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” En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan
pelastamaan sen” Joh.12:47

Kunnioitettu:..................................

Nyt kun pääset vapauteen, takaisin kotiisi ja

yhteiskuntaan, me tuemme sinua ja tahdomme lausua

muutaman rakauden sanan.

Koko vangittuna olo aikasi mekin ajattelimme

sinua.Sanomme mekin, sillä ensisijaisesti toki sinun

omaisesi ovat sinua ajatelleet.Me taas ajattelimme sinua

lähimmäisenrakkauden tähden, se rakkaus saa voimansa

Kristuksen sanoista: ” Minä olin vankilassa ja te tulitte
minun luokseni…Totisesti: kaiken minkä te olette

tehneet yhdelle näistä vähähisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle” Matt.25:36,40

Jos oletkin tehnyt elämässäsi jotakin vääryyttä, jonka takia sinut jopa

vangittiin, se ei estä meitä rakastamasta sinua.Kristus opetti meitä erottamaan

ihmisen hänen vääristä teoistaan, olivat ne teot sitten tahtoen tai tahtomatta

tehdyt.Lääkäri rakastaa potilastaan, mutta vihaa ja taistelee tautia vastaan.Näin

mekin teemme, rakastamme vangittua ihmistä, mutta taistelemme hänen tekemiään

vääryyksiään vastaan.Kuten Kristuskin vastasi syyttäjilleen istuttuaan samassa

pöydässä publikaanien ja syntisten kanssa ” Eivät terveet tarvitse parantajaa,
vaan sairaat ” Matt.9:12

Koko vankilassa olosi ajan me ajattelimme sinua, emmekä vain  ohimenevin

ajatuksin, vaan muutimme ajatuksemme rukoukseksi puolestasi.Emme ehkä

tienneet nimeäsi, mutta kutsuimme sinua veljeksi kuten Herrakin tekee ja Hän

tuntee sinut näinkin. Ajattelimme sinua siis kuin veljeämme ja rukoilimme

puolestasi. Älä väheksy rukousta, se on rakkauden teko ja vain ne jotka rakastavat

lähimmäistään rukoilevat. Rukoilimme, että Herra antaisi sinulle voimia, jotta

jaksaisit sitkeästi kantaa ristisi koettelemuksiesi keskellä. Haluamme uskoa, että oli

hetkiä jolloin rukouksemme ovat auttaneet sinua.

Me siis ajattelimme sinua koettelemuksiesi aikana ja rukoilimme

puolestasi.Samalla yritimme nopeuttaa vapauttamistasi.Emme voi muuttaa



tuomioita, mutta pystyimme korvaamaan oikeuydenkäyntikulusi ja muut maksut,

joihin varallisuutesi ei antanut myöten.Näin pystyimme lyhentämään

vankeusaikaasi.

Iloitsemme vilpittömästi autettuamme sinua kykyjemme mukaan palaamaan

yhteiskuntaan vapaana.Iloitsemme vieläkin enemmän, jos olet vapautunut myös

hengellisesti. Älä pidä tätät toivetta omituisena tai kummallisena.Kaikilla meillä

ihmisillä on himomme ja heikkoutemme.Ne ovat meidän kaikkien vankila.Himojen

vankila. Himot ovat sielun kahle. Mutta monet vangittuna olleet ovat
yhteiskuntaan palattuaan vapautuneet myös tästä sielun vankilasta. Joillekin

taas käy kuten Saulille Damaskoksen tiellä, hän oppi tuntemaan, uskomaan ja

rakastamaan vainoamaansa Kristusta ja hänestä tuli Kristuksen suurin lähettiläs,

apostoli Paavali.Monet vangittuna olleet kokevat saman ja vapauduttuaan alkavat

levittää Kristuksen sanaa, kuten venäläinen Feodor Dostojevski.

Näin toivomme, että palaat yhteiskuntaan hyvänä kristittynä ja kristillisen

sanoman edustajana.Toiveen esitämme me Veljestön toiminnassa mukana olevat

sekä työmme siunannut Korkeasti Pyhitetty metropoliitta Nikódimos.

Sydämellisin terveisin ja Kristuksen rakkautta
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