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PYHÄ PIISPA TIHON SADONSKILAINEN 

Pyhä piispa Tihon, maallikkonimeltään Timofei Sokolovski (su
kunimensä hän sai vasta pappisseminaarissa), syntyi vuonna 1724 
Novgorodin läänissä Valdain ylätasangolla. Hänen isänsä, pienen 
kyläkirkon lukija, kuoli kohta Timofein syntymän jälkeen. Perhe, 
jossa oli neljä poikaa ja kaksi tytärtä, eli suuressa puutteessa, niin 
että pikku Timonkin piti jo alle kymmenvuotiaana tehdä leipäpal
kalla työtä kyläläisten pelloilla. Eräs varakas kuorma-ajuri olisi 
adoptoinut pojan, mutta vanhin veli, joka oli saanut hoitaakseen 
isänsä viran, ei suostunut tähän arvellen, ettei Timosta tulisi tällöin 
muuta kuin ajuri. Hän lupasi opettaa Timoa lukemaan, jotta hän 
voisi saada lukijan toimen jossakin kirkossa. Neljätoistavuotisena 
Timo pääsi papiston poikia varten Novgorodiin perustettuun kou
luun, jossa edistyi niin hyvin, että kaksi vuotta myöhemmin hänet 
otettiin vapaaoppilaaksi Novgorodin pappisseminaariin. Suuren köy
hyytensä vuoksi (jalkineina hänellä oli vain tuohivirsut) hän koulu
vuosinaan sai kärsiä pilkkaa ja pahansuopeutta. Tämä sai hänet 
vetäytymään tovereistaan syrjään, mutta sitä ahkerammin hän an
tautui opiskeluun. Hänestä kehittyi luonteeltaan sulkeutunut ihmi
nen, joka etsi yksinäisyyttä ja mietti luostariin menoa. Seminaarin 
hän suoritti loistavasti vuonna 17 54 ja jätettiin siihen kreikankielen 
ja puhetaidon opettajaksi. Vuonna 17 58 hänet vihittiin munkiksi 
nimeltä Tihon. Hän olisi mieluimmin vetäytynyt johonkin syrjäiseen 
luostariin, mutta pappismunkiksi vihittynä hän joutui Tverin pappis
seminaarin rehtoriksi. Ainoastaan kolme vuotta hän ennätti toimia 



tällä paikalla, kun Novgorodin piispa halusi saada hänet jälleen 
omaan hiippakuntaansa. Niinpä toukokuussa 1761 hänet vihittiin 
Pietarissa Käkisalmen ja Laatokan piispaksi ja Novgorodin piispan 
vikaariksi. Käkisalmeen Tihon ei kuitenkaan saanut asettua, tus
kinpa hän oli ,edes käynytkään siellä, hänen toimipaikakseen tuli 
Novgorod, jonka muun papiston keskuudessa oli lukuisia hänen 
entisiä koulutovereitaan. Niinpä hän sai aiheekseen leikkisästi huo
mauttaa heille: "Te olette osoitelleet virsujani, nytpä saatte heiluttaa 
minulle suitsutusastiaa". N ovgorodissakaan ei piispa Tihon saanut 
kauan viipyä, sillä jo vuonna 1763 hänestä tuli Voronezhin piispa. 
Voronezhin hiippakunta oli sekä laaja alueeltaan että takapajuinen. 
Suurella innolla ja tarmolla piispa Tihon antautui hiippakuntansa 
oloja kohentamaan. Erityisesti hän kiinnitti huomionsa papiston 
koulutason nostamiseen. Seurakuntalaisten keskuudessa hän havaitsi 
paljon taikauskoa ja suurta tietämättömyyttä kristinopissa. Hän pe
rusti kouluja, opetti, saarnasi, kirjoitti. Papistolle hän teroitti, että 
papinvirkaa ei tule pitää elinkeinona, vaan kutsumuksena ja kilvoit
teluna Jumalan edessä lähimmäisten tähden. Myöskin luostareissa 
hän näki paljon epäkohtia, joita pyrki poistamaan, hän vieraili niissä 
usein ja lähetti niihin opetuspuheitaan. Tällainen toimeliaisuus ei 
monia miellyttänyt ja niin piispa Tihon sai paljon vastustajia, viha
miehiäkin. Toisaalta se kävi myös hänen heikoille ruumiin voimil
leen. Hänen tervey�ensä murtui niin, että jumalanpalveluksia toimi
tettaessa hän sairauskohtausten vuoksi joskus menetti tajuntansa. 
Jo vuonna 1763 hän tämän vuoksi pyysi vapautusta virastaan, mutta 
vasta 1767 tähän suostuttiin. Hänelle määrä:i:tiin 500 ruplan vuotui
nen eläke ja hän sai asettua asumaan itse valitsemaansa Voronezhin 
hiippakunnan alueella sijaitsevaan luostariin. Ensin hän valitsi 40 
virstan päässä Voronezhista metsien ja soitten keskellä sijainneen 
Tolshevskin luostarin. Ilmasto siellä oli kuitenkin niin epäsuotuisa, 
että hänen terveytensä tila entisestään huononi ja hänen oli siirryt
tävä toiseen paikkaan. Sellaiseksi tuli nyt olemaan Donin virran 
varrella sijaitseva pieni, ainoastaan kahdeksantoista munkkia käsit
tävä Sadonskin luostari. Tässä luostarissa piispa Tihon vietti kuole
maansa saakka ankaraa kilvoituselämää. Jätettyään maailman ja 
siirryttyään luostariin sekä vaihdettuaan piispanistuimen keljan hil
jaisuuteen hän pysyi kuitenkin edelleen paimenena ja sielunhoitaja
na. Joskin luostarin veljestö oli pieni, niin suuri oli se kansanpaljous 
joka Tihonin vuoksi kävi Sadonskissa. Erakkopiispa opetti, neuvoi 
ja ohjaili kuulijoitaan. Hellästi hän kohteli lapsia, kutsui heitä juma
lanpalvelusten jälkeen keljaansa, jakeli heille pullapaloja ja ome
nia. Auliisti hän auttoi myöskin kaikkia puutteessa olevia. Koko 
omaisuutensa, mikä hänelle jäi piispanviran hoitamisen jälkeen sa-
moin kuin saamansa eläkkeen hän käytti köyhien avustamiseen. Ja 
kun varat loppuivat kesken, hän lainaili niitä kauppiailta. Piispa 
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Tihon tunsi, miten vähissä oli hänen aikanaan Venäjällä tavalliselle 
kansalle tarkoitettu hengellinen kirjallisuus, siksi hän erittäin uutte
rasti jatkoi kirjoittelua. Hänen laatimansa kirjoitukset ovat hyvin 
helppotajuisia, niissä hän käsitteli sekä uskonoppia että siveellisiå 
elämäntapoja. Luonnosta ja jokapäiväisestä elämästä ottamillaan 
esimerkeillä hän valaisi esittämänsä aiheet. Piispa Tihonin tärkeim
mät teokset ovat "Totisesta kristillisyydestä", josta katkelmia on 
julkaistu Hehkuvassa Hiilloksessa, "Maailmasta poimittu hengelli
nen aarre", "Kirjeet keljasta", "Kristilliset neuvot", "Evankeelinen 
opetus" sekä suuri määrä opetuspuheita ja yksityisiä kirjeitä. 

Piispan kelja oli kalustettu puutteellisesti ja yksinkertaisesti: 
pieni pöytä täynnä kirjoja ja kirjoitusneuvoja, vuode, jossa vain 
matto ja tyyny, peitteenä käytettiin vanhaa turkkia, seinällä paljon 
ikoneja sekä vuoteen yläpuolella kärsivää Kristusta esittävä taulu, 
siinä kaikki. Piispa nousi rukoukseen päivän sarastaessa, sitten hän 
oli läsnä varhaisessa liturgiassa. Sunnuntaisin hän seisoi alttarissa, 
arkisin luki ja lauloi klirossilla. Itse hän toimitti jumalanpalveluksia 
hyvin harvoin, osittain terveydellisistä syistä, mutta myöskin sen 
vuoksi, ettei luostarissa ollut piispallisia jumalanpalveluspukuj a. 
Ennen päivällisruokaa hän hoiti kirjalliset työnsä. Puolen päivän 
aikana seurasi lyhyt lepohetki ja iltapäivä kulutettiin jälleen luke
mis.een ja kirjoitteluun. Liikuntatarpeensa hän tyydytti hakkaamalla 
luostarin pihalla halkoja. 

Vaikka piispa Tihon nautti suurta suosiota tavallisen kansan kes
kuudessa, oli kuitenkin paljon niitäkin, jotka yhä suhtautuivat hä
neen tylysti ja vihamielisesti. Niinpä hänen seuraajansa Voronezhin 
piispa määräsi Sadonskin luostariin igumeniksi sellaisen pappismun
kin, joka aikoinaan sai Tihonilta ankarat nuhteet laiskuudestaan ja 
laiminlyönneistään, eikä voinut tätä unohtaa. Samainen piispa tie
dusteli kirkolliselta johdolta, voiko sallia eläkkeellä olevan Tihonin 
toimittaa jumalanpalveluksia. Synodi vastasi, että koko kysymys oli 
sopimaton ja määräsi, että luostariin oli hankittava tarvittavat piis
palliset jumalanpalveluspuvut. Tätä määräystä ei kuitenkaan nouda
tettu. Luostarissa oli vain piispan mantia ja omofori, joita Tihon 
käytti nauttiessaan Pyhää Ehtoollista. Luostarin palvelusväkikin 
suhtautui piispa Tihoniin epäystävällisesti. "Siinä menee meidän 
tekopyhämme", pilkkasivat he häntä hänen kuullen. Suurta itse
hillintää kysyi Tihonilta tällaisen kohtelun sietäminen, varsinkin 
kun hän piispallisella vallallaan olisi voinut hankkia itselleen oi
keutta. Mutta nöyrästi ja vastaanpanematta hän kesti kaiken. Luon
teeltaan hän oli helposti loukkaantuva, itsetietoinen ja määräämiseen 
taipuva ihminen, jonka oli vaikeata luopua omasta tahdostaan. Vain 
pitkä ja ankara kilvoittelu oli muokannut hänet vaatimattomaksi ja 
sävyisäksi munkiksi. Taistelu oli saatettu hyvään päätökseen, liha 
asettui hengen valtaan ja hyvä. syrjäytti pahan. 
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Jouluna vuonna 1779 pyhä Tihon oli viimeisen kerran läsnä kir-
kossa toimitetussa jumalanpalveluksessa. Sen jälkeen hän sulkeutui 
keljaansa antautuen kokonaan mietiskelyn ja rukouksen valtaan. 
Hän ei enää paljoakaan puhunut, ainoastaan tärkeimmät asiat hän 
selvitti lyhyesti. Näin hän vietti vielä neljä vuotta. Kolme päivää 
kuolemansa edellä hän halusi tavata ystävänsä. Hyvästellessään hän 
siunasi heitä sanoen: "Jätän teidät Jumalan haltuun". Seuraavina 
päivinä hän oli niin heikko, ettei enää puhunut mitään. Kahdesti 
hän nautti tällöin Ehtoollista. Elokuun 13 päivänä hän pyysi, että 
varhaisliturgia aloitettaisiin aikaisemmin, jotta hän vielä kerran 
saisi nauttia Herran Pyhää Ehtoollista. Kello kolme hän pyysi, ,että 
palvelusvuorossa oleva pappismunkki tulisi käymään, hän kutsuj 
myös igumenin luokseen, mutta kumpikaan ei tullut. Eikä hän kes
tänyt liturgian päättymiseen asti, vaan kuoli kello 6.45 ollessaan 59 
vuoden vanha. Elokuun 25 päivänä 1861 hänet kanonisoitiin ja hä-
nen muistopäiväkseen määrättiin hänen kuolinpäivänsä, elokuun 13. 

Piispa Aleksanterin kokoamia muruja 

Eräs itämainen ajattelija ky
syy runollisessa teoksessaan: Mi
tä suitsutussavu jumalanpalve
luksessa kuiskaa meille? Se saa, 
meitä ajattelemaan, että palavas
ta sydämestä kohoava rukous on 
.Jumalalle mieluinen. 

Mitä merkits,ee suitsukkeen le
vittämä tuoksu? Tuoksu ilmentää 
sielumme uhrautuvaisuutta. 

Mikä kokonaisaj atus kätkey
tyy suitsutustoimitukseen? Vas
taus on: Kun sydän kestää koe
tuksen, joka tulena polttaa sen 
läpikotaisin, silloin paljastuvat 
ne _jalot ominaisuudet, jotka ui
nuvat sen syvyyksissä. 

Käsitä suitsutuksen salaisuus: 
Tämä jumalanpalvelukseen kuu
luva meno vertauks,ellisesti kuvaa 
Jumalaa etsivän ihmisen rukous
ta. Sellaisen ihmisen, jonka sy
dämestä suitsutussavun tavoin 
nousee kaikkien Isän luo palava 
lapsen huokaus. 

Jumala on kaikkialla oleva. 
Hän on aina lähellä meitä. Jos 
hammastasi särkee, sinun on 
mentävä hammaslääkärin luo. 
Mutta Jumala aina voi heti aut
taa, Hän on täällä, vierelläsi. 

Jos jokin ajatus .elävöittää sy
dämen, on se totuudellinen. Jos 
se päinvastoin aikaansaa ahdis
tusta, sydämen kuoleutumista, se 
on valheellinen. Herramme on 
rauha ja elämä. Ja kun koemme 
rauhaa ja iloa, niin Hän lepää 
sydämessämme. 
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