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Ikoni, pyhä kuva 

 
Viktoria on kutsunut naapurin tytöt leffailtaan. Salma, Bella ja Taru tulevat nyyttäriherkkui-
neen paikalle. Tytöt valmistavat dipit, asettavat herkut lautasille ja istahtavat olohuoneen 
sohvalle. Tarun katse osuu olohuoneen nurkkaukseen, jossa on kiinnostavan näköisiä ku-
via ja esineitä. Hän nousee ylös ja menee tarkastelemaan lähemmin.  
– Tämä on meidän kotialttarimme, eli rukoilemme iltarukouksen tässä, Viktoria kertoo 
 

 Oletko nähnyt kotialttaria? 

 Mitä tavaroita siellä voisi olla? 

 Näkyykö teidän kotonanne uskonto tai muu katsomus? Jos näkyy, niin miten? 
 
Viktoria esittelee kotialttaria tarkemmin:  
– Tämä taulu on ikoni, siihen on kuvattu Jeesus pienenä lapsena ja hänen äitinsä Maria. 
Ikonit ovat meille ortodokseille kuvallinen ilosanoma, evankeliumi, sillä ne kertovat erilai-
sista tapahtumista. 
Taru katselee ikonia ja ihmettelee:  
– Mitä nuo pyörylät pään ympärillä ovat? 
– Ympyrät pään ympärillä ovat sädekehiä. Ne kuvastavat Jeesuksen ja Jumalanäidin ase-
maa ja pyhyyttä, Viktoria selittää. – Iltaisin teen ristinmerkin, lausun mielessäni rukouksen 
ja annan ikonille pusun osoittaakseni kunnioitusta ikonin henkilöille. Usein sytytän tällaisen 
mehiläisvahakynttilän, tuohuksen, ja sanon rukoukseni. Ikoni auttaa minua keskittymään 
rukoukseeni. 
– Meilläkin on alttari kotona, Taru kertoo innostuneena, – siinä on Buddhan patsas ja suit-
sukkeita.  
 
Salma ja Bellakin nousevat katsomaan ikonia. Viktoria kertoo, kuinka ortodokseilla on ih-
meitätekeviä ikoneja, joiden edessä lausutut rukoukset ja pyynnöt ovat toteutuneet useasti. 
Ikoneita kunnioitetaan ja ne ovat esillä muistuttamassa pyhistä henkilöistä tai tapahtumista. 
– Vähän samalla tavalla meillä on esillä sukulaisten valokuvia, Bella miettii, – ne muistut-
tavat meitä meille tärkeistä ihmisistä. Kun katson mummoni kuvaa, muistelen ja kaipaan 
häntä. 
 
Tytöt innostuvat googlettelemaan erilaisia ikoneita ennen leffaa, Viktoria kertoo ikonien 
henkilöistä ja tapahtumista. Tämän jälkeen on aika keskittyä leffaan, ja siihen tärkeimpään, 
herkkuihin! 
 

 Etsikää yhdessä kuvia ikoni-hakusanalla. Valitkaa näistä muutama tarkemmin tar-
kasteltavaksi: mitä yhtäläistä niissä on, mitä eroja? Tunnistatteko ikonin tapahtuman 
tai henkilön?  

 Etsikää ja tehkää luettelo, mistä kaikkialta voi löytää alttarin. 


