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13. !Sinä näet, että tuli kohoaa
aina ylös. Kaikista esteistä huo
limatta se ei muuta tapaansa, vaan 
aina pyrkii korkeuksiin, sillä sel
lainen on sen luonto. Tämä osoit

taa sinulle, että todellinen rakkaus 
Jumalaan on samanlainen. Palava 
sydän hakeutuu kohteeseensa, 
rakkaimman olennon puoleen, ei
kä sitä voi siitä vieroittaa mikään 
vastakkainen: ei kauneus, ei nau
tinto, ei kunnia, ei pelko, ei miek
ka eikä kuolema voi sitä estää. 
Paavali, Kristuksen valittu astia, 
oppi kokemuksesta tuntemaan rak
kauden voiman ja "ollen varma" 
asiasta sanoi, "ettei kuolema eikä 
elämä, ei enkelit eikä henkivallat, 
ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voi
mat, ei korkeus eikä syvyys, eikä 
mikään muu luotu voi meitä erot
taa Jumalan rakkaudesta, joka on 

mietiskelyä 

Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme" (Room. 8: 38-39). 
Sellaisen rakkauden kannalta tä
män maailman sulo-isuus on kat
keruutta, kauneus rumuutta, kun
nia mitättömyyttä, valta pakon
alaisuutta ja vankeutta. Tälläisen 
rakkauden omaava ihminen on 
jaloillaan maassa, mutta sydäm�l
lään taivaassa, ruumiillisesti maan 
päällä, mutta hengellään taivaas
sa; hän elää ihmisten kanssa, 
mutta hengellään seisoo rakkaan 
Jumalan edessä ja kumartaa Hän
tä, hän näkee Hänet uskollaan 
"niinkuin kuvastimessa ja arvoi
tuksin". Hänen ruumiinsa syö ja 
juo, mutta hänen henkensä lak
kaamatta kaipaa toista ravintoa, 
lausuen yhdessä Daavidin kanssa: 
''Niinkuin peura halajaa vesipu
roi:lle, niin minun sieluni halajaa 



Sinua, Jumala" (lPs. 42: 2). Tä
mä mietiskely opettakoon sinua 
"maistamaan ja näkemään, kuin
ka hyvä on Herra", ja rukoile
maan Häntä, että Hän itse sytyt
täisi sydämeesi rak'kautensa kipi
nän, sillä niinkuin todellinep. rak
kaus Jumalasta lähtee, niin se 
myös Jumalaan palautuu. 

14. Huomaat, että kivi, rauta,
tina tai mikä muu tahansa paina
va kappale ilmaan kohotettuna tai 
heitettynä kääntyy takaisin ja kii
tää kohti maata, maan keskusta, 
ja maahan putoaa. Tästä opit tun
temaan maailmaan kiintyneitten 
tilan: Jumalan sanan kehoituksia 
ja varoituksia kuullessaan he 
ikäänkuin nousevat kääntyäkseen 
turhuuksista vapautuneina kohti 
taivasta, mutta eivät kuitenkaan 
voi vapautua tavoistaan ja tottu
muksistaan, ja niin vaikka he Ju
malan armosta ajoittain yrittä
vätkin luopua pahasta ja kurot
tautuvat kohti taivaaHisia hy
vyy�siä, he kuitenkin kääntyvät 
taas alas ja palaavat halukkaasti 
himoihinsa. Himo näet kääntää ja 
vetää puoleensa siihen mieltyneen 
niinkuin magnetti raudan. Tämä 
mietiskely neuvoo sinua varomaan 
kaikkea maallista mieltymystä 
niin kuin tulta tai kuolettavaa 
myrkkyä ja kaikin voimin ihalaja
maan fa etsimään taivaallisia hy
vyyksiä, jotka Kristus on meille 
kuolemallaan hankkinut. Ja yrit
tävää Jumala auttaa. 

1'5. Tapaat vaeltavan ihmisen, 
jolla ei ole omaa kotia ja joka 
saa tilapäisen leposijan vieraassa 
talossa. Tämä muistuttakoon si-
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nua siitä, että olemme vaeltajia ja 
muukalaisia tässä maailmassa, 
"sillä ei meillä ole täällä pysyväis
tä kaupunkia, vaan tulevaista me 
etsimme" (Hebr. 13: 14). Näin 
meille osoitetaan, että ennen pit
kää meidän tulee päättää vaelluk
semme ja tulla kotiin. Niinpä. on
kin meidän käyttäydyttävä tässä 
maailmassa vaeltajien ja muuka
laisten tavoin muistaen apostolin 
sana: "Me emme ole maailmaan 
mitään tuoneet, emme myös voi 
täältä mitään viedä, mutta kun 
meillä on elatus ja vaatteet, niin 
tyytykäämme niihin" (1 Tim. 6: 
7-8).

· 16. Kun olet vieraana maalla
tai matkoilla, ajatuksesi aina
kääntyvät omaan maahasi ja ko
tiisi. Opi tästä, että meidänkin, 
jotka vaellamme tässä maailmas
sa ikäänkuin vierailla seuduilla, 
tulee kohdistaa ajatuksemme ·tai
vaalliseen isänmaahamme, jossa 
on isämme, jota rukoilemme: "Isä 
meidän, joka olet taivaissa". Siel
lä on kotimme, siellä turvallinen 
lepopaikkamme, jonne "Jeesus 
edelläjuoksijana meidän puoles
tamme on mennyt" (Hebr. 6: 20). 
SieHä on perintöosamme, jonka on 
meille varannut hyvä ja laupias 
välimiehemme Kristus. .Sinne on 
suuri illallinen ja Karitsan hää
juhla valmistettu. Siellä ruumiit
tomien voimien .lukematon paljous 
seisoo kunnian valtaistuimen edes
sä. Siellä saavat levon vaellukses
taan, vaivoistaan, kHvoituksistaan 
ja kärsimyksistään maai.Jman alus
ta eläneet pyhien joukot, siellä hei
dät seppelöidään, ja siellä he kai-

Jatk. s. 48. 

Isien 
• 

sano Ja 

Basileios Suuri: 

Ei se tunnusta omia syntejään, joka sanoo "olen syntinen" ja sit
ten jää edelleen synteihinsä, vaan se, joka psalmien sanojen mukaan 
irroittautuu synnistä ja alottaa uuden elämän. Millaisen avun sairaaHe 
voivat antaa lääkärin ohjeet, jos sairas jatkuvasti pitää kiinni siitä, 
mikä hävittää hänen elämäänsä. Niin ei mitään apua syntien anteeksi
saannista ole sille, joka edelleen harjoittaa pahuutta, eikä vwpautusta 
saastasta sille, joka jatkuvasti elää irstaisuudessa. 

Makarios ·Suuri: 

Niinkuin ruumis ilman sielua on kuollut, eikä mitään voi tehdä, 
samoin sielukin ilman taivaallista sielua, ilman Jumalan Henkeä, on 
kuollut taivaan valtakuntaa varten ja ilman Pyhää Henkeä ei voi teh
dä mitään Jumalalle otollista. 

Efraim Syyrialainen: 

Jos sinä, veljeni, tulet aina käyttä:mään ristin voimaa apunasi, niin 
ei paha tule luoksesi eikä sairaudet lähesty majaasi. 

Basileios Suuri: 

.Sinä olet köyhä, mutta varmaan on olemassa toisia sinua köyhem
piä. Sinulla on leipää kymmeneksi päiväksi, mutta lähinunäiselläsi ken
ties vain yhdeksi päiväksi. Kuinka faupia:sta ja hyvää teet, jos jaat 
osasi tarvitsevien kanssa. Älä kainostele antaa vähästäsi. Älä etukä
teen laskelmoi vähäisen avun merkitystä ylei:sen hädän poistamisessa. 
Vaikka sinulla olisi vain yksi leipä itselläsi, mutta jos ovellasi seisoo 
avun anoja, niin ojenna varastostasi tuo viimeinenkin tarvitsijan kä
teen. Kohota katseesi korkeuteen ja valita sydämessäsi Jumalalle: 
''Herra, Sinä näet, vain yksi leipä oli minulla, mutta hätä on ilmei
nen ja muistaen minulle antamasi käskyn, minä vähästänikin annoin 
veljelleni. Anna apusi köyhälle palvelijallesi. Minä tunnen hyvyytesi 
ja luotan kaikkivoimallisuuteesi. Armorusi et ole koskaan kieltänyt, 
�aan annat lahjojasi meille silloin, kun sen otolliseksi katsot". 

Johannes Klimakos: 

Ihmiset, joilla ei ole kyyneleitä, puhdistavat ja vapauttavat itsensä 
eynneistä murheella, huokauksilla ja jatkuvilla valituksilla. 

Suom. E. P. (Hehkuva Hiillos 2/44) 
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Synnintunnosta katumuksen 
armoon 

I. Sammuneen hengen tilassa 

Langenneena ihminen on sisäisesti 
kuollut, hänen sielunsa on hedelmä
tön maa. Kun Kristus-auringon sä
teet sattuvat tuohon kuolleeseen 
maahan, se alkaa elävöittyä, ja siinä 
kehittyy uusi elämä. - Jumalan ar
mo kykenee muuttamaan ihmisen 
sielun. Se tapahtuu vähitellen. Maal
liset ajatukset muuttuvat taivaalli
siksi, himot jumalalliseksi rakkau
deksi ja orjan pelko lapsen nöyräksi 
:Cmuliaisuudeksi. Näin ihminen vähi
tellen kokonaan muuttu, uudestisyn
tyen Kristuksen muodon mukaiseksi. 
Hän, joka pyhissänsä asuu, sijoittuu 
häneen ja tulee hänessä vallitsevaksi 
ja rauhan tuottavaksi voimaksi. Ei 
enää hän vaan Kristus elää hänessä. 

Uusi luomus, johon kilvoituksien 
kautta Jumalan armon avulla pyrim
me, on ollut kerran meidän luon
toamme. Päämäärä, johon ahdasta 
tietä kulkien pyrimme, on ollut lä
hellämme · ja meissä vallinneena 
tilana. Se oli silloin armosta, ilman 
omaa osuuttamme. Se armotila val
litsi meissä heti kasteen tapahduttua. 
Silloin kasteen ja mirhavoitelun 
salaisuudet (sakramentit) tulivat 
meille uudestisyntymisen perustaksi. 
Tälle perustukselle rakentaen meillä 
oli mahdollisuus kehittyä vähitellen 
Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyy-

ihminen. - Kuitenkin Jumalan val
takunta oli lähellä meitä silloin, kun 
me itse emme kyenneet sitä tajua
maan, varhaisessa lapsuudessamme. 
Meidän suureksi onnettomuudeksem
me vanhempamme ja kasvattajamme 
elä,en itse vailla Kristuksen henkeä 
eivät osanneet meille selittää, minkä 
elämän perustus meihin oli laskettu, 
j'a ennenkaikkea eivät osanneet oh
jata elämämme varhaisimpia aske
leita jalon kutsumuksemme arvon 
mukaisiksi. Näin me elimme aavis
tamatta elämämme suurinta salai
suutta ja teimme syntiä synnin li
säksi. Kristillisyyden vaatimuksista 
meillä oli vain sangen ylimalkaiset 
käsitykset. Emme tunteneet elä
mämme syvintä kutsumusta: olla 
uusi luomus Kristuksessa Jeesukses
sa. Elämämme aikana saatoimme 
tehdä siinä määrin syntiä, että Py
hässä Voitelussa meihin painettu 
"Pyhän Hengen lahjan sinetti" peit-, 
tyi syntiemme lokaan. Näin meissä 
taivaallinen ja maallinen ovat se
koittuneet yhdeksi kaaokseksi. Tar
vitaan paljon kyynelvettä, Pyhää 
Henkeä, Jumalan sanaa ja valoa, en
nenkuin uudestisyntymisemme jälleen 
saattaa tapahtua. 

Jumalan suuresta laupeudesta 
uudestisyntymisemme on aina mah
dollinen, me voimme uudistaa meil
le kerran annetun Pyhän Hengen 

den määrään, niin että meistä olisi lahjan. Tämä tapahtuu toisessa Kas
tullut todella uusi luomus, - kaik- teessa - Katumuksen eli Synnin
kiin hyviin tekoihin valmis Jumalan tunnustuksen pyhässä salaisuudessa. 
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Syntien tunnustaminen ei tuota 
vaikeuksia silloin, kun ihminen ky
kenee vallitsemaan itseään ja teke
mään päätöksen luopua synneistään. 
Mutta hän ei kykene vallitsemaan 
itseään, kunnes ei kadu. Katumaan 
hän ei kykene, ennenkuin ei tuomit
se itseään. Mutta itsensä tuomitse
miseen hän pystyy vasta sen jälkeen, 
kun on oppinut tuntemaan tarkoin 
syntinsä, niiden merkityksen ja voi
man. Katumus alkaa siis syntien 
tuntemisesta, oikeasta synnintunnos
ta, jota seuraa murhe, synninmurhe, 
ja päätös olla enää tekemättä syn
tiä. Kaikki tämä aivankuin sinetöi
dään Katumuksen pyhässä salaisuu
dessa. - Katumus ja kaikki, mikä 
siihen sisältyy: oikea synnintunto, 
synninmurhe ja parannuksen kaipuu, 
ovat Jumalan lahjoja, joita meidän 
tulee rukoillen anoa. 

2. Itsetutkistelu

On tavallista, että jokainen meis
tä pitää itseään syntisenä. Usein 
emme vain sano itseämme syntisik
si, vaan myös todella tunnemme it
semme sellaisiksi. Tällöin syntisyy
temme on kuitenkin hämärä ja epä
määräisenä edessämme. Oikea syn
nintunto ei saa jäädä sellaiseksi. Oi
kea katumus ja synnintunnustus edel
lyttävät selvää syntien tuntemista: 
mikä on saastaista ja syntistä meissä 
ja missä määrin, aivankuin erikseen 
luetellen. 

Syntiemme määrittelemiseksi voim
me menetellä seuraavasti: Otamme 
tarkasteltavaksemme toisaalta Ju
malan lain ja toisaalta oman elämäm
me ja vertaamme niitä toisiinsa. 
Silloin näemme, missä suhteessa ne 

ovat sopusoinnus.sa keskenään ja 
missä eivät ole. Niinpä voimme tar
kastella tekojamrne ja sovitella nii
tä Jumalan lakiin, nähdäksemme, 
ovatko ne laillisia. Samoin voimme 
tarkata Jumalan lain vaatimuksia 
ja tutkia, missä määrin me toteu
tamme ne elämässämme. Esimerkik
si meitä loukattiin ja me kostimme: 
näinkö kristillinen laki käskee teke
mään? Me näemme toisten viat ja 
tuomitsemme heitä, näinkö Herra on 
käskenyt tehdä? Teemme jotain hy
vää ja ylpeilemme sillä ja annamme 
toitottaa torvea edellämme, sopiiko 
kristityn niin menetellä? Ja päin
vastoin laki käskee käymään kir
kossa ahkerasti ja kirkossa seiso
maan hartaassa rukouksessa, täy
tämmekö me tämän lain? Laki käs
kee olemaan himoitsematta, vihastu
matta, kadehtimatta, anastamatta 
toiselle kuuluvaa jne., mutta toteu
tuuko kaikki tämä elämässämme? 

Ettei mikään unohtuisi tässä tär
keässä tutkistelussa, on hyvä nou
dattaa määrättyä järjestystä. Esi
merkiksi voimme kuvitella mahdol
lisimman elävästi kaikki velvollisuu
temme Jumalaa, lähimmäisiämme ja 
itseämme kohtaan ja siten tutkia 
koko elämämme tässä suhteessa 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti 
ja tarkasti. Voimme myös tutkia 
Jumalan kymmeneen käskyyn sisäl
tyviä velvollisuuksia ja niitten mu
kaan käydä läpi elämämme. On hy
vä lukea Vapahtaj•an vuorisaarna, 
jossa Hän täydentää lain kristilli
sellä hengellä (Matt. 5. luvusta al
kaen). Myös apostolien Iähetyskir
jeitten viimeisissä luvuissa on mai
nittuna kristitylle kuuluvat teot ja 
mielialat (Room 12. luvusta ja Ef 4. 
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luvusta alkaen, myös Jaak. ja Jo
hannes Teologin sekä muut lähetys
kirjeet). Katso kaikkeen tähän kuin 
kuvastimeen ja näe, missä suhtees
sa on muotosi ruma, voimme sanoa 
itsellemme. 

Jos vilpittömästi näin tarkaste
lemme koko elämämme sisällön, niin 
me havaitsemme suuren paljouden 
tekoja, sanoja, ajatuksia, tunteita ja 
haluja, jotka ovat joko kokonaan tai 
puoleksi lainvastaiset, ts. sellaiset, 
joissa on esimerkiksi tarkoitus vil
pillinen, vaikka teot sinänsä olisi
vatkin lain mukaiset. Havaitsemme 
myös paljon laiminlyöntejä, sitä, mi
kä meidän olisi ollut tehtävä, mutta 
mitä me emme tahtoneet tehdä. 
Kaikkea tätä kertyy paljon, ja voi
pa koko elämämmekin ilmetä meil
le kuin ketjuksi, jossa jokainen ren
gas on kelvoton ja mätä. 

Edellä kuvattu tarkastelu on kui
tenkin vain katumuksen ulkoinen 
puoli. Emme saa siihen pysähtyä. 
Meidän on mentävä syvemmälle it
semme tuntemuksen tietä, astuttava 
sisälle syntiseen sydämeemme. Yksi
tyisten tekojen, sanojen, ajatuksien, 
halujen ja tunteitten takana on sy
dämen pysyvamen olotila, lähde, 
josta kaikki nämä tulppuavat. Tuo 
sydämen pysyväinen olotila kaikkine 
sille ominaisine mielenlaatuineen 
muodostaa yksilön, persoonallisuu
den. On mitä tärkeintä määritellä 
juuri tuo sydämen pohjimmainen, 
kullekin yksilölle ominainen mielen
tila, perusmielL 

Perusmielemme määritteleminen ei 
ole niin vaikeata, kuin mahdollisesti 
luulemme. Rehellisyytemme itseäm
me kohtaan paljastaa kyllä meille, 
mitä sydämemme on ja mitkä vai-
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lanpitäjät sitä hallitsevat. Voimme 
löytää myös selvän todisteenkin sy
dämemme perusmielestä: ne pahat 
teot, jotka usein toistamme, voimat
ta hillitä itseämme, todistavat meil
le, että niillä on syvä juuri sydämes
sämme, niitä synnyttävä paha tai
pumus, himo. Mutta mikä himo eri
koisesti vallitsee minua, estää katu
mustani ja pidättää synnin vanas� 
sa? - Tähän voimme saada vas
tauksen: kaikki se, josta meidän on 
vaikeinta luopua, - josta sydämem
me on tottunut eniten nauttimaan, 
-- mitä eniten ajattelemme päivin 
ja öin - minkä erikoisen huolelli
sesti koetamme peittää, emme vain 
toisilta vaan itseltämmekin, - mi
kä tuntuu vaikeimmalta ja raskaam
malta tunnustaa hengellisen isäm
me edessä, - minkä erikoisen mie
lellämme salaisimme synnintunnus
tuksella, - - kaikki tämä ilmeises
tikin pitää meitä vallassaan käär
meen tavoin, jok� myrkyttää sydä
memme. 

Edellä mainitulla tavalla ilmene
vää sielullista heikkoutta vastaan 
meidän tuleekin kohdistaa kaikki 
voimamme ja tarkkaavaisuutemme. 
Ken ei voita tätä häntä vallitsevaa 
himoa, helmasyntiään, hän ei kos
kaan tule hengellisesti terveeksi ei
kä pääse vapaaksi synnistä. Silloin
kin kun henki olisikin taipuvainen 
kohoamaan ylös, helmasynnissä il
menevä himo vetää alaspäin. 
päin. 

Voimme siis kysyä: mikä on mi
nussa v a 11 i t s e v a n a himona? 
- Tiedämme, että kaiken pahan al
kuna on itserakkaus. Siitä saa al
kunsa y 1 p e y s, a h n e u s ja
n a u t i n n o n h a 1 u, kun taas näis-

tä kaikki muut"'1\imot. Kaikki nämä 
peruspaheet ovat jokaisessa, joka 
syntiä tekee. Ne eivät kuitenkaan 
ilmene yhtä voimakkaina. Toista 
hallitsee ylpeys, toista ahneus, kun 
taas eräässä nautinnonhalu on etu
alalla. Tällöin kuitenkin esim. ylpeä 
saattaa olla samalla ahnekin eikä 
hänellä ole mitään nautintojakaan 
vastaan, mutta kuitenkin uhraa kai
ken tämän, jos se koituu hänen yl
peydelleen loukkaukseksi. Ahnekin 
mielellään haluaa nauttia, mikäli se 
ei hänelle mitään maksa. Näin kul
lakin vain yksi perushimoista on 
vallitsevana toisten ollessa enemmän 
tai vähemmän varjossa. Tämä val
litseva himo meidän onkin havait
tava ja määriteltävä, jotta voisim
me päättävästi ja määrätietoisesti 
toimia sen voittamiseksi. Eräs pyhis
tä isistä sanoo: "Herra odottaa si
nulta siveelliseen puhtauteen palaa
mista, mutta sinä jaat almua ja ra
kennat rukoushuoneita ja vaivaista
loja. Tee parannus edellisessä, niin 
jälkimmäinenkin tulee olemaan Her
ralle mieleen". Helppo on oppia tun
temaan myös yksityiset paheet, joi
ta kukin meistä sairastaa. Jos esim. 
joku meistä jostakin lähimmäises
tään sanoo eräässä tapauksessa: 
"Katsokaa, mitä hän tekee!" toises
sa taas harmistuneena huomauttaa: 
"Miten typerää!" - tai mitään sa
nomatta vain halveksivasti hymyi
lee tai yleensä puhuu paljon toisesta 
erikoisesti esiintuoden aina vain pa
hat puolet, - niin hänen on melko 
helppo havaita sairastavansa tuomit
semisen syntiä. Ja nam edelleen 
voimme havaita muutkin paheemme. 

Mutta itsemme tuntemisessa mei
dän on pyrittävä vieläkin kauem-

mas. 'Kaiken edellä mainitun jälkeen 
meidän tulee määritellä elämämme 
yleinen henki ja erikoisesti eräs piir
re. Ketä me palvelemme? - Her
raako vaiko itseämme ja syntiä? -
Mikä meillä on päämäärämme: oma 
itsemme vaiko Herra, Hänen kun
niansa ja Hänelle mieliksi oleminen? 
- Näihin kysymyksiin voi vastata 
vain omatuntomme meidän asettues
samme hiljaisuudessa Jumalan kas
vojen eteen. Siltä kysykäämmekin!
Teot, olivatpa kuinka hyvätkin, ei
vät vielä todista, että me palvelem
me Jumalaa. Nekin voimme tehdä
vain itsemme tähden. Tämän elä
mämme yleisen ·suuntautumisen hen
gen selvittäminen onkin itsetunte
muksemme viimeinen tavoite. Näin 
hahmottuu eteemme kuva syntisyy
destämme, synnillisen elämän histo
ria: teot, tunteet, mielenlaadut ja
elämämme yleinen henki.

(Hehkuva Hiillos 1-2/44) 

HEHKUVAN HIILLOKS,EN ensim
mäinen numero ilme'styi v. 1944 vii
tenä kappaleena kirjoituskonleella mo
nistettuna. Sittemmin kappaleiden lu
kumäärä lisättiin ja vasta mainitun 
vuoden neljännestä numerosta alkaen 
lehtemme ilmestyi monistettuna niin 
suuriena painoksena, että kaikki vel
jestön jäsenet saivat oman kappa
leensa. Ko'ska lehtemme alku.nume
roita on ollut vain muutama kappale 
ja alkuvuosien monisteetkin lienevät 
vain harvoilla säilyneet, lienee syytä 
painattaa toistamiseen niissä olleita 
sisällöltään aina yhtä ajankohtaisia 
kirjoituksia. Lisäksi lehtemme lukija
kunta on nykyisin niin paljon laajem
pi. kuin alkuvuosina, että suurimmalle 
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pauksella odottavat hetkeä, jolloin 
mekin pääsemme samaan lepoon. 

17. Sinä näet, miten kauppias
vie tai lähettää tavaransa vieraas
ta maasta kotiseudulleen ja ko
tiinsa. Opi tästä, ettei pidä koo
ta aarteita maailmaan, jossa olet 
vaeltamassa, ei maan pääUe, jos
sa mato syö ja ruoste raiskaa ja 
jossa varkaat murtautuvat ja va
rastavat, vaan on sinun toimitet
tava edeltä aarteesi taivaalliseen 
isänmaahasi, "missä ei koi eikä 
ruoste raiskaa ja missä eivM var
kaat murtaudu sisään eivätkä va
rasta:" (Matt. 6: 210). Ja niin ta
pahtuu, että "missä sinun aartee
si on, siellä on myös sinun sydä
mesi" (Ma tt. 6: 21). Minne aar
teesi toimitat, sinne myös henke
si, ajatuksesi, mielesi, ponnistelu
si ja huolehtimisesi tulee aina koh
distumaan. Mutta tuohon isän
maahan toimitettavan kristityn 
aarteen muodostavat kristilliset 
hyveet: us'ko, rakkaus, kärsivälli
syys, sävyisyys,. siveys, armeliai
suus ym. 

18. Kun olet vieraalla paikka
kunnalla tai matkoilla, niin varot 
joutumasta tekemisiin pahojen ih
misten kanssa. Saat tästä aiheen 
miettiä, eikö meidän, jotka olem
me vaeltamassa tämän maailman 
tiellä, tulisi samalla tavoin tai 
enemmänkin olla varuillamme per
keleitten juonien suhteen, sillä 

osalle toistamiseen painetut kirjoituk
set ovat uutta, ja niille taas, jotka nle 
muistavat entuudestaan, kertaaminen 
ei ole suinkaan vahingoksi. 
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ua11u1. ryövärien tavoin karkaavat 
matkaavien kimppuun, piirittävät 
sekä ryöstävät heidät, erityisesti 
ne, joilla on hengellistä omaisuut
ta mukanaan. Tähän varovaisuu
teen kehoittaa meitä Kristuksen 
pyhä apostoli Pietari: "Olkaa 
raittiit, valvokaa. T'eidän vastusta
janne, perkele, käy ympäri niin
kuin kiljuva jalopeura, etsien ke
nen hän saisi niellä. Vastustakaa 
häntä lujina uskossa". (1 Piet. 5: 
8-9).

19. Näet istuvan linnun, joka
katsoo sinne tänne peläten, ettei 
vain joku pyydystäisi tai ampui
si sitä. Opettakoon tämä esimerk
ki sinua taaskin samalla tavoin 
tähystämään tässä maailmassa 
perkeleen pauloja ja hänen nuo
liansa. Ja tuon vihollisemme nuo
lia ovat: ylpeyis, kateus, rahanhi
mo, ahneus, viha, saastaisuus ym. 
Nämä nuolet hän kohdistaa mei
hin ja haavoittaa varomattomat. 

(Suom. A. K.) 
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