
HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENTÄMISEKSI 

PYHIEN ISIEN HENGESSÄ 

N:o 1 18. VUOSIKERTA 1961 

JOHANNES MOSKOS: 

Hengellinen niitty 

Johannes Moskos Kristuksessa 

rakkaalle sofisti Sofroniokselle 

Kevätniittyjen näkemisessä, rakas 

Veljeni, on täynnä suurta nautintoa 

se näky, minkä erilaiset kukat kat

sojalle tarjoavat. Näky pysähdyttää 

matkamiehen ruokkien häntä monin 

eri tavoin milloin silmiä ilahduttaen, 

milloin sukisin tuoksuin. Osassa niit

tyä loistavat punaiset ruusut, toises

sa liljat, jotka siirtävät katseen ruu

suista puoleensa. Toisaalla säteilevät 

*) Johannes Moskos oli vuoden 600 
vaiheilla munkkina P. Theodosioksen 
luostarissa Jerusalemissa, myöhem
min hän matkusteli paljon, kuoli Roo
massa v. 619. Moskoksen pääteos on 
nimeltään "Leimon" käännetty taval
lisesti "Hengellisyyden pelto", jonka 

värikkäät orvokit kuin kuninkaalli

set purppurat. Kaikkialla on luke

maton määrä kirjavia ja erilaisia 

kukkia. Kaikkialta uhkuu suloista 

tuoksua ja ihanuutta! 

Ota tällaisena vastaan tämä työ, 

Sinä pyhä ja uskollinen lapseni, Sof

ronios ! Siitä löydät meidän aikanam

me kilvoituksessa loistaneiden py

hien miesten hyveitä, miesten, jotka 

psalmistan sanojen mukaan ovat is

tutetut vesien lähteiden varsille. 

Vaikka nämä isät Kristuksen armos-

on sanottu olevan "kukkiva kirjoitus 
taivaallisen puutarhan ruusujen elä
mästä" ja joka sisältää lähes 300 ku
vausta hänen oman aikansa askeet
tien elämästä ja ihmetöistä (Aari Su
rakka: Patrologia, s. 159). 



ta olivat samalla tavoin jumalaara
kasta via, niin kuitenkin kutakin 
heistä kaunisti tietty hyve: toista toi
nen kauneus, toista toinen. Poimit
tuani tämän kuihtumattoman niityn 
kukista kauneimmat ja sidottuani ne 
seppeleeksi, annan sen Sinulle, us
kollinen lapseni, ja kauttasi kaikille 
ihmisille. Sentähden annoin tälle 
teokselle nimeksi "Niitty" (LEI
MON). Jokainen saa siitä itselleen 
ravintoa, suloista tuoksua ja hyötyä. 
Hyveellinen elämä ja siveellinen elä
mäntapa ei ole vain siinä, että huo
lehditaa::i jumalallisista asioista ja 
että niitä perinpohjin mietiskellään, 
eikä siinäkään, että mielitään tietys
sä paikassa elää, vaan myös siinä, 
että kuvataan toisten ihmisten elä
mänvaellusta. Lapseni, enentääkseni 
rakkauttasi minua kohtaan, olen ryh
tynyt kirjoittamaan tätä teosta teh
däkseni siitä mahdollisimman laajan 
ja täydellisen kokoelman. Viisaan 
mehiläisen tavoin olen koonnut isien 
sielulle hyödylliset hyveet. Tältä kan
nalta lähtien alan siis puhua näistä 
hyveistä tähän tapaan. 

1. LUKU

Pyhän Johannes-vanhuksen elämä 

ja Sapsan luostari 

"Pieni luola on Siinain vuorta 

suurempi". 

Muuan vanhus asui abba Eustor
gioksen erakkolassa. Jerusalemin ark
kipiispa tahtoi tehdä hänet luostarin 
igumeniksi. Vanhus kieltäytyi sa-
noen: 
relle 
koetti 

"Tahdon mennä Siinain vuo
rukoilemaan." Arkkipiispa 
pakottaa hänet igumeniksi

päästääkseen hänet sen jälkeen Sii-
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naille. Onnistumatta taivuttamaan 
vanhusta hän antoi hänen mennä 
kehoittaen häntä matkan jälkeen ot
tamaan vastaan luostarin johtajan 
tehtävät. Jätettyään hyvästit arkki
piispalle vanhus läksi opetuslapsen
sa seurassa taivaltamaan Siinain 
vuorelle. Ylitettyään Jordanin vir
ran vanhus alkoi äkkiä tuntea vä
ristystä ja kuumeenpuistatusta. Voi
matta jatkaa matkaa he menivät 
löytämäänsä pieneen luolaan lepää
mään. Kuume jatkui. Vain vaivoin 
saattoi vanhus liikkua. Oltuaan kol
me päivää luolassa hän näl:ci unessa 
jonkun puhuvan hänelle: "Sano, van
hus, minne tahdot mennä?" Vanhus 
vastasi hänelle näyttäytyneelle: "Sii
nain vuorelle." Unessa ilmestynyt 
sanoi: "Älä lähde, pyydän sinua!" 
Mutta kun unessa ilmestynyt ei voi
nut taivuttaa vanhusta, hän jätti hä
net sikseen. Vanhuksen kuume ko
hosi. Seuraavana yönä sama henki
lö ilmestyi hänelle saman muotoise
na sanoen: "Miksi tahdot kärsiä, hy
vä vanhus ? Älä missään tapaukses
sa lähde täältä. Tottele minua." 
Vanhus kysyi häneltä: "Kuka olet?" 
Hänelle ilmestynyt vastasi: "Olen 
Johannes Kastaja. Sanon sinulle_: älä 
lähde täältä. Tämä pieni luola on 
oleva Siinain vuorta suurempi. Tä
hän luolaan näet Herramme Jeesus 
Kristus tuli minua usein tapaamaan. 
Lupaa minulle, että jäät tähän elä
mään, niin minä annan sinun tulla 
terveeksi." Ilolla tämän kuultuaan 
vanhus lupasi jäädä luolaan. Heti 
hänen terveytensä palasi. Ja hän eli 
täällä elämänsä loppuun asti. Teh
tyään luolan kirkoksi hän kokosi 
sinne veljiä. Tämä paikka on Sap
sas. Sen vasemmalla puolella, se on 

J ordanin vastakkaisella puolella, vir
taa Horathin joki. Sinne Elias Thes
biläinen lähetettiin poudan aikana. 

2. LUKU

Luolassaan leijonia ruokkivasta 

vanhuksesta 

"Ilman pelkoa hän kohtasi lei

jonia." 

Samassa Sapsan seudussa eli 
muuan toinen vanhus. Hän oli saa
vuttanut sellaisen hyveen, että otti 
luolassaan vastaan leijonia ruokkien 
niitä sylissään. Näin suuressa mää
rin tämä vanhus oli Jumalan armon 
merkitsemä mies. 

3. LUKU

Kononin, Penthuklan luostarin 

presbyterin, elämä 

"Ole luja ja kärsi!" 

Saavuimme pyhän isämme Sab
baan Lauraan Atanasioksen luo. Tä
mä vanhus kertoi meille: Kun olim
me Penthuklan luostarissa

_. 
siellä oli 

Konon-niminen kilikialainen presby
teri avustamassa kastetoimituksissa. 
Mutta koska hän oli suuri vanhus, 
hänet määrättiin suorittamaan itse 
kasteetkin. Hän voiteli ja kastoi 
luostariin saapuneet. Voidellessaan 
naista hän joutui hämmennyksen 
valtaan ja tahtoi tämän vuoksi pois
tua luostarista. Kun hän oli lähte
mäisillään, hänelle ilmestyi Johannes 
Kastaja ja sanoi: "Ole luja! Minä 
vapautan sinut taistelusta." Eräänä 
päivänä persialainen tytär tuli kas
tettavaksi. Hän oli niin kauniin ja 
viehättävän näköinen, ettei presby-

teri voinut häntä voidella pyhällä 
öljyllä. Tytön oltua luostarissa jo 
kaksi päivää arkkipiispa Pietari sai 
kuuna asiasta. Hän ihmetteli tapah
tunutta ja tahtoi valita diakonissan 
tähän tehtävään. Kuitenkaan hän 
ei sitä tehnyt, koska tapa ei sitä 
sallinut. Presbyteri Konon otti vaip
pansa, läksi luostarista sanoen, ettei 
hän voi jäädä tähän paikkaan. Kun 
hän oli päässyt kukkuloille, katso, 
pyhä Johannes Kastaja kohtasi hä- • 
net, puhutteli häntä lempeällä äänel
lä sanoen: "Käänny takaisin luos
tariisi. Vapautan sinut taistelusta." 
Abba Konon vastasi hänelle vihai
sena: "Usko minua, en p�laa, sillä 
monesti olet sen luvannut minulle, 
kuitenkaan lupaustasi täyttämättä." 
Tartuttuaan häneen pyhä Johannes 
pani hänet istumaan kivelle, aukai
si hänen vaatteensa ja siunasi kol
mesti ristinmerkillä hänen alaruu
miinsa ja sanoi: "Usko minua, pres
byteri Konon, tahdoin sinun saavan 
palkan taistelusta. Mutta kun et si
tä tahtonut, vapautan sinut taiste
lusta, mutta et saa tästä mitään 
palkkaa. "Palattuaan luostariinsa 
presbyteri Konon kastoi seuraavana 
aamuna persiattaren huomaamatta 
edes, että tämä oli nainen. Ja niin

hän suoritti työtään kaksitoista 
vuotta voidellen ja kastaen tunte
matta ruumiinhimoa ja huomaamat
ta, mitä sukupuolta hänen edessään 
oleva oli. Tässä mielenvireessä hän 
jätti tämän elämän. (Jatkuu) 

Suom. T. R. 
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Ortodoksisen Veljestön vuosiko
kous pidettiin tammikuun 17 päivänä 
Tampereen pappilassa. Mukana oli
vat veljestön monivuotinen johtaja, 
korkeasti pyhitetty arkkipiispa Paa
vali, isät Lauri Mitronen,. Nikolai 
Hodju, Väinö Ihatsu, Leo Merras, 
Olavi Petsalo, Tapani Repo ja Alek
santeri Kasanko, veljet Tito Collian
der. Armas Kaheinen ja Yrjö Tep
ponen sekä veljestön ulkopuolelta 
toiminnanjohtaja Alvi Houtsonen, 
maisteri Pentti Härkönen, kanttori 
Lauri Tulehmo ja agronomi Johan
nes Volkov. Jo edellisenä iltana toi
mitti isä Lauri vigilian Tampereen 
p. Aleksanterin kirkossa. Varsinai
sen kokouspäivän aamulla toimitti
vat liturgian isä Laurin lisäksi isät
Nikolai, Tapani ja Väinö. Välittö
mästi ennen vuosikokouksen alkua
isä Olavi toimitti kirkossa rukous
palveluksen kaikkeinpyhimmälle Ju
malansynnyttäjälle. Vuosikokouksen
avasi isä esipaimen mainiten, että
samassa paikassa ja samassa tilai
suudessa pidetään nyt kaikkiaan kol
me erilaista kokousta: veljestön li
säksi kokoontuvat myös kirkollis
kokouksen asettamat valistusjärjes
töjen yhteinen neuvottelukunta ja
luostaritoimikunta. Isä esipaimen
toivoi tämän järjestelyn, johon tällä
kertaa oli turvauduttava ajan sääs
tämiseksi, johtavan eri taholla toi
mivia iSiä ja veljiä lähempään kos
ketukseen toisiinsa. Vuosikokouksen
puheenjohtajaksi valittiin isä Niko
lai Hodju ja sihteeriksi isä Väinö
Ihatsu. Vuosikokouksessa tehdyistä
päätöksistä mainittakoon, että kor
keasti pyhitetty arkkipiispa Paavali
valittiin veljestön kunniapuheenjoh
tajaksi. Veljestön johtajaksi tuli isä
Lauri Mitronen. Erovuorossa olleet
isä Aleksanteri Kasanko ja veli Ar
mas Kaheinen valittiin uudelleen
johtoon,. viimemainittu varajäsenenä.
"Hehkuvan Hiilloksen" toimitus- ja
avustajakuntaa päätettiin laajentaa
valitsemalla siihen isät Aari Surakka
ja Tapani Repo. Neuvottelukuntaan

veljestön edustajaksi jäi edelleen isä 
Aleksanteri Kasanko. Edellisen vuo
den toimintakertomus ja tilit hyväk
syttiin ja tilivelvollisille myönnettiin 
vastuuvapaus. Vahvistetun toimin
tasuunnitelman mukaan jatketaan 
"Valamon vanhuksen kirjeitten" 
suomentamista ja julkaisukuntoon 
saattamista, painatetaan akatistos 
"Kaikkeinpyhimmälle Jumalansyn
nyttäjälle", jatketaan "Hehkuvan 
Hiilloksen" julkaisemista sekä osal
listutaan "Kirkko nykyajassa" leh
tisen · julkaisemiseen ja kustantami
seen. Myös uusi pääsiäiskorttisarja 
julkaistaan pääsiäiseksi. Julkaisu
toimintaan varattiin menoarvioon 
325.000 markkaa. Vuosimaksut py
sytettiin ennallaan. Uusiksi jäsenik
si veljestöön hyväksyttiin kirkkoher
ranrouva Anja Ihatsu sekä nuorison
ohjaaja Veikko Laakso. Vuosiko
kouksen päätyttyä syötiin pappilassa 
tarjottu maukas ateria. Tämän jäl
keen isä esipaimen esitelmöi men
taalihygieniasta eli mielenterveyden
hoidosta ortodoksiselta näkökannal
ta. Eräänä sielunhoidon muotona, 
nykyään suuresti laiminlyötynä, on 
hen3"el!inen ohjaus, jota esipaimen 
edelleen esitelmässään kaikin puolin 
valaisi. Koska tämä esitelmä tulta
neen julkaisemaan OV:n kirjasena, 
ei siitä sen enempää. 

A. K. 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

To imi tus kun t a: 

A rkkipiispa Paavali (vastaa
va), Aleksante ri Kasanko, Aa ri 
Surakka ja Tapani Repo. 

Osakeyhtiö Kuoptuu Kansallinen Kirjapaino 




