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MYRSKYSSÄ 

Tot1isesti suuri nn myrsky ja 
ankarasti käyvät aallot, muita 
emme pel!kä:ä hukkumista, sillä 
seisomme kalliolla. Raivotkoon 
meri, se ei voi kalliota järkyttää: 
Kohot.koot aallot, Jeesuksen lai
va ei huku! Sano, mitä me pel
käisimmekään? Kuolemaako? 
Mutta "e1ämä on mirnulle Kris
tus, ja kuolerna voitto" (Filipp. 
1:21). Karkoit'tami!Stako? Mutta 
"Herran on maa ja kaikki, mitä 
siinä on" (�s. 24:1). Omaisuuden 
takavari:kointra? Mutta "me em
me ole maaiJlmaan mitään tuo
neet, emme myös voi täältä mi
tään viedä" (1 Tim. 6:7). En vä
�itä siitä, mikä tääHä maailmassa 
pelästyttää, nauran sille, mikä 
maailmassa vi<ehättää. Rikkautta 
en halua, köyhyytitä en varo, 
kuo1emaa en ikauhistu ... 

Sinä hyökkää:t minua vastaan. 
Mitä vahinkoa hyökkäykses:i ai
heuttaa? Hyökkäämällä sinä tuo
tat minulle vain kunniaa, mutta 

omat voimasi kulutat. Piikki ei 
ty1sisty, mU!tta jalkasi punaat 
vereen. Saattavatko aallot, jotka 
heittäytyvät kalli:ota vastaan., 
saada aikaan muuta, kuin että 
ne itse pirstoutuvat ja muuttu
vat vaahdoksi. Ei ole mitään 
Kristuksen seurakuntaa vaihvem
paa. Se, joka aikoo taistella sitä 
vastaan, tuhoaa eittä:mättömä:sti 
omat voimansa. Tämähän on sa
maa, kuin nousta sotaan taiva,s
ta vastaan. Jos taisteJ:et ihmisen 
kanssa, saatat voittaa tai joutua 
häviölle, mutta Seurakuntaa ei 
mikään voima V1oi voittaa. Seura
kunta on J uma}an, ja J uma1a on 
kaikista väkevin. 

Herra on perustanut, ja sinä 
yrität kukistaa? Vai kuvitte1etko 
voivasi koetella Jumalan mahta
vuutta? "Hän, joka katsahtaa 
maahan, ja se vapisee" (Ps. 1n,1 

- 32), käskee myös, ja vapina lak
kaa. Hän voi suoj,ella Seurakun
taa j ärkytyiksi'stä. Seurakunta on
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VAELTAJAN KERTOMUKSIA 
(Jatkoa) 

Tultuani lähemmä:ksi huomasin sotilasmanttehin pukeutuneen 
juopuneen ukon, joka istui talon pihalla multape[ljka1la,. Tervehdin 
ja kysyin: "Voisinko mahdollisesrti täällä päästä jonkun luo yöksi?" 
-- "Kukapa muu vois,i päästää sinut, ellen minä!" - huusi ukko 
vastaan, "minä olen täällä päämies. Tämä on postiasema ja minä 
olen sen hoitaja". - "Sa1hkaa siis, isäseni, minun yöpyä luonanne". 
--- "Onko sinulla pass,i? Näytäpä laillinen henkiJö,todistus." Ojensin 
hänel1e passini, mutta hän pi:täessään sitä kädeGsään kysyi jäller2n: 
''Missä sinun passisi on?" - "Kädessänne", vastasin. - "Jaha, no 
mennään sitten tupaan". Po:sti:nhoitaja pani lasit silmmeen, katseli 
ja sanoi: ''Kyllä passi on laillinen. Saat jäädä yöksi. Minä olen ystä
vällinen i:hm1nen, tarjoainpa sinuHe ryypyn". - "En ole ikänäni 
juonut viinaa," sanoin. - "No, samapa tuo, syöt ainakin kanssamme 
iHalHsta". Istuimme pöytään, hän ja keittäjä, nuori akka, joka oli 
myöski:n aika lailla juovuksissa. Minutkin he ottivat joukkoonsa. 
Illallisen kestäessä he haukkuivat ja soimasivat toisiaan, kävivätpä 
lopuksi käsikähmäänbn. Sitten postinhoitaja meni eteiseen ja 
paneutui komevoon nukkumaan. Keittäjä korjasi ruuat pöydältä, 
pesi kupit ja lusikait ja sen ohessa jatkoi ukkonsa haukkum�sita. 
Istuin ja ajattelin, ettei tuo nainen vielä kohtakaan rauhoitu. Niinpä 
sanoin häneHe: "Missä minä, maamoseni, VIQtsin täällä nukkua? 
Olen kov,in väsynyt matkasta." - "Annahan, kun laitan sinulle 
vuoteen, isäs:eni", hän .sanoi, ja s,iirrettyään penkin etumaisen ikku
nan luona olevan lavitsan vi,er,een levi1tti niille huovan ja pani pään
a1usen. Kävin pitkäkseni, suljin s,iJmäni ja olin nukkuvinani. Kauan 
vielä palvelija siinä hääri. Vihdoin hän sai askareensa suoritetuksi, 
sammutti valon ja tuli vi:ereeni. Siinä samassa etumaisessa nuvkassa 
ollut i!kkuna kehyksineen, pielineen ja lasipalasineen }ensi kauhealla 
ryskeellä ,si:sään, ,k!olko mökki vavahti ja ikkunan takaa kuului va
littava voihkina, huuto ja reuhtominen. Akka hypähti pelo�ssaan 
keskelle huonetta ja lysähti lattialle. Käsi:ttämättä mitään minä nou
sin ylös luullen, eittä maa on avautunut allamme. Sit1Jen näin, että 
kaksi kyytimiestä kantoi tupaan yltäpäältä veressä olevan ihmisen, 
jonka ka,svojakaam. ei näkynyt. Tämä näky kauhistu1Jti minua vi,elä 
enemmän. Tuo mies o1i so:tilaslähertti, joka täyttä neliä oli tullut 
tänne vaihtaakseen hevosia. Hänen kuskinsa ajaessa pihaan ei 
osunut suoraan porttiin, vaan aisan pää löi ikkunan huoneeseen. 
Mökin edessä sattui olemaan oja, joten vaunurt kierrähtivät nurin, 
ja lähetti kaatuessaan loukkasi pahasti kasvonsa terävään seipää
seen, joka tuki mökin multapengertä. SotiJ.aslähetti vaati vettä ja 
v1inaa haavansa puhdistam1seksi ja pesemiseksi, joi lasillisen ja 
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Pyhittäjä Tihos Sadonskilainen 

HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 
59. Sinä näet, että astiasta läh

tevä haju johtuu astian sisällös
tä. Näin on myöskin ihmis1sydä
men 1ai:ta. Jos sydän on täynnä 
rakkautta Jumalaan ja lähim
mäisiiin, huomaa tämän mevkeis
tä, jotka siinä ilmenevät, niiis:tä 
aik!eista, yvityksistä, puheista, 
to-iminnoisita ja ajatuksista, jotka 
siitä lähtevät. Omena arvoste
taan sen maun mukaan, niin 
niin myös sydän tunnetaan sen 
aikaansaamista teoista, sano1s:ta, 
käyttäytymisestä. Ja niinkuin 
uuni, j:ossa palaa tuli, hohtaa 
lämpöä ja se lämmöstä havai
taan, niin myös Jumalan ja lä
himmäisen rakkauden sydämessä 
sytyttämä tuli levittää hyvyyden, 
laupeuden, kärsivä1H:syyden ja 
nöyryyden lämpöä ympäriUeen 
ja tunnistetaan ,s1itä. Päinvastoin, 
ihi:ninen, jonka sydän on tä,ynnä 
tähän maailmaan kohdistuvaa 

raikrkautta, ilmaisee tämän jo 
käyttäytymisellään, hän ajattelee 
ja tutkiske1ee sitä, puhuu siitä, 
toimii sen muikaiJS!esiti. Ken pitää 
rikkaudesta tai maineesta tai 
kunni,asta tai hekumasta tai 
yleellisyydestä, ajatteleekin vain 
sitä, tavoittelee sitä. Niinhän 
Herra sanoo: "M�ssä sinun aar
teesi on, sieHä on myös sydäme
si" (Matt. 6:21). Ja vaikka moni 
yrittää salata aikeensa, ja tekon
sa, ei sitä, mikä on haudattu sy
dämeen, voi kuitenkaan pitää 
siellä salassa, vaan se tulee ,esille 
ja ilmi aivan kuin vedessä oleva 
ilma, joka kuplana nousee ylös, 
tai kuin vatsasta purkautuva 
röyhtäisy. Sillä - "ei saata hyvä 
puu kasvaa pahoja hedelmiä eiikä 
huono puu kasvaa hyviä hedel
miä" Matt. 7:18), sanoo Herra. 

Suom. AK. 

huudahti: "Hevosi,a". As1tuin hänen vi,ereensa Ja virkoin: "Ettehän 
te herra voi tuollaisen haavan kanssa lähteä matkaan." - "Soti1las
lähetillä 'ei ole aikaa sairasteilla" vastasi hän ja ki:iruhti oitis mat
kaan. Tajuttoma,n akan olivat ajomiehet siirtäneet uunin luo nurk
kaan ja peittäneet ni:ini:ma,to11a sanoen: "Tämä tuli hänelle säikäh
dyksestä, mutta kyllä hän siitä selviää." Postinhoitaja, joka äkkiä 
selvisi humalaistaan, meni jatkamaan kesk!eytynyttä untaan. Minä 
jäin yksin. Kohta akka nousi ja alkoi kuin mieletön kävellä nur
kasta nurkkaan. Sitten hän meni ulos tuvasta. RUJkoiltuani aLoin 
tuntea, että voimani hei:kkenivät, ja niin ennen päivän valkenemista 
nukahdin heiJk!eksi. 

Aamulla hyvästelin postinhoitajan ja läksin matkaan. Kulkiessa
ni vahvistettuna uskossa ja toivossa minä kannoin ki:itosrukouksen 
Lohduttajahle ja kaikikien hyvyyksien Antajalle Isälle, joka oii 
pelastanut minut lähellä oHeesta vaarasta. 

(J a t k u u) 
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maata y}empänä, se yhttää jopa 
taivaan. "Taivas ja maa katoa
vat, mutta minun sanani eivät 
koskaan katoa" (Matt. 24:35). 
Mitlkä sanat? "Minä ra:keirman 
Seura-kuntani, ja tuonelan portit 
eivät sitä voita" (Ma,tt. 16:18). 
Ellet �ko sanaa, niin tekoja si
nun. ainakin täytyy uskoa. Kuin
ka . monet hirmuvaltiaat ovat
kaan vainonneet Seurakuntaa! 
Kuinka pa\jon he ovatkaan ki
duttamista harjoittaneet, ristejä, 
polttorovioita ja tulisia pätsiä 
pystyttäneet, vi

H

1petoja ja tfrä
viä mie�koja käyttäneet, eivätkä 
kui.ltenkaan saaneet mitään ai
kaan. Missä ovat nyt ne, jotka 
täm�n ka�ken tekivät, ja missä 
ne, jotka ovat miehuullis'esti sen 
kestäneet? Nuo toiset ovat i!kui
s.i:ssa vaivoi:ssa, mutta nämä taas 
riemuitsevat iaink.a1kkisessa au
tuudessa. Seurakunta on kirk
kaudellaan voittanut jopa aurin
gon kirkkauden, mutta sen vai
noojat ovat ikuisessa pimeydes
sä ... 

Kuinka vahvoja te uskossa 
lujat olettekaan, kuinka järkky
mättä seiisotte pa�kallanne! Rie
tas perkele! Yhtäkään uskovais
ta et voinut voittaa . . . Etkö He
dä, mitä marttyyrit ovat sinulle 
tehneet? Usein on marttyyriu
teen alistunut nuori, hentomieli
nen neiitsyt ja osoittautunut rau
taakin lujemmaksi. OLet vuoilut 
hänen ky}kiluitan:sa, mutta et 
voinut järkyttää hänen uskoa:an. 
Ruumiis riutui kidutuksissa, mut
ta uskon lujuus ei heikennyt, li
ha nääntyi, mutta henki ei alis-

LUKIJOILLE 
Toimituskunta kiittää kaikkia 

niitä lukijoita, jotka ovat huo
manneet edellisessä 1VUmerossa 
olleen vetoomuksen ja Lähettä
neet tilausmaksujaan Hehkuvalle 
HiilLokseUe. Valitettavasti eivät 
kuitenkaan kaikki, joiHe Hehku
va HiiLLos on näinä vuosina tul
lut lähetetyksi, ole näin tehneet. 
Tämä voidaan tuLkita myös si
ten, että lehti ei ole jostakin 
syystä näitä vastaanottajia ta
voittanut, tai kiinnostuksen 
puutteesta ei lehteen ole tutus
tuttu. Kummassakin tapauksessa 
lehden lähettäminen tuntuu me
nevän hukkaan, mistä syystä ei 
enä.ä tulevana vuonna sitä liihe
tetäkään osoitteisiin, joista tämän 
vuoden loppuun mennessä ei 
suoriteta edes yhtä 1,50 mk suu
ruista tiLausmaksua. 

tunut koettelemusten edessä. 
Ihmisolento oli mene�Ttymäis1sä, 
mutta kär:sivälli:syys kesti ... 
Kristus on kanssani, ,ketä pelkäi
sinkään? Raivotkoot aallot ja 
hyöikärtköön koko meri, nouskoon 
hallitsijain vimma minua vas
taan, kaikki tämä on minulle 
vain hämähäkinverkon veroista 
tai sitäkin arvottomampaa. Minä 
toistan vain: "Herra, tapahtu
koon sinun tahtosi!" 

HEHKUVA HIILLOS 
Ortodoksinen Veljestö r.y. 
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