
HEHKU� 
LEHTI HENGELLISEN ELÄMÄN 

N:o 1-2 

TOIMITTAJAN VAIHTUESSA 

Hlll�05 

Tällä Ortodoksisen Veljestön julkaisulla on pitkä ja kun

niakas perinne. Se velvoi t.taa myös uutta toimittajaa. 

Lehden nimi Hehkuva Hiillos on jo sellaisenaan otsikko, 

ohjelman julistus ja lehden sisältö. Hiillos lämmittää 

ja saa kohmeiset jäsenet uuteen elämään, Hiilloksen ää

reen voimme kokoontua ja johtaa muitakin sinne, Sen ää

rellä on hyvä keskustella. Toivonkin lukijoilta komment

teja ja ehdotuksia käsiteltäviksi aiheiksi, Toimitus pyr

kii julkaisemaan keskustelupalstaa. hengellisistä asioista, 

Tämän numeron kirjoitukset traditiosta ja luostari

kilvoituksesta ovat aikamme sanomaa kirkon 1perinteestä, 

Kirjoituksiin syventymiseksi olisi varattava aikaa ja 

pohdittava sisältöä mielessään, Liiallisen, kaikkialta 

tulvivan informaation ympäröidessä meitä on vaar�a, et

tä uskonelämää koskettavat kirjoituksetkin luetaan liian 

nopeasti tarkemmin sisältöä miettimättä. 

Isä Olavi 



Traditiota oikealla tavalla 

"Niin seisokaa siis veljet 
lujina ja'pitäkää kiinni 
niistä opetuksista, joita 
olette oppineet joko mei
dän puheestamme tai kir
jeestämme." 2 Tess.2:15. 

Traditiota väärällä tavalla 

'Te pidätte kiinni ihmis
ten perinteistä, mutta 
olette luopuneet Jumalan 
käskystä ••• Te kumoatte 
Jumalan sanan noilla pe
rinnäissäännöillä, joita 
te opetatte." Mark. 7: 
8, 1 J. 

KIRKON TRADITION SANOMA TÄNÄÄN 

Pyhällä traditiolla ortodoksinen kirkko tarkoittaa Juma

lan pyhien profeettojensa ja apostoliensa kautta kansal

leen antamaa jumalallista ilmoitusta. Tämä ilmoitus on 

se totuus, jonka Jumala itse on paljastanut ihmisille, 

jotta he voisivat oikein uskoa häneen, rakastaa, palvel

la ja kunnioittaa häntä ja tehdä hänen pyhä tahtonsa. 

Sanomme, että jumalallinen ilmoitus, pyhä uskomme, 

on lähtöisin kahdesta lähteestä: pyhästä traditiosta ja 

pyhistä kirjoituksista. Näistä kahdesta pyhä traditio 

on vanhempi ja alkuperäisempi. Aadamista Moosekseen as

ti ei ollut olemassa kirjoja, joten monen vuosisadan ajan 

Jumalan sana säilyi vain suullisen välityksen kautta. 

Vanhan testamentin kirjat syntyivät asteittain ja muotou

tuivat vähitellen tuntemaksemme Vanhaksi testamentiksi. 

Kirjoitukset kirjoitettiin siis tradition vakiinnuttami

seksi, sen säilyttämiseksi puhtaana ja sen saattamiseksi 

pysyvämm;_;_ksi. Saman järjestyksen havaitsemme Uuden tes-

tamentin syntymisessä. Kristilliseen perheeseen synty

neet lapset oppivat uskon perusteet ensin tradition kaut

ta, ts. he saavat ensimmäiset vaikutelmansa Jumalasta ja 

totuudesta kuuntelemalla vanhempien sanoja ja seuraamal

la heidän esimerkkiään. Vasta myöhemmin he alkavat itse 

lukea pyhiä kirjoituksia. Tosiasiassa pyhä traditio on 

ainoa lopullinen jumalallisen ilmoituksen lähde, sillä 
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pyhät kirjoitukset ovat vain yksi muoto kirjoitettua tra

ditiota. Jos raamattu yksin riittäisi, kaikki ymmärtäi

s:i.vät sen heti oikealla tavalla. Jokainen vieras oppi, 

joka on noussut kristittyjen keskuudesta, on väittänyt 

pohjautuvansa raamattuun. Tämä johtuu siitä, että vähä

tellään pyhää traditiota ja nojataan vain omaan yksityi

seen raamatunselitykseen. Mutta mikään tosi profetia ei 

synny ihmisen omasta tahdosta, vaan Jumalan pyhät miehet 

puhuivat niinkuin Henki käski heidän puhua. (2 Piet.1:2O) 

Kukaan ei voi selittää kirjoituksia yksin, koska kirkko 

eli me kirkon jäsenet muodostamme yhden ruumiin, jolla 

tulisi olla yksi mieli. (Fil.1:271 2:2) Raamattu on siis 

kirkon "perhekirja". Eri perheenjäsenet ovat kirjoitta

neet sen eri osat. Kirja kuuluu Jumalan perheväelle ja 

vain Jumalan perheväki, tietää, miten se on selitettävä. 

Jumalan kirjoitetussa sanassa säilynyt ja ilmaistu 

traditio ei ole staattista, vaan dynaamista, "sillä Juma

lan sana on elävä ja voimallinen ••• ja se on sydämen aja

tusten ja aivoitusten tuomitsija." (Hebr.4:12) Tosi tra

ditionisti ei ole henkilö, joka elää menneisyydessä, vaan 

hän on avoin ja valmis Hengen äänelle ja toiminnalle TÄ

NÄÄN. Traditio ei ole vain menneen kokemuksen summa, 

vaan Jumalan toiminnan elävää kokemista tänään. Kaikki 

Pyhän Hengen lahjat ja ilmenemismuodot ovat edelleen saa

vutettavissa tänään. Mutta pysyäksemme tradition piiris

sä ja !aivaallisessa valtakunnassa, missä ne vain ovat 

saatavilla, kristityn täytyy tuntea Pyhä Henki ja Jeesuk

sen henki henkilökohtaisella kokemuksella. Silloin tra

ditio vapauttaa meidät elämään sydämeen kirjoitettujen 

ja Hengen selittämien jumalallisten lakien ja periaatteit

ten mukaan. Tosi teologian, saarnaamisen ja Kristuksen 

tunnustamisen täytyy pohjautua persoonalliseen kokemukseen 
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Jumalasta, joka annetaan ja saadaan uskollisessa rukouk

sessa ja jokapäiväisessä elämässä PyQän Hengen yhteydes

sä. (Matt.10:32,JJ) Venäläinen teologi Homjakov sanoo: 

"Eivät yksilöt eikä yksilöiden paljous kirkon sisällä 

säilytä traditiota tai kirjoita raamattua, vaan Jumalan 

henki, joka elää kirkon koko ruumiissa." 

Kristityn elämän traditionaalinen päämäärä on, kuten 

Sera�im Sarovilainen on sanonut, Jumalan Pyhän Hengen o

mistaminen, ja siinä lahja ja lahjoittaja ovat yksi ja 

sama. Tämä yliluonnollinen lahja annettiin kirkolle en-

simmäisenä helluntaina. Meidän osuutemme on vastaanottaa 

se avoimin käsin, avoimin mielin, avoimin suin ja avoimin 

sydämin. "Avaa suuri, niin minä täytän sen", sanotaan 

psalmissa 81:11. Pyhä Atanasios Suuri sanoo:"Lisää toi

voasi, nälkääsi ja janoasi tulla täytetyksi Jumalan hen

gellä." Se tarkoittaa ensimmäisten asioitten panemista 

ensimmäisiksi:"Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen 

vanhurskauttaan." Lahjat ovat toisarvoisia. Pyhä Ireneos 

sanoo:"Meidän ei pidä etsiä muualta totuutta, minkä voim

me helposti saada kirkolta. Sillä siihen, kuten rikkaa

seen aarteeseen, apostolit panivat yllinkyllin kaikkea 

mikä kuuluu totuuteen, niin että jokainen joka haluaa, 

voi ammentaa siitä elämän vettä. Kirkko on elämän portti 

ja sisäänkäynti." 

Raamattu sanoo:"Kastakaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hen

gen nimeen", mutta se ei kerro, miten on kastettava. Her

ra sanoo myös:"Tehkää tämä minun muistokseni." Mutta vain 

traditiosta me voimme oppia kuinka viettää pyhää liturgiaa, 

Selvästikin traditio on välttämätön pyhien kirjoitusten 

ymmärtämiseksi ja kristillisten mysteerien oikeaan suo

rittamiseen. Tästä puhuu pyhä Basileios Suuri teokses

saan Pyhästä Hengestä, luku 27:"Jotkut kirkon säilyttä-
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mistä opeista on johdettu raamatun opetuksista ja jotkut 

olemme saaneet siten, että ne on jätetty perinnöksi mys

teereinä. (Vrt. lKor.2:7:" ••• me puhumme salattua Jumalan 

viisautta, sitä kätkettyä ••• ") Molemmissa on sama voima 

hyvään elämään. Sillä jos me rohkenisimme hylätä kir

joittamattomat tavat hyödyttöminä, me turmelisimme väis

tämättä jotain oleellista evankeliumista, tai pikemminkin 

me heikentäisimme apostolisen opetuksen tyhjäksi sanaksi. 

Esimerkiksi kuka on raamatussa opettanut meitä tekemään 

ristinmerkin? Me siunaamme kasteveden ja pyhän mirhavoi

teen. Minkä kirjoitetun auktoriteetin nojalla me teemme 

tämän? Eikö se tapahdu salaisen, mystisen tradition mu

kaan? Ja mistä tulee kolmasti upottamalla kastaminen? 

Eivätkö nämä tule siitä julkaisemattomasta ja salaisesta 

opetuksesta, jota isämme vartioivat hiljaisuudessa." 

Traditio ei ole niinkään paljon suojelevaa ja säi

lyttävää kuin kasvua ja uudistumista. Kirkko on totuu

den todistaja, ei vain muistuttamalla menneestä, vaan ja

kamalla sen oman elävän olemassaolon hedelmiä tässä ja 

nyt. "Hän on sytyttänyt valonsa meidän sydämeemme, jotta 

opettaisimme ihmisiä tuntemaan sen Jumalan kirkkauden, 

jota Kristus säteilee,"(2Kor.4:6) Apostolinen traditio 

ei ole mikään kuolleen pääoman varasto, vaan dynaaminen 

ja tyhjentymätön elämän, voiman ja inspiraation lähde, 

kykenevä jatkuvaan uudistumiseen ja kehittymiseen, Juma

lallinen rakkaus on juuri tätä. "Rakkautta on se, että 

elämme Jumalan käskyjen mukaan,"(2Joh,6) Mutta totuuden 

täydellinen tietäminen edellyttää yhteyttä Kristukseen, 

(lJoh,5:20) Viime kädessä vain Jumalan erityinen lahja 

voi tehdä meille mahdolliseksi nähdä eron muodollisuuden 

tyhjän kuoren, tavanomaisuuden ja vanhoillisuuden sekä 

toisaalta jumalallisen elävän sisäisen virran välillä, 
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joka vain on tosi ortodoksista traditiota. 

Tässä maailmassa valo loistaa pimeydessä emmekä kos

kaan tule tuntemaan mysteerejä täydellisesti. Mutta tu

lee vielä aika, jolloin varjot väistyvät ja meille paljas

tuu näky Jumalasta ja me näemme kasvoista kasvoihin ja 

tunnemme, niinkuin meidät täydellisesti tunnetaan.(1Kor. 

13:12) Sitä odoteltaessa Jumala on järjestänyt maailman

sa niin, että yliluonnollinen tieto (kuten luonnollinen

kin tieto) siirtyy eteenpäin ihmisten välityksellä. 

Kirkko ei voi muuttua tai erehtyä, sillä se on to

tuus, pyhä ykseys. Se ei voi myöntää erehdykseksi sitä, 

minkä se aina on tunnustanut totuudeksi. Niinpä Homjakov 

sanookin:"Yleinen konsiili on yksimielisesti julistanut, 

että kenen tahansa yksityisen henkilön, piispan tai pat

riarkankin, on mahdollista erehtyä opetuksissaan. Heitä 

ei pidätä mikään erityinen armo joutumasta harhateille. 

Kirkossa - se tarkoittaa sen jäsenissä - voivat väärät 

opit syntyä, mutta silloin tällaisen tartunnan saaneet 

jäsenet luopuvat kirkosta ja muodostavat harhaopin tai 

skisman tahraamatta itse kirkon pyhyyttä. Sillä miten 

maa voisi pyhittyä, jos kirkko menettäisi pyhyytensä? 

Ja missä olisi totuus, jos kirkko tuomitsisi tänään toi

sin kuin eilen?" 

Pyhä traditio ei ole vain suullista perimätietoa. 

Pyhän raamatun ohella, jonka jo olemme maininneet, on 

kirjoja, jotka sisältävät pyhien apostolien säännöt, eku

meenisten ja paikallisten konsiilien kanonit, pyhien:isien 

kirjoitukset ja pyhien elämänkerrat. Pidetäänkö kaikkea 

sitä, mitä nämä kirjat sisältävät, Pyhänä Traditiona ja 

ehdottoman varmana totuutena? Ei, vaan ainoastaan sitä, 

minkä koko kirkko on hyväksynyt. Valo tulee uskosta ja 

kuuliaisuudesta:"Jos joku haluaa tehdä mitä Jumala tahtoo, 

hän kyllä huomaa, onko tämä oppi Jumalan antama vai pu

hunko minä omiani."(Joh.7:17) 

Ortodoksinen traditio osoittaa, että jumalallisen 

ilmoituksen vaikutus aikaansaa täydellisen vallankumouk

sen ihmisen toimissa. Traditionaalinen kirkko on vallan

kumouksellinen kirkko. Se alkaa ilmoituksella ja päättyy 

vallankumoukseen. Mutta meidän tulee ymmärtää sekä tra

ditio että vallankumous oikealla tavalla. Inhimilliset 

traditiot kulkevat kqhti lamaannusta, turmeltumista ja 

kuolemaa. Ne yrittävät tehdä ikuisiksi seikkoja, jotka 

ovat ohimeneviä. Ne takertuvat asioihin, jotka aika hä

vittää: vaatteet, tanssit, ruoka, rakennukset, koulutus, 

maalaust�ide, politiikka ja etiketti. Pyhä traditio sen 

sijaan on elämän virta, joka katkuu ikuisesti ja virtaa 

raikkaana. Tämän kultaisen virran kuningas, joka on sa

malla sen lähde, on taivaallinen kuningas ja totuuden hen

ki. Nyt meidän näkymillämme on taipumusta olla osittai

sia, mutta kun näemme tradition kokonaisena, avautuu e

teemme sykähdyttävä ja kunniakas näky ortodoksiasta. Sil

loin me näemme suuren tradition "elämän veden virtana, 

kirkkaana kuin kristalli, juoksevan Jumalan valtaistui

melta." Jo nyt voimme kuulla Hengen ja Morsiamen sano

van:"Tulkaa ja ottakaa elämän vettä lahjaksi." (Ilm.22:1, 

17) Pyhä traditio on elämän hengitys. Se on samaa kuin

hengitys ruumiille. Se uudistaa elämän työntäen kuoleman

luotaan. Se on jatkuvaa vallankumousta kuolemaa ja tur

meltumista vastaan. Se ei ole muutoksen kohde, koska on

olemassa vain yksi tie, yksi totuus, yksi elämä, yksi ruu

mis, yksi henki, yksi toivo, yksi usko, yksi kaste, yksi

Jumala ja kaiken Isä, joka on kaiken yläpuolella ja kai

kessa. Kaikki tämä voidaan tiivistää sanomalla, että elä

minen on rakastamista. Rakastamisen lopettaminen on sama

kuin elämisen lopettaminen. Usko ja rakkaus ovat ne kak-

6 7 



si tietä pois kuolemasta, jotka johtavat ikuiseen elämään 

tässä ja nyt. 

"Herra mullistaa maan muodon."(Jes.24:1) Apostoleil

le annettiin tehtäväksi tehdä samoin. Pyhä traditio on 

armon ja totuuden yliluonnollista elämää, sydämen ja elä

män puhtautta. Siksi se on äärimmäisen vallankumouksellis

ta luonnolliselle ihmiselle. Se on vastakkainen kaikille 

vanhoille normeille ja arvoille. Luonnolliselle ihmiselle 

sekä työ että kärsimys ovat kirousta, mutta armo muuttaa 

ne rikkaaksi siunaukseksi meille. Mukavuuttarakastavalle 

maailmalle, joka hullun lailla juoksee onnellisuuden pe

rässä, jumalallinen traditio sanoo: Ne jotka elävi:M;luon

nollista elämää, eivät voi miellyttää Jumalaa, ja ainoa 

onnellisuus maan päällä on miellyttää häntä. Onnen tavoit

telu, kuten mielihyvän tavoittelukin, tekee tyhjäksi oman 

tarkoituksensa. Kun etsimme onnellisuutta, ajattelemme 

itseämme. Mutta kun etsimme Jumalan valtakuntaa, ajatte

lemme toisia. On erehdys tavoitella onnea sen itsensä 

takia. Me löydämme sen vain Jumalan tahdon tekemisen si

vutuotteena. Onni on seurausta, ei päämäärä sinänsä. 

Meidän ainoa päämäärämme on Jumala. Itse asiassa Jumala 

on meidän onnemme. Niinpä etsi Jumalaa, näe ja rakasta 

häntä kaikessa ja näe hänet kaiken taustalla. Kristus 

on naapurisi ja Jumalasi. Rakasta häntä koko olemuksel

lasi. Jumala on sovittanut Kristuksessa maailman itsel

leen. Hän otti pois meidän sairautemme. Hän tekee kai

ken uudeksi. Hänen on synnyttävä sinussa. Ellet ole uu

destisyntynyt vedestä ja hengestä, et voi nähdä häntä. 

Janoa Jeesusta, silloin hän juottaa sinut rakkaudellaan. 

Luovu itsestäsi, ota ristisi päivittäin, se on tie itsen

sä kuolettamiseen. Se on rakkauden ja elämän tie. Hyväk

sy kaikki mitä sinulle tapahtuu hyvänä ja kiitä kaikesta 
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Jumalaa. Rukoile lakkaamatta. Ä1ä rakasta maailmaa tai 

maailman asioita. Maailma katoaa, mutta se, joka tekee 

Jumalan tahdon, elää ikuisesti. Tee parannus. Tämä tar

koittaa: Muuta ajatuksesi, sydämesi, elämäsi, kun on vielä 

tämä päivä. Huomista ei ehkä enää tule. Ovi taivaaseen 

on aina,avoinna. Astu sisään Herran iloon. Kristus ei 

lupaa meille rauhaa tulevaisuudessa. Hän antaa rauhan 

NYT, Jumalan rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä: 

Hän antaa meille Itsensä. 

Tällainen on lyhyesti ottaen kristillinen traditio. 

Olisiko mitään, mikä olisi vielä vallankumouksellisempaa? 

Ja kuitenkin tämä on ainoa tosi vallankumous, sillä se 

vaatii vain oman vanhan pahan luontomme kuolemaa. Juma

lattomat vallankumoukset vaativat toisten ihmisten likvi

doimista. Tämä vallankumous johtaa uuteen järjestykseen, 

missä rakkaus hallitsee ylimpänä. Siunattuja ovat ne, 

jotka elävät tätä yliluonnollista elämää. He ovat juma

lallisen tradition elävässä virrassa. He itse ovat tradi

tiota, sillä he säteilevät lakkaamatta jumalallista valoa. 

Tradition ydin on viesti onnesta ja pyhyydestä. Pyhä tra

ditio on rakkauden, voiman ja pyhyyden henki (2Tim.1:7), 

totuus ja todellisuus (Joh.16:13). Sen päämääränä on muut

tunut ja kirkastunut maailma, joka toteutuu muutoksen ko

keneitten miesten ja naisten kautta. Se on oleva valtakun

ta ilman rajoja, jossa Kristus on kuningas ja vanhin ison 

perheen veljistä. (Room.8:29) Kristus tuli tuomaan tult� 

maan päälle. Näetkö jo sen hehkun taivaanran�alla? Uusi 

aikakausi on koittamassa. 

Lyhennelmä tuntemattoman aikamme ortodoksisen munkin kir

joituksesta Tradition in the Church. 
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••• VIETTÄMÄÄN PAASTOSSA KILVOITTELIJAN ELÄMÄÄ 

Meille luostarin nuorille isille ja veljille on erityisen 

tärkeää pysähtyä miettimään ja pohdiskelemaan kilvoituk

semme suuntaa ja vaikutteita. Mehän olemme olleet luos

tarissa jo use·ampia vuosia. Aikaisemmin puolustelimme 

osaamattomuuttamme ja vikojamme sillä, että olimme muka 

vasta tulleita eikä vasta-alkajalta voi vaatia samaa kuin 

luostarissa kauan kilvoitelleelta. Tähän emme voi enää 

vedota. Sisäisen tutkiskelumme voimme aloittaa vaikka 

siitä kysymyksestä, joka meille esitettiin munkiksivihit

täessä ja johon myös myönteisesti vastasimme. Johtaja 

aloittaa vihkimistoimituksen kysymällä vihittävältä: 

"Veljeni, mitä varten olet tullut tänne ja heittäytynyt 

pyhän alttarin ja koko tämän pyhän veljestön eteen?" 

Vastaus kuuluu:"Tulin pyrkiäkseni viettämään paastossa 

kilvoittelijan elämää." 

Vihittävälle tehdään myös muita munkkien yhteiselä

mää sekä pyhien isien niistä antamia ohjeita koskevia ky

symyksiä. Kaikki nämä määräykset vihittävä lupaa ottaa 

kannettavakseen ja rakkaudella niitä tervehtii. Rukouksis

sa uudelle munkille ei osoiteta vain sääntöjä ja määräyk

siä, vaan häntä pyritään myös ohjaamaan ja opastamaan ,tu

levassa kilvoituksessa. Opetuksessa terotetaan mm. seu

raavia asioita:"Poikani! Jos tahdot olla munkki, niin en

nen kaikkea puhdista itsesi kaikesta lihan ja hengen saas

tutuksesta saattaen pyhityksesi täydelliseksi Jumalan pe

lossa, (2Kor,7:1) Ole nöyrä, sillä nöyryys tekee sinut 

osalliseksi iankaikkisten hyvyyksien perinnöstä, Hylkää 

maallisen elämän menot, Ole kuuliainen kaikille, Ole ru

kouksessa kestävä, Kiusauksissa älä masennu, Varjele 

itsesi pahoilta ajatuksilta, sillä vihollinen ei lakkaa 

johtamasta mieleesi entistä maallista elämääsi, Ole kai-
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kessa raitis, Kärsi vaivaa niinkuin jalo Kristuksen so

tamies," Ohjerukouksissa on myös Vapahtajan sanat Matte

uksen pyhästä evankeliumista, Niissä tiivistyy luostari

kilvoituksen syvä merkitys:"Jos joku tahtoo minun peräs

säni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä 

ja seuratkoon minua,"(Matt,16:24) Pyhä Kassianus Rooma

lainen, eräs munkkilaisuuden suurista opettajista tulkit

see nuo Vapahtajan sanat seuraavasti:"Meidän ristimme on 

sama kuin Jumalan pelko, Se on täydellisyyteen johtavan 

tien alku ja sen suojamuuri", Taas se keino, jonka avul

la pelastukseen johdattava täydellisyys saavutetaan on 

nimeltään nöyryys. 

Pyhä Kassianus esittää kilvoittelevalle munkille 

nöyryyden hengen saavuttamiseksi seuraavat ohjeet: 

1,Munkin tulee kuolettaa oma tahtonsa, 2,Kaikki teot ja 

ajatukset hänen on avattava ohjaajavanhukselle, 3, Hänen 

ei tule tehdä mitään omin päin lupaa kysymättä. 4. Kaikis

sa asioissa on noudatettava kuuliaisuutta, sävyisyyttä 

ja jatkuvaa kärsivällisyyttä, 5,Loukkauksista ei tule 

pahastua, 6,Ei tule tehdä mitään luostarisäännön ja vel

jestön yleisen mielipiteen vastaista. 7,Kilvoittelijan 

tulee olla tyytyväinen paikkaansa ja asemaansa, olipa 

se kuinka alhainen tahansa, 8,Kaikessa hänen pitää pyr

kiä tuntemaan itsensä muita huonommaksi, 

Ajattelemme munkiksivihkimistoimituksen rukouksia, 

pyhän Kassianuksen ohjeita ja omaa luostarikilvoit"ustam

me, Voimme vain ihmetellä Jumalan suurta pitkämielisyyt

tä meitä kelvottomia palvelijoita kohtaan, Antamiamme lu

pauksia emme ole pitäneet, Vai voimmeko myöntää esim, 

olleemme kuuliaisia kaikille? Toimittaneemme nurisemat

ta kaikki meille annetut palvelutehtävät? Emme varmasti, 

Rukouksessa olemme olleet laiskoja, Voi olla, että emme 
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ole rukoilleet lainkaan, vaan seistessämme jumalanpalve

luksissa ajatuksemme ovat askarrelleet kaikessa muussa, 

mutta ei rukoussanoissa. Mistään rukouksessa valvomises

ta emme voi puhua. Päinvastoin olemme laiminlyöneet yh

teisiäkin, kaikkia koskevia jumalanpalveluksia kärsimättä 

siitä mitään tunnontuskaa, Välinpitämättömyytemme takia 

olemme joutuneet kokemaan erilaisia kiusauksia. Todelli

nen paasto on meille tuntematon. Kaikis�a, vähäisistäkin 

kieltäymyksistä ja ponnisteluista valitamme ja olemme 

tyytymättömiä, 

Nöyräile kilvoittelijalle luostari on maanpäällinen 

paratiisi eikä erilaisten kieltojen ja käskyjen täyttämä 

laitos, Oman kelvottomuutensa tunteva munkki näkee it

sessäänkin omat syntinsä, mutta toisissa pelkkää hyvää, 

Siksi luostarissakin kaikki kilvoittelijat vaikuttavat 

hänestä hyviltä ja rakastettavilta, Heidän puutteitaan 

ja vikojaan hän ei huomaa, Nöyrä kilvoittelija voi myös 

menestyksellisesti neuvoa ja ohjata muita, Kaikki tapah

tuu silloin oikeassa hengessä, 

Lyhennelmä igumeni Panteleimonin puheesta veljestölle 

'.31 , 12, 1 980. 
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