintulaan ja siitä tuli hänen
kotinsa.
- ”Se oli huhtikuun neljästoista päivä vuonna
1965, 52 ja puoli vuotta sitten.”

Maija syntyi Muuruvedellä luterilaiseen perheeseen. Hänen perheensä, johon kuului vanhempien lisäksi kaksi sisarta ja veli, muutti vuonna
1957 kotitilalta Kuopioon.

Tilanahtauden vuoksi uusia kokelaita voitiin
sodan jälkeen ottaa luostariin harvakseltaan.
Maijan tullessa Lintulaan igumeniana oli ukrainalaissyntyinen Mihaila, ja sisariston jäsenet
olivat kotoisin Venäjältä, Virosta ja Karjalasta.
Luostarin tuleva johtaja, nunna Marina, kirjoittaa Lintulan kronikassa, että Taisia kuului niiden
neljän sisaren joukkoon, jotka tulivat suomenkielisinä keskelle venäjän- ja slaavinkielistä elämää,
mikä on vaatinut heiltä todella voimakasta ja
kaiken kestävää luostarikutsumusta.

Se Lintula, johon Maija silloin tuli, oli erilainen
luostari kuin Lintula tänään. Evakkovuosien
jälkeen luostari oli toiminut Palokissa
vasta vajaat kymmenen vuotta ja sisaria oli
parikymmentä.

Kutsumus luostarin hengelliseen elämään
tulee Jumalalta. Äiti Taisia muistaa hyvin sen
hetken kun hän ilmaisi oman sisäisen toiveensa.
- ”Olin lastenhoitajana ja terveys reistaili. Kun
minua vanhempi serkku kyseli tulevaisuuden
suunnitelmistani, vastasin haluavani mennä
luostariin.”
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Lintula oli vielä silloin maatalousvaltainen luostari, jossa tehtiin kovaa työtä pelloilla, puutarhassa ja navetassa. Sisar Maijan kuuliaisuustehtävänä oli kaksi ensimmäistä vuotta ensisijaisesti
lehmien hoitaminen. Lehmistä luovuttiin kun
luostari sai tehtäväkseen kirkkokunnan kynttilöiden valmistamisen.
Niiden yli viidenkymmenen vuoden aikana,
jotka äiti Taisia on palvellut Lintulassa, luostarissa
on tapahtunut paljon. Sen jälkeen kun vanhojen
kartanorakennusten huono kunto herätti luostarissa vierailleet vapaaehtoiset avustustoimiin,
on rakennettavaa ja kunnostettavaa riittänyt. Äiti
Taisia kiittääkin nyt juhlivaa Lintulan Luostarin
Ystävät -yhdistystä, jonka jäsenet ovat tehneet
suuriarvoista työtä luostarin hyväksi paitsi keräämällä varoja, myös toimimalla konkreettisesti
auttavina käsinä.

Yksi eniten kilvoittelua vaativista kuuliaisuustehtävistä luostarissa on ehkä sopeutuminen
elämään suuressa perheessä ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Taisia tietää, että
kaikki eivät sopeudu ja jättävät sen vuoksi luostarin. Hänen on ollut hyvä elää ja vanheta täällä.
Nyt vanhuudessa erityisesti äiti Johanna huolehtii hänestä: käyttää lääkärissä ja auttaa muidenkin asioiden hoidossa.

Entisaikaan ei kovin nuoria vihitty nunniksi, ja
sisar Maijankin koeaika kesti yli kaksikymmentä
vuotta. Vuonna 1991 hänestä tuli vihkimyksessä
nunna Taisia. Luostarin johtajana oli silloin jo
86-vuotias igumenia Antonina, jonka luostarikilvoitus oli alkanut vanhassa Lintulassa. Hän antoi
Taisia-nimen Pyhittäjä Taisia Aleksandrialaisen
mukaan. Taivaallisen esirukoilijan muistopäivää
vietetään toukokuun kymmenentenä päivänä.
Rukous on nunnan tehtävistä tärkein, ja kaikenlainen työkin on rukousta kun sydän on siinä
mukana.

TARJA LANU

Äiti Taisia on halunnut olla ja elää luostarissa
eikä ole kaivannut Lintulan hiljaisuudesta ulos
maailmaan. Harvat matkat ovat olleet yhdessä
sisariston kanssa tehtyjä pyhiinvaellusmatkoja kotimaassa ja suuntautuneet esimerkiksi Valamoon, Kiuruvedelle, Pielavedelle tai
Iisalmeen.

Äiti Taisia muistelee niitä monia kuuliaisuustehtäviä, joita hän on tehnyt luostarielämänsä
aikana. Kun karjasta luovuttiin, navettatyöt
jäivät, mutta kasvimaalla ja puutarhassa riitti
kesäisin työtä niin sisarille kuin talkoolaisillekin.
Vuorollaan hän palveli luostarin yhteydessä
toimineessa pienessä kaupassa ja Lintulan ystävien naisjaoston perustamassa kahviossa. Hänen
tekemiään taidokkaita, virkattuja ja nyplättyjä
käsitöitä myytiin myös matkamuistomyymälässä. Kun tuohusten valmistuksesta tuli tärkeä
tulonlähde, myös äiti Taisia työskenteli talvisin
kynttilätehtaassa.

Kun kysyn lopuksi, mikä äiti Taisian mielestä on
ollut luostarielämässä vaikeinta ja mikä parasta,
hän naurahtaa ja vastaus tulee empimättä:
- ” Vaikeinta ovat keittäminen ja muut keittiötyöt
ja parasta ovat jumalanpalvelukset.”
Aurinko paistaa nyt lempeämmin ja sulattaa
sydämet. Mietin yksinkertaisen elämän suurta
rikkautta ja ajattelen kiitollisena keskusteluhetkeä äiti Taisian kanssa.

Kaikkein mieluisin tehtävä oli alttaripalvelijana
toimiminen yli kymmenen vuoden ajan. Hän
huolehtii vieläkin palvelusten aikana tuohuksista
ja lampukoista.

Eila Kautto
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LUOSTARIN KUULUMISIA
ÄITI ELISABET KATEISSA
Äiti Elisabet oli 11. heinäkuuta keräämässä saniaisia seuraavan päivän ristisaattoa varten tehtävään kukkamattoon. Illan lopulla hän lähti yksin katsomaan läheisen maalaistalon palaneen navetan raunioita, eikä hänestä ole sen jälkeen tehty havaintoja. Laajat ja pitkään jatkuneet, median
huomiota saaneet etsinnät ovat valitettavasti jääneet tuloksettomiksi. Nunna Elisabetin odottamaton katoaminen on jättänyt murheellisen jälkensä koko kuluvaan vuoteen.

TARJA LANU

PIISPA ARSENIN JUHLA
Korkeasti siunattu Joensuun piispa Arseni vietti 60-vuotisjuhlaansa Lintulassa. Juhlapäivän aamuna
esipaimen toimitti liturgian papiston avustamana. Varsinainen juhla alkoi klo 13.00 arkkimandriitta
Sergein toimittamalla kiitosrukouspalveluksella ja jatkui piispan tarjoamien kahvien jälkeen vapaamuotoisesti ohjelman ja onnittelujen muodossa.

LUOSTARIN UUDET KISSAT
Kuluneena kesänä luostari sai kaksi uutta nelijalkaista asukkia. Edellisenä syksynä nukutetun vanhan
Mirri-kissan tilalle otettiin löytöeläinkodista kissa-siskokset, jotka saivat nimikseen Minni ja Luppis.
Ihmisarat ja kovia kokeneet kissat ovat jo tottuneet luostarin elämänmenoon, leikkivät ja ravaavat
kilpaa keljarakennuksen käytävillä ja seurailevat sisarten kulkemista ja tekemisiä.
LINTULAN YSTÄVÄT JUHLIVAT
Syyskuun kolmantena Lintulan luostarin ystävät ry. vietti toimintansa 50-vuotisjuhlaa. Juhlapäivä
alkoi KS. Joensuun piispa Arsenin toimittamalla liturgialla ja jatkui lounaan jälkeen näyttelijä HannuPekka Björkmanin juontamalla päiväjuhlalla aurinkoisella luostaripihalla. Runsaslukuinen juhlayleisö
sai yhdistyksen puheenjohtaja rovasti Viktor Porokaran avaussanojen jälkeen kuulla Anne Hokkisen
kokoaman yhdistyksen historiikin. Musiikillista antia juhlaan toi kanttori Aleksi Suikkasen johdolla
esiintynyt Joensuun mieskuoro. Juhlapuheen piti yhdistyksen kunniapuheenjohtaja KP. Karjalan ja
koko Suomen arkkipiispa Leo.
MIIKKULAN MUŠIKOITTEN MERKKIVUOSI
Luostarille on hyvin merkittävä monien yksittäisten talkoolaisten apu ja talkooryhmien säännöllinen
työpanos. Joensuun seurakunnan Miikkulan Mušikat, jotka ovat koko toimintansa ajan auttaneet
luostaria mitä moninaisimmissa töissä, viettivät tänä vuonna 40-vuotisjuhlaansa. Viime kesänä he
mm. pystyttivät ja purkivat kesäkatokset, kyntivät kasvimaan, puhdistivat lammen levästä ja niittivät
rannan kaislikkoa. Joensuussa 24.9. vietettyyn ohjelmalliseen juhlaan toivat luostarin terveiset ja
onnittelut äiti igumenia Mikaela ja varajohtaja äiti Ksenia.
VIERAILU VANHAAN LINTULAAN
Elokuun 18. päivänä igumenia Mikaela ja äiti Ksenia osallistuivat Pyhien Konstantinoksen ja Helenan
luostarin igumenia Ilarionan kutsusta vanhan Lintulan jälleenrakennetun kirkon vihkimisjuhlaan.
Vanha Lintula kuuluu sivuluostarina Konstantinoksen ja Helenan luostarin alaisuuteen. Kirkon
pienen vihkimisen toimitti patriarkka Kirill. Suomesta mukana olivat arkkipiispa Leo, piispa Arseni,
arkkimandriitta Sergei, rovasti Stefan Holm ja ylidiakoni Jyrki Härkönen. Igumenia Mikaela ja äiti
Ksenia tapasivat päiväseltään tehdyllä vierailullaan myös Pietarin Novodevitšin luostarin igumenia
Sofian ja Pyhän Johannes Rilalaisen luostarin igumenia Ludmilan.
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TARJA LANU

IGUMENIAN MATKALLA
Äiti igumenia Mikaela teki yhdessä Lintulan ystävät ry:n hallituksen jäsen
Eija Korpivaaran kanssa 2.–21.10. virkistysmatkan Australiaan. Matkaan
sisältyi sekä maallisia että hengellisiä kokemuksia. Ensin mainittuihin kuului
igumenian jo vuonna 1960 Australiaan muuttaneen Arvo veljen ja hänen
perheensä vieraanvaraisuudesta nauttiminen Brisbanen kaupungissa sekä
vierailu paikallisessa suomalaisessa vanhainkodissa. Sidneyssä matkalaiset tutustuivat kuuluisaan oopperataloon. Hengellisenä antina vierailulla
olivat käynti Kentlyn pikkukaupungissa sijaitsevassa, igumenia Marian
johtamassa Jumalanäidin kazanilaisen ikonin naisluostarissa sekä osallistuminen liturgiaan Brisbanessa sijaitsevassa puolalaisten ortodoksisessa
seurakunnassa.

EIJA KORPIVAARA

LUOSTARI SAA RELIIKKILIPPAAN
Lintulaan on tekeillä viisitoista pyhäinjäännöstä sisältävä reliikkilipas, jonka on suunnitellut Martinus
Markoff. Eräitten luostarin ystävien kustantaman lippaan valmistaa lapinlahtelainen puuseppä Olli
Ahokivi. Jalopuisen reliikkilippaan sisäkantta tulee koristamaan Joensuun piispa Arsenin maalaama
ikoni, johon on kuvattu kaikki ne pyhät, joiden pyhäinjäännösten osia lippaaseen on asetettu.  

LINTULA KIRJAMESSUILLA
Luostari osallistui 25.–28. lokakuuta Helsingin Messukeskuksessa järjestettyihin kirjamessuihin.
Monipäiväisessä tapahtumassa luostaria edusti äiti Nektaria apunaan Eija Korpivaraa, Lea ja Päivi
Purhonen. Kirjamessujen luostarin osastolla kävivät monet tutut tervehtimässä myyjiä ja kyselemässä Lintulan kuulumisia. Myytävistä tuotteista parhaiten kauppansa tekivät tuohukset ja yrttituotteet, mutta taloudellisesti paras tulos tuli kirjamyynnistä.
UUSI JULKAISU
Lintula julkaisi äskettäin munkki Damaskinoksen kääntämänä valikoiman kirkkoisien saarnoja
Jumalansynnyttäjästä. ”Serafeja korkeampi ‒ Bysanttilaisia saarnoja Jumalansynnyttäjästä” -kirja
sisältää saarnat viideltä keskibysanttilaisen kauden kirkkoisältä Johannes Damaskolaiselta,
Tarasios Konstantinopolilaiselta, Andreas Kreetalaiselta, Georgios Nikomedeialaiselta ja
Germanos Konstantinopolilaiselta. Koko Herran äidin elinkaaren kattavien saarnojen aiheina ovat
Jumalansynnyttäjän syntymä, temppeliinkäynti, ilosanoman vastaanottaminen, Jumalansynnyttäjä
ristin juurella ja Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen.
LUOSTARIN TEKSTIILEJÄ NÄYTTELYSSÄ
Luostarin vanhoja kirkkotekstiilejä esittelevä näyttely avattiin Joensuun Ortodoksisessa
Kulttuurikeskuksessa 19. marraskuuta. Pieneen näyttelytilaan vanhoista tekstiileistä, esineistöstä
ja valokuvasuurennoksista rakennettu näyttely kuvaa tunnelmaa luostarin kirkossa, trapesassa ja
nunnan keljassa. Näyttelyn ovat suunnitelleet ja koonneet tutkija Leena Jääskeläinen, valokuvaaja
Martinus Markoff ja nunna Ksenia. Kiinnostava näyttelykokonaisuus on esillä 16.3.2018 saakka.
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LÄHETTÄJÄ
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Anja Lindström
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Lintulan ystävät kaksissa myyjäisissä
Lintulan ystävät ry:llä on myyntipöytä sunnuntaina
10.12. Helsingin seurakuntasalilla klo 12.00-16.00
pidettävissä myyjäisissä. Tilaisuus järjestetään osoitteessa Unioninkatu 39. Käynti seurakuntasaliin löytyy
sisäpihalta.
Lauantaina 16.12. Lintulan ystävät ry on mukana
Stefanoskodissa kello 10.00-14.00 järjestettävissä myyjäisissä. Tapahtuma on ositteessa Hallatie 2.
Molemmissa myyjäisissä on saatavilla runsas valikoima
Lintulan luostarin tuotteita. Tule mukaan ystäväsi kanssa
ja tiedota myyjäisistä lähipiirillesi.
Joensuun mieskuoro vierailee
Joensuun ortodoksinen mieskuoro käy perinteiseen
tapaansa joulua edeltävänä sunnuntaina laulamassa
Lintulassa liturgiapalveluksen. Tänä vuonna se tapahtuu
17.12. kanttori Aleksi Suikkasen johdolla.
Lintulan ystävät ry:n vuosikokous
Lintulan ystävät ry:n vuosikokous pidetään Lintulan
Pyhän Kolminaisuuden luostarissa lauantaina 24.2.
klo 14.00 alkaen. Tervetuloa mukaan!
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