
 

Kirkkoisä on arvonimi, joka on annettu  

Raamatun ajan jälkeisille pyhille ihmisille,  

joiden esimerkki, opetus ja kirjoitukset 

 ovat vaikuttaneet paljon kristinuskoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstien lähteinä pääasiassa www.ortodoksi.net (tekstejä lyhennetty ja vaihtelevasti 

muokattu) Lisälähteenä ort.fi ja ortoboxi.fi Kuvat: ortoboxi.fi ja ortodoksi.net. Tehtävät: 

ortoboxi.fi. 

 

KIRKKOISÄT 

 

 

 

http://www.ortodoksi.net/index.php/Pyh%C3%A4


KUUKAUDEN KIRKKOISÄ - SYYSKUU 

 

Simeon Styliitta - Pylväskilvoittelija 

muistopäivä 1.9.  

Simeon oli syyrialainen pylväskilvoittelija ja munkki, joka piti askeesia 

varmimpana tapana päästä Jumalan valtakuntaan. 

Hänen sanotaan olleen arvostetussa asemassa ollut totuuden puhuja, joka ei pelännyt 
kertoa totuutta niin hallitsijalle kuin rikollisellekaan. Simeon Styliitta tuli nimensä 
mukaisesti tunnetuksi asumisestaan pylvään päässä. Ensimmäinen pylväs, jossa hän asui, 
lienee ollut noin kolmen metrin korkuinen, mutta viimeisen pylvään korkeuden on 
kerrottu olleen jopa 20 metriä. Hänen tapansa kilvoitella tuntuu nykyihmisestä 
itsekidutukselta ja osittain se saattoi sitä ollakin esimerkiksi silloin, kun hän solmi viittansa 
niin tiukalle, että nyörin rikkoma iho alkoi märkiä ja vaiva miltei surmasi hänet.  

Simeon asui aluksi Mandras-nimisessä luostarissa, mutta herätti erittäin ankaralla 
askeettisuudellaan "huonoa verta" muiden munkkien parissa ja hänet karkotettiin 
luostarista. Ankara askeettisuus jatkui silti ja hän oli useita kertoja vähällä kuolla 
kilvoittelun aiheuttamien vaivojen tai nälkiintymisen vuoksi. Hän eli luostarin jälkeen 
jonkin aikaa erakkona. 

Vaikka häntä tuohonkin aikaan pidettiin yleisesti kummajaisena, häntä tultiin silti 
kuuntelemaan ja saamaan häneltä opetusta ja neuvoja. Elämänsä viimeiset vuodet hän 
vietti Antiokiassa sitten lopulta pylvään päässä asuen - kesät ja talvet - laulellen 
kirkkoveisuja, rukoillen ja opettaen lähes 40 vuotta.  

Tropari, 1. säv. 

Kärsivällisyydelläsi sinä olet tullut pylvääksi | ja olet tullut muinaisten isien 
vertaiseksi. | Olet kilpaillut Jobin kanssa kärsimyksissä, Joosefin koettelemuksissa. 
| Ruumiissa sinä elit ruumiittomien voimien tavoin. || Kunniallinen isä Simeon, 
rukoile Kristus Jumalaa pelastamaan meidän sielumme. 
 
 
 

TEHTÄVIÄ:     kuva: ortodoksi.net 

 
 
1.Etsi netistä selitys sanalle askeesi, asketismi tai 
askettiinen: 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

2. Mistä maasta Simeon oli kotoisin? 

___________________________________ 

3. Milloin sinä olet mielestäsi onnistunut 

toteuttamaan itsekuria? Oletko esimerkiksi 

kokeillut karkkilakkoa tai harjoitteletko jotakin 

lajia erityisen ahkerasti? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

4. Käy pelaamassa Ortoboxissa pari erää 

pylväskilvoittelijaa.  

  

http://www.ortodoksi.net/index.php/Pylv%C3%A4skilvoittelija
http://www.ortodoksi.net/index.php/Munkki
http://www.ortodoksi.net/index.php/Askeesi
http://www.ortodoksi.net/index.php/Viitta
http://www.ortodoksi.net/index.php/Luostari
http://www.ortodoksi.net/index.php/Erakko


KUUKAUDEN KIRKKOISÄ - LOKAKUU 

Antonios Suuri - muistopäivä 17.1. 

Luostarilaitoksen alku sijoittuu 200-luvulle 

Egyptin ja Syyrian erämaihin, jossa erakoksi 

vetäytyneet ihmiset halusivat omistaa koko 

elämänsä Jumalalle.  

Munkkilaisuuden isänä pidetään 
Antonios Suurta. Hän peri nuorena 
miehenä vanhemmiltaan suuren 
omaisuuden, mutta luopui siitä ja ryhtyi 
erakoksi. Hän oli kuullut kirkossa 
Jeesuksen kehotuksesta luopua 
maallisesta omaisuudesta, jolloin häntä 
odottaisi aarre taivaassa. 

"Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja 
anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa 
minua." (Matt.19:21) 

Antonios majaili esimerkiksi tyhjissä hautaluolissa ja hänen luonaan vieraili 
paljon ihmisiä tapaamassa ja saamassa elämänohjeita. Antonioksen 
mukaan suurin kiusaus asuu ihmisen omassa sydämessä ja siksi erakkona 
oleminen on myös vaikeaa.  

Hänen ympärilleen alkoi tulla muitakin ihmisiä, jotka pyysivät 
Antoniokselta hengellistä ohjausta. Näin syntyi ensimmäinen 
erakkoyhteisö, eräänalainen luostarin esiaste.  

Antonioksen vaikutus kirkon opetukseen 

Kun kirkon ensimmäinen, Nikean ekumeeninen kirkolliskokous vuonna 325 

kokoontui, Antonios kutsuttiin mukaan. Kokouksen syynä oli piispa Areioksen 

opetus, jonka mukaan Jumala loi Jeesuksen.  

Antonioksen ortodoksisen opin puolustuspuhe vaikutti ja johti myöhemmin 

tämän harhaopin loppumiseen.  

Tuossa kokouksessa kirjoitettiin uskontunnustuksen ensimmäinen osa. Siinä 

todetaan että:  

Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on 

syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, 

syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on 

saanut syntynsä, 

 

Tehtävät: 

1. Milloin ja missä luostarilaitos on saanut alkunsa? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Millaisia vaikeuksia erakko on voinut kohdata erämaassa? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Mikä on Antonioksen merkittävin vaikutus kirkon opetukseen? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Millainen harhaoppi oli areiolaisuus? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

http://www.ortodoksi.net/index.php/Ensimm%C3%A4inen_ekumeeninen_kirkolliskokous


KUUKAUDEN KIRKKOISÄ - MARRASKUU 

Gregorios Palamas 

Pyhä Gregorios Palamas on kuuluisa 
teologi, joka syntyi Konstantinopolissa 
vuonna 1296. Jo nuorena hän tunsi vetoa 
luostarielämää kohtaan ja hän menikin 
tunnettuun Athos-vuoren luostariin. Siellä 
hän tutustui hesykasmin, eli sisäiseen 
rukoukseen. Tästä aiheesta hän opetti ja 
kirjoitti paljon.  

Hesykasmissa korostetaan hiljaisuutta ja 
sisäisen rauhan etsimistä, sekä rukousta, 
joka laskeutuu sydämeen asti. 

Myöhemmin Gregorioksesta tuli Thessalonikin arkkipiispa. Gregorios 
puolusti ortodoksisuutta Barlaam Kalabrialaisen opetuksia vastaan. 
Barlaamin mielestä filosofia oli tie Jumalan tuntemiseen ja rukous vain 
ajanhukkaa.  

Gregorios muistutti ortodoksisesta opista, joka opettaa, että on 
mahdotonta tuntea Jumala (tietää, kuka Jumala on, mikä Jumalan olemus 
on), mutta on mahdollista tuntea Jumalan voima. Tämä tapahtuu 
kokemuksellisen jumalyhteyden kautta, ei älyllisen pohdinnan kautta. 
Vuonna 1341 koolle kutsuttu kirkolliskokous tuomitsi Barlaamin 
harhaoppiseksi.  

Gregorios kuoli vuonna 1359 ja hänet kanonisoitiin, eli julistettiin pyhäksi 
melko pian, vain yhdeksän vuotta kuoleman jälkeen. Gregorioksen 
reliikkejä säilytetään säilytetään Thessalonikissa. Reliikki tarkoittaa 
pyhäinjäännöstä. Se on usein luunpalanen pyhän ihmisen ruumiista. 
Reliikeille osoitetaan kunnioitusta.  

Gregorios Palamaksella on kaksi muistopäivää. Ensimmäinen on 14.11. ja 
toinen suuren paaston toisena sunnuntaina.  

 

Tehtävät:  

1. Yhdistä oikein:  

hesykasmi   pyhäinjäännös 

reliikki   pyhäksi julistaminen 

kanonisointi   väärä opetus 

harhaoppi   sisäinen rukous 

Athos   luostari 

 

2. Jatka lauseita:  

On mahdotonta tuntea Jumala, mutta on mahdollista ______________ 

___________________________________________________________ 

Hesykasmissa korostetaan rukousta, joka ________________________ 

__________________________________________________________ 

Reliikki on usein _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  



KUUKAUDEN KIRKKOISÄ - JOULUKUU 

Pyhä Nikolaos ihmeidentekijä, muistopäivä 6.12.  

 

Nikolaoksen elämä oli täynnä ihmeitä. Hänen lapsuudestaan tiedetään 
melko vähän, mutta hänen uskotaan syntyneen Lyykiassa 200-luvulla, 
nykyisessä Lounais-Turkissa. Nikolaos syntyi kohtalaisen varakkaaseen 
perheeseen ja sai hyvän kasvatuksen. Hän oli erittäin uskonnollinen jo 
nuorena ja omistikin elämänsä kristillisyydelle ja Jumalan  palvelemiselle. 
 
Kun Nikolaoksen vanhemmat kuolivat, hän sai melko suuren perinnön. 
Tätä perintöä  hän ei kuitenkaan pitänyt itsellään, vaan lahjoitti sen 
hyväntekeväisyyteen. Nikolaoksesta tuli erittäin pidetty henkilö ja piispa. 
Nikolaosta pidetään eritoten merelläkävijöiden suojeluspyhänä.  
 

Kuuluisin kertomus Nikolaoksen elämään liittyvistä ihmeistä kertoo 
köyhästä miehestä ja hänen kolmesta tyttärestään. Tuohon aikaan oli 
tapana, että morsiamen perheestä maksettiin myötäjäiset sulhasen 
perheelle. Myötäjäiset olivat joko rahaa, eläimiä tai tavaraa. Köyhällä 
miehellä ei ollut varaa myötäjäisiin, eikä ilman myötäjäisiä miehet 
huolineet tyttäriä. Isä pelkäsi, ettei voinut elättää tyttäriään ja tyttäret 
joutuisivat kadulle asumaan. 
 
Kun Nikolaos sai kuulla tästä, hän halusi auttaa. Nikolaos oli kuitenkin niin 
vaatimaton, ettei hän halunnut auttaa miestä julkisesti, vaan hän vei yöllä 
miehen talon ikkunalaudalle kultarahapussin. Tämä toistui kolmesti ja mies 
sai tyttärensä onnellisesti naimisiin. Viimeisen rahapussin kohdalla isä 
valvoi, jotta saisi nähdä hyväntekijänsä ja kiittää häntä. Hyväntekijä 
paljastui kaikkien tuntemaksi piispaksi. Nikolaos kuitenkin vannotti, ettei 
mies saisi kertoa asiasta kellekään.  
 
Myöhemmin kun Nikolaoksen hyvät teot tulivat ilmi, muut ihmiset alkoivat 

ottaa esimerkkiä  ja auttaa vähäosaisia, lahjoittamalla heille ruokaa, 

vaatteita ja rahaa. Omalla esimerkillään  

Nikolaos sai siis paljon hyvää aikaan.  

 

Nikolaos kiinnitti paljon huomiota lapsiin, jonka 

vuoksi häntä on alettu sanomaan muun 

muassa lasten suojeluspyhäksi. Hän auttoi 

paljon vähäosaisia lapsia ja toi näille usein 

lahjoja. Ei siis ihme, että häntä pidetään 

joulupukin esikuvana.  

 

Perimätiedon mukaan Nikolaos osallistui  

ensimmäiseen yleiseen kirkolliskokoukseen Nikeassa vuonna 325, jossa 

hänen kerrotaan vihastuneen harhaoppia opettaneen piispa Areioksen 

puheisiin ja puolustaneen oikeata uskoa. Ensimmäisessä 

kirkolliskokouksessa kirjoitettiin uskontunnustuksen alkuosa.  

 

Tehtävät:  

1. Kenen esikuvana Nikolaosta pidetään? 

___________________________________________________________ 

2. Keiden suojeluspyhänä Nikolaosta pidetään? 

___________________________________________________________ 

3. Mikä on joulupukki englanniksi? 

___________________________________________________________ 

4. Mitä merkittävää ensimmäisessä kirkolliskokouksessa tehtiin? 

___________________________________________________________ 

http://www.ortodoksi.net/index.php/Ekumeeniset_kirkolliskokoukset


KUUKAUDEN KIRKKOISÄ - TAMMIKUU 

Basileios Suuri, muistopäivä 1.1.  

Basileios Suuri syntyi Kappadokian Kesareassa hurskaaseen perheeseen 
noin vuonna 330. Opiskelujen jälkeen Basileios teki mm. pyhiinvaelluksen 
Kristuksen haudalle ja kävi tervehtimässä pyhiä erakkoja, jonka 
seurauksena Basileioskin päätti ryhtyä erakoksi. Basileos eli erämaassa 
useita vuosia ja hänen ympärilleen alkoi kokoontua muitakin 
kilvoittelijoita. Hiljalleen hänestä tuli tuon yhteisön johtaja ja 
kilvoittelijoista muodostui luostari, jolle Basileios teki omat luostari-
säännöt. Näitä sääntöjä noudatetaan vieläkin valtaosassa ortodoksisia 
luostareita. 

 

Ortodoksiset piispat pyysivät Basileiosta apuun taisteluun areiolaisuutta, 
erästä harhaoppia vastaan. Aleksandrialainen pappi Areios kielsi Jumalan 
Pojan järjen vastaisena ja väitti, ettei Jeesus Kristus olisi samanarvoinen 
Isän Jumalan kanssa. Areios väitti Isän luoneen Pojan tyhjästä ja antaneen 
hänelle jumaluuden. Vuonna 325 kokoontunut ensimmäinen ekumeeninen 
kirkolliskokous tuomitsi areiolaisuuden ja laati uskontunnustuksen 
alkuosan. 

 

Pappina Basileios saarnasi, perusti sairaaloita ja hoitopaikkoja sairaille, 
sekä auttoi nälänhädän uhreja. Basileios kirjoitti myös liturgian, joka 
tunnetaan Basileios Suuren liturgiana. Se toimitetaan Suomen ortodoksissa 
kirkoissa noin 10 kertaa vuodessa. 

 

Basileios valittiin Kesarean piispaksi. Hän työskenteli ahkerasti 
veljensä Gregorios Nyssalaisen ja Gregorios Teologin (Nazianzilainen) 
kanssa ja tämän yhteistyön tuloksena areiolaisuuden voittokulku katkesi. 
Kuitenkin areiolainen keisari karkotti hänet maanpakoon, mutta Basileios 
välttyi siltä keisarin pojan sairastuessa ja keisarin kokiessa tämän Jumalan 
rangaistukseksi.  

Monien vaiheiden jälkeen uuden 
keisarin noustua valtaan, ortodoksisuus 
sai voiton ja maanpakoon karkotetut 
voivat palata takaisin. Mutta väsynyt ja 
sairauden uuvuttama Basileios kuoli 
tammikuun 1. päivänä vuonna 379, vain 
48 -vuotiaana.  

 
Balileios Suurta muistellaan yhdessä 
kirkon suurten opettajien Gregorios 
Teologin (Nazianzilainen) ja Johannes 
Krysostomoksen, eli kahden muun hierarkin kanssa myös tammikuun 30. 
päivänä. 

 

1. Täydennä lauseet:  

Basileios laati _______________________________________ säännöt. 

Baseileios taisteli ____________________________________ vastaan. 

Basileios kirjoitti ___________________________________________. 

Häntä muistellaan ____________ ja ___________ (päivämäärät).  

 

2. Ympyröi sanat, jotka voidaan liittää Basileiokseen. Hän oli/on... 

keisari pappi piispa nunna munkki 

kirkkoisä harhaoppinen pyhä kappadokialainen 

kauppias erakko kanttori pakolainen kalastaja 

3. Tee tehtävä liittyen Basileioksen luostarisääntöihin:  

https://www.ortodoksi.net/index.php/Ensimm%C3%A4inen_ekumeeninen_kirkolliskokous
https://www.ortodoksi.net/index.php/Ensimm%C3%A4inen_ekumeeninen_kirkolliskokous
https://www.ortodoksi.net/index.php/Vuoden_325_Nikealainen_uskontunnustus
https://www.ortodoksi.net/index.php/Liturgia
https://www.ortodoksi.net/index.php/Basileios_Suuren_liturgia
https://www.ortodoksi.net/index.php/Gregorios_Nyssalainen
https://www.ortodoksi.net/index.php/Gregorios_Teologi
https://www.ortodoksi.net/index.php/Gregorios_Teologi


KUUKAUDEN KIRKKOISÄ - HELMIKUU 

Fotios Suuri, muistopäivä 6.2.  

 

800-luvulla elänyt Pyhä Fotios Suuri oli monipuolisesti sivistynyt 
bysanttilainen piispa ja tiedemies, joka nousi 
maallikosta Konstantinopolin patriarkaksi kuudessa päivässä. Hänet 
muistetaan erityisesti Filioque-teologian vastustuksesta.  

 

Filioque (suomeksi "ja Pojasta") on lännen 
kirkossa uskontunnustukseen tehty lisäys, jonka mukaan Pyhä 
Henki lähtee Isästä ja Pojasta, vaikka alunperin uskontunnustuksessa lukee, 
että Pyhä Henki lähtee vain Isästä.  Fotios kirjoitti ortodoksien puolelta 
ensimmäisen tarkan esityksen Filioqueta vastaan.  

Uskontunnustus oli laadittu ekumeenisissa kirkolliskokouksissa, joiden 
päätösten noudattaminen sitoi koko kirkkoa. Hän toteaakin:  

"Jokaisen on pidettävä se, mitä yleisissä ekumeenisissa päätöksissä 
on määrätty, mutta kirkkoisien mielipiteitä tai paikallisten synodien 
säädöksiä voidaan noudattaa tai olla noudattamatta." 

 

Toisaalta Fotios siis tähdensi, että kirkon historia ja traditio (perinne) ovat 
eläviä ja aina omaan aikaansa sidottuja. Tämä tarkoittaa, että toisistaan 
poikkeavia kirkollisia käytäntöjä voi olla ja ne voidaan hyväksyä. Tämä ei 
kuitenkaan koske ekumeenisten kirkolliskokousten päätöksiä. Fotioksesta 
voidaan sanoa, että hän puolusti ortodoksista uskoa tinkimättömästi.  

 

Idän ja lännen kirkot alkoivat erkaantua toisistaan. Kirkkojen erovuotena 
pidetään vuotta 1054.  

 

Ekumeenisia kirkolliskokouksia pidettiin seitsemän (vuosina 325-787). 

Näissä kokouksissa oli edustettuna koko kristillinen maailma siten, että 

kaikista paikallisista kirkoista oli edustajia paikalla. Näissä kokouksissa 

määriteltiin kristillisen kirkon oppi.  

Sana ekumenia tarkoittaa suomeksi "koko asuttua maailmaa".  

 

Tehtäviä:  

1. Mitä sana filioque tarkoittaa suomeksi? 

_______________________________ 

_______________________________ 

2. Mihin tekstiin tämä sana lisättiin? 

_______________________________ 

_______________________________ 

3. Montako ekumeenista kirkolliskokousta 

pidettiin? 

_____________________________________________________________ 

4. Mitä sana ekumenia tarkoittaa? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Milloin idän ja lännen kirkot erosivat toisistaan? 

_____________________________________________________________  

https://www.ortodoksi.net/index.php/Konstantinopoli
https://www.ortodoksi.net/index.php/Patriarkka
https://www.ortodoksi.net/index.php/Filioque
https://www.ortodoksi.net/index.php/Nikealais-konstantinopolilainen_uskontunnustus
https://www.ortodoksi.net/index.php/Pyh%C3%A4_Henki
https://www.ortodoksi.net/index.php/Pyh%C3%A4_Henki
https://www.ortodoksi.net/index.php/Is%C3%A4_(Jumala)
https://www.ortodoksi.net/index.php/Jeesus
https://www.ortodoksi.net/index.php/Ortodoksinen_kirkko
https://www.ortodoksi.net/index.php/Traditio


KUUKAUDEN KIRKKOISÄ - MAALISKUU 

Johannes Damaskolainen 

Johannes syntyi Damaskoksessa 670-luvulla. Kaupunki oli joutunut muslimien 
haltuun  ja kristityille oli asetettu rajoituksia ja heidän oli maksettava arabeille 
veroa. Kalifi Abdul-Malikin aikana kristittyjen asioista vastasi Johanneksen isä 
Sergios Mansur. Hän nautti kalifin täyttä luottamusta ja käytännössä toimi tämän 
suurvisiirinä.  

Johannes sai hurskaan kristillisen kasvatuksen. Hänen isänsä näytti esimerkkiä 
lähimmäisen rakkaudesta antamalla rahaa köyhille, maksamalla kristittyjä vankeja 
vapaaksi ja adoptoimalla orpopojan, Kosmaksen. Pojilleen hän löysi opettajankin 
vangittujen kristittyjen joukosta.  

Täydellisesti arabian ja kreikan hallinnut Johannes liittyi isänsä seuraksi 
valtionhallintoon ja tämän kuoleman jälkeen Johannes nimettiin isänsä 
seuraajaksi. Johannesta kunnioitettiin hovissa ammattitaitonsa, 
oikeamielisyytensä ja nöyryytensä takia. 

Vuonna 730 Bysantin keisari Leo III kielsi ikonien kunnioittamisen  ja määräsi 
ikonit hävitettäväksi. Ikonien käytöstä oli esitetty kielteisiä näkemyksiä, joita 
perusteltiin esimerkiksi kymmenen käskyn kuvakiellolla. Johannes alkoi puolustaa 
ikoneita kokoamalla yhteen opetuksen ikoneista, jotka perustuivat Raamattuun ja 
kirkkoisien kirjoituksiin. Hän toi kiistan koko kansan tietoisuuteen, tavallisille 
ihmisille. Tämä auttoi suuresti taistelussa kuvakieltoa vastaan.  

Leo suuttui Johanneksen kirjeistä. Tämä yritti päästä eroon Johanneksesta 
väärentämällä kirjeen, jossa Johannes pyysi keisaria valtaamaan Damaskoksen. 
Kirje näytettiin kalifille, joka raivostui. Johanneksen hagiografian, eli pyhän 
elämäkerran mukaan kalifi määräsi Johanneksen oikean käden katkaistavaksi. 
Johanneksen käsi oli kuitenkin ihmeellisesti palautunut ennalleen, kun hän oli 
rukoillut Jumalansynnyttäjän ikonin edessä. Johannes päätti käyttää kättään 
tämän jälkeen ainoastaan Jumalan kunniaksi ja ortodoksisen uskon 
puolustukseksi. 

Johannes teetti Jumalanäidin ihmeitätekevään ikoniin hopeisen käden muistoksi 
paranemisestaan, ja tämä ikoni on sittemmin tunnettu ”kolmikätisenä”.  

Johannes vihkiytti munkiksi Sabbaksen 
luostariin, jossa hän jatkoi kirjoittamistaan. 
Johannes kirjoitti mm. lukuisia hymnejä, 
oktoehoksen, eli ortodoksisen kirkon 
kahdeksansävelmisen palveluskirjan ja 
teologisia tutkielmia. 

Pyhittäjä Johannes Damaskolainen kuoli 
vuonna 749 kunnioitettuna kirkon isänä. 
Hänen muistopäiväänsä vietetään 
joulukuun 4. päivänä.  

Voittoa ikonoklasmista, eli kuvakiellosta, muistellaan suuren paaston 
ensimmäisenä sunnuntaina, ortodoksisuuden sunnuntaina.  

Tehtävät:  

1. Kuka kielsi ikonien käytön? 

_______________________________________________________________ 

2. Miten viereinen ikoni liittyy Johannekseen? (Kuva: ortodoksi.net) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

3. Selitä sanat:  

hagiografia = ________________________________ 

___________________________________________ 

ikonoklasmi = _______________________________________________________ 

4. Tuunaa ikoni ortoboxissa:  

 

https://www.ortodoksi.net/index.php/Ortodoksinen_kirkko


KUUKAUDEN KIRKKOISÄ - HUHTIKUU 

Johannes Krysostomos 

" Hyveen alku ja loppu on rakkaus."   

Johannes Krysostomos, eli "kultasuu" eli vuosina 
347 - 407. Hän oli Konstantinopolin arkkipiispa ja 
kuuluisa kaunopuheisuudestaan sekä siitä, että hän 
ei pelännyt tuoda esiin sekä kirkon että Rooman 
valtakunnan johtomiesten väärinkäytöksiä. 

Johannes Krysostomoksen työ on jokaiselle 
ortodoksille tuttua. Ortodoksisen kirkon liturgia on 

Johannes Krysostomoksen laatima. Lisäksi jokaisena pääsiäisyönä luetaan  
kirkossa Johanneksen kirjoittama pääsiäissaarna.  

Ansiokkain hänen teoksistaan on ”Homiliat” eli opetuspuhteet, jossa on 
Raamatun eri kirjojen selityksiä ja saarnoja. Hän painotti opetuksessaan 
erityisesti almujen antamista ja oli huolissaan köyhien hengellisistä ja 
maallisista tarpeista. Hänen puheensa käsittelivät kristityn elämänohjeita. 
Hän oli suosittu tavallisen kansan keskuudessa, mutta epäsuosittu papiston 
ja vallanpitäjien keskuudessa. Hänen elämänsä loppuvuosiin kuuluikin 
oikeudenkäyntejä ja karkotuksia. Johannes Krysostomos kuoli vuonna 407 
karkotusmatkansa aikana.   

Muistopäivät: 13.11. ja 27.1. (pyhäinjäännösten siirtämisen muisto) sekä 
30.1. kolmen hierarkin juhla.  

Tehtävät:  

Mitä nimi Krysostomos tarkoittaa? 

__________________________________________________________________ 

Mihin Johanneksen laatimaan asiaan sinäkin olet todennäköisesti tutustunut? 

__________________________________________________________________ 
 



KUUKAUDEN KIRKKOISÄ - TOUKOKUU 

Athanasios Suuri 

Pyhä Athanasios Suuri (eli noin vuosina 293 - 373) oli yksi kuuluisimmista 

alkukristillisen ajan suurista kirkkoisistä, joka taisteli erityisesti 

areiolaisuutta vastaan. Ensimmäisessä ekumeenisessa kirkolliskokouksessa 

hän herätti huomiota hyvällä Raamatun tuntemuksellaan ja erinomaisella 

väittelytaidollaan. Hän puolusti voimakkaasti oppia Isän ja Pojan yhdestä 

olennosta. Myöhemmin hänestä tuli tuon saman patriarkaatin piispa.  

Myöhemmin Athanasios valittiin Aleksandrian piispaksi vaikka hän pitkään 
kieltäytyi tästä tehtävästä. Hän oli vain 28-vuotias, kun hänet vihittiin 
piispaksi.  

Areiolaisten aiheuttamat levottomuudet leimasivat voimakkaasti 
Athanasioksen piispuuden alkutaivalta. Monenlaisia syytöksiä esitettiin 
Athanasiosta kohtaan ja monien tällaisten tilanteiden jälkeen keisari 
karkotti hänet Galliaan Trierin kaupunkiin, jossa hän eli maanpaossa useita 
vuosia.  

Paluuyritys ei onnistunut ja hän siirtyi vapaaehtoiseen 
maanpakolaisuuteen Roomaan. Samaan aikaan areiolaiset vainosivat ja 
tappoivat oikean uskon tunnustajia ja puolustajia Aleksandriassa. 
Seitsemän vuoden päästä Athanasios palasi Aleksandriaan ja yritti 
rauhanomaisin keinoin saada muutoksia aikaan. Turhaan.  

Sekasorto jatkui ja Athanasios vetäytyi Egyptin erämaahan, jossa hän 
kirjoitti runsaasti kirjoituksia ja opetuksia, joista paljon on säilynyt. Samalla 
hän kirjoituksillaan johti kirkkoa ja antoi intoa ja voimaa oikean opin 
puolustajille.  

Keisarin vaihtuessa julmuudet ja vainot jatkuivat. Athanasioksen paluu 
takaisin vaihtui jälleen paoksi Egyptin erämaihin. Vainoojakeisarin kuoltua 

Athanasios palasi ja pakeni vuoron perään. Viimein 
keisari suostui välttääkseen epäjärjestyksen ja 
kapinoinnin siihen, että Athanasios palasi 
piispanvirkaansa, jossa hän taistelikin sitten 
innokkaasti aina kuolemaansa asti areiolaisuutta 
vastaan. Athanasios Suuri kuoli 80-vuotiaana vuonna 
373.  

Ortodoksinen kirkko on antanut Athanasiokselle 
lisänimen Ortodoksisuuden isä, ja kirkko kunnioittaa 
Athanasiosta hänen kirkollisina muistopäivinään 18. 
tammikuuta ja 2. toukokuuta.  

 

Tehtävät:  

1. Mitä harhaoppia vastaan Athanasioksen aikaan taisteltiin? 

__________________________________________________________ 

2. Tutki tämän vihkon kuvia. Mikä tunnistaa piispan ikoneissa?  

__________________________________________________________ 

3. Millaisen lisänimen kirkko on antanut Athanasiokselle? 

__________________________________________________________ 

4. Osaatko uskontunnustuksen? Kokeile:  

https://www.ortodoksi.net/index.php/Tiedosto:Athanasios_suuri01.jpg

