
”Kristus, joka on myös ihminen, oli tullut pelasta-
maan maailman. Sana tuli lihaksi ja sen vuoksi 
häntä voidaan myös kuvata, selittää Ahti Makko-
nen, Kristus Pantokrator -ikonin lahjoittaja.

Ahti Makkonen on käynyt useasti Kaukalinnassa valo-
kuvaamassa erilaisia perhejuhlia. Hänellä itsellään on 
valokuvaamo Kerimäen keskustassa. Kyläkappelin val-
mistuttua Makkosta pyydettiin valokuvaamaan Ylös-
nousemus-ikoni kappelin alttaritauluksi sekä tekemään 
sitä varten kuvasta nykyaikainen kanvastulostus. 

Hän tiesi, että hyvin moni on osallistunut Kaukalin-
nan rakentamiseen ja myös sen kappeliprojektiin. Hän 
päätti itsekin tehdä jotain Kaukalinnan eteen, ”kantaa 
kortensa kekoon”. Ja niinpä hän päätti lahjoittaa Kau-
kalinnaan maalaamansa ikonin. ”Ikoni on tarkoitettu 
hyvän tekemiseen, niitä ei tehdä pelkästään omaa itseä 
varten.” 

Ikoni kertoo esikuvasta
”Ikonimaalauksesta on tullut elämäntapa”, sanoo Ahti 
Makkonen, josta tuli ikonimaalari käännyttyään orto-
doksiksi. ”Silti muutkin kuin ortodoksit voivat tietysti 
maalata ikoneita, sillä ikonimaalaus on kotoisin yhte-
näisen kirkon ajoilta, ajalta ennen kuin kirkko jakaantui 
kahtia”. Vanha raamatullinen kuvakielto poistettiin 
kristikunnalta vuonna 787, ja kirkollinen maalaustaide 
alkoi kukoistaa. ”Kristus, joka on myös ihminen, oli tul-
lut pelastamaan maailmaa, sana tuli lihaksi ja näin ollen 
häntä voidaan kuvata, Jumalaahan ei voi kuvata, koska 
Häntä ei kukaan ole nähnyt”, selittää Ahti Makkonen 
tätä vanhaa, mutta aikanaan uutta ajattelutapaa.

Ortodoksisuus on ”kaikkien aistien uskonto”, ei 
pelkästään sanan. Esimerkiksi hajuaisti on otettu 
huomioon suitsukkeissa, näköaisti ikoneissa ja kuu-
loaisti kirkkolaulussa. Ikoni on sidottu liturgiseen elä-
mään, ja se on yhtä tärkeä kuin sana – se on ”sanaa ku-
vallisessa muodossa”, ja sen tarkoitus on antaa sy-
vyyttä sanomalle.

Ikonien aiheina voivat olla esimerkiksi Kristus, 
Jumalanäiti ja pyhät ihmiset, sekä kirkkovuoden juhlat. 
Pyhät ihmiset liittyvät ortodoksin elämään kasteesta 
alkaen, jolloin lapselle annetaan nimi syntymäpäivänsä 
mukaisen pyhän ihmisen mukaan ja tästä pyhästä 
ihmisestä tulee lapsen suojeluspyhimys. Kun pyhän 
ihmisen kautta rukoillaan, apu tulee tuonpuoleisesta.

Suojeluspyhimys on myös esikuva, joka ohjaa 
ihmisen hengellistä kilvoittelua. Nämä pyhät ihmiset 
ovat pyhiä Kristuksessa, ja he suhtautuvat määrätietoi-
sesti ja kurinalaisesti kilvoitteluun – muussa mielessä he 
ovat tavallisia ihmisiä. Tämä liittyy ortodoksisen kirkon 
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”perisynti”-käsitteeseen: Jumala on luonut ihmisen 
täydelliseksi, mutta sen kuva on himmennyt – kenellä 
missäkin vaiheessa. Siinä koko ”perisynti”. Pyhä ihmi-
nen kilvoittelullaan palauttaa osaltaan tätä täydellistä 
ihmiskuvaa ja pystyy siinä mielessä olemaan myös 
esikuvana. 

Kuvassa Ahti Makkosella on toinen Kristus Pantokrator-
ikoni. Siinä on samat tunnusmerkit kuin Kaukalinnan 
Kristus Pantokrator -ikonissa.
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Ahti Makkonen lahjoitti Via-Akatemialle Kristus Pantokrator 
-ikonin.



Ikoni muistuttaa katsojaansa hengellisistä asioista ja 
se auttaa keskittymään rukoukseen. Ikonin kautta 
syntyy tiivis yhteys pyhään ihmiseen koko elämän ajak-
si. Kun ikoni on seinällä, sitä katsoessaan tai sen edessä 
rukoillessaan ihminen muistaa aina sen esittämän pyhän 
ihmisen – ja näin hän voi kulkea elämässään yhteistä 
matkaa henkilökohtaisen esikuvansa kanssa. Yhteys 
kulkee molenpiin suuntiin niin kuin skypessä ikään.

Viimeinen silaus on, että ikoniin kirjoitetaan myös 
sen esittämän pyhän ihmisen nimi. Esimerkiksi Krei-
kassa katsotaan, että juuri nimi nimi kiinnittää maa-
lauksen kohteeseensa. Venäjällä taas on tapana pyytää 
lisäksi papin siunaus maalaukselle sen hengelliseksi 
viimeistelyksi.

Kaukalinnan Kristus Pantokrator

Kaukalinnaan lahjoitettu ikoni on nimeltään Kristus 
Pantokrator eli Kristus, kaiken hallitsija. Sen malli on 
300–400-luvuilta ja se on bysanttilaisvenäläistä tyyliä. 
Kristuksen kuvaamiseen on yleisohje: kuvasta pitää nä-
kyä ”lempeä auktoriteetti”.

Ylhäällä siinä on kirjaimet IC–XC eli sanojen Jeesus 
ja Kristus alku- ja loppukirjaimet. Se on puolivartalo-
kuva, Kristuksella oikea käsi  siunaa – sen sormet ovat 
samassa asennossa kuin ristinmerkillä siunattaessa. Va-
semmassa kädessä on kirja – tässä tapauksessa suljet-
tuna. Mutta jos se olisi avoin, siinä saattaisi lukea jokin 
asiaan liittyvä lause. Sädekehässä on kaksoisviivat, 
jotka viittaavat Kristuksen kahteen luontoon, ja niihin 
liittyy kirjaimia – niistä voidaan lukea: ”Minä olen”.

Ikonin väreillä on liturginen merkitys: Punainen alus-
viitta kuvaa maallista puolta ja sininen päällysviitta 
taivaallista, tahtoluontoa. 

Aito ikoni on maalattu puupinnalle, tavallisimmin 
lehtipuulle. Kaukalinnan Kristus Pantokratorin pohja 
on lehmusta. Tällaisen työn pohjustus on oma lukunsa, 
se tehdään liitujauholla ja liivatteella tai jänisliimalla. 
Pohjustukseen kuuluu myös harsokangas. Liitujauho-
kerros levitetään noin kymmenen kertaa ja jokaisen 
kerroksen kuivuminen kestää melkein vuorokauden – 
tämän ikonin pohjustuksen kuivatteluun on mennyt 
noin viikko. Sen jälkeen piirustus siirretään taulun 
pinnalle kuultopaperin avulla ja ääriviivat vahvistetaan.

Maalaaminen tapahtuu munatemperalla, jonka pig-
mentit on saatu maaväreistä – jotka kestävät valoa ei-
vätkä haalistu vuosituhansienkaan aikana. Tumman vä-
rin päälle maalataan vaaleammalla. Näissä materi-
aalisissa tarvikkeissakin on oma symboliikkansa: niistä 
kuvastuu koko luomakunta: puu, maa ja kivi – kanan-
munien kautta myös eläinkunta. 

Kun maalaus on muuten valmis, sitä kuivatellaan 
noin kuukausi. ”Nykyään joutuu joskus tekemään no-
peamminkin”, sanoo Ahti Makkonen. Työn viimeis-
telyyn kuuluu vielä suojakerros kobolttiasetaattia, joka 
imeytyy kaikkiin värikerroksiin ja saa värin heijastu-
maan niistä jokaisesta, mikä saattaa kuvan säteilemään 
valoa. 

Tämä lahja on kaikin tavoin hyvin arvokas. Kiitokset 
Ahti Makkoselle ja onnea hänen ikonimaalarin uralleen. 

Tulkaa kaikki katsomaan sitä ja muitakin Kauka-
linnan ikoneita!
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Ajan muutos

Taas liikahtaa aikakaudet hiukkasen...Se minkä alkaa piti, odotuttikin.Ei ollut valmis sielu ihmisten,vaikka ennustukset lupasivat sen.

Taas liikahtaa aikakaudet hiukkasen...Olemme tehneet työtä Hyvyydelle jokainen.Vaan työ ei lopu, vaikka juhlitaan,vieläkin enemmän nyt sitä tarvitaan.
Eteenpäin siirtyy aikakaudet hiukkasen...Vavahtaa tähtitarhat taivaan kehiensaapuessa uuden Kristuksen.– Näin ilo virtaa läpi Kosmoksen.

                           Tuula Uusitalo


