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Heikki Huttunen

kristuksen kasvot kirkon ikonina
kristi ansikte som kyrkans ikon
n En historia ur ökenklostrens gamla skattkista berättar om en ung munk vid namn Paisios. Han 
levde i ett stort kloster med många gamla och fromma munkar. En dag såg en av munkarna en 
ängel i sömnen. Ängeln berättade att Herren själv skulle komma till klostret och besöka den munk 
som skulle ta honom emot på ett värdigt sätt. Nyheten spred sig som en löpeld i klostret, och efter 
kvällsgudstjänsten gick alla snabbt till sina celler och tände sina oljelampor och började förbereda 
sig för att värdigt ta emot Herren. De läste sina aftonböner men gick inte till sängs, utan vakade 
och fortsatte att läsa psalmer och böner hela natten. Vilken av munkarna skulle Herren besöka? 
Vem skulle kunna ta emot Honom på ett värdigt sätt?

Tidigt på morgonnatten, just när solen hade gått upp och alla vakande munkar var som tröt-
tast, bultade det på klostrets stora port. Alla visste vad det betydde – någon pilgrim hade gått hela 
natten från staden till klostret och hade nu kommit fram trött och svettig. Man skulle ta emot 
honom, bjuda på frukost, och ge honom varmt vatten för att tvätta sig med. Vem skulle ha tid för 
sånt, när Herren själv var på väg? Den yngsta bland munkarna tänkte då att han gott kan ta emot 
gästen, för nog skulle ju Kristus besöka någon av de äldre, riktigt fromma munkarna. Paisios läm-
nade sin psaltare, sin brinnande oljelampa och sin cell och gick till klostrets stora port. Rutinmäs-
sigt öppnade han den tunga porten, hälsade på den trötta pilgrimen och ledde honom till köket. 
Munken tände eld i spisen och satte tevatten att koka. Sedan tog han tvättfatet och hällde vatten 
i det, böjde sig ner mot pilgrimens trötta och dammiga fötter och började tvätta dem. Plötsligt 
tittade han upp på den okända vandringsmannens ansikte. Paisios blev mållös... I främlingens 
ansikte såg han plötsligt Kristi anletsdrag. Herren hade kommit till honom.

När vi knäböjer för att tvätta vår nästas fötter följer vi Kristi exempel. Han gav det som före-
bild för oss när han instiftade den heliga nattvarden. Att tjäna andra människor är att följa Kristus 
på hans väg, men det är också en möjlighet att se hans ansikte, att möta honom. Detta möte är 
sakramentalt, en ikon av kyrkan som Kristi kropp.

Pyhä ehtoollinen on kirkon ikoni. Eukaristia ja siihen kokoontuva yhteisö on kirkkokäsityksen 
ytimessä niin lännen kuin idänkin perinnettä korostavissa kirkoissa, mutta myös uusissa traditi-
oon vapaammin suhtautuvissa liikkeissä. Jerusalemin yläsalin ilta-ateria oli Kristuksen opetuslas-
ten yhteyden ja Herran uhrikuoleman merkki. Alusta lähtien opetuslapset noudattivat Herran 
käskyä: ”Tehkää tämä minun muistokseni.” Sunnuntaista sunnuntaihin uusi yhteisö kokoontui 
murtamaan leipää ja viettämään Herransa läsnäolon mysteeriä. Helluntaina heille valkeni mihin 
tehtävään ylösnoussut Herra heidät vihki ja lähetti ehtoollisella. Kaksituhatta vuotta on ajateltu, 
että Kristuksen kirkko on tietyllä paikkakunnalla olemassa niin kauan, kun pyhä eukaristia toimi-
tetaan siellä joka sunnuntai. Sekin on nähty, että vaikka kaikki muu otetaan kirkolta pois, joka-
pyhäinen ehtoollinen pitää kirkon ja kristinuskon hengissä. Vaurioituneena ja hämärtyneenäkin 
kirkon ikoni on olemassa.

Yläsalin aterialla voi ehtoollisen rinnalla nähdä toisenkin ikonin, joka kuvaa kirkon olemusta. 
Aterian jälkeen Herra riisui päällysviittansa, otti pyyhkeen ja polvistui pesemään opetuslasten-
sa jalkoja. Kristinuskon varhaisina aikoina tämä ulottuvuus Kristuksen opetuksesta ja esikuvas-
ta muistettiin. Ensimmäiset diakonit, joiden tehtävänä oli palvella niin ehtoollispöydässä kuin 
köyhäinavussa, valittiin jo ennen kuin piispan ja presbyteerin tehtävät olivat selkiytyneet, kuten 
Apostolien tekojen 6. luvussa kerrotaan. Ensimmäisten vuosisatojen teologit näkivät selvänä alt-
tarin ja lähimmäisen palvelemisen yhteyden. Johannes Krysostomos rinnastaa Kristuksen, joka 
pyhässä ehtoollisessa tulee ruumiinsa jäseniin ja joka kerjäläisen hahmossa antaa kohdata itsensä 
heti kirkon ulko-ovella. Hän puhuu lähimmäisen sakramentista, Kristuksen mystisestä kohtaa-
misesta diakoniassa, palvelemisessa. Lähimmäisen sakramentti on kutsu nähdä Kristuksen kasvot 
lähimmäisessä ja jakamisen pyhässä tapahtumassa.
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Ikonit mielletään usein ensisijai-
sesti ortodoksikristityn uskonelä-
mään kuuluviksi, mutta eivät 
ne ole ortodoksisen kirkon yksin-
oikeus. Itse asiassa ikoneilla oli 
merkittävä osa kristittyjen ruko-
us- ja jumalanpalveluselämässä 
jo jakaantumattoman kirkon 
perinteessä. Pyhiä kuvia on käy-
tetty kodeissa ja kirkoissa var-
haiskristilliseltä ajalta asti. Vain 
ortodoksinen kirkko on jatkanut 
tätä perinnettä katkeamattoma-
na meidän päiviimme saakka. 

n Alun perin kreikkalaista al-
kuperää olevalla ikoni-sanalla 
(kr.

Marianne Kantonen
NÄIN KATSON IKONIA

Ikonit mielletään usein ensisijaisesti ortodoksikristityn uskonelämään kuuluviksi, mutta eivät ne
ole ortodoksisen kirkon yksinoikeus. Itse asiassa ikoneilla oli merkittävä osa kristittyjen rukous-
ja jumalanpalveluselämässä jo jakaantumattoman kirkon perinteessä. Pyhiä kuvia on käytetty
kodeissa ja kirkoissa varhaiskristilliseltä ajalta asti. Vain ortodoksinen kirkko on jatkanut tätä
perinnettä katkeamattomana meidän päiviimme saakka.

Alun perin kreikkalaista alkuperää olevalla ikoni-sanalla (kr. , ven, ) tarkoitettiin
kaikkia kuvia. Nykyään on varsin yleistä käyttää ko. termiä muissakin kuin kirkollisissa yhteyk-
sissä. Muun muassa tietokoneiden näytön kuvakkeita sanotaan ikoneiksi; toisinaan urheilusanka-
reita kuulee kutsuttavan ikoneiksi. Ortodoksille ikoni on kuitenkin pyhä kuva. Se on kuva pyhite-
tystä ja kirkastetusta elämästä, jonka saavuttamiseen kristillinen kilvoitus aina tähtää.

Yksi suurista kirkkoisistä, neljännellä vuosisadalla elänyt Basileios Suuri (330–379) on sanonut:
”Minkä sana ilmoittaa korvalle, sen maalaus näyttää ääneti kuvana”. Ikoneita pidetäänkin orto-
doksisessa kirkossa yhtä tärkeinä kuin evankeliumitekstejä, sillä ne ilmaisevat kirkon oppia ku-
van keinoin. Voidaan sanoa, että ikoni on ”väreillä kirjoitettu”  kuva. Kirjaimellisesti suomen
kielen ikonimaalaria merkitsevät kreikan kielen ʼikonografosʼ  ( ) ja venäjän kielen
ʼikonopisetsʼ  ( ) tarkoittavat nimenomaan ikonien kirjoittajaa. Ikonien väri- ja kuva-
maailma välittää luku- ja kirjoitustaidottomallekin katsojalle ortodoksisen uskon oppia. Kuvan
avulla esitetty kertomus tekee ihmiseen aina suuremman vaikutuksen kuin pelkästään kerrottu.

Ikonit tienviittoina
Ikoneilla on ensi sijassa opettava merkitys; ne ovat väreihin puettua teologiaa.  Niitä kunnioite-
taan evankeliumin ja ristin kanssa samanarvoisina todistajina Kristuksen suorittamasta pelastus-
teosta. Ikoneita ei kuitenkaan koskaan palvota, sillä palvonta kuuluu vain ja yksinomaan kol-
miyhteiselle Jumalalle, Pyhälle Kolminaisuudelle.

Keskeinen perusta pyhien kuvien maalaamiselle ja käytölle on inkarnaatio. Kristuksen syntymäs-
sä Jumala tuli lihaksi ja mahdollisti kuvaamattoman Jumalan kuvaamisen. Tämä kumosi juutalai-
sille annetun kuvakiellon. Ikoni vahvistaa ja todistaa Jumalan lihaksitulosta, ja on sen todistus.

Ikoneihin Jumala on siis lupa kuvata vain lihaksi tulleena. Koska Jumalan Poika Jeesus Kristus
todella tuli ihmiseksi, hän tuli myös kuvattavaksi. Pyhän Kolminaisuuden persoonista Pyhä Hen-
ki on ilmaissut itsensä kyyhkysenä Kristuksen kasteen yhteydessä Jordanilla, tulisten kielten
muodossa helluntaina ja pilvessä Taborin vuorella. Muissa ikoneissa Pyhän Hengen kuvaaminen
on kielletty, vaikka toisinaan häntä kuvaava kyyhkynen maalataan muihinkin ikoneihin. Isää sen
sijaan ei kukaan ole nähnyt, eikä häntä siksi pidä maalata ikoneihinkaan.

Raamatun luomiskertomuksen mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi (1.
Moos. 1: 26-27). Meillä on mahdollisuus kirkastaa tuo Jumalan kuva itsessämme ja kasvaa Ju-
malan kaltaisuuteen, siihen alkuperäiseen kauneuteen ja hyvyyteen, joka meille luomistyössä
annettiin. Ikoni on yksi tie, jota myöten voimme pyrkiä toteuttamaan tuota ihmiselle annettua
mahdollisuutta kasvaa hengellisesti kohti Jumalan kaltaisuutta. Mitä useammin ajattelemme al-
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kuvata vain lihaksi tulleena. Kos-
ka Jumalan Poika Jeesus Kristus 
todella tuli ihmiseksi, hän tuli 
myös kuvattavaksi. Pyhän Kol-
minaisuuden persoonista Pyhä 
Henki on ilmaissut itsensä kyyh-
kysenä Kristuksen kasteen yhte-
ydessä Jordanilla, tulisten kielten 
muodossa helluntaina ja pilvessä 
Taborin vuorella. Muissa iko-
neissa Pyhän Hengen kuvaami-
nen on kielletty, vaikka toisinaan 
häntä kuvaava kyyhkynen maa-
lataan muihinkin ikoneihin. Isää 
sen sijaan ei kukaan ole nähnyt, 
eikä häntä siksi pidä maalata 
ikoneihinkaan.

Raamatun luomiskertomuk-
sen mukaan ihminen on luotu 
Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi 
(1. Moos. 1: 26–27). Meillä on 
mahdollisuus kirkastaa tuo Ju-
malan kuva itsessämme ja kasvaa 
Jumalan kaltaisuuteen, siihen al-
kuperäiseen kauneuteen ja hy-
vyyteen, joka meille luomistyössä 
annettiin. Ikoni on yksi tie, jota 
myöten voimme pyrkiä toteut-
tamaan tuota ihmiselle annettua 
mahdollisuutta kasvaa hengelli-
sesti kohti Jumalan kaltaisuut-
ta. Mitä useammin ajattelemme 
alkukuvaa ikonien välityksellä, 

Pyhä Theodoros Studionilainen, Studenican luostari, Kuninkaiden kirkko, Ser-
bia. (Kuva: Johannes Karhusaari).

sitä elävämmäksi se tulee meil-
le ja sitä enemmän ajattelu tu-
kee hengellistä kehitystämme 
ja vahvistaa rukouselämäämme. 
Tällä tiellä ikonit ovat ihmiselä-
män ”keltaisia muistilappuja”, 
tienviittoja.

kokonaisvaltainen ikoni

Ikoninen elämä ja sen tuntemi-
nen pitää sisällään kaikki elä-
mämme osa-alueet, ei vain sun-
nuntaisin kirkossa käyvää osaa. 
Nykyään liian usein henkinen ja 
uskonnollinen lokeroidaan, jopa 
erotetaan ruumiillisesta, älylli-
sestä ja maallisesta. Ikonien kieli 
saattaa joistakin tuntua ”oudolta, 
naiivilta tai alkeelliselta”. Piispa 
Ignati Brjantsaninovin mukaan 
syynä tähän ei ole se, että ikoni 
olisi menettänyt elinvoimansa 
tai olisi aikansa elänyt, vaan se, 
että ihmiset eivät enää edes tiedä 
ruumiin kykenevän henkiseen 
pyhittymiseen. Itse asiassa ikoni 
ei karsi pois mitään inhimillistä, 
vaan siinä esitetään tunteet, aja-
tukset, toimet ja ruumis alkupe-
räisessä täydellisyydessään.

Pedagogisen merkityksen 
ohella ikonin toinen tärkeä teh-

tävä on ohjata ihmistä rukouk-
seen ja rukouksessa. Se osoittaa, 
että rukoukseen tulee syventyä 
niin, ettei ulkomaailma pys-
ty sitä häiritsemään. Ikoni on 
ikään kuin ikkuna taivasten val-
takuntaan; näköalapaikka, joka 
yhdistää taivaan ja maan. Se on 
ikkuna tuonpuoleiseen, hengel-
liseen elämään ja maailmaan. 
Siksi ikonissa ei kuvata syntisen 
maailman sekavuutta, vaan se il-
mentää jumalallista järjestystä ja 
rauhaa, joka ei ole maallisen lo-
giikan tai moraalin säädeltävissä. 
Ikonissa kuvataan uuden luoma-
kunnan uutta järjestystä.  

Ikonin päällekirjoituksesta 
tiedämme tarkasti juhla-aiheen, 
sen ketä ikoni esittää ja kenen 
puoleen rukouksissamme kään-
nymme. Varhaisimmat ikonit 
esittivät Kristusta ja hänen äiti-
ään Neitsyt Mariaa. Ortodoksi-
selle kirkolle tyypillinen piirre on 
myös pyhien ihmisten kunnioit-
taminen ja heidän kuvaamisen-
sa ikoneihin. Heitä kunnioitet-
taessa, ylistetään ennen kaikkea 
Jumalan suuruutta ja pyhyyttä. 
Pyhyys ei ole koskaan ihmisen 
oma saavutus, vaan se on aina 
Jumalasta lähtöisin. Jokaiseen 
kuvattuun pyhään ihmiseen tai 
tapahtumaan sisältyy myös tie-
toa, kokemusta ja viisautta sii-
tä, mitä tarkoittaa ortodoksinen 
elämäntapa. Sana ortodoksia (kr. 
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kukuvaa ikonien välityksellä, sitä elävämmäksi se tulee meille ja sitä enemmän ajattelu tukee
hengellistä kehitystämme ja vahvistaa rukouselämäämme. Tällä tiellä ikonit ovat ihmiselämän
”keltaisia muistilappuja”, tienviittoja.

Kokonaisvaltainen ikoni
Ikoninen elämä ja sen tunteminen pitää sisällään kaikki elämämme osa-alueet, ei vain sunnuntai-
sin kirkossa käyvää osaa. Nykyään liian usein henkinen ja uskonnollinen lokeroidaan, jopa erote-
taan ruumiillisesta, älyllisestä ja maallisesta. Ikonien kieli saattaa joistakin tuntua ”oudolta, naii-
vilta tai alkeelliselta”. Piispa Ignati Brjantsaninovin mukaan syynä tähän ei ole se, että ikoni olisi
menettänyt elinvoimansa tai olisi aikansa elänyt, vaan se, että ihmiset eivät enää edes tiedä ruu-
miin kykenevän henkiseen pyhittymiseen. Itse asiassa ikoni ei karsi pois mitään inhimillistä,
vaan siinä esitetään tunteet, ajatukset, toimet ja ruumis alkuperäisessä täydellisyydessään.

Pedagogisen merkityksen ohella ikonin toinen tärkeä tehtävä on ohjata ihmistä rukoukseen ja
rukouksessa. Se osoittaa, että rukoukseen tulee syventyä niin, ettei ulkomaailma pysty sitä häirit-
semään. Ikoni on ikään kuin ikkuna taivasten valtakuntaan; näköalapaikka, joka yhdistää taivaan
ja maan. Se on ikkuna tuonpuoleiseen, hengelliseen elämään ja maailmaan. Siksi ikonissa ei ku-
vata syntisen maailman sekavuutta, vaan se ilmentää jumalallista järjestystä ja rauhaa, joka ei ole
maallisen logiikan tai moraalin säädeltävissä. Ikonissa kuvataan uuden luomakunnan uutta järjes-
tystä.

Ikonin päällekirjoituksesta tiedämme tarkasti juhla-aiheen, sen ketä ikoni esittää ja kenen puo-
leen rukouksissamme käännymme. Varhaisimmat ikonit esittivät Kristusta ja hänen äitiään Neit-
syt Mariaa. Ortodoksiselle kirkolle tyypillinen piirre on myös pyhien ihmisten kunnioittaminen
ja heidän kuvaamisensa ikoneihin. Heitä kunnioitettaessa, ylistetään ennen kaikkea Jumalan suu-
ruutta ja pyhyyttä. Pyhyys ei ole koskaan ihmisen oma saavutus, vaan se on aina Jumalasta läh-
töisin. Jokaiseen kuvattuun pyhään ihmiseen tai tapahtumaan sisältyy myös tietoa, kokemusta ja
viisautta siitä, mitä tarkoittaa ortodoksinen elämäntapa. Sana ortodoksia (kr. ) ei tar-
koita pelkästään ja ensisijaisesti oikeaa uskoa. Kirjaimellisesti suomennettuna se tarkoittaa ʼoi-
keaa ylistämistäʼ. Ikonit esittävät pyhiä ihmisiä, hurskaita miehiä ja naisia, jotka elämänvaelluk-
sellaan osoittivat, että Pyhä Henki vaikuttaa kirkossa ja johtaa ihmisiä oikealle kristillisen uskon
ja elämän tielle. He ovat uskon sankareita, jotka Jumala on kirkastanut.

Perinteisesti ikonit jätetään signeeraamatta. Syyt ovat sekä hengelliset että historialliset. Ikoni
maalataan aina Jumalan kunniaksi ja hänen myötävaikutuksellaan maalarin käden kautta. Keski-
ajan loppupuolelle asti pidettiin kuvataidetta lännessäkin taidekäsityönä, eikä maalauksiin kirjat-
tu tekijän nimeä. Uudelle ajalle tultaessa kaupalliset arvot ja individualismi toivat mukanaan
maalauksiin nimikirjoituksen tai vastaavan merkitsemistavan. Kreikassa tämä tapa on käytössä
vieläkin, mutta muualla ortodoksisessa maailmassa ikonografia on anonyymia taidetta edelleen.

Ikonisen elämän käytäntöä ja symboliikkaa
Slaavilaisessa perinteessä on tapana siunauttaa uusi ikoni rukouksella ja pyhitetyn veden kol-
minkertaisella vihmomisella. Tämä ei kuitenkaan tee ikonia ”toimivaksi”, vaan loppujen lopuksi
ikonin käyttö rukouselämässä pyhittää sen. Ikoni ei ole koriste-esine, jonka tehtävä on pelkästään

) ei tarkoita pelkästään 
ja ensisijaisesti oikeaa uskoa. 
Kirjaimellisesti suomennettuna 
se tarkoittaa ’oikeaa ylistämistä’. 
Ikonit esittävät pyhiä ihmisiä, 
hurskaita miehiä ja naisia, jotka 
elämänvaelluksellaan osoittivat, 
että Pyhä Henki vaikuttaa kir-
kossa ja johtaa ihmisiä oikealle 
kristillisen uskon ja elämän tiel-
le. He ovat uskon sankareita, jot-
ka Jumala on kirkastanut.

Perinteisesti ikonit jätetään 
signeeraamatta. Syyt ovat sekä 
hengelliset että historialliset. 
Ikoni maalataan aina Jumalan 
kunniaksi ja hänen myötävaiku-
tuksellaan maalarin käden kaut-
ta. Keskiajan loppupuolelle asti 
pidettiin kuvataidetta lännes-
säkin taidekäsityönä, eikä maa-
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lauksiin kirjattu tekijän nimeä. 
Uudelle ajalle tultaessa kaupalli-
set arvot ja individualismi toivat 
mukanaan maalauksiin nimikir-
joituksen tai vastaavan merkitse-
mistavan. Kreikassa tämä tapa on 
käytössä vieläkin, mutta muualla 
ortodoksisessa maailmassa iko-
nografia on anonyymia taidetta 
edelleen.

ikonisen elämän käytäntöä ja 
symboliikkaa

Venäläisessä perinteessä on ta-
pana siunauttaa uusi ikoni ru-
kouksella ja pyhitetyn veden 
kolminkertaisella vihmomisella. 
Tämä ei kuitenkaan tee ikonia 
”toimivaksi”, vaan loppujen lo-
puksi ikonin käyttö rukouselä-
mässä pyhittää sen. Ikoni ei ole 
koriste-esine, jonka tehtävä on 
pelkästään nostattaa uskonnol-
lista henkeä tai esteettistä tun-
netta. Ikoni tehdään rukouksella 
nimenomaan rukousta varten. 

Ikonia kunnioitetaan teke-
mällä ristinmerkki sen edessä ja 
sitä suutelemalla. Muun muas-
sa Välimeren alueen perinteessä 
suuteleminen kuuluu kunni-
oittavaan tervehtimiseen. Tämä 
selittää ikonien tervehtimisen 
samalla tavalla. Ikonia suudel-
laan koko persoonalla: ruumiil-
la, sielulla, mielellä ja tunteella. 
Tapana on myös sytyttää ru-
koustuli – tuohus tai lampukka 
– palamaan haluamamme iko-
nin eteen. Pyhiä kuvia kohtaan 
osoitetaan kunnioitusta myös 
niille suitsuttamalla. 

Eri ikoneiden suutelemisesta 
on olemassa eri perinteitä. Kris-
tuksen ikonia suudellaan hänen 
jalkansa kohdalta, Neitsyt Ma-
rian ikonia Marian käden koh-
dalta ja muiden pyhien ikoneja 
kasvojen kohdalta. Näin kun-
nioitetaan pyhyyttä: pyhät ih-
miset ovat ikään kuin ystäviäm-
me, kanssakilvoittelijioitamme 
ja tästä syystä suutelemme hei-
tä kasvoihin. Jumalansynnyttä-
jän kautta toteutui jumalallisen 
pelastuksen salaisuus; Marian 
kautta syntyi todellinen ihmi-
seksi tullut Jumala, Kristus; siksi 

suutelemme Jumalanäitiä kädel-
le. Kristusta, meidän tähtemme 
ihmiseksi tullutta Jumalan Poi-
kaa meidän on soveliainta suu-
della jalkaan ja siten osoittaa ala-
maisuutemme hänen edessään.

Kaiken edellä mainitun tii-
vistää pääsiäiseen valmistavan 
suuren paaston ensimmäisen 
sunnuntain eli ortodoksisuuden 
sunnuntain kontakki, juhlaveisu: 
”Isän kuvaamaton Sana tultuaan 
lihaksi sinusta, oi Jumalansynnyt-
täjä, tuli kuvattavaksi ja jälleen 
kaunistettuaan muinoin turmel-
tuneen kuvan yhdisti sen juma-
lalliseen kauneuteen. Tunnustaen 
pelastuksen me sitä töin ja sanoin 
julistakaamme.”

Kirjoittaja on teologian maisteri 
ja ortodoksisen uskonnon lehtori 
sekä toimii suomen ortodoksisen 
kirkon edustajana Suomen eku-
meenisessa neuvostossa. 

Alustus on pidetty kristittyjen yk-
seyden rukousviikon tilaisuudessa 
Lauttasaaren kirkossa 24.1.2007

Lähteet:

Arseni, pappismunkki: Ikonikirja. 
Historiaa, teologiaa ja tekniik-
kaa. Otava. Keuruu 1995.

Johannes, metropoliitta: Lähimmäi-
set. Ajatuksia elämän hyveistä, 
ihmissuhteista, perheestä ja pe-
rinteistä. Gummerus Kirjapaino 
Oy. Jyväskylä 2003.

Jääskinen, Aune: Ikonimaalari us-
kon ja mystiikan tulkki. WSOY. 
Porvoo 1984.

Ortodoksisen kirkon kanonit seli-
tyksineen. Ortodoksisen kirjalli-
suuden julkaisuneuvosto. Sisälä-
hetysseuran kirjapaino Raamat-
tutalo. Pieksämäki 1980.

Ouspensky, Leonid: Ikoni ja sen sa-
noma. Valamon luostari. Pieksä-
mäki 1979.

Piiroinen, Petri: Liturgian elämästä. 
Ortodoksisen kirjallisuuden jul-
kaisuneuvosto. PunaMusta. Jo-
ensuu 1989.

Rukouskirja Orologion. Ortodok-
sisen kirjallisuuden julkaisuneu-
vosto. Gummerus Kirjapaino 
Oy. Jyväskylä 2000.

Vrame, Anton C.: The Educating 
Icon: Principles of Iconic Cate-
chesis in the Orthodox Tradition. 
Boston College. 1997.

Jumalansynnyttäjä – Esirukous, Pyhän Andreaan luostari, Treska Makedonia, 
(Fyrom). (Kuva: Johannes Karhusaari).  



NÄKÖALA/ UTSIKT 1/2007
� 

Miten ilmentää pyhyyttä verkos-
sa? Kysymys tulee sitä ajankoh-
taisemmaksi, mitä suuremmak-
si mediaseurakunta kasvaa. Eli 
niiden ihmisten määrä, jotka 
eivät osallistu aktiivisesti seu-
rakuntien tilaisuuksiin, mutta 
jotka silti kaipaavat pyhän kos-
ketusta.

n Pyhyyden haaste kirjattiin 
Suomen evankelis-luterilainen 
kirkon portaalipalvelun kehi-
tyshankkeeseen jo helmikuus-
sa 1999.1) Verkkoympäristö on 
muuttunut tuosta hetkestä pal-
jon, mutta tänään pyhyys kiin-
nostaa tavallisia ihmisiä silloista-
kin enemmän – heitäkin, jotka 
eivät ole sanan varsinaisessa mie-
lessä uskovia.

Romanialainen filosofi ja 
uskontotieteilijä Mircea Eliade 
(1907–1986) osoittaa teokses-
saan ”Pyhä ja profaani” 2) että 
pyhyyden kokemus on ihmi-
sen yleisinhimillinen tapa etsiä 
paikkaansa maailmassa. Primi-
tiivisien kansojen ajoista lähtien 
ihminen on pyrkinyt löytämään 
elämälleen keskipisteen, asu-
muksen tai toteemin, jonka ym-
pärille pyhän kokemukset voivat 
kehittyä.

Tässä siis ensimmäinen verk-
kohaaste: miten kirkot pystyvät 
rakentamaan verkkoon sellaisen 
toteemin, jonka ympärille ihmi-
set kerääntyvät kokemaan py-
hyyttä? Mahdotonta se ei liene, 
sillä juuri verkkoon on syntynyt 
eräänlaisia toisistaan eroavia hei-
moja, joita yhdistää jokin koke-
mus, arvo, historia, missio.

Pyhyyden verkkokosketus

Pyhyyden yhteydessä puhu-
taan usein sen kosketuksesta. 

tHorLeif JoHanSSon

Pyhyys verkossa on kysymys,
mutta kuka tietää vastauksen

Psykologian professori Mark-
ku Ojanen kirjoittaa siitä näin: 
”Abraham Maslowin kuvaamat 
huippukokemukset ovat yksi esi-
merkki siitä mitä tällä sanalla 
tarkoitetaan. Näitä kokemuksia 
ei ole helppo pukea sanoiksi. Nii-
hin liittyy yhteyden, kauneuden, 
pyhyyden, mielekkyyden ja kaiken 
yläpuolelle kohoamisen tuntoja. 
Useimmissa uskonnoissa tällaiset 
kokemukset ovat luonnollisia.” 3)

Tässä siis seuraavat haasteet 
pyhyyden verkkokosketukselle: 
yhteys, kauneus, mielekkyys, 
kaiken yläpuolelle kohoami-
nen…

Pyhyys ei haasta ainoastaan 
verkkosisällön tuottajaa, se haas-
taa myös verkon käyttäjän: ”Py-
hyys on minulle ennen kaikkea 
asennoitumisen tapa. Se on tapa 
kohdata se, mitä emme voi halli-
ta.” kirjoittaa filosofian opettaja 
Johannes Ojansuu kirjassaan 
”Pyhyys – rajalla oleva ihmi-
nen”. 4)

”Se hyvä, joka kosketuksen 
kautta tulee, murtaa minut ja 
antaa minulle näin osallisuuden 
hetkellisestä ikuisuuden tunteesta, 
jota en kuitenkaan sen täydellises-
sä muodossaan voisi kestää”, hän 
sanoo.

Miten siirtää Raamatun kertomukset verkkomaailmaan siten, että 
niiden pyhyys säilyy? Tässä arkkienkeli Gabriel ilmestyy Marialle. 
(Kuva: Thorleif Johansson).
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Kristillisset kirkot ovat koko 
olemassaolonsa ajan olleet py-
hyyttä vaaliva instituutio. Viime 
vuosina niiden vaikutuksen vä-
hentyessä onkin kysytty: onko 
pyhyys katoamassa keskuudes-
tamme? Johannes Ojansuu vas-
taa: ”Pyhä ei ole se mikä puuttuu, 
vaan se mikä peittyy.”

Haaste verkolle ei siis ole-
kaan pyhyyden kaipuun puut-
tuminen, vaan sen peittyminen 
kaikkeen nettihälinään ja tausta-
kohinaan.

Ja juuri tuota peitettyä ihmi-
nen tarvitsee. Markku Ojanen 
kirjoittaa: ”Kun ihminen antaa 
tilaa Pyhyyden kosketukselle, seu-
rauksena on usein ahdistuksen lie-
ventyminen. Hyviä keinoja ovat 
hiljaisuus, musiikki ja rukous.”

Nämäkö ovat vastauksia 
myös verkossa: meditaatio päät-
teellä näkyvän kuvan äärellä, kai-
uttimista soiva musiikki, rukous 
välkehtivän näyttön edessä?

Pyhän kohtaaminen verkossa

Suomen evankelisluterilainen 
kirkko on julkaissut ”Interak-
tiivisten verkkopalveluiden esi-
selvitystyöryhmän loppurapor-
tin (Kirkkohallitus 2007), jossa 
pohditaan pyhän kohtaamista 
verkossa. Siinä todetaan mm.:

”Verkkoteologia etsii uudessa 
ympäristössä vastauksia kysymyk-
seen, mitä tarkoittaa Jumalan ja 
pyhän läsnäolo. Pyhän kokeminen 
ei ole vain tunnetta tai tuotettua 
tunnekokemusta.

Miten ihminen on enemmän 
läsnä Jumalan ja seurakunnan 
kanssa, istuessaan yksin kirkon 
penkissä kuin verkossa keskustel-
lessaan tai lähettäessään syvim-
pien tuntojen tulkkinaan kän-
nykkäkuvaa muille? Läsnäolon 
kirkon paikka on siellä, missä sen 
jäsenet ovat. 

Pyhän kohtaaminen on Ju-
malan antama lahja silloin, kun 
hän haluaa olla kohdattavissa. 
Voimme valmistella sitä, järjes-
tää ympäristöä siihen sopivaksi 
ja tilaisuuksia, jotka sisällöllises-
ti valmistavat tai auttavat siihen 
suuntaan. Silti Pyhän kohtaami-

nen voi tulla yllätyksenä tai jäädä 
tulematta.

Pyhän kohtaaminen sisäisenä 
tapahtumana on Jumalan ja ih-
misen välinen ”interaktio”, tässä 
ja nyt -tapahtuma. Verkossa ta-
pahtuva toiminta sisältää aina 
kahtaalla olemisen kokemuksen: 
toisaalta istun koneeni ääressä ja 
olen osa sitä ympäristöä, johon 
kone on sijoitettu. Toisaalta up-
poudun siihen, mitä verkossa, pe-
lissä, keskustelussa jne. tapahtuu.”

Mietinnössä pyhän kohtaa-
minen verkkokirkossa rajataan 
selkeästi luterilaiseen konteks-
tiin. ”Evankelisluterilaisessa verk-
kokirkossa pyhän kohtaaminen 
tarkoittaa Jumalan kohtaamista 
tai ainakin aavistelua, ei yleisus-
konnollista pyhän läheisyydessä 
tunnelmointia. Tästä seuraa myös, 
että verkkokirkossa tulee etsiä ja 
kehittää luterilaisen spiritualitee-
tin toteutumisen tapoja.”

olisiko ekumeenisen 
pohdinnan paikka?

Pyhyyden kohtaaminen kulkee 
aistimaailmamme kautta: mu-
siikki, maisema, tuoksu, ihmisen 
kohtaaminen, ikoni… Miten 
siirtää nämä ikuisuuden heijas-
teet verkkoon?

Vaikkapa se hetki Roomas-
sa, kun juuri ennen sulkemista 
Pietarinkirkko on tyhjentynyt 
turisteista ja yksinäinen pappi 
suorittaa sivukappelin alttarilla 
hetkipalvelua. Tai vangita Pat-
mos-saarella Ilmestyskirjan luo-
lan ääreltä sysimustalle taivaalle 

nousevat Brahmsin Requiemin 
jyhkeät sävelet: ”Denn alles 
Fleisch ist wie ein Grass…” Tai 
Helsingin Johanneksen kirkon 
puupenkkien tuoksu kiirastors-
taina Bachin Matteus-passiossa. 
Entä se pystysuora jämeryys, jol-
la tuulessa suhisevat vuosisatai-
set hongat luovat tunnun Luo-
jan ajattomasta kirkosta? Voiko 
alttaritaulujen pystysuoraa muo-
toa ylipäänsä litistää mitenkään 
uskottavasti näyttöpäätteen vaa-
kasuoraan mataluuteen?

Entä värit? Luoko netti aivan 
uuden värimaailman pyhyydelle 
ja sen kohtaamiselle, vai siirre-
täänkö perinteinen kirkollinen 
väri- ja muotokieli vain sähköi-
seen muotoon? Entä ne tarinat 
kirkollisten toteemien iltanuoti-
oiden ympärillä, pyhimykset, fi-
lokalisen opetuksen perinne…

Pyhyyden kohtaamisen haas-
te verkossa koskee ekumeenisesti 
koko kristikuntaa. Olisiko tässä 
siis yhteisen pohdinnan paikka?

Kirjoittaja on Sana-lehden 
toimituspäällikkö

1) Porttikäytävä lasimaalauksin, 
Suomen ev.lut. kirkon keskus-
hallinto 2000.

2) Mircea Eliade: Pyhä ja profaani, 
Loki 2003.

3) Markku Ojanen: Terapia ja sie-
lunhoito, Uusi Tie 1998.

4) Johannes Ojansuu: Pyhyys  
– rajalla oleva ihminen, WSOY 
2004.

5) Interaktiivisten verkkopalvelui-
den esiselvitystyöryhmän loppu-
raportti, Kirkkohallitus 2007.

Brahmsin Requiemissa Ilmestyskirjan luolan suulla taivas kosketti maata. Oli-
siko tehnyt saman verkossa? (Kuva: Thorleif Johansson).
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reLiikit 
– teologinen ja liturginen merkitys
Suppeammassa merkityksessä py-
häinjäännökset eli reliikit ovat 
pyhän henkilön ruumiillisia 
jäännöksiä. Laajassa merkityk-
sessä pyhäinjäännöksiin luetaan 
myös esineet, joita pyhimys on 
elämänsä aikana käyttänyt. Py-
häinjäännösten uskonnollisessa 
kultissa ei ole kysymys aineellis-
ten esineiden kunnioituksesta. Jo 
raamatullisessa kuin sittemmin 
myös teologisessa antropologiassa 
muodostavat sielu ja ruumis ih-
misessä ykseyden. 

n Ruumis ei merkitse vain jon-
kun henkilön aineellista osaa, 
vaan ihmispersoonan näkyvää 
ulottuvuutta. Kuoleman jälkeen 
nämä jäännökset ovat konkreet-
tinen pysyvä merkki tästä hen-
kilöstä. Pyhäinjäännökset eivät 
kuitenkaan muistuta vain erääs-
tä henkilöstä. Ne ovat jäännök-
siä, joista tunnistaa tämän hen-
kilön pyhyyden. Ja enemmän-
kin, nämä jäännökset kuuluivat 
henkilölle, jonka Jumala on py-
hittänyt, Jeesus Kristus lunasta-
nut ja ehtoollisessa ruumiillaan 
ravinnut ja jonka Pyhä Henki 
on täyttänyt, ensin kasteessa ja 
sitten koko pyhittyvän elämän 
aikana. Jumalan antamasta eri-
tyisestä pyhittymisestä voimme 
lukea pyhän Paavalin sanoista 
ensimmäisessä korinttolaiskir-
jeessä: ”ettekö tiedä, että teidän 
ruumiinne on Pyhän Hengen 
temppeli? Tämän Hengen on 
Jumala antanut asumaan teissä. 
Te ette itse omista itseänne, sillä 
Jumala on ostanut teidät täydes-
tä hinnasta. Tuottakaa siis ruu-
miillanne Jumalalle kunniaa!” 
(1. Kor. 6:19–20)

Pyhäinjäännöksissä ei siis 
kunnioiteta puhtaasti aineellista 
esinettä. Niiden äärellä kunnioi-

Esimerkiksi pyhän Polykarpok-
sen (k.156 jKr.) reliikit olivat 
kristityille kultaa ja jalokiviäkin 
kallisarvoisemmat. Tämän ar-
vostuksen takia – ja erityisesti 
Jeesuksen Kristuksen kärsimän 
kuoleman samankaltaisuuden 
takia – ovat ensimmäiset kris-
tityt viettäneet pyhää messua 
aluksi marttyyrien haudoilla 
(katakombeissa).  Myöhemmin, 
keisari Konstantinuksen (vuon-
na 313) antaman kristinuskon 
vapauttavan ediktin jälkeen, he 
toivat marttyyrien reliikit kirk-
kojen alttareille. 

Kristillisen uskon mukaan 
Jeesus Kristus tekee ristinkuole-
mansa verettömästi läsnäolevaksi 
pyhässä messussa. Pyhän messun 
viettäminen marttyyrin haudal-
la ja sittemmin alttarilla, johon 
on kätketty pyhäinjäännöksiä, 
ilmaisee juuri tätä marttyyrin 
kuoleman osallisuutta Jeesuksen 
Kristuksen kuolemaan. Tähän 
vanhaan traditioon perustuvat 
liturgiset normit (mm. Istitu-

Pyhän Henrikin reliikki katedraalikirkon alttarissa. Katolisen 
tavan mukaan Pyhän Henrikin ruumiista otettiin pyhäinjään-
nöksiä, jotta niitä voitaisiin sijoittaa alttareihin ja muutenkin 
kunnioittaa kirkoissa. (Kuva: Katolinen tiedotuskeskus)

tetaan ennen kaikkea Kolmiyh-
teistä Jumalaa, joka on lahjoitta-
nut tietylle henkilölle henkensä 
ja suuren yliluonnollisen armon-
sa ja täten pyhittänyt hänen sekä 
sielunsa että ruumiinsa. Juuri 
tämä jumalallinen vaikutus on 
tunnusmerkillistä pyhäinjään-
nöksille.

Niinpä pyhäinjäännöksis-
sä kunnioitetaan myöskin tätä 
henkilöä itseään hänen pyhyy-
tensä perusteella: hänen uskol-
lisuuttaan Jumalaa kohtaan, hä-
nen moraalista kilvoitteluaan, 
jotta  hän voisi  kirkossaan uskon  
oikeana  todistajana kirkastaa Ju-
malaa.

Marttyyrien reliikit

Vielä suurempi ilmaisuvoima on 
marttyyrin pyhäinjäännöksillä. 
Kuolemassa marttyyri on seu-
rannut Kristusta ja tullut hänen 
kaltaisekseen. Siksi marttyyrin 
pyhäinjäännöksille on jo alku-
kirkossa annettu erityinen arvo.  
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tio Generalis Missali Romani, 
Nr. 302) sekä Kirkko-oikeuden 
määräys, että kiinteisiin alttarei-
hin kätketään marttyyreiden tai 
muiden pyhimysten reliikkejä 
(KKK 1237 § 2).

Pyhäinjäännös symboloi 
yhteyttä Pyhää Henkeen

Kuten yllä jo mainittiin, laske-
taan pyhäinjäännöksiin kuulu-

Kuva Pyhän Henrikin hauta-arkun kannesta Nousiaisissa. 
(Kuva: Katolinen tiedotuskeskus)                

nen pyhäinjäännös symbolisoi 
Pyhän Hengen elävää läsnäoloa 
Jeesuksen Kristuksen kirkossa, 
hänen yhteyttään meihin, jotka 
olemme vielä maan päällä, Täl-
lainen esine suuntaa mielemme 
pyhään ihmiseen ja auttaa mei-
dän henkeämme henkiseen yh-
teyteen hänen kanssaan. 

Näillä pyhäinjäännöksillä 
on sama merkitys kuin Jeesuk-
sen Kristuksen ristillä ja pyhillä 
kuvilla (esim. ikoneilla), joita 
kirkon piirissä ripustamme ko-
tiemme seinille. Ristissä emme 
kunnioita puuta, josta risti on 
tehty eikä Jeesus Kristus ole 
kuollut tällä ristillä, vaan risti 
on Jeesuksen Kristuksen lunas-
tustyön merkki. Kun katsomme 
kunnioittaen ristiä, kunnioitam-
me Jeesusta Kristusta itseään ja 
kiitämme hänen elämästään ja 
kuolemastaan. Näin risti vaikut-
taa aistiemme välityksellä hen-
keemme ja yhdistää meidät Jee-
suksen Kristuksen persoonaan. 
Pyhiä kuvia kunnioitettaessa ta-
pahtuu vastaavaa.

Pyhimykset taivaallisen tuen 
antajina

Vaikka keskiajalla esiintyi mo-
nesti väärinkäytöksiä ja liioit-
telua, hyväksyy kirkko pyhäin-
jäännösten kunnioittamisen ja 
tunnustaa tavan uskonnollisen 
merkityksen. Tämä kunnioitus 
sisältää kristillisen uskon perus-
totuuksia. Tässä kultissa ilme-
nee ennen kaikkea usko ihmisen 
kuolemattomuuteen, Jeesuksen 
Kristuksen kautta tapahtuvaan 
lunastukseen ja pyhitykseen sekä 
taivaallisen ja maanpäällisen kir-
kon yhteyteen. Tämä yhteys tar-
koittaa, että pyhimykset puol-
tavat taivaassa Jumalan edessä 
niitä sisaria ja veljiä, jotka täällä 
maanpäällisessä elämässään pyr-
kivät pelastukseen ja tarvitsevat 
taivaallista tukea. Reliikkikultis-
sa pyydämme pyhiltä puoltolau-
setta Jumalan luona kaikissa tar-
peissamme, erityisesti pelastuak-
semme.

viksi myös esineet, joita pyhimys 
on elämänsä aikana käyttänyt 
esim. vaatekappaleet. Tässä ta-
pauksessa ei missään tapauksessa 
kunnioiteta aineellisia esineitä si-
nänsä. Se olisi pakanallista kult-
tia tai yksinkertaisesti epäjuma-
lanpalvontaa (idolatriaa). Yhtä 
vähän niitä voidaan pitää onnea 
tuottavina talismaaneina. Esine, 
jota kunnioitetaan reliikkinä, 
on vain merkki pyhästä. Tällai-
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anna PeräLä

Vanhat kuvat ja uusi aika 
– Mikael agricolan teosten kuvituksesta

myshistorian kuvia. 
Perinteisesti raamatunku-

vitus painottui Vanhaan testa-
menttiin. Uuden testamentin 
puolella nähtiin ehkä evankelis-
tojen ja apostolien kuvat. Kuvia 
saattoi olla myös Ilmestyskirjas-
sa, mutta evankeliumeja ei ollut 
tapana kuvittaa. Agricolan Uu-
den testamentin lähes sadasta 

kuvasta suurin osa on nimen-
omaan evankeliumeissa. 

Nuo kohtalaisen naiivit pik-
ku puupiirrokset on sijoitettu 
useimmiten lukujen alkuun. 
Siinä ne johdattelevat tekstin 
sisältöön, kuten vastasyntynyt 
Jeesus-lapsi, Maria ja kolme itä-
maan tietäjää Matteuksen evan-
keliumin toisen luvun alussa tai 

Mikael Agricolan teoksissa 
Abckiriaa lukuun ottamatta on 
kuvia. Useimpien aihepiiri nou-
see Raamatun teksteistä ja on si-
ten ajatonta. Monet heijastavat 
myös Agricolan omaa aikaa, sillä 
niiden alkuperä tai esikuvat joh-
tavat Wittenbergiin ja Lutheria 
lähellä olleisiin taitelijoihin.

n Kuvien painolaatat kulkeu-
tuivat Ruotsiin saksalaisen kir-
janpainajan Jürgen Richolffin 
mukana, joka painoi muun mu-
assa ensimmäiseen ruotsinkie-
liseen kokoraamatun. Richolff 
palasi Saksaan, mutta puupiir-
roslaatat jäivät Kuninkaallisen 
kirjapainoon Tukholmaan. Niil-
lä ja muulla saksalaisperäisellä ai-
neistolla kuvitettiin myös Mikael 
Agricolan teokset (1543–1552). 
Suomen ensimmäinen kirjapai-
no perustettiin vasta noin sata 
vuotta myöhemmin.

Lutherin teosten kuvitta-
jia olivat mm. Lucas Cranach 
vanhempi ja Georg Lemberger. 
Heidän puupiirroksensa saivat 
kopioijat ja jäljittelijät tarttu-
maan työvälineisiinsä. Mikael 
Agricolan Uuden testamentin 
evankelistojen, apostolien ja Il-
mestyskirjan kuvat olivat näin 
syntyneitä kopioita ja muunnel-
mia. 

uuden testamentin kuvittaja

Agricolan teosten kuvat toista-
vat keskiaikaisen uskonnollisen 
kuvataiteen perusaiheita, mutta 
Suomen uskonpuhdistaja sijoitti 
tuttuja aiheita poikkeuksellisiin 
yhteyksiin. Se Wsi Testamenti 
mursi raamatunkuvituksen tra-
ditioita: Agricola sijoitti kuvia 
evankeliumeihin, ja hänen Uu-
dessa testamentissaan oli kärsi-

Luther Evankelista Luukkaan hahmossa. Kopio Lucas Cranach vanhemman 
puupiirroksesta (Kuva teoksesta: Heininen, Simo (2007, Mikael Agricola. Elä-
mä ja teokset. Helsinki: Edita Prima. Sivu 234.)
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vaikkapa kuva kylväjästä (Mar. 
4). Kaikissa tapauksissa kuvat 
eivät ole yhtä kertovia, mutta 
ne saavat perustelunsa tekstistä. 
Hämärän peittoon jää, hankit-
tiinko nämä uudet hyväkuntoi-
set painolaatat nimenomaan Ag-
ricolan aloitteesta.

Ensimmäinen suomenkieli-
nen Uusi testamentti kertoi yli 
puolentoistatuhannen vuoden 
takaisista tapahtumista ”itäisillä 
mailla”. Useimpien kuvien näyt-
tämönä ovat silti keskieuroop-
palaiset maisemat ja interiöörit. 
Kuvissa on linnoja vuorenrinteil-
lä, ja monet henkilöhahmot on 
puettu polvipituisiin nuttuihin 
ja pyöreäkupuisiin huopahattui-
hin tai renessanssin muodin mu-
kaisiin viittoihin ja leveälierisiin 
töyhtöpäähineisiin. 

Myös toisenlaisten kuvien 

Matteus, Markus ja Luukas on 
esitetty piirtäjän oman ajan ym-
päristössä ja vaatetuksessa. He 
istuvat sisällä pöydän ääressä 
kirjoittamassa evankeliumiaan. 
Kristillinen symboliikka on nä-
kyvää. Markuksen leijona kyy-
ristelee tuimana pöydän alla ja 
Luukkaan härkä makaa lattialla 
levollisen näköisenä. Apostolien 
kuvissa Pietari kulkee taivaan 
avaimineen ja Paavalin vierellä 
on hänen tunnuksensa, miekka. 

Kuvat piinatusta ja ristiin-
naulitusta Kristuksesta eivät 
yleensä vielä 1500-luvun alussa 
kuuluneet Raamattuihin. Kär-
simyshistoriaa oli tapana ha-
vainnollistaa kuvin erityisessä 
passiokirjallisuudessa sekä ru-
kouskirjoissa, saarnateksteissä, 
messukirjoissa ja raamatunker-
tomuksia sisältävissä kirjoissa. 
Tällaisia kuvia oli myös Agrico-
lan Rucouskiriassa. Reformaatio-
ajalla ristiinnaulitun kuva alkoi 
kuitenkin saada sijaa Raamattu-
jen nimiösivulla.

Agricolan Uudessa testamen-
tissaan ristiinnaulitun kuva tulee 
katsojan silmien eteen nimiöleh-
teä käännettäessä. Mitään muu-
ta, mihin katse kiinnittyisi, sivul-
la ei ole. Sama kuva toistuu Jo-
hanneksen evankeliumissa, jossa 
on myös kuva ristiä kantavasta 
Jeesuksesta. Uudessa testamen-
tissa oli lisäksi kaksi muutakin 
kärsimyshistorian kuvaa. Agri-
cola korosti uskonpuhdistuksen 
teologian keskeisiä kysymyksiä, 
sovitusoppia ja syntien anteeksi 
antamista, visuaalisin keinoin ja 
vanhaa perinnettä uhmaten.

agricolan tulkitsevat 
kuvavalinnat

Uskonpuhdistus yhdenmukaisti 
kirkollisia seremonioita. Vuon-
na 1549 Agricola julkaisi kolme 
suomenkielistä liturgista kirjaa: 
Käsikirjan, Messun sekä Piinan, 
joka sisälsi hiljaisen viikon teks-
tit. Käsikirjan ja Messun kuvat 
ehtoollisesta kuvastavat uutta 
riittiä: Seurakuntalaisille anne-
taan ehtoollisleivän ohella myös 
viini, toisin kuin katolisessa ju-

Uuden Testamentin teemakuva. (Kuva teoksesta: Heininen, Simo 
(2007), Mikael Agricola. Elämä ja teokset. Helsinki: Edita Prima. 
Sivu 245.)

Uuden Testamentin viimeinen sivu. 
(Kuva teoksesta: Heininen, Simo 
(2007),  Mikael Agricola. Elämä ja 
teokset. Helsinki: Edita Prima. Sivu 
241.)
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malanpalveluksessa. 
Saarnasta ja uudistetusta eh-

toollisesta tuli jumalanpalveluk-
sen tärkeimmät osat. Saarnavel-
voite muutti pappien tehtävä-
kuvaa ja asetti heille uudenlaisia 
vaatimuksia. Samalla seurakun-
talaisille asetettiin vaatimus tulla 
kuuntelemaan saarnaa. Rukous-
kirjan kuva papista saarnastuo-
lissa seurakuntalaistensa edessä 
heijastaa näitä painotuksia. 

Eräät Agricolan kuvavalinnat 
pikemminkin tulkitsevat kuin 
havainnollistavat tekstiä. Täl-
laiset tunnuskuvat ovat yleen-
sä tekstiä edeltävällä sivulla tai 
tekstin lopussa. Niilläkin on eu-
rooppalaiset esikuvansa. Agnus 
Dei eli Jumalan Karitsa -aihe 
viittaa Johannes Kastajan sa-
noihin: ”Katsokaa, Jumalan Ka-
ritsa, joka ottaa pois maailman 
synnit”. Kärsimyskuvien tavoin 
tämä vanha kristillinen symbo-
li korostaa Agricolan teoksissa 
lunastusoppia. Agricolan käyt-
tämiin tunnuskuviin kuuluu 
myös kaikkivaltiutta symboloiva 
Jeesus-lapsi. Esitystapa edustaa 
1400-luvulta peräisin olevaa Sal-
vator mundi -ikonografiaa, jos-
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sa Jeesus esitetään nimenomaan 
lapsenhahmoisena maailman 
pelastajana: oikea käsi siunaa, 
vasen kannattelee maapalloa.

Uskonpuhdistus korosti sa-
naa ja sen oikeaa selittämistä. 
Uuden testamentin lopussa, 
kuin kaiken luetun vahvistuk-
sena, on pyöreä vinjetti, johon 
sisältyy latinankielinen laina-
us Heprealaiskirjeen 4. luvusta: 
Sermo Dei ignitus et penetrantior 
qvovis gladio ancipiti eli ”Juma-
lan sana on elävä ja väkevä. Se on 

terävämpi kuin mikään kaksite-
räinen miekka”.

Tiettävästi nämä tunnusku-
vat esiintyivät Ruotsissa ensi ker-
taa Agricolan Uudessa testamen-
tissa. Jos kirjapainoon hankittiin 
jotakin juuri Agricolan aloittees-
ta, se jokin kuului näihin kuviin, 
jotka teoksesta toiseen toistivat 
pelastuksen sanomaa. 

Kirjoittaja on kirjastonhoitaja ja 
työskentelee Svenska litteratursäll-
skapet i Finland

Vuorisaarna. Kärsimyshistoriasar-
jan kuva. (Kuva teoksesta: Heininen, 
Simo (2007), Mikael Agricola. Elämä 
ja teokset. Helsinki: Edita Prima. Sivu 
274.)
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ruumisvihamielinen 
kristinusko?

Kristinusko on ruumisvihamie-
linen ja suhtautuu kielteisesti 
kaikkeen aineelliseen. Tarvit-
semme ruumismyönteisyyttä 
ja luontevaa suhtautumista sen 
tarpeisiin.

Edelliset väitteet kristillisen 
uskon perustavasta ruumisviha-
mielisyydestä eivät ole aivan har-
vinaisia. Jopa jotkut uudet teo-
logiset virtaukset ovat liittyneet 
ajatuksiin. Mitä väitteistä pitäisi 
ajatella?

Aito ruumismyönteisyys on 
paljon vaikeampi asia kuin usein 
ehkä ajattelemme. Ihmisen his-
toria tuntee ainakin kaksi äärim-
mäistä ratkaisua. 

Joidenkin mielestä esimer-
kiksi seksuaalisesta halusta voi 
vapautua vain antautumalla täy-
dellisesti sen kaikille impulsseil-
le (libertinismi). Tästä on kui-
tenkin lyhyt matka kovia arvoja 
korostavaan kulttuuriin. Toinen 
ihminen esineellistetään ja häntä 
käytetään pelkkänä oman nau-
tinnon välineenä, kunnes joutaa 
hyödyttömänä pois. 

Jo Paavali näyttää suominen 
korinttilaisia tällaisesta ruumiin 
ja persoonan erottamisesta. 
Myös nykyaikana seksuaalinen 
halu saa lähes palvonnan muo-
toja. Toisaalta taas psykologiassa 
”alentunut impulssikontrolli” 
lasketaan jonkinlaiseksi persoo-
nallisuushäiriöksi.

Toisten mielestä vapautumi-
nen oli puolestaan mahdollista 
vasta silloin, kun ihminen hal-
litsee täydellisesti ruumistaan ja 
sen tarpeita (asketismi). Useat 
gnostilaiset yhteisöt vievät tä-
män mind-and-body-dualismin 
äärimmilleen kieltämällä kaiken 

seksuaalisuuden aina avioliittoa 
myöten (enkratismi). Ihmiskun-
nan sammuminen ei ollut pelko, 
vaan unelma. Vain siten ihmisen 
ikuinen sielu saattoi vapautua 
katoavaisen ruumiinsa kahleista 
ja pelastua iankaikkisesti.

näkyvän ja näkymättömän 
Luoja

Kristinuskon suhde aineellisuu-
teen ratkesi lopullisesti väliensel-
vittelyssä gnostilaisten liikkeiden 
kanssa. Näitä liikkeitä yhdisti 
käsitys, jonka mukaan Vanhan 
testamentin Jahve ja Jeesuksen 
Isä ovat eri jumalia. Näkyvä ja 
aineellinen todellisuus syntyi 
alemman Jahven varomattomas-
ta leikittelystä. Sen sijaan Jeesuk-
sen Isän, todellisen Jumalan, ei 
sopinut liata käsiään aineellisen 
todellisuuden saastutuksella.

Ratkaisun avulla pystyttiin 
kyllä ratkaisemaan kärsimyksen 
ongelma: Jeesuksen Isä ei ollut 
vastuussa kärsimyksestä, eihän 
hän ollut luonut koko näkyvää 
maailmaa. Mutta hinta oli kova. 
Vanhan ja Uuden liiton yhteys 
hajosi, vaikka Jeesus itse liittyi 
yksiselitteisesti Vanhan testa-
mentin myönteiseen luomisus-
koon: ”Maailman alussa Jumala 
loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, 
sen tähden mies jättää isänsä ja 
äitinsä ja liittyy vaimoonsa…” 
(Mk 10:6-9). Jos gnostilaisuus 
olisi voittanut, kristinuskos-
ta olisi tullut aine-, ruumis- ja 
seksivihamielisen lisäksi myös 
sosiaalieettisesti välinpitämätön. 
Miksi lievittää aineellista hätää, 
jos aine oli itsessään pahaa?

Nikean uskontunnustuksen 
ensimmäisen lauseen mukaan 
kristityt uskovat ”yhteen” Juma-
laan. Tällä merkityksettömäl-

tä näyttävältä sanalla torjuttiin 
gnostilainen käsitys. Vanha ja 
Uusi testamentti kuuluvat yh-
teen, molempien kautta puhuu 
yksi ja sama Jumala

Ratkaisu oli vallankumouk-
sellinen. Tästä seurasi, että kris-
tityt eivät pitäneet Jumalaa vain 
näkymättömän sielun, vaan ”tai-
vaan ja maan, kaiken näkyvän ja 
näkymättömän Luojana”, kuten 
Nikean uskontunnustuksessa 
sanotaan. Vanhan testamentin 
luomiskertomuksessa toimii Jee-
suksen Isä ja kristittyjen Jumala. 
Hänen luomistyönsä sanotaan 
provosoivasti kuusi kertaa ole-
van hyvä: ”Ja Jumala näki, että 
se oli hyvä”.

Kristinuskon myönteinen 
suhtautuminen aineelliseen to-
dellisuuteen saa äärimmäisen 
ilmauksen Kristuksen persoo-
naa koskevassa opissa. Vanhoissa 
uskontunnustuksissa torjutaan 
modalismi, jonka mukaan Jeesus 
ei ollut todellinen ihminen, vaan 
ihmisen valepuvussa kulkeva Isä 
Jumala. Vastoin tätä käsitystä 
uskontunnustuksissa Jeesuksen 
sanotaan ”syntyvän ihmiseksi” 
ja mainitaan hänen biologinen 
äitinsä. Jeesus ei ole vain jokin 
eetterihahmo, vaan hänessä Ju-
mala tulee lihalliseksi, aineelli-
seksi, todelliseksi, fyysiseksi ja 
ruumiilliseksi persoonaksi.

”tämä on minun ruumiini”

Luterilainen uskonpuhdistus 
liittyi yksiselitteisesti edellä ku-
vattuun kirkon ekumeeniseen 
perintöön.  Kuuluisa sosiologi 
Max Weber väittikin Kapitalis-
min henki -teoksessaan, että lu-
terilaisuudessa ilmenee ”viatto-
man maailmanlapsen antipatia 
askeettisuutta kohtaan”.

Jari JoLkkonen

kristinuskon suhde aineellisuuteen. 
Luominen, lunastus ja ehtoollinen eksperimentteinä 
luterilaisesta näkökulmasta tarkasteltuna
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näkökulmia 
turvapaikanhakijoiden 
sielunhoitoon
Vuonna 2005 järjestetty Kirkko turvapaikkana -seminaari sai 
jatkoa tämän vuoden helmikuussa järjestetystä ekumeenisesta 
Kirkko suojan antajana -neuvottelupäivästä. Päivän keskeisenä 
teemana olivat kysymykset turvapaikanhakijoiden tukemisesta 
heidän vaikeassa elämäntilanteessaan. Monipuolinen tapahtuma 
tarjosi keskustelufoorumin erityisesti seurakunnan työntekijöille ja 
vapaaehtoisille joiden arkipäivää maahanmuuttajien ja turvapai-
kanhakijoiden parissa tapahtuva työ on. Pastori Aleksej Sjöberg 
ortodoksisesta kirkosta tarkasteli kysymystä pastoraalisen tuen nä-
kökulmasta ja totesi kirkon roolin olevaan ennen kaikkea sielun-
hoidollinen ei niinkään maahanmuuttajien integraatioproblema-
tiikkaan keskittyvä. Katolinen sisar Theresa Jezl puolestaan puhui 
karitatiivisesta avusta kirkon työssä. Ulkomaalaiskysymyksiin pe-
rehtynyt lakimies Ville Hoikkala taas avasi kuulijoille ajankohtaista 
turvapaikkapolitiikkaa sekä turvapaikanhakijoita koskevia lainsää-
dännöllisiä muutoksia. Hoikkala kannusti uskontokuntia yhdessä 
laatimaan listoja uskonnollisista palveluista, joita sitten voitaisiin 
välittää eteenpäin vastaanottokeskuksiin. Kirkon maahanmuuttaja-
työn sihteeri Marja-Liisa Laihia keskittyi puheenvuorossaan karko-
tettavien turvapaikanhakijoiden säilöönottoon ja kohteluun ja jäipä 
seminaarissa aikaa vielä keskusteluun konkreettisten kenttäkoke-
muksien pohjalta. 

(Sanansaattaja No 8 22.2.2007)

Jeesus pesee opetuslastensa jalat, Staro Nagoritsanon luostari, Ma-
kedonia (Kuva: Johannes Karhusaari).

Varhaisen kirkon ainemyön-
teinen vakaumus heijastuu ää-
rimmäisellä tavalla luterilaises-
sa ehtoollisopissa. Kuohuvan 
1520-luvun kuluessa Sveitsin 
reformaation kannattajat esitti-
vät, että sekä Jumalan kunnian 
että inhimillisen järjen olisi so-
pimatonta ajatella Kristuksen 
ruumiin ja veren olevan todel-
lisesti läsnä ehtoollisleivässä ja 
-viinissä.

Luther esitti jyrkän vastalau-
seensa kolmessa pitkässä ns. an-
tispiritualistisessa kirjoituksessa. 
Hänen mukaansa edellisen pe-
rusteella voitaisiin kieltää joulu, 
inkarnaatio ja koko pelastushis-
toria. Eihän Jumalan syntyminen 
haisevaan talliin ollut mitenkään 
Jumalan kunnian tai ihmisjärjen 
mukaista – ja silti siihen sisältyi 
koko syntisen lohdutus ja evan-
keliumin ilo. 

Luterilaisen käsityksen mu-
kaan Jumala on itsensä lahjoit-
tava rakkaus. Tästä rakkaudesta 
hän syntyy Kristuksessa ihmisek-
si ja tästä rakkaudesta hän tulee 
lähelle ehtoollisessa. Kun pappi 
lausuu asetussanat ja ehtoollisru-
kouksen, Kristus on todellisesti 
läsnä ehtoollisleivässä ja -viinissä 
ja lahjoittaa niiden kautta syn-
tien anteeksiantamuksen ja ian-
kaikkisen elämän. 

Muuttumisesta ei yleensä 
puhuta, mutta itse ajatus hy-
väksytään. Khalkedonin sana-
muodot kaikuvat tässäkin koh-
den: leipä on tosi leipä ja tosi 
Kristuksen ruumis. Siksi myös 
Wittenbergissä kehittyi luterilai-
nen erityispiirre: papisto ei osal-
listu ehtoolliselle ensimmäisenä, 
vaan viimeisenä, jotta he voisivat 
nauttia jäljelle jääneen elementit 
loppuun.

Kirkkojen on usein väitet-
ty suhtautuvan ahdistuneesti 
kaikkeen ruumiillisuuteen ja ai-
neellisuuteen. Edellä on yritetty 
esittää, miksi teologian historian 
valossa tällainen väite on sivisty-
mätön.

Kirjoittaja on teologian tohtori
 ja Piispainkokouksen sihteeri
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ikonimaalari robert de 
Caluwé 1913–2005

n Hollannissa vuonna 1913 
syntynyt Robert de Caluwé oli 
Espoossa sijaitsevan Myllyjär-
ven Ekumeenisen keskuksen 
perustaja. Isä Robert oli pappi 
ja ikonimaalari, ikonimaalauk-
sen opettaja, heraldikko ja eku-
meeninen toimija. 

Isä Robertin tie Hollannis-
ta Rooman kautta Suomeen on 
mielenkiintoinen. Hän valmis-
tui ensin kotimaassaan kansa-
koulunopettajaksi, mutta tunsi 
kutsumusta lähteä opiskelemaan 
papiksi Roomaan ja sieltä lä-
hetystyöhön Neuvostoliittoon. 
Vatikaanissa gregoriaanisen tie-
dekunnan tehtävä oli valmis-
taa hänet tähän työhön ja siksi 
opintoihin kuului myös by-
santtilaisen kristinuskon har-
joituksia. Robert de Caluwén 
ikonimaalauksen aloittamiseen 
vaikutti merkittävästi Roomaan 
1930-luvulla pakolaisena saapu-
nut venäläinen vanhauskoinen 
Pimen Sofronov. Kielitaitoinen 
opettaja Robert auttoi tätä vie-
raassa maassa ja kulttuurissa ja 
samalla alkoi itse opiskella iko-

MaiJa turunen

katariina-instituutti ja ikonien tutkimus

nimaalausta Pimen Sofronovin 
oppilaana. Sofronov oli saanut 
ikonimaalausoppinsa jakamatto-
man kirkon perinteen mukaan, 
joka jatkoi elämäänsä Venäjän 
vanhauskoisten keskuudessa. 
Bysantin kulttuurista kiinnostu-
nut isä Robert omaksui itsekin 
katolisen kirkon bysanttilaisen 
riituksen. 

Vuonna 1940 Robert de 
Caluwé valmistui papiksi ja ha-
lusi yhä lähteä lähetystyöhön 
sotaa käyvään Neuvostoliittoon, 
mutta Stalinin kerrotaan evän-
neen läntisen kirkon edustajalta 
maahantuloluvan. Näin uniaat-
tipappi isä Robertin kerrotaan 
päätyneen Suomeen. Vaikka isä 
Robert ei koskaan lähtenyt Venä-
jälle töihin, hänen ikonitaiteensa 
on saanut vaikutteita Novgoro-
din koulukunnasta ja venäläises-
tä ikonimaalauksen traditiosta. 
Isä Robert alkoi kuitenkin itse 
opettaa ikonimaalausta vasta 
1960-luvulla, koska vasta silloin 
hän arveli olevansa kyllin päte-
vä opettamaan. Hänellä oli maa-
lausoppilaina eri kirkkojen jäse-
niä ja papistoa Suomessa, muissa 
Pohjoismaissa ja muualla Länsi-
Euroopassa. 

Robert de Caluwén iko-
neja on useissa kokoelmissa ja 
kodeissa eri puolilla Suomea 
ja ulkomailla. Hän on maalan-
nut muun muassa Myllyjärven 
Ekumeenisen keskuksen kirkon 
ikonostaasit, Jokelan luterilai-
sen kirkon alttarikrusifiksin ja 
Valkeakosken ortodoksisen ru-
koushuoneen ikonostaasin. Ul-
komailla hänen käsialaansa ovat 
Italian kansallisiin suojeluskoh-
teisiin kuuluvaan Rosetta degli 
Abruzzin bysanttilaisen kirkon 
seinämaalaukset vuodelta 1938 
ja Dolomiiteilla sijaitsevassa Val 
di Fassen pienen latinalaisen 
kappelin seinämaalaukset. Ruot-
sin Härnösandin hiippakunnan 
Söråkerin toimintakeskuksen tri-
umfikrusifiksi on niin ikään isä 
Robertin tekemä.

katariina-instituutin  
isä robert -kokoelma

Isä Robertin anti suomalaisel-
le ikonimaalaukselle on mer-
kittävä. Hän kirjoitti elämänsä 
aikana useita ikonimaalauksen 
oppaita sekä keräsi merkittävän 
ikoniaiheisen arkiston, joka si-
jaitsee nykyään Katariina-insti-
tuutissa. Noin kahdeksan hylly-
metrin laajuinen arkisto sisältää 
lehtileikkeitä ja kuvia sekä iko-
nien kaavoja ja luonnoksia. Ar-
kistossa on vedoksia myös hänen 
edellä mainituista kuuluisista 
töistään. Aineisto on varsin kiin-
nostava. Siellä on muun muassa 
isä Robertin lyijykynäpiirustuk-
sia Konevitsan luostarin mun-
keista 1940-luvulta sekä hänen 
luonnostelemiansa ikonimalle-
ja ja valokuvia hänen maalaa-

Helsingin yliopiston Katariina-instituutti – entiseltä nimeltään Or-
todoksian ja Itä-Euroopan kirkkojen tutkimuksen laitos – on pe-
rustettu 1960-luvun taitteessa Ortodoksisen ylioppilasliiton aloit-
teesta. Yksikön ensimmäisen pitkäaikaisen assistentin, tohtori Aune 
Jääskisen ansiosta Katariina-instituutilla on pitkät perinteet ikonien 
tutkimisessa. Instituutissa on pohjoismaisesti ainutlaatuinen ikoni-
kirjallisuuden kokoelma sekä noin 2000 diakuvaa ikoneista. Ka-
tariina-instituutin ikonografinen aineisto täydentyi huomattavasti 
kesällä 2005, kun instituutti sai lahjoituksena ikonimaalari Robert 
de Caluwén ikoniaiheisen kirjakokoelman ja arkistoaineiston. 
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mistaan ikoneista. Kokoelmaan 
tuovat persoonallisen ja tutki-
muksellisesti kiinnostavan lei-
man isä Robertin muistiinpanot 
ja pohdinnat sekä hänelle osoi-
tetut kortit ja kirjeet. Arkistossa 
on esimerkiksi kolme temaattis-
ta kansiota aiheesta enkelit, jois-
sa on lehtileikkeiden ja kuvien 
lisäksi teologista pohdintaa en-
keleistä. Varsinaista taidetta ja 
valmiita ikoneja tai maalauksia 
arkisto ei sisällä.

Arkistokansi-
ot on järjestetty 
aakkosellisesti tee-
moittain. Tämän 
lisäksi Kristus- ja 
jumalanäidin iko-
nit sekä paikka-
kuntakohtainen 
kirkkoarkkiteh-
tuuri ja ikoni-
maalarit muodos-
tavat kukin omat 
luokkansa. Ro-
bert de Caluwén 
arkistoon kuu-
luu myös kortis-
to idän kirkon 
pyhistä. Pyhien 
korteista käy ilmi 

kirkkovuoden ajankohta sekä 
pyhiin liittyviä yksityiskohtia. 
Arkisto on kokonaisuudessaan 
sekä ikonien, historian että tai-
teen tutkimiseen ainutlaatuinen 
ja merkittävä.

Perinteinen ja moderni 
ikonitutkimus

Katariina-instituutin kirjasto, 
arkisto- ja kuva-aineistot ovat 
opiskelijoiden, tutkijoiden ja 
alan harrastajien käytettävis-
sä maanantaisin ja tiistaisin klo 
9–13 sekä keskiviikkoisin klo 

Isä Robert de Caluwén Jumalanäiti ”Kadonneitten sielujen etsijä” taustavaiheineen (Kuva: www.helsinki.fi/teol/ort)

Katariina-instituutin diakaappi (Kuva: 
www.helsinki.fi/teol/ort)

14–18 (lomien aikaan poikke-
avat aukioloajat). Instituutin 
diakuvakokoelmaa digitoidaan 
parhaillaan moderniksi tutki-
jan työkaluksi. Tällöin sekä tal-
lennetaan arvokasta kulttuuri-
perintöä että mahdollistetaan 
uskonnollisten symbolien uu-
denlaiset tutkimistavat. Ikonit 
ovat ortodoksisen kirkon pyhiä 
kuvia, joilla on merkitys erityi-
sesti uskonnollisissa rituaaleis-
sa; ikoni on siis sekä kuva että 
symboli. Katariina-instituutin 
ikonikuva-arkisto digitoidaan-
kin siten, että siinä on myös 
sellaisia luokittelutapoja, jotka 
avaavat ikonien maailman myös 
uskonnosta ja sen symboliikasta 
osittain vieraantuneille ihmisille. 
Katariina-instituutin perinteisen 
ikonitutkimuksen tukemisen 
ohella kehitetään siis työväline 
myös populaari-ikonografian ja 
uskonnollisten symbolien repre-
sentaatioiden tutkimiseen hyö-
dyntäen innovatiivisella tavalla 
Katariina-instituutissa aiemmin 
suoritettua ikonografian tutki-
musperinnettä. 

Kirjoittaja on teologian 
tohtori ja toimii assistenttina  

Katariina-instituutissa
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ekuMeeninen kronikka

n Espoon hiippakunnan piispa 
Mikko Heikka heittää blogissaan 
(www.pod.fi/heikka) haasteen 
evankelisluterilaisen kirkon kir-
kolliskokoukselle koskien ilmas-
topoliittisen ohjelman laatimista 
kirkon omaan käyttöön. Heikka 
nostaa esille ilmastonmuutok-
sen aiheuttaman murroksen glo-
baalin merkittävyyden verraten 
sitä teollisen vallankumouksen 
seurauksiin maailmassa. Ilmas-
tonmuutoksen voidaan odottaa 
saavan aikaan huomattavia kult-
tuurimuutoksia, jotka edellyttä-
vät ehkä rajuakin arvojen ja käy-
täntöjen uudelleenarvioimista. 

Hienona avauksena ilmas-
tonmuutoksen merkityksestä ja 
siihen vaikuttamisesta kirkko-
jen sisäisessä elämässä Heikka 
pitää Suomen ortodoksisen kir-
kon kirkollishallituksen anta-
maa suositusta työntekijöilleen 
ja luottamushenkilöilleen kos-
kien työmatkoilla käytettäviä 
liikennevälineitä. Suosituksessa 
työntekijöitä kehotetaan mat-
kustamaan junalla auton tai len-
tokoneen sijaan aina kun se vain 
on mahdollista ja tarkoituksen-
mukaista. Taustalla annettuun 
suositukseen vaikuttavat erityi-
sesti lentokoneiden ilmakehää 
kuormittavat runsaat hiilidiok-
sidipäästöt. Ortodoksien kirkol-
lishallituksen kansliapäällikön 
Risto Ikäheimon mukaan syitä 
suosituksen antamiseen on mo-
nia, sekä eettisiä että käytännöl-
lisiä.

Ortodoksinen kirkko on 
maailmanlaajuisestikin profiloi-
tunut ympäristötietoisena. Tämä 
näkyy mm. siinä että kirkkovuo-
den ensimmäisenä päivänä 1. 
syyskuuta vietetään luonnonar-
vojen päivää. Konstantinopo-
lin ekumeeniselle patriarkalle 

Bartolomeukselle ekologiset ar-
vot ovat olleet erityisen lähellä 
sydäntä jo pidemmän aikaa ja 
häntä kutsutaankin lempinimel-
lä ”vihreä patriarkka”. Isä Mark-
ku Salminen Helsingin ortodok-
sisesta seurakunnasta suhtautuu 
kirkollishallituksen antamaan 
suositukseen myönteisesti näh-
den yhtenä kirkon luonnollisista 
tehtävistä myös luomakunnan 
suojelun. Suositus onkin otet-
tu varsin myönteisesti vastaan 
työntekijöiden parissa. Juna vie 
matkustajansa kätevästi kaupun-
gin keskustasta toiseen ja aikaa 
jää matkan aikana vielä valmis-
tautua perillä odottavaan mah-
dolliseen kokoukseenkin. 

Ortodoksisen kirkon antama 
junasuositus on ehtinyt herättää 
jo jonkin verran huomiota evan-
kelisluterilaisen kirkon piirissä. 
Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon yhteiskuntatyön sihtee-
rin Ilkka Sipiläisen mielestä ai-
noastaan yhden kulkuvälineen 
suosiminen ei välttämättä ole 
aivan yksinkertainen asia sil-

lä se ei aseta kaikkia eri puolil-
la Suomea asuvia työntekijöitä 
tasa-arvoiseen asemaan. Sekä 
Sipiläinen että piispa Heikka pi-
tävät hyvänä pohjana ekologis-
ten arvojen eteenpäin viemiselle 
työyhteisössä kirkon ympäris-
tödiplomia. Kirkon ympäristö-
diplomi on kirkon seurakuntia 
varten vuonna 2001 perustama 
ympäristöjärjestelmä jolla pyri-
tään motivoimaan seurakuntia 
panostamaan ympäristöasioiden 
laatuun ja kiinnittämään huo-
miota mm. energiankulutukseen 
ja jätteidenkäsittelyyn. 

Myös Kirkkojen maailman-
neuvosto ja Yhdysvaltojen kan-
sallinen kirkkojen neuvosto 
(NCC) ovat huomioineet ilmas-
tonmuutoksen ehkäisemiseen 
liittyviä asioita tukemalla kan-
salaisjärjestöjä ja suuryrityksiä 
tässä työssä. Teollisuuden edus-
tajien ja tiedeyhteisön kanssa 
antamassaan lausunnossa kirkot 
vetoavat hiilidioksidipäästöjen 
rajoittamisen ja ei-fossiilisten 
polttoaineiden käytön lisäämi-
sen puolesta. Lausunnon ovat 
allekirjoittaneet mm. Air France, 
Citigroup ja Volvo. Yhdysvalto-
jen kansallinen kirkkoneuvosto 
on myös tehnyt yhteistyötä lii-
keyritysten, tiedeyhteisön ja eri-
laisten uskonnollisten ryhmit-
tymien kanssa jotta poliittinen 
vastuunkantaminen ilmaston-
lämpenemiseen liittyvissä kysy-
myksissä lisääntyisi.

(Kotimaa, No 9, 1.3.2007; 
www.pod.fi/heikka; Kirkko & 
kaupunki, No 8, 28.2.2007)

kirkot ja ilmastopolitiikka 

(Kuva: http://www.evl.fi/kkh/to/kdy/
diplomi.html)
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ekuMeeninen kronikka

n Kristillisen ykseyden rukous-
viikko järjestettiin perinteisesti 
tammikuun lopulla. Paikallisen 
ekumenian jaosto kokosi aktiivi-
sesti jo etukäteen tietoja rukous-
viikon tapahtumista eri puolilla 
maata ja 14 paikkakunnan ta-
pahtumatiedot julkaistiin SEN:
n nettisivuilla. Ohjelma paikka-
kunnittain on ollut perinteiltään 
varsin monipuolinen. Paikalli-
sen ekumenian jaosto kokoaa 
mielellään myös jälkeenpäin tie-
toja järjestetyistä tapahtumista ja 
raportoi niistä. 

Espoon Leppävaarassa eku-
meeninen kirkkovaellus, joka 
kulki helluntaiseurakunnan Lä-
hetyskappelilta ortodoksiseen 
kotiin ja päättyi vesperiin evan-
kelisluterilaisessa kirkossa, radi-
oitiin ensimmäisenä lajissaan. 
Lisäksi Suomen ainoa venäjän-
kielinen radioasema myös Pie-
tarissa ja Viipurissa kuuluva Ra-
dio Sputnik kutsui vieraikseen 
rukousviikolla isä Aleksander 
Björklundin Helsingin ortodok-

sisesta seurakunnasta ja SEN:n 
pääsihteerin kertomaan ekume-
niasta ja rukousviikosta. Hel-
singissä kirkkovaellus sai varsin 
urbaanin toteutuksen kun vael-
tamaan lähdettiin metrolla. 

Lieksan ortodoksinen seura-
kunta sai puolestaan vastaanot-
taa rukousviikon aikana varsin 
ainutlaatuisen ekumeenisen lah-
jan Lieksan evankelisluterilaisel-
ta seurakunnalta. Lahjoitukse-
na ortodoksiselle seurakunnalle 
annettiin maa-alue jolla sijaitsee 
pieni Kristuksen kirkastumi-
sen puutsasouna. Tsasounan on 
arvioitu olevan yli 150 vuotta 
vanhempi kuin tähän mennes-
sä maan vanhimpana ortodok-
sisena pyhäkkönä pidetty Ilo-
mantsin Hattuvaaran tsasou-
na. Tsasouna sijaitsee samalla 
paikalla kuin Lieksan pogostan 
ortodoksiset kirkot aina 1600-
luvun mullistuksiin asti. Lute-
rilaisia kirkkoja rakennettaessa 
oli Lieksa ainoa kirkonkylä jossa 
ortodoksinen pyhäkkö sai jäädä 
samaan pihapiiriin. Tätä ainut-
laatuista historiaa huomioiden 
ja merkiksi kirkkojen nykyisistä 

ekumeeninen rukousviikko 18.–25.1.2007 

Kartta Lieksan kirkkojen sijaintipaikoista. (Kuva: Isojakokartta Lieksan Ev.lut. 
srk:n arkisto).

Kristuksen kirkastumisen puutsasouna Lieksassa. (Kuva: Lieksan Valokuvaa-
mo).

JATKUU	SEURAAVALLA	SIVULLA
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Emmaus-liikkeen perustaja, 
ranskalainen katolinen pappi, 
Abbé Pierre on pitkän maalli-
sen taipaleen taitettuaan siirty-
nyt ajasta ikuisuuteen tammi-
kuun 22. päivänä 94-vuoden 
ikäisenä. Ranskan sosiaaliseksi 
omaksitunnoksikin nimitetyn 
Abbé Pierren merkitystä tuskin 
voi väheksyä ranskalaisessa yh-
teiskunnassa, missä hänet aina 
sijoitettiin pidetyimpien kansa-
laisten joukkoon.

n Abbé Pierre, alkuperäiseltä 
nimeltään Henry Grouès, syntyi 
Lyonissa 5.8.1912. Vain 18-vuo-
tiaana hän teki päätöksen luopua 
omaisuudestaan ja ryhtyä mun-
kiksi kapusiiniveljeskuntaan, 
jossa hänet tunnettiin nimellä 
veli Philippe. Vietettyään luos-
tarissa seitsemän vuotta hänet 
vihittiin papiksi vuonna 1938. 
Myöhemmässä vaiheessa Abbé 
Pierre korosti näiden rukouksen 
ja mietiskelyn täyteisten vuosien 
merkitystä jatkuvana kantavana 
voimana elämässään.

Toisen maailman sodan aika-
na Abbé Pierre osallistui Rans-
kan vastarintaliikkeeseen ja mm. 
auttoi juutalaisia pakenemaan 

Ranskasta Sveitsiin. Vastarinta-
liikkeen ajoista juontaa juuren-
sa myös nimi Abbé Pierre, alun 
perin peite sellainen, jolla hänet 
tästä eteenpäin tultiin aina tunte-
maan. Sodan aikana Abbé Pierre 
tutustui myös Lucie Coutaz’iin 
josta on myöhemmin tuleva 
yksi Emmaus-liikkeen perusta-
jista. Sotaa seuranneina vuosina 
1945–51 Abbé Pierre toimi par-
lamentin jäsenenä ja Maailman 
federalistiliikkeen presidentti-
nä. Sodan jälkeiset vaikeat ajat 
johtivat siihen, että Abbé Pier-
re teki päätöksen avata itselleen 
kunnostamansa kotitalon ovet 
Pariisin esikaupungissa Neuil-
ly-Plaisance’ssa niille nuorille 
joita hätä kaikkein eniten kos-
ketti vuonna 1949. Abbé Pierre 
antoi tälle kansainväliseksi koh-
taamispaikaksi muodostuneelle 
majatalolle nimen Emmaus, joka 
viittaa siihen palestiinalaiseen 
kylään, missä toivonsa menet-
täneet löysivät sen uudelleen. 
Nimi muistuttaa kaikkia ihmisiä 
heidän vakaumuksestaan riippu-
matta Emmaus-liikkeen keskei-
sestä ajatuksesta, jonka mukaan 
ainoastaan rakkaus voi yhdistää 
meidät toisiimme ja auttaa meitä 
pääsemään yhdessä eteenpäin.

in MeMoriaM
abbÉ Pierre

Abbé Pierre (Kuva: http://www.fondation-abbe-pierre.fr/actions.html)

lämpimistä suhteista evanke-
lisluterilaisessa seurakunnassa 
syntyi päätös lahjoittaa niin 
rakennus kuin sitä ympäröi-
vä maa-aluekin ortodoksisen 
seurakunnan käyttöön

SEN:n projektisihteeri 
pastori Sanna Ylä-Jussila osal-
listui 21.1. Turussa järjestet-
tyyn ekumeeniseen Tuomas-
messuun jonka toteuttami-
sessa oli mukana pappeja ja 
maallikoita seitsemästä kirk-
kokunnasta. Messun koleh-
ti kannettiin SEN:n kautta 
Ekumeenisen vastuuviikon 
hyväksi eli tukemaan Kongon 
demokraattisessa tasavallassa 
tehtävää humanitääristä työ-
tä.

Vuoden Kristillinen me-
diateko -tunnustus annettiin 
tänä vuonna 25.1. elokuva-
ohjaaja Klaus Härölle. Kris-
tillisen Medialiiton (KML) 
jakama tunnustuspalkinto 
oli jaossa toista kertaa ja sen 
saajan valitsi MTV3:n uu-
tisankkuri Keijo Leppänen. 
Leppäsen mukaan Härö olisi 
ansainnut palkinnon jo ehkä 
pelkästään ansiokkaista mm. 
kristinuskon syviä perustee-
moja peilaavista elokuvistaan 
Näkymätön Elina (2003) ja 
Äideistä parhain (2005). Hä-
rölle myönnetty tunnustus 
pohjaa kuitenkin ensisijaises-
ti elokuvaohjaajan esiintymi-
seen mediassa ja tapaan jolla 
hän haastaa sekä kristityn että 
ateistin pohtimaan hengelli-
siä asioita.

ekuMeeninen 
kronikka

JATKoA	Ed.	SIVULTA
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Neuilly’n ensimmäinen ja 
yhä toiminnassa oleva majatalo 
oli alku Emmaus-yhteisön pe-
rustamiselle joka virallistettiin 
1953. Liikkeen talous toimii 
pääasiallisesti käytettyjä tavaroi-
ta myyvien Emmaus-kirpputori-
en tuoton varassa. Vuoden 1954 
ankara talvi sai Abbé Pierren pi-
tämään legendaariseksi muodos-
tuneen puheen Radio Luxem-
bourgin aalloilla jossa hän vetosi 
kansalaisiin ”Ystäväni, apua! Il-
taan mennessä tarvitsemme 5000 
peittoa, 300 telttaa ja 200 liet-
tä…”. Abbé Pierre kehotti pu-
heessaan ihmisiä aloittamaan 
”Hyvän tahdon kapinan” ja saa-
kin aikaan ennennäkemättömän 
solidaarisuuden aallon. Ranskan 
parlamentti myönsi yksimieli-
sesti 10 miljardia frangia asun-
tojen rakennuttamiseen niille 
jotka olivat kaikkein heikoim-
massa asemassa. Emmaus-liike 
on vuosien varrella laajentunut 
käsittämään erilaisia elimiä joi-
hin kuuluvat mm. Association 
d’Emmaüs ja SOS Famille Em-
maüs sekä asumis- ja erityisesti 
majoituskysymyksiin keskittyvät 
HLM Emmaüs ja Confédération 
générale du Logement. Saatujen 
rahalahjoitusten ansioista yhtei-
sö sai vuonna1954 käyttöönsä 
toimistotilat Pariisin keskustas-
sa, rue des Bourdonnais’lla, jossa 
Association d’Emmaüs yhä edel-
leen toimii.

Abbé Pierre ehti tapaamaan 
elämänsä aikana lukuisia merkit-
täviä henkilöitä mm. Yhdysval-
tojen presidentti Eisenhowerin, 
itsenäisen Intian ensimmäisen 
pääministerin Nehrun, Albert 
Einsteinin ja Dalai Laman sekä 
olla mukana monessa tärkeässä 
ja yhteiskunnallisesti kantaaot-
tavassa tapahtumassa. Hän osal-
listui mm. Gandhin läheisen 
ystävän Vinoba Baven väkival-
lattomaan marssiin maarefor-
min puolesta kolmen päivän ja 
kolmen yön ajan. Abbé Pierre 
on kirjoittanut lukuisia kirjoja 
ja hänestä itsestään on myös kir-
joitettu paljon. Ankaran talven 
1954 tapahtumista on tehty niin 
ikään elokuva Hiver 1954, suom. 

Talvi 1954. Tilanteen kiristyessä 
Yhdysvaltojen ja Irakin välillä 
1991, Abbé Pierre lähestyi kir-
jeitse kumpaakin osapuolta kah-
teen otteeseen, jotta ratkaisuun 
päästäisiin ilman sotatoimen-
piteitä. Hän on myös tavannut 
lähes kaikki paavit Pius XI kau-
den alkamisesta lähtien, lukuun 
ottamatta Johannes Paavali I:
stä ja Benedictus XVI:ta. Vuon-
na 2004 Abbé Pierre vastaanot-
ti kunnianosoituksena työstään 
tasavallan presidentiltä kaikkein 
korkeimman tunnustuksen joka 
Ranskassa voidaan henkilölle 
myöntää; Grand’Croix de l’Ordre 
de la Légion d’Honneur. Suuresta 
yhteiskunnallisesta arvostuksesta 
kertoo myös se että Abbé Pierre 
haudattiin Notre Dame’n kated-
raaliin Pariisissa.

Abbé Pierre’n väsymätön 
taistelu köyhien, syrjäytyneiden 
ja asunnottomien puolesta jat-
kuu Emmaus-liikkeen toimin-
nassa ja apua tarvitsevia riittää. 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
hyväksymän ihmisoikeuksien 
julistuksen hengessä toimivan 
Emmaus-liikkeen voi tänä päi-
vänä löytää jo lähes 50 eri maas-
ta. Emmaus on sitoutunut nou-
dattamaan kunkin yhteiskunnan 

Abbé Pierre Lucie Coutaz’in seurassa (Kuva: www.emmaus-france.org)

oikeudenmukaisia lakeja hyväk-
symättä mitään poliittisia, rodul-
lisia, kielellisiä, uskonnollisia tai 
muita raja-aitoja. Keskeistä liik-
keen manifestissa ovat ajatukset 
siitä että ”auta ensin sitä, joka on 
onnettomampi kuin sinä ja vasta 
sitten itseäsi” ja ”auta ensin eniten 
kärsiviä”. Näille rakentuu liik-
keen vakaumus jonka päämäärä-
nä on ”toimia niin että jokainen 
ihminen, yhteiskunta ja kansa 
voisi elää, kasvaa ja toteuttaa itse-
ään keskinäisen vuorovaikutuksen 
ja yhteisen jakamisen vallitessa, 
keskinäisessä tasavertaisuudessa.” 
Abbé Pierre näytti omalla elä-
mäntyöllään esimerkkiä siitä, 
ettei pelkkä hädästä kärsivien 
auttaminen riitä vaan että tuli-
si pyrkiä myös raivaamaan pois 
kärsimyksen perimmäisiä syitä. 
Tämä ajatus on keskeinen osa 
Emmauksen-manifestia ja kan-
sainvälisen Emmaus-liikkeen 
toimintaa, joka haluaa korostaa 
pitkäjänteisyyttä auttamis- ja 
vaikuttamistyössään.

(HBL 31.1.2007; www.em-
maushelsinki.fi; www.emmaus-
france.org; Ulla Hoyerin haas-
tattelu)
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SirPa-MaiJa Vuorinen

Siruja

Ikonibuumi on täällä. Kaikki lähti siitä kun kaksi työ-
toveria viime vuoden alkupuolella jätti työyhteisömme. 
Läksiäislahjaksi tilattiin ikonit, jotka osoittautuivat 
äärimmäisen mieleisiksi. Aihetta muistamisiin tuli 
myöhemminkin ja ikoni lahjana tuntui hyvältä. Vas-
taanottajien taivaalliset esirukoilijat selvitettiin, mo-
net mielenkiintoiset henkilöhistoriat kahlattiin. Mutta 
ei siinä vielä kaikki! Alkuvuodesta toimiston naisväki 
otti uuden askeleen ja siirtyi ikonien maalausmaail-
maan, jossa on koettu monta ihmeellistä asiaa.

Alakoulun kirjoista saa perustie-
dot mistä vaan ja niinpä on hyvä 
solahtaa Marianne Kantosen ja 
Tia Tajakan Sofian elämää -kir-
jan maisemiin. Lukiessa selviää, 
että ikoni ei ole taulu, eikä muo-
tokuva, vaan pyhä kuva. Ikonia 
kunnioitetaan tekemällä ristin-
merkki sen edessä ja suutelemal-
la sitä. Sofian verrattomat ikonit 
on maalannut joensuulainen 
ikonimaalari Eeva Zitting. Mut-
ta palataan vielä viime vuoden 
alkupuolelle. Kirkko Suomessa 
850 vuotta -juhlavuoden projek-
tisihteeri Helena Rummukainen 
ja Piispainkokouksen virkakäsi-
tys selvityksen tekijä Paula När-
hi olivat työskennelleet SEN:
n toimiston naapurihuoneissa. 
Projektien päättyessä oli edessä 
läksiäisjuhlan ja -lahjojen aika. 

Kysyimme opelta ohjetta eli 
Marianne Kantoselta, että min-
kälaiset ikonit olisi hyvä antaa ja 
Marianne toi esille taivaallisen 
esirukoilijan. Ortodoksit tietävät 
oman taivaallisen esirukoilijan-
sa, mutta ainakin monille meistä 
luterilaisista ajatus on uusi, vaik-
ka jokaisella nimensä perusteella 
omansa on. Lähes kaikilla maas-
samme yleisessä käytössä olevilla 
nimillä on Raamatun kertomuk-
siin tai kristikunnan historiaan 
liittyvä tausta. Paulan esirukoili-
ja on Marttyyritar Paula ja He-
lenan Pyhä, apostolienvertainen 
keisarinna Helena. Näiden py-

hien naisten elä-
mänkerrat haettiin 
ja mielenkiintoisia 
yhteneväisyyksiä 
meidän Paulaam-
me ja Helenaam-
me löydettiin.

Vastuuviikon projektisihteeri 
Sanna vihittiin vajaa vuosi sitten 
papiksi ja löysimme marttyyri 
Susannan, jota esittävä ikoni tuli 
Sannalle lahjaksi. Pääsihteerim-
me Jan siirtyi toisiin tehtäviin 
syksyn alussa ja eikö vaan jälleen 
ikonia Eevalta tilaamaan. Mut-
ta nyt tulikin pulma, sillä nimi 
Jan tulee Johanneksesta (hepr. 
Jumala on armollinen) ja nimi 
muunnelmineen on kristikun-
nan suosituimpia nimiä. Moni 
viisas opettaja ja esimerkillinen 
kilvoittelija on kantanut tätä us-
komme perusteisiin viittaavaa 
nimeä. Kuka valitaan? Vahvat 
virrat baptistipastorin kohdalla 
veivät luonnollisesti Johannes 
Kastajan suuntaan, mutta tie-
dossamme olevat luonteenpiir-
teet eivät käy yksiin. Jan ei ole 
ihmisiä välttelevä askeetti erä-
maiden hiljaisuudesta, joka kul-
kee kamelinkarvaviitassa ja syö 
heinäsirkkoja. Ja eikö Johannes 
Kastaja ollut kiivaskin? Jan taas 
”lugn som en filbunke”, rauhal-
linen kuin viilipytty. Päädyimme 
tilaamaan ikonin, joka esittää 
apostoli Johannes Teologia, kun 
vielä ortodoksisen kalenterin 

mukainen muistopäiväkin osui 
Janin syntymäpäivän tuntu-
maan. Lahjoittaessamme ikonin 
läksiäisissä, tiesimme, että valin-
ta oli ollut juuri oikea. Sen näki 
Janin kasvoista, jotka suorastaan 
säteilivät, kun hän Johannes Teo-
logi -ikonia ensimmäistä kertaa 
käsissään piteli.

Syyspuolella Sirpan-päivän 
aikaan sain Mariannelta lahjak-
si nimikkoikonin. Siinä on ku-
vattuna neitsytmarttyyri Siira, 
arvostetun persialaisen maagin 
ja uhripapin tytär, josta tuli 
kristitty. Häntä pahoinpideltiin 
uskonsa tähden ja Siira kärsi 
marttyyrikuoleman v. 558. Tun-
tuu kertakaikkisen upealta saada 
tietää, että taivaallinen esirukoi-
lijani on rohkea nainen, joka ei 
painostuksenkaan alla suostunut 
luopumaan tärkeinä pitämistään 
arvoista.

Viime vuosi meni näissä 
merkeissä. Ikonit eivät jättäneet 
meitä otteestaan. Yhteydet Joen-
suuhun olivat vilkkaat. Tämä ku-

Pyhä Marttyyri Siira. (Maalaus: Eeva 
Zitting).
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vamaailma alkoi yhä enemmän 
kiehtoa ja kiinnostaa, ikoneita 
tuntui yhtäkkiä olevankin kaik-
kialla! Ja samaan aikaan toisaal-
la eli ystäväni Pirkko Huovisen 
mielessä oli alkanut kyteä ajatus 
lähteä ikonimaalauskurssille. 
Hänellä oli opettajakin tiedos-
sa, bulgarialainen ja Suomessa 
toistakymmentä vuotta asunut 
Ivanka Kortzanova. Pirkko oli jo 
vähän kartoittanut kiinnostus-
ta lähipiirissään ja kun kerroin 
mahdollisuudesta SEN:ssa, ryh-
mä tulikin heti täyteen.

Tammikuussa aloitimme ja 
perjantai-iltaisin suuntasimme 
kurssille. Viikon väsymys alkoi 
painaa mieltä ja työpäivän jälkeen 
tuntui, että jaksaako sitä, mutta 
ihmeellisellä tavalla energiavirrat 
lähtivät liikkeelle ja intensiivisen 
maalauksen tuoksinassa vierähti 
huomaamatta kolme ja jopa nel-
jä tuntia kerrallaan.

Ivanka on kannustava opetta-
ja, hän ei lannista, vaikka kultaus 
kangertelee, viivamme väpät-

tävät, varjostukset vinoutuvat, 
vaan auttaa karikoissa eteenpäin, 
valaa rohkeutta maalaajan mie-
leen, joka siirtyy vahvuudeksi 
pensselikäteen. Erityisen tarkkaa 
ja vaativaa oli pyhän kuvan kas-
vojen vaalennus ja yksityiskoh-
tien esilleottaminen sekä vaattei-
den laskokset, varjostukset, sä-
devaalennukst ja hapsut. Ilman 
Ivankan myönteistä asennetta, 
rohkaisevaa ja rakentavaa otetta 
emme olisi selvinneet, eikä en-
simmäisellä kerralla käsiimme 
saamillemme pohjille olisi iki-
nä syntynyt pyhiä kuvia. Ivanka 
muisti myös toistamiseen todeta, 
että seuraavan ikonin maalaami-
nen on jo helpompaa. Itsestäni 
tuntui, ettei synny ensimmäistä 
eikä seuraavaa, mutta nyt kun 
työ on valmis, moni ryhmästäm-
me pohtii jo uuden aloittamista 
ja Pirkko onkin jo aloittanut ni-
mikkoikoninsa, Pyhän Birgitan 
kuvan maalaamisen. 

Ivanka on ikonien entisöi-
jänä mestariluokkaa ja saimme 

hieman seurata sitäkin puolta 
hänen työssään. Aivan uskoma-
tonta, miten kuluneet ja monin 
kohdin tärvääntyneet ikonit sai-
vat Ivankan käsissä uuden hoh-
don.

Opettaja mukaan lukien 
meitä oli kymmenen naista per-
jantaisin yhteisen pöydän ym-
pärillä, olimme rantautuneet 
kahdesta suunnasta, olimme 
eri-ikäisiä ja eri aloilta, mutta 
siinä intensiivisen maalaamisen 
meiningissä syntyi yhteys. Pal-
jon keskusteltiin ekumeniaan 
liittyvistä teemoista. Tällainen 
yhteisöllisyyden kokemus saat-
taisi tulla myös kuorossa. Ikonit 
yhteisenä sävelenä ja sittenkin 
mahdollisuus monille äänille. 
Venäläisen perinteen mukaan 
haluamme antaa ikonimme siu-
nattaviksi. Talven tuiskuissa aloi-
tettu rupeama päättyy kevään 
myötä, mutta ikonimme tulevat 
käyttöön ja loppujen lopuksi 
ikonin käyttö rukouselämässä 
pyhittää sen.

Iloiset ikonimaalarit (takarivistä vas.) Sanna Ylä-Jussila, Pirkko Huovinen, opettaja Ivanka Kortzanova, kir-
joittaja, Marjukka Hornborg, Merja Sundström, Paula Närhi, Wilma Valtonen, Anneli Kovanen ja lehtemme 
toimitussihteeri Nora Repo. (Kuva: Henrietta Sundström).
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Palautusosoite: 
Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185, 00161 Helsinki

Näköala-Utsikt ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Tilaushinta on 20 €, opiskelijoille 15 €.

Tämän numeron välissä tilisiirtolomake. 
Tilausmaksun voit maksaa Suomen ekumeenisen neuvoston tilille 

(Nordea):101830-74403. Viitenumero: 2684.

Lehden saajan nimi ja osoite on mainittava tilisiirtoa tehtäessä. 
Vain näin maksu ja tilaus liittyvät yhteen. 

OlEtkO kiinnOstunut 
– kristittyjen ykseyden toteutumisesta?
– kirkkojen paikallisesta yhteydestä?
– ekumeenisesta pohdiskelusta?
– ekumeenisen työn arkipäivästä?

TIlAA 

Ekumenian erikoislehti juuri sinulle!
Vanha tilaaja: muistathan uudistaa tilauksesi!

Näköala/Utsikt -lehden toimitus
 

toivottaa lukijoille iloista ylösnousemusjuhlan aikaa: 
Kristus  nousi kuolleista ! – Totisesti nousi!

Kristus är uppstånden! – Sannerligen uppstånden!
Redaktionen önskar  läsarna en glad påsktid!


