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Ikonit

● Kirkon perimätiedon mukaan apostoli Luukas maalasi 

ensimmäisen ikonin.

● Ikoni on pyhä kuva.

● Ikoniin kuvataan Kristus, Neitsyt Maria, pyhiä ihmisiä, enkeleitä 

ja Raamatun tapahtumia.
● Kuva: Wikimedia Commons



● Pyhän ihmisen tunnistaa ikonissa sädekehästä.

● Ikonissa väreillä, eleillä ja merkeillä on kaikilla jokin tarkoitus.

● Ikoni siunataan käyttöön.

● Pappi siunaa ikonin vihmomalla sen pyhällä vedellä.



● Rikkinäistä ikonia ei saa heittää roskiin, vaan ikoni pitää hävittää 

polttamalla.

● Ortodoksisessa kirkossa ikoni on osa kirkon opetusta.

● Ikonien käyttö oli kiellettyä ikonoklasmin aikana.



1. Kuka maalasi ensimmäisen ikonin?

2. Mitä ja ketä ikoniin kuvataan?

3. Mistä pyhän tunnistaa ikonissa?

4. Miten rikkinäinen ikoni hävitetään?



Ikonoklasmi

● Ikononklasmi tarkoittaa kuvakieltoa.

● Ikonien käytöstä riideltiin Bysantissa ja ikonit kiellettiin.

● Ikonoklasmin aikana ikoneja hävitettiin.

● Ensimmäisen kerran ikonit olivat kiellettyjä vuodesta 726 jaa - 787 jaa.

● Toisen kerran ikonit olivat kiellettyjä vuodesta 813 jaa - 843 jaa.

● Ikonoklasmin päättymistä muistetaan ortodoksisessa kirkossa joka 

vuosi Suuren paaston aikana.



Ikonostaasi

● Ikonostaasi on kuvaseinä.

● Ikonostaasi erottaa kirkkosalin ja alttarin.

● Ikoneilla on ikonostaasissa tietty paikka.

● Kirkossa on aina ikonostaasi.



Kristus ikoneissa

● Kristuksen vaate ikonissa on sini-punainen.

● Punainen aluspuku tarkoittaa jumaluutta eli sitä, että Kristus on 

Jumala.

● Sininen päällysviitta tarkoittaa ihmisyyttä eli sitä, että Kristus on 

ihminen.

● Kristuksen sädekehässä on ristikuvio ja kreikaksi kirjaimet, jotka 

tarkoittavat “Minä olen se, joka olen”.



● Kristuksen ikonissa on ylhäällä lyhennys Kristuksen nimestä eli 

kirjaimet IC ja XC.

● Ikonissa Kristuksella voi myös olla valkea tai oranssi vaate.

Väritä Kristuksen ikoni sinisellä, punaisella ja keltaisella ja liimaa 

vihkoon.
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Tehtävä

1. Mitä Kristuksen punainen vaate kuvaa?

2. Mitä Kristuksen sininen vaate kuvaa?

3. Mitä Kristuksen sädekehässä olevat kirjaimet tarkoittavat?



Neitsyt Maria ikoneissa

● Ikonissa Neitsyt Marialla on punainen tai sinivihreä puku.

● Usein Neitsyt Marian alusvaate on sininen ja päällysvaate on 

punainen.

● Neitsyt Marialla on ikonissa aina kolme tähteä.

● Kolme tähteä kuvaavat, että Neitsyt Maria on ainainen neitsyt.



● Neitsyt Marian ikonissa on kreikaksi kirjaimet, jotka tarkoittavat 

“Jumalan Äiti”.

● Yleensä Neitsyt Marialla on ikonissa Jeesus-lapsi sylissään.

Väritä Neitsyt Marian ikoni sinisellä, punaisella ja keltaisella ja liimaa 

vihkoon.
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Tehtävä

1. Mitä Neitsyt Marian ikonissa olevat kirjaimet tarkoittavat?

2. Mitä Neitsyt Marian ikonissa olevat tähdet tarkoittavat?

3. Ketä Neitsyt Maria pitelee ikoneissa?


