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VAELTAJA JATKAA KULKUAAN 

Hehkuvassa Hiilloksessa julkaistiin vuosina 1956-68 jat

koartikkelina "Vaeltajan kertomuksia", jotka uudelleen 

suomennettuna ilmestyivät viime vuonna Otavan kustanta

mana kirjana. Näihin kertomuksiin on myös jatko, toinen 

osa, joka julkaistaan jälleen ennakkosuomennoksena Hehku

vassa Hiilloksessa. 

VAELTAJAN KEROMUS VIIDENNEN TAPAAMISEN YHTEYDESSÄ 

Vuosi oli kulunut viimeisestä tapaamisesta pyhiinvaeltajan 

kanssa. Vihdoin kuului kevyt koputus oveen, ja rukous-

ääni ilmaisi vanhuksen sydämelliseks.i: iloksi siunatun vel

jen saapumisen. "Käy sisään, rakas veli. Kiittäkäämme 

yhdessä Herraa, joka on siunannut matkasi ja tuonut sinut 

takaisin." Ja niin vaeltaja kertoo ohjaajaisälleen: 

Ylistys ja kiitos olkoon ylimmälle Isälle, lahjojen anta

jalle, kaikesta minkä Hän järjestää kaitselmuksensa mu

kaan, sillä se on aina hyödyksi meille, matkalaisille ja 

muukalaisille "vieraass'a maassa". Tässä minä syntinen 

olen jälleen. Jätettyäni teidät vuosi sitten olen saanut 

Jumalan armon taas nähdä teidät ja kuulla iloisen terve-
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tulotoivotuksenne. Tietenkin te nyt odotatte saavanne 

kuulla minulta täydellisen selostuksen Jerusalemista, Ju

malan pyhästä kaupungista, johon sieluni ikävöi ja johon 

vakaa aikomukseni oli päästä. Mutta toiveemme eivät aina 

toteudu, ja niin tapahtui minullekin. Eikä ihmekään, sil

lä miksi olisi minut, kurja syntinen, katsottu otollisek

si astumaan pyhälle maalle, johon meidän Herramme Jeesuk

sen pyhät askeleet ovat jälkensä painaneet? 

Te muistatte, isä, että lähdin täältä viime vuonna seura

nani kuuro vanhus ja että minulla oli kirje eräältä Ir

kutskin kauppiaalta hänen Odessassa asuvalle pojalleen. 

Kirjeessä pyydettiin, että poika toimittaisi minut Jeru

salemiin. No, me saavuimme onnellisesti ja melko hyvissä 

ajoin Odessaan. Seuralaiseni varasi itselleen laivapai

kan Konstantinopoliin ja matkusti. Minä puolestani lähdin 

etsimaän kauppiaan poikaa kirjeessä olevan osoitteen mu

kaan. Pian löysinkin talon, mutta surukseni ja hämmästyk

sekseni sain siellä kuulla, että hyväntekijäni ei ollut 

enää elossa. Kolme viikkoa aikaisemmin hänet oli haudat

tu hänen kuoltuaan lyhytaikaisen sairauden murtamana.Tämä 

teki minut sangen alakuloiseksi, mutta alistuin Jumalan 

tahtoon. Koko talo oli surun vallassa. Vainajan leski, 

joka oli jäänyt kolmen pienen lapsen kanssa, oli sellai

sessa tuskassa, että itki kaiken aikaa ja useita kertoja 

päivässä hän murheesta raukeni kokonaan voimattomaksi. 

Näytti siltä, ettei hänkään tässä suuressa surussaan jak

saisi enää kauan elää. Kaikesta huolimatta hän otti mi

nut ystävällisesti vastaan. Voimatta näissä uusissa olo

suhteissa lähettää minua Jerusalemiin hän pyysi,että jäi

sin heidän luokseen pariksi viikoksi, kunnes hänen appen

sa saapuisi Odessaan järjestämään kuntoon liikkeen tilit 

ja hoitamaan orpouteen jääneen perheen asioita. 
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Ja niin minä jäin. Kului viikko, kului kuukausi ja toi

nenkin. Kauppias ei kuitenkaan tullut vaan sen sijaan 

kirjoitti, etteivät hänen omat liikeasiansa sallineet hä

nen nyt tulla. Hän kehotti kauppa-apulaisia saattamaan 

tilit jäjrestykseen, minkä jälkeen heidän kaikkien oli 

pikimmiten lähdettävä hänen luokseen Irkutskiin. Niin 

alkoivat sitten valmistelut ja touhuamiset, ja kun huoma

sin, ettei heillä enää ollut aikaa minulle, kiitin heitä 

vieraanvaraisuudesta, hyvästelin ja lähdin jälleen kulke

maan pitkin Venäjää. 

Kauan mietin, minne olisi lähdettävä. Päätin lopulta käy

dä ensin Kiovassa, jossa en ollut ollut vuosiin. Näin 

teinkin. Tietysti minua harmitti alussa se, että toivee

ni päästä Jerusalemiin ei toteutunut, mutta arvelin, että 

näin ei tapahtunut ilman Jumalan sallimusta, ja niin rau

hoituin toivossa, että ihmisiä rakastava Jumala katsoisi

yrityksenkin itse teon veroiseksi eikä antaisi vaivaisen 

matkani jäädä vaille rakentavaa ja hengellistä hyötyä. Ja 

näin myös tapahtui, sillä jouduin kohtaamaan ihmisiä, jot

ka selvittivät minulle ennestään t-UR-t:emattomia asioita ja 

pelastuksekseni loivat valoa pimeään sieluuni. Ellen 

välttämättömyyden pakosta olisi joutunut tälle matkalle, 

en olisi tavannut näitä hengellisiä hyväntekijöitäni. 

Kuljin siis päivisin rukoillen ja iltaisin saavuttuani 

yöpymispaikkaani luin Filokaliaani vahvistaakseni ja el

vyttääkseni sielua taistelussa näkymättömiä vihollisia 

vastaan. 

Kuljettuani Odessasta noin seitsemänkymmentä virstaa sat-

tui outo tapaus. Tavoitin siellä ison kuormaston, jossa

oli noin kolmisenkymmentä tavaralla kuormattua vankkuria. 

Etummainen ajaja kulki johtajana hevosensa vieressä, muut 
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kävelivät jonossa jonkin matkan päässä. Tie johti lammi

kon ohi, jonka keskellä virtasi avovesi ja jossa murtu

neet jäälautat keväisessä tulvavedessä kieppuivat ja ha

jautuivat ympäriinsä hirvittävällä pauhinalla. Äkkiä 

etummainen ajaja, nuori mies, pysäytti hevosensa, ja koko 

kuormasta hänen takanaan joutui myös pysähtymään. Kaikki 

ajomiehet kiiruhtivat eteen ja näkivät, että etummainen 

ajaja oli alkanut riisuutua. Kun kysyttiin, miksi hän 

näin tekee, hän vastasi, että häntä kovasti haluttaa uida 

lammikossa. Hämmästyneet ajajat alkoivat pilkata ja hauk

kua häntä sanoen häntä hulluksi, ja vanhin heistä, hänen 

veljensä, yritti estää häntä hänen aikomuksessaan ja käs

ki hänen ajaa eteen päin. Mutta nuori mies puolustautui 

eikä aikonutkaan totella. Eräät nuoremmista ajajista ha

kivat hevosten juottamiseen tarkoitetut sangat ja alkoi

vat kantaa vettä lammesta heittäen sen leikillään miehen 

päälle• lausuen: "Siitä saat, me kylvetämme sinut." Kun 

vesi osui hänen päälleen ja valui pitkin selkää, huudahti 

hän: "Al:l, miten hyvä", ja istuutui maahan. Ajajat jatkoi

vat veden kaatamista, ja mies paneutui pitkälleen. Siinä 

hän sitten hetken päästä heitti henkensä. Kaikki säikäh

tivät käsittämättä, miten tämä saattoi tapahtua. Vanhim

mat ajajat touhusivat, että tapaus olisi ilmoitettava vi

ranomaisille, toiset taas päättelivät, että tällainen 

kuolema oli ilmeisesti miehelle ennalta määrätty. Vii

vyttyäni heidän kohdallaan tunnin verran lähdin eteen 

päin. Noin viiden virstan päässä näin valtatien varressa 

kylän, jonne tultuani tapasin katua pitkin kulkevan vanhan 

papin. Sain ajatuksen kertoa tälle juuri näkemästäni ta

pahtumasta ja kysyä, mitä hän siitä ajatteli. Pappi vei 

minut kotiinsa ja minä kerroin hänelle mitä olin nähnyt 

ja tiedustelin häneltä selitystä tähän tapahtumaan. 
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"En osaa sanoa sinulle mitään tästä, rakas veli, paitsi 

ehkä sen, että maailmassa on paljon ihmeellisiä asioita, 

joita ymmärryksemme ei pysty käsittämään. Ajattelisin, 

että näin on Jumala säätänyt osoittaakseen mahdollisimman 

selvästi ihmisille, kuinka Jumala hallitsee luontoa ja 

huolehtii siitä myös tietyissä olosuhteissa luonnonjärjes

tyksessä tapahtuvien epätavallisten ja välittömien muutos

ten kautta. Olen itsekin kerran ollut todistajana saman

kaltaisessa tapahtumassa. Lähellä kyläämme on erittäin 

syvä jyrkkäreunainen rotko. Se ei ole kovinkaan leveä, 

mutta noin seitsemänkymmentä jalkaa §yvä. On pelottavaa 

katsoa alas sen synkkään syvyyteen. Pahainen polkusilta 

on rakennettu sen yli. Eräs talonpoika seurakunnastani, 

muuten elämäntavoiltaan hyvä perheenisä, sai äkkiä ilman 

mitään syytä vastustamattoman halun heittäytyä tältä pie

neltä sillalta syvyyteen. Kokonaisen viikon hän taisteli 

tätä ajatusta ja halua vastaan. Lopulta hän ei enää voi

nut hillitä tätä voimakasta vetoa. Hän nousi aamulla var

hain, kiirehti ulos ja heittäytyi rotkoon. Kohta kuultiin 

hänen vaikerruksensa ja suurella vaivalla vedettiin hänet 

ylös kuilusta. Hänen jalkansa olivat ·murtuneet. Kun hä

neltä kysyttiin syytä putoamiseen, hän vastasi, että suu

rista tuskista huolimatta hänen sielunsa on nyt rauhoit

tunut, koska hän on teteuttanut sen vastustamattoman ha

lun, joka kokonaisen viikon ajan on kiusannut häntä niin, 

että hän oli valmis uhraamaan jopa elämänsäkin tyydyttääk

seen aikeensa. Vuoden kesti hänen paranemisensa kaupungin

sairaalassa. Kävin usein häntä katsomassa ja tapasin jos

kus lääkäreitä hänen luonaan. Kuten sinä nyt, niin minä

kin halusin kuulla syyn tapahtuneeseen. Yksimielisesti 

lääkärit selittivät, että kysymyksessä oli mielenhäiriö. 

Kun kyselin heiltä tieteellistä selontekoa siitä, mitä se 
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sellainen on ja kuinka se saa ihinisen valtaansa, en saa

nut heiltä muuta vastausta kuin että se oli eräs niitä 

luonnon salaisuuksia, joita tiede ei vielä ole voinut pal

jastaa. Minä puolestani arvelin, että jos ihininen tällai
sen luonnon salaisuuden ilmaantuessa kääntyisi rukoukses

sa Jumalan puoleen ja muöskin avautuisi keskustellessaan 
hyvien ihinisten kanssa, niin mainitsemanne vastustamaton 

mielenhäiriö ei saisi mitään aikaan. Totisesti kohtaamme 

ihiniselämässämme palj.oh\ sellaista, mitä emme voi selvästi 
käsittää." 

Puhellessamme oli tullut pimeä, ja minä jäin sinne yöksi. 

Aamulla poliisikomissaari lähetti kirjurinsa pyytä

mään lupaa vainajan hautaamiseen hautausmaahan. Ruumiin
avauksessa lääkäri ei ollut löytänyt mitään mielenhäiri

öön viittaavaa ja katsoi kuoleman aiheutuneen äkillises-

tä halvauskohtauksesta. "Katso nyt", pappi sanoi, "lää-

ketiedekään ei pysty antamaan täsmällistä selitystä tähän 

hillittömään haluun päästä veteen." Hyvästelin papin ja 
lähdin kulkemaan edelleen. Kun olin kulkenut useita päi

viä ja tunsin olevani koko lailla lopussa, saavuin hyvän

kokoiseen kauppakylään nimeltä Belaja Tserkov. Kun ilta 
oli jo tulossa, aloin katsella yöpymispaikkaa. Kauppato

rilla tapasin miehen, joka myös näytti m�tkustajalta. Tä
mä kyseli kauppiailta erään asukkaan talon sijaintia. Mi
nut nähtyään hän tuli luokseni ja sanoi: "Sinä näytät 

vaeltajalta sinäkin, menkäämme yhdessä ja etsikäämme kau

pungista henkilö nimeltä Jevreinov. Hän on hyvä kristit-
ty ja pitää erinomaista majataloa. Hän ottaa mielellään 

vastaan pyhiinvaeltajia. Katso, minulla on tässä jotakin 

hänestä kirjoitettuna." Suostuin ilomielin ehdotukseen 

ja pian löysimmekin hänen asuntonsa. Isäntä itse ei ol

·lut kotona, mutta hänen vaimonsa, ystävällinen iäkäs nai-
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nen otti meidät hyväntahtoisesti vastaan ja antoi meille 

syrjäisen, rauhallisen pienen ullakkohuoneen levätäksem

me. Asetuimme taloksi ja lepäsimme hetken. Sitten isän
tämme saapui ja kutsui meidät syömään illallista kanssaan. 

Aterian aikana kerroimme, keitä olimme ja mistä tulimme. 

Jotenkin siinä puhe kiertyi kysymykseen, miksi hänen ni

mensä oli Jevreinov. "Kerron teille merkillisen jutun 

tästä:, hän sanoi ja aloitti tarinansa. "Katsokaas, siä

ni oli juutalainen, syntyisin Shklovin kaupungista. Hän 

vihasi kristittyjä. Aivan nuorena hän halusi valmistua 

rabbiiniksi ja opiskeli siksi ahkerasti juutalaisten juo� 

ruja kristinuskon kumoamiseksi. Kerran hän joutui sattu

malta kulkemaan kristittyjen hautausmaan kautta. Hän nä

ki siinä ihinisen pääkallon, jonka oli täytynyt tulla jos
takin hiljattain ylöskaivetusta haudasta. Siinä olivat 

jäljeääl molemmat leuat ja niissä joitakin kauhean näköi
siä hampaita. Kiukuissaan hän alkoi purkaa vihaansa sii

hen, sylki, haukkui ja potki sitä jaloillaan. Kun tämä-
kään ei vielä tyydyttänyt häntä, pisti hän sen seipään 
nenään niin kuin pistetään eläinten luita petolintujen 

karkoittamiseksi. Huviteltuaan täten aikansa hän meni ko

tiin. Seuraavana yönä hän tuskin oli vaipunut uneen, kun 

tuntematon mies ilmestyi hänelle alkaen ankarasti moittia 

häntä sanoen: "Kuinka uskalsit häväistä luitteni katoavia 

jäännöksiä? Minä olen kristitty, mutta sinä Kristuksen 

vihollinen." Tämä näky toistui sitten öisin useita ker

toja häiriten hänen untaan. Sitten sama näky alkoi vai

vata päivisinkin, ja hän kuuli tuon moittivan äänen kaiun. 

Ajan oloon näky tuli yhä useammin, niin että hän lopulta 

alkoi tuntea itsensä masentuneeksi ja pelokkaaksi menet

täen jopa voimansakin. Hän meni rabbiinien luo, ja nämä 

lukivat hänen puolestaan rukouksia ja manauksia, mutta 
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näky ei lakannut ilmestymästä vaan kävi yhä kiusallisem

maksi. Kun tieto hänen tilastaan levisi, niin eräs hänen 

kristitty tuttavansa ja liikekumppaninsa, joka myös kuuli 

siitä, kehotti häntä kääntymään kristinuskoon vakuuttaen, 

ettei ollut muuta mahdollisuutta vapautua tästä häiritse

västä näystä. Juutalainen ei ollut halukas ottamaan tätä 

askelta. Hän vastasi kuitenkin: "Tekisin mitä vain, kun

han vapautuisin tästä sietämättömästä tilasta." Kristit

ty ilostui näistä sanoista ja taivutti juutalaisen lähet

tämään paikalliselle piispalle anomuksen tulla,....kastetuksi 

ja otetuksi kristillisen kirkon jäseneksi. Anomus kirjoi

tettiin, ja juutalainen hieman epäröiden allekirjoitti sen. 

Ja katsokaas, siitä hetkestä lähtien kun anomus oli alle

kirjoitettu, näky lakkasi ilmestymästä eikä sen koommin 

enää häirinnyt. Juutalaisen ilo oli rajaton, hän rauhoit

tui kokonaan ja hänessä virisi palava usko Jeesukseen 

·Kristukseen. Hän meni kohta piispan luo-ya kertor hänel

le koko tapahtuman sekä ilmaisi vakavan halunsa olevan

tulla kastetuksi. Täynnä innostusta ja nopeasti hän tu

tustui kristinoppiin, ja tultuaan kastetuksi hän muutti

asumaan tähän kaupunkiin. Täällä hän solmi avioliiton 

äitini, hyvän kristityn kanssa. Hän eli hurskaasti ja 

oli hyvin antelias köyhille. Tätä hän opetti minullekin 

siunaten minua ja kuolemansa edellä kehotti minua teke-

mään samoin. Siinä syy, miksi minun nimeni on Jevreinov." 

Kuuntelin tätä kertomusta hartain mielin ja liikuttunee-

na. Ajattelin itsekseni: Jumalani, miten armollinen Her

ramme Jeesus Kristus onkaan, miten suuri on Hänen rakkau

tensa. Kuinka erilaisia teitä Hän vetää syntisiä luok

seen! Millä viisaudella Hän käyttää vähäpätöisiä keinoja 

saavuttaakseen suuria asioita! Kuka olisi voinut aavis

taa, että juutalaisen ilveily kuolleen luilla johtaisi tä-
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män todelliseen Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen ja ohjai

si hänet hurskaaseen elämään? 

Jatkuu ensi numerossa. 

PYHÄN SERAFIM SAROVILAISEN OPETUKSESTA 

Kun kirkossa näet ikonin edessä palavan tuohuksen, niin 

ajattele, että ihmiselämä on kuin vahakynttilä, jossa on 

tulessa palava sydänlanka. Vaha on uskomme, lanka toi-

vomme ja tuli rakkautemme, joka sulattaa yhteen uskon ja 

toivon, aivan kuin vaha ja lanka palavat yhdessä tulen 

vaikutuksesta. Toisenlaisista aineksista tehdyt kyntti

lät levittävät palaessaan ja sammuessaan pahaa käryä.Näin 

on Jumalan edessä hengellisessä mielessä pahanhajuinen 

myös syntisen ihmisen elämä. Ja siksi, kun seistessämme 

Herran huoneessa näemme palavan tuohuksen, ajatelkaamme 

elämä'TIIl\e alkua, sen kulkua ja loppua: niin kuin palava 

tuohus Jumalan kuvan edessä sulaa, samoin myös elämämme 

lyhenee joka hetki ja lähestyy loppuaan. Tämä ajatus va

roittaa meitä hajam{elisyydestä kirk9ssa sekä opettaa ru

koilemaan hartaammin ja pyrkimään siihen, että elämämme 

Jumalan edessä muistuttaisi puhtaasta vahasta tehtyä tuo

husta, joka ei käryä. 

Syntiä tehden me elämässämme alituiseen loukkaamme suurta 

Jumalaa. Sen vuoksi meidän tulee aina nöyrin mielin anoa 

Herralta, että Hän antaisi velkamme anteeksi. Jokaista 

sairautta vastaan löytyy parannuskeino, niin myös jokais

ta syntiä vastaan oma katumus- ja parannuskeinonsa, joka 

on siinä, että sitä syntiä ei enää uudisteta. 
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Sille, joka sairaudessaan on kärsivällinen ja kiitollinen, 

lasketaan tämä kilvoitukseksi ja vielä suuremmaksikin hy

veeksi. 

Ei ole ryhdyttävä kilvoittelemaan kohtuuttomasti, vaan on 

pyrittävä siihen, että ruumis, joka on ystävämme, pysyisi 

uskollisena ja kykenevänä harrastamaan hyveitä. On kul

jettava keskitietä poikkeamatta oikeaan tai vasempaan 

(Sananl. 4:27) ja annettava hengelle, mikä hengen on, se

kä ruumiille, mikä on maallista, ajallisen elämän ylläpi

tämiseksi tarpeen. 

Missä asiassa tahansa saavutettu menestys meidän on las

kettava Herran tiliin ja yhdessä profeetan kanssa sanotta

va: "Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi 

anna kunnia"(Ps. 115:1). 

Miksi emme rakasta velj iärnme? Siksi, että emme yritä tut

kia itseämme. Sillä, joka harrastaa itsetutkistelua, ei 

ole aikaa tarkkailla muita-. Tuomitse itseäsi, niin lak

kaat muita tuomitsemasta. Tuomitse paha teko, mutta sitä 

joka on sen tehnyt, älä tuomitse. 

Loukkausta, oli se mitä laatua tahansa, ei saa 

vaan se on annettava anteeksi koko sydämestä. 

sydän vastustaisikin. 

kostaa, 

vaikkapa 

Kun olet maailmassa ihmisten keskuudessa, älä puhu hen

gellisistä asioista, varsinkin kun näet, että ei ole ha

lua niiden kuuntelemiseen. 

Älä vastaa, ennen kuin olet kuullut, mitä toinen 

jostakin asiasta. 

sanoo 

Enemmän kuin millään muulla on koristauduttava vaikenerni

sella. Pyhä Ambrosius Milanolainen sanoo: "Olen nähnyt 

monia, jotka ovat pelastuneet vaiti ollen, mutta en yh-
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tään paljonpuhujaa." Ja eräs isistä neuvoo: Vaitiolo on 

tulevan ajan sakramentti, sanat taas ovat tämän maailman 

välineitä. 

Täydellinen vaitiolo on risti, jonon ihmisen on astuttava 

kaikkine himoineen ja haluineen. Sen, joka on ruvennut 

vaikenemaan, tulee alituisesti muistaa, miksi hän on sii

hen ruvennut, jotta hänen sydämensä ei kallistuisi muuhun. 

Pyhä Iisak Syyrialainen sanoi: "Anna etusija toimettomal

le vaikenemiselle maailmassa olevien nälkäisten ruokkimi

sen rinnalla." Ja pyhä Gregorios Teologi lausui: "Erin

omaista on puhua Jumalasta, mutta paljon parempi on, jos 

ihminen pyhdistaa itseään Jumnlalle. 

Vaikeneminen lähentää ihmistä Jumalan puoleen ja tekee 

hänestä ikään kuin maallisen enkelin. Istu sinä vain kel

jassasi tarkkaavaisena vaiti ollen, ja yritä kaikin kei

noin lähestyä Herraa, niin Herra on valmis tekemään ihmi

sestä enkelin. Mikään ei edistä siinä määrin sisäisen 

rauhan saavuttamista kuin vaikeneminen. 

PIISPA ALEKSANTERIN KOKOAMIA MURUJA 

Jumalan vastaus ongelmiimme annetaan meille ''hiljaisessa 

tuulen hyminässä"(l. Kun. 19:12}, ei myrskyssä, maanJa

ristyksessä eikä tulessa. Näin se tapahtui profeetta E

lialle Hoorebin vuorella. Nämä kosmiset ilmiöt symboli

soivat ihmisen sieluntiloja, joissa parhaiten ilmenee hä

nen kykynsä olla yhteydessä Jumalan kanssa. Jumala ei ole 

myrskyssä, ei maanjäristyksessä, ei tulessa vaan hiljai

sessa tuulen hyminässä. Kun epäilykset myrskyävät mie

lessä, kun himojen vaikutuksesta sydämen tunteet järkky

vät
'. 

kun ihmisen ylpeä tahto palaa tulisesta halusta, hän 
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JOUKKOJULKAISU 

kaukana Jumalasta ja siksi ei kuule Hänen sanojaan. Nöy

rän sydämen tunteissa tapahtuu hiljainen antautuminen Ju

malan tahdolle. Silloin avautuu ihmisen sisäinen kuulo, 

ja hän kuulee Jumalan vastauksen ongelmallisiin elämän ky

symyksiin ja koettelemuksiin. On tarpeen asennoitua oi

kein, että ymmärtäisimme sen, että emme me rakenna maail

maa ja omaa elämäämme, vaan Jumalan kaitselmus hallitsee 

maailmassa ja ohjaa ihmisiä. 

Maan päällä on äärettömän paljon vettä, ja kaikki saavat 

ilmaiseksi ammentaa ja juoda. Samoin Herralla on kokonai

nen valtameri hengellistä vettä. Tulkoon jokainen ja am

mentakoon hengen aarteita kauhalla, jona on varma totuus 

ja pettämätön usko. 

VELJESVIESTI 

Tiedoksi saatetaan, että Veljestön kustantamana on juuri ilmestynyt 
toinen painos Tito Collianderin kirjasta KRISTITYN TIE. Kirjan voi 
voi ostaa Veljeskunnan kirjakaupoista tai myös oman seurakunnan työn
tekijöiltä, mikäli heillä niitä vielä on. 

Valmisteilla on Johannes Meyendorffin kirja, jossa käsitellään avio
liittoa ja sen merkitystä ortodoksisesta näkökulmasta. Tämä ilmes
tynee myyntiin viimeistään alkukesästä. 

Tämän numeron mukana on tilillepanokortti jäsenmaksun tai Hehkuvan 
Hiilloksen tilausmaksun suorittamista varten. Jäsenmaksu on 20,- mk 
henge;tä, aviopuolisoilta kuitenkin yhteensä 25 mk, ja jäsenmaksuun 
sisältyy myös HH:n tilausmaksu. Hehkuvan Hiilloksen tilaushinta on 
15 mk vuosikerta. Muistutettakoon vielä, että Veljestön jäseneksi ei 
voi liittyä vain jäsenmaksun maksamalla vaan se edellyttää myös joh
don hyväksymistä, 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

Toimi tuskunta: Matti Sldoroff (vastaava), Aleksanteri Kasanko 

ja Tito Colliander 

Toimituksen osoite: Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio 10. Puh. 971-112860 

Tllaushlnta 15 mk vsk. Postlsilrtoti II Ku 80381,2 

Kuopio 1978 - Antin Paino Oy 




