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Kristus teissä:  kirkkauden toivo!

Kristus ei ollut supermies, ihmeitä tekevä taikuri,
vaan hän oli oikea ihminen, heikko ja murtuva.



  

Joka hengellisessä kilvoituksessaan pysyy paikallaan,
hän taantuu.
Jos hän on luonnonmukaisessa tilassa hän luisuu
luonnonvastaiseen tilaan ja on himojensa orjuudessa.



  

Luostarissa hengellinen taistelu käydään 
meissä itsessämme vaikuttavia himoja vastaan.



  
Olkaa vakaat, sillä teidät on kutsuttu kilvoittelemaan
kirkkaudesta, jonka saatte kasvaessanne kohti
enkelien kaltaista elämää.



  

Ihmisen kolme hengellistä tilaa:

1. Langenneen maailman ehdoilla eläminen.

2. Luonnollinen tila.

3. Yliluonnollinen tila:
    Ihmisen mieli ohjaa suvereenisti ihmisen
    toimintaa ja hän elää kuin enkeli.



  

Vihaa voi käyttää myös oikein. Oikein on vihata
syntiä ja oikein on vihata syntiin houkuttelevia
ajatuksiaan ja himojaan.



  

Pyhä Silmin:
   ”Rakas Kristus missä sinä olet?
    Oletko hylännyt minut?”

Sielussa oleva rakkauden voima kääntyy palvelemaan
hengellistä elämää.

Ihmisen hengellinen kirkastuminen on usein
nähtävissä kasvojen valaistumisena.

Jorma Heikkinen:

”Olen usein kirkossa olessani nähnyt kuinka kirkon koko
alttari valaistuu säteileväksi. Se  näyttää epäluonnollisen
kirkkaana ja itse valaisevan loistavana.”



  

Ihmisen hengellinen kasvu on hidasta.
Helposti ei hyveiden huippua voi saavuttaa nopeasti.



  

Valtaapitävien orjanomistajien käsky alamaisilleen:
”Alistu ja luovu omastasi! Luovu 
vapaudestasi, työstäsi, omaisuudestasi
lapsistasi, vaimostasi ja ystävistä ja kaikista
jotka voisivat sinua rakastaa ja antaa sinulle
ihimisarvosi.”
Sinä olet kuninkaallesi ja hallitsijallesi kuin
mutaa, kuin räkää jonka hän
voi niistää nenästään, niin tahtoessaan.



  

Vanhus Emilianos:
”Kun taistelu on kovaa me peräännymme mutta
emme pakene.”

Isä Paisios:
”Meillä ihmisillä ei ole muuta omaa kuin se räkä,
joka meistä valuu.”

Jorma Heikkinen:
”Minulla nenäni vuotaa jatkuvasti. 
Näin on ollut jo 30 vuotta,vuodesta 1984 , jolloin tulin uskoon,
rukoilin syntejäni anteeksi ja tunnustin Jeesuksen herrakseni.
Niinpä tätä Paisioksen mainitsemaa ihmisen ainoaa omaisuutta
on tullut niistettyä melkoinen määrä.”



  

Kaikki hengellinen kasvu on hidasta.



  

Jumala yhdistää kaiken ja kaikkeuden. Saatana pyrkii 
särkemään ja tuhoamaan pirstoiksi Jumalan luoman 
kaikkeuden ja siinä vallitsevan ykseyden. Se pyrkii myös 
hajoittamaan uskovat tuhansiin lahkoihin ja toisiaan 
vastaan kiivaileviin kirkkokuntiin ja uskonsuuntiin. Samoin 
se tekee kaiken muunkin osalta niin tieteissä kuin 
taiteissakin. Saatanan mielilauseita on: 'Hajoita ja hallitse'. 
Jumala sensijaan yhdistää rakkaudellaan ja armollaan 
kaiken! Hän yhdistää senkin jonka perkele vihallaan 
hajoittaa!



  

Yhteistyö jumalan kanssa on ihmiselle annettu tehtävä.

Eukaristia tarkoittaa kiitosuhria.
Kysymys on lahjasta.
Kun lahja muuttuu omaisuudeksi se aiheuttaa kuoleman.
Eukaristian sisältö on kiitos.



  

Lapset ovat yleensä hyvin anteliaita siihen saakka kunnes 
aikuiset opettavat heidät ”järkeviksi”.

Lapset ovat luonnostaan eukaristisia.

Omistaminen on kuolemaksi.



  

Paheille vastakkaiset hyveet

Omia paheitaan vastaan käytyjen taistelujen avulla saavutetut hyveet
ovat Jumalan silmissä erityistä sinausta tuovia.
Taistelujen avulla saavutetut hyveet ovat pysyvämpiä kuin muilla tavoin
saavutetut hyveet.



  

Marttyriyydessä vuodatetaan viimeinenkin veripisara.

Parempi kääntää katse pois omasta pimeydestä valoon joka loistaa
Ihmisen ulkopuolelta.

Käännä katseesi pois omasta pimeydestäsi!



  

Jesaja 58:6–10 Oikea paasto

6 Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, 
irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet?
7 Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun 
näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi?
8 Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat 
nopeasti umpeen; sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia 
seuraa suojanasi.
9 Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat, ja hän sanoo: "Katso, tässä 
minä olen". Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella-osoittelun ja 
vääryyden puhumisen,
10 jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa 
sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä.



  

Seksuaalinen himo tai ylensyömisen himo synnyttävät uusia himoja.

Taistelu himoja vastaan on hyvä keskittää yhteen himoonsa. Kaikkia himoja
ei voi voittaa yhdellä kertaa.

Himojen vaistaista taisetelua on hyvä suunnittela etukäteen. Tälle 
himojen vastaiselle taistelustrategialle on hyväksi pohtia kysymystä:
”Mikä on minun pahin himoni?”
Se on sama kysymys kuin kysymys; ”Mikä on perusongelamani?”



  

Helppo elämä tekee meidät heikoiksi kohtaamaan vaikeuksia. Vaikeuksien kohtaaminen 
voisi kasvattaa meissä ahdistuksen sietokykyä ja kärsivällisyyden hyveen. Kun vältämme 
kohtaamasta vaikeuksia, pakenemme omaa hengellisen kasvun mahdollisuutta. Tämä voi 
kasvattaa meitä ylpeyteen, joka synnyttää meissä kunnianhimoa ja pitkävihaisuutta.
Suostuminen houkutteleviin syntisiin ajatuksiin langettaa ihmisen. 
Kun katsoo naista himoiten on jo langennut syntiin. Sama koskee luonnollisesti 
kunnianhimon ja pitkävihaisuuden sekä vallanhimon synnillisten himojen suheen.
Synnillisten ajatusten kanssa ei pidä jäädä keskustelemaan. ”Älä kuuntele Jumalan tahdon 
vastaisia ajatuksia.!”
Synnillisten ajatusten vankeus syntyy kun jää keskustelemaan synnillisten ajatusten 
kanssa.



  

Pyhä Paisios:

Nuorena on helpompi irrottautua paheista kuin vanhempana. Nuorella 
tuoreella perunalla on ohuempi kuori kuin vanhalla rupisella perunalla. 
Nuoren perunan kuori irtoaa helpommin kuin  vanhan rupisen perunan 
paksu kuori.

Kun himot saavat vaikuttaa pitkän ihmisessä niiden kitkeminen on
Vaikeaa.
Rikkaruohot kuivuvat jos ne eivät saa vettä.
Käärme kuolee suljettuna pulloon, kun se ei saa happea.
Samoin on himojen laita. Mikäli jättää ne ”ruokkimatta ja kastelematta”
alkavat ne heiketä ja niiden valta vähetä.



  

Mikä on oikea paasto?
Jer 58: 6-11

Ihminen on kaikkea arvoa arvokkaampi, sillä hänessä on Jumalan hänelle
antama henki, joka huutaa ”Abba isä!” Mutta samanaikaisesti ihminen
on lihallisuutensa vuoksi arvoton, vain hyppysellinen savea.
Tämä on ihmiskuvan paradoksaalisuutta, että hän samanaikaisesti on 
toistensa poissulkevien ääripäiden ristiriitainen ykseys. Ihminen on
Äärimmäisten ristiriitojen leikkauspiste. Hän on paradoksaalinen olento,
jossa sekä ikuinen ja ääretön sekä katoava, päättyvä ja rajallisuus 
yhtyvät. Hän ei ole joko hyvä tai paha, hän on kumpaakin sekaisin. Hän ei
ole joko musta tai valkoinen, hän on harmaa. Hänessä ei loista joko
valo tai pimeys, vaan hän on varjoisa, jossa on sekä valoa mutta myös
pimeyttä. Hänessä on sekä elämää ja kuolemaa, hänessä on ikuisuutta 
ja katoavaa samanaikaisesti. Hänessä on taivas ja helvetti samalla kertaa.



  

Jumala jättää jokaiselle kilvoittelijalle jonkin himon,
Joka pitää kilvoittelijan nöyränä.

Himojen kärmeen pää tulee murskata heti. Heti, kun
jokin himokas synnillinen ajatus tulee mieleen on se
pantava heti pois.



  

Koskeeko eukaristia vain yksilöitä?

Onko individualistinen uskonkäsitys ja vain
yksilöihin rajoittuva eukaristia alkuseurakunnan
uskon väärennös? Onko se väärennös, joka 
toteutui 300-luvun lopulla kun kristillisestä 
kirkosta Nikean kirkolliskokouksen jälkeen tuli
keisarin ja orjanomistajayläluokan kirkko?



  

Luostarielämä ei tarjoa helppoja vastauksia.

Mikko Ylinen:
”Jos luostarin valtaa haureellisuus ja valheellisuus
Sieltä on hyvä paeta.”



  

Ennen synnintekoa sielunvihollinen saa synnin näyttämään houkuttelevalta
ja  jumalan armolliseksi joka antaa houkutukseen lankeamisen anteeksi.
Synninteon jälkeen  saatana vaihtaa taktiikkaa ja alkaa syyttää houkutuk-
seen langennutta.
Nöyrä ihminen tunnustaa heti synnintekonsa ja katuu sitä.



  

Alex Saulamo: ”Liturgia ei ole sampo tai taikakone,
joka tuo vastauksia toiveisiin.



  

Alex Saulamo: ”Pyhän synodin tekevät pyhät ihmiset ei Pyhän synodin taikakone.”

”Eukaristian toimittaminen ei loitsuamista.”



  

Hannu Pöyhönen: 
”Jos ihmiskunta ei tuota enää pyhiä koko maailman tarkoitus loppuu. Jumala
ei ole luonut ihmiskuntaa ja luomakuntaa turhaan.
Ilman jumaloituvia ihmisiä maailman olemassaolo vaaraantuu, se menettää
tarkoituksensa.

Jumala etsii kaltaisiaan.”

Vertaa Hegel:
”Ihminen on hengen itsetietoisuuden kehittymisen väline.”



  

Tuleeko arjesta eukaristia?

Kukaan ei tiedä kuinka monesta katastrofista ja kriisistä
Ihmiskunta on selvinnyt ja säästynyt uskovien rukousten
Tähden.



  

Jumalan luomaton valo

Kun ihminen pääsee luomattoman valon piiriin, hän
pääsee Jumalan kirkkauteen ja kirkastuu.

Hannu Pöyhönen:

”Ortodoksien tulisi etääntyä ekumeenisestä liikkeestä.
Ekumeniassa ei ole mitään järkeä.”
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