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1. Johdanto 
Kontemplaation ja toiminnan suhde on ollut kautta vuosisatojen keskeinen kristillisen kirkon 

spiritualiteettiin liittyvä kysymys. Hengelliseen elämään keskittyminen ja vaikuttaminen tässä 

maailmassa on nähty välillä kilpailevina, välillä toisiaan tukevina kristityn elämän puolina. 

Yleensä niiden on kuitenkin nähty liittyvän tavalla tai toisella yhteen. Hiljaisuuden viljely on 

yksi spiritualiteetin käytännön toteuttamisen muoto, joka on viime vuosikymmenten aikana 

kasvattanut suosiotaan. Tässä tutkielmassani selvitän, miten kontemplaation ja toiminnan 

suhde näkyy suomalaisen hiljaisuuden liikkeen keskeisessä julkaisussa, Hiljaisuuden ystävät -

lehdessä.  

Hiljaisuuden Ystävät -lehti perustettiin vuonna 1989. Sen julkaisijayhteisö Hiljaisuuden 

ystävät ry on vuonna 1986 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää ja tehdä tunne-

tuksi hiljaisuuden viljelyä ja retriittitoimintaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnus-

tuksen pohjalta.1 Siten voidaan sanoa, että yhdistys ja lehti edustavat luterilaisen kirkon näke-

mystä hiljaisuuden viljelystä. 

Suomalaisessa keskustelussa hiljaisuuden liike ja retriittiliike -termejä käytetään usein 

rinnakkaisina termeinä. Hiljaisuuden liike on näistä kahdesta kuitenkin merkitykseltään laa-

jempi. Retriitti on hiljaisuuden liikkeen ydin, mutta sen lisäksi hiljaisuuden liikkeeseen kuu-

luu muuta retriittien ympärille syntynyttä hiljaisuuden viljelyyn liittyvää toimintaa.2 Käytän 

tässä tutkimuksessa hiljaisuuden liike -käsitettä sen laajassa merkityksessä. 

Hiljaisuuden liike on kasvanut Suomessa 1970-luvulta alkaen yhdeksi merkittävim-

mäksi kirkon sisällä vaikuttavaksi hengelliseksi liikkeeksi. Tämä näkyy erityisesti kirkon 

työntekijöiden kohdalla. Suurimmillaan liikkeen kannatus oli vuosituhannen vaihteessa. Sen 

jälkeen vaikutus kirkon työntekijöiden parissa on kyselyiden mukaan hiukan pienentynyt. 

Vuonna 2002 neljännes kirkon hengellisen työn tekijöistä ilmoitti kuuluvansa tai saaneensa 

vaikutteita hiljaisuuden liikkeestä.3 Vuonna 2009 luku oli 20 prosenttia ja vuoden 2015 kyse-

lyssä vajaat seitsemän prosenttia ilmoitti kuuluvansa hiljaisuuden liikkeeseen. Hiljaisuuden 

liike oli työntekijöiden keskuudessa tuolloin kolmanneksi yleisin hengellinen taustayhteisö.4  

                                                 
1 Häyrynen & Kotila 2003, 111–112. 
2 Häyrynen 2005, 219 
3 Niemelä 2004, 67. 
4 Kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden profiilit s.a..  
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Suomalaista hiljaisuuden liikettä ja retriittitoimintaa on toistaiseksi tutkittu pääasiassa 

yksityisen ihmisen retriittikokemuksen näkökulmasta. Hiljaisuuden liikkeen teologiaa on tut-

kittu vähemmän. Merkittävänä kirkon työntekijöiden taustayhteisönä tällaiselle tutkimukselle 

on olemassa selkeä tarve.  

Tutkimuksen aineisto on julkista materiaalia, joten sen käytön luottamuksellisuuteen ei 

liity eettisiä kysymyksiä. Tutkimuksessa lainattujen kirjoittajien osalta on huomioitava, että 

käytetty aineisto on vain kapea otos heidän tuotannostaan, joten sen perusteella ei voi arvioida 

heidän kokonaisteologiaansa. Aineisto ei myöskään kerro, miten kontemplaation ja toiminnan 

kysymykset ovat esillä ja toteutuvat hiljaisuuden liikkeen käytännön toiminnassa, kuten hiljai-

suuden retriiteissä. 

Oma suhteeni hiljaisuuden liikkeeseen on kiinnostuneen ulkopuolisen suhde. Olen osal-

listunut kolme kertaa hiljaisuuden retriittiin, mutta en ole Hiljaisuuden Ystävät ry:n jäsen 

enkä Hiljaisuuden Ystävät -lehden tilaaja. Olen saanut hallussani5 olevat lehden vuosikerrat 

keväällä 2017 yhdistyksen silloiselta toiminnanjohtajalta Sirkka-Liisa Rauniolta. Hän oli il-

moittanut käytännöllisen teologian osastolle lehdistä toiveella, että niitä käytettäisiin tutki-

mustarkoitukseen. Yhdistykselle lehdet oli puolestaan luovuttanut lehden pitkäaikainen ti-

laaja. Yhdistys ei asettanut mitään toiveita tutkimuksen aiheelle tai sisällölle. Tutkimukseni 

aihe ei siten nouse Hiljaisuuden Ystävät ry:n intresseistä. Yhdistys toivoo kuitenkin, että tut-

kimuksen valmistuttua teen siitä artikkelin ko. lehteen. 

 

                                                 
5 Hallussani on lehden vuosikerrat vuosilta 1994-2016. 
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2. Tutkimuksen teoreettinen tausta 

2.1. Hiljaisuuden liikkeen teologinen perusta 

Pyrkimyksellä hiljaisuuteen, rauhaan ja yksinkertaiseen elämään on ollut keskeinen sija 

kristillisen kirkon vuosituhantisessa traditiossa. Tätä pyrkimystä kuvaa mystiikan teologiaksi 

kuvattu teologian haara. Yksi sen raamatullisista lähtökohdista on Markuksen evankeliumin 

kohta, jossa Jeesus kutsuu opetuslapsiaan autioon paikkaan levähtämään. Näitä sanoja on 

kutsuttu hiljaisuuden liikkeen piirissä ”retriitin asetussanoiksi”, jotka antavat perustan 

retriittitoiminnalle.6 

Retriiteissä olennaista on hiljainen rukous. Sen taustalla on hesykasmiksi kutsuttu 

erityisesti erämaaisien vaalima ja opettama rukoustapa, jossa yhteyttä Jumalaan etsitään 

yksinäisyydestä, vaikenemisesta ja hiljentymisestä. Sen tavoitteena on Jumalan läsnäolon 

jatkuva tunteminen ja sisäinen hengellinen tasapaino.7 Merkittävä tämän perinteen edustaja 

oli 300-luvulla elänyt kreikkalainen erämaaisä Evagrios Pontoslainen. Hän loi opin puhtaasta 

rukouksesta, joka tarkoittaa rukousta ilman minkäänlaisia ajatuksia tai mielikuvia.8  

Evagrioksen aikalainen kirkkoisä Augustinus toi mystiikan teologiaan opin armosta, 

joka on erityisen tärkeää rukouksessa. Inhimilliset pyrkimykset ovat hyödyttömiä,  

elleivät ne ole lähtöisin Jumalasta. Ensimmäisenä kulkee ja vaikuttaa aina Jumalan rakkaus. 

Rakkauden käsite liittyy siten keskeisesti spiritualiteettiin. Tuomas Akvinolaisen muovaama 

lännen kirkon mystinen perinne opettaa, että vaikka ihminen ei voi tietää ymmärryksellään, 

mitä Jumala on, Jumalan voi tuntea rakkauden kautta. Rakkauden avulla ihminen voi ikään 

kuin koskettaa Jumalan syvintä olemusta.9 

Luterilaiseen perinteeseen spiritualiteetti-sana ei ole luontevasti kuulunut. 

Spiritualiteetin määritelmissä käsitellään yleensä kolmea asiaa: ensiksi kyse on elämän 

hengellisestä ulottuvuudesta, toiseksi spiritualiteetti ymmärretään yksilölliseksi asiaksi ja 

kolmanneksi spiritualiteettiin kuuluvat jotkin menetelmät tai rakenteet, joita tarvitaan asetetun 

päämäärän saavuttamiseksi. Se on siten selkeästi päämäärään suuntautunutta toimintaa. 

Protestanttisessa perinteessä on kuitenkin pidetty kaikkia ihmisen luonnollisia uskonnollisia 

pyrkimyksiä vääristyneinä.10  

Aihetta käsitelleet suomalaiset tutkijat liittävät luterilaisen spiritualiteetin lännen 

                                                 
6 Mark. 6:30–31; Häyrynen & Kotila 2003, 23 
7 Häyrynen & Kotila 2003, 36. 
8 Johnston 1997, 39–40. 
9 Häyrynen & Kotila 2003, 36, 38; Johnston 1997, 43–44. 
10 Raunio 2003, 13–15. 



 

5 

 

kirkon perinteeseen, jossa korostuu rakkauden merkitys. Spiritualiteetti saa voimansa 

rakkaudesta, joka on yhtä aikaa alkupiste ja päämäärä. Alkupiste tarkoittaa, että 

spiritualiteettiin olennaisesti kuuluva itsetuntemus ja Jumalan tahtoon nöyrtyminen ovat 

mahdollisia Jumalan rakkauden valossa. Päämäärä taas on Jumalan rakastaminen. Se toteutuu 

elävässä uskon kokemuksessa, josta ihmisen vastarakkaus syntyy.11 Lutherille usko sisälsi 

elämää muuttavan uskonnollisen kokemuksen ja muuttuneen todellisuuden. Protestanttinen 

spirituaalinen teologia hengellisti tai pyhitti siten maallisen elämän.12  

Luterilaiselle hengellisen elämän harjoitukselle keskeistä on yhteisöllisyys. Se syntyy 

yhteisössä ja vie toisten yhteyteen. Osallisuus Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen johtaa 

lähimmäisen luokse ja lähimmäisen kohtaaminen ja palveleminen syventää yhteyttä 

Jumalaan. Sekä Jumalan rakkauden vastaanottaminen ja siihen kohdistuvan uskon ja toivon 

vahvistaminen että lähimmäisenrakkauden harjoittaminen kuolettavat ihmisessä sitä ”omaa” 

tai ”itseä”, joka erottaa hänet Jumalasta ja toisista ihmisistä.13  

Vaikka hiljaisuuden liikkeestä ei ensimmäiseksi tulisi mieleen protestiliike, 

kristillisessä traditiossa se kuuluu liikehdintään, jossa liittyvät yhteen vetäytyminen 

maailmasta, yhteiskunnan vallitsevien olosuhteiden kritiikki sekä halu uudistaa kirkkoa. 

Samalla retriiteissä on kysymys hiljaisuuden vaalimisesta. Vetäytyminen hiljaisuuteen antaa 

aikaa ja tilaa kuuntelulle ja oman elämän tutkimiselle. Ihmistä kutsutaan kuuntelemaan omia 

tuntojaan ja Jumalan ääntä. Vetäytyminen ja kuuntelu liittyvät näin yhteen.14 

2.2. Suomalainen hiljaisuuden liike 

Suomalaisen retriittiliikkeen alku 

Suomalaisen hiljaisuuden liikkeen historiaa ovat kuvanneet kirjoissaan ja artikkeleissaan 

liikkeen keskeiset alkuaikojen vaikuttajat. Seppo Häyrysen ja Heikki Kotilan Retriitti – tie 

hiljaisuuteen esittelee suomalaisen hiljaisuuden liikkeen alkuvaiheita ja lähtökohtia.15 

Häyrynen on käsitellyt hiljaisuuden liikkeen alkua myös Teologisen aikakauskirjan 

artikkelissaan16. Hiljaisuuden liikkeen kehitystä sivutaan suomalaisten uskonnollisuutta viime 

vuosikymmenten aikana käsitelleissä tutkimuksissa osana uskonnollisuuden muuttumista.  

Hiljaisuuden liike on esillä myös kirkon työntekijöiden taustayhteisöjä ja uskonnollista 

vakaumusta koskevissa tutkimuksissa. Tällaisia tutkimuksia ovat muun muassa kirkon 

                                                 
11 Ghiselli 2003, 90, 93. 
12 Stjerna 2015, 90–91. 
13 Raunio 2003, 35–36. 
14 Häyrynen & Kotila 2003, 20. 
15 Häyrynen & Kotila 2003. 
16 Häyrynen 2005. 
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tutkimuskeskuksen julkaisemat nelivuotiskertomukset sekä Moderni kirkkokansa. 

Suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella.17 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiljaisuuden liikkeen juuret ovat koko kirkon 

yhteisessä spiritualiteetin perinteessä. Pitkän kristillisen tradition lisäksi hiljaisuuden liikkeen 

ja retriittitoiminnan nousu liittyvät viime vuosisadan lopun uskonnollisuuden ja elämäntyylin 

muutokseen, jossa etsitään hyvää ja mielekästä elämää.18 Uskonnollisella kentällä muutos on 

tarkoittanut institutionaalisten ja organisoitujen uskontojen vetovoiman vähentymistä samalla, 

kun erilaiset epäviralliset, henkilökohtaisemmat ja pirstaloituneet uskonnollisuuden muodot 

ovat lisänneet suosiotaan.19 Uskonnollisuuden muutosta Englannissa ja Yhdysvalloissa 

käsittelevässä Paul Heelasin ja Linda Woodheadin tutkimuksessa retriittitoiminta on ainoita 

kristinuskon harjoittamisen muotoja, jonka kysyntä on kasvanut.20 

Suomessa hiljaisuuden liike alkoi voimistua 1970-luvulla. Kirkon piirissä sitä 

edustivat retriittiliike yhdessä Tuomasmessun ja pyhiinvaellusten kanssa. Spiritualiteetin 

korostaminen kertoo uskonnollisen elämän muuttumisesta, jossa painotus siirtyy opista 

kokemukseen. Älyllisen erittelyn rinnalla ja sijasta korostetaan uskonnollista kokemusta. 

Nykyajan kiireisessä elämänmenossa mahdollisuus hiljaisuuden kokemiseen on vähentynyt ja 

sitä etsitään tietoisesti.21  

Suomalainen hiljaisuuden liike sai syntyessään vaikutteita Englannin retriittiliikkeestä 

ja ruotsalaisista retriittikeskuksista sekä ekumeenisista tapahtumista.22 Eri vaikutteet tulivat 

suomalaiseen retriittitoimintaan siinä aktiivisina toimineiden henkilöiden mukana. Antti 

Alhonsaarella oli kokemusta kveekarien hiljaisuuden viljelystä. Marga Ahlqvist toi Ruotsista 

St. Davidsgårdenin retriittikeskuksesta mallin ruotsinkielisen Snoanin retriittikeskuksen 

toiminnalle. Inga-Brita Castren toi liikkeeseen ekumeenista näkemystä. Seppo Häyrynen oli 

Kirkkojen maailmanneuvoston stipendiaattina Intiassa perehtynyt sikäläisten kirkkojen ja 

ashramien hiljaisuuden viljelyyn. Anna-Maija Raittila puolestaan tutustui 1970-luvun alussa 

Taizé-yhteisöön.23  

Näiden taustalla vaikuttaneiden liikkeiden tutkimukset auttavat näkemään, millaisia 

vaikutteita suomalainen retriittiliike sai. Pohjoismaiselle retriittiliikkeelle esikuvana toimineen 

Englannin anglikaanikirkon retriittiliikettä tutkineen John H Tyersin mukaan katolinen traditio 

                                                 
17 Häyrynen 2005; Häyrynen & Kotila 2003; Ketola 2003. 
18 Häyrynen & Kotila 2003, 8, 17–19. 
19 Coyle 2008, 57. 
20 Heelas & Woodhead 2005, 69. 
21 Häyrynen & Kotila 2003, 44; Ketola, 2003, 72; Kettunen 1993, 409. 
22 Häyrynen & Kotila 2003, 104. 
23 Häyrynen 2005, 225. 
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vaikutti voimakkaasti Englannin retriittiliikkeeseen. Se omaksui muun muassa Ignatius 

Loyolan hengelliset harjoitukset osaksi omaa retriittitoimintaansa.24 Belden C. Lane vertaa 

Taizétä ja Skotlannissa sijaitsevaa kelttiläisestä kristillisestä perinteestä ammentavaa Iona -

yhteisöä, joissa lukuisat suomalaiset ovat käyneet. Molemmat yhteisöt yhdistävät Lanen 

mukaan toiminnan ja rukouselämän benediktiinisen perinteen mukaisesti. Niitä yhdistää 

kolme teologista näkökulmaa. Ensiksikin kaiken lähtökohta on Jumalan ylistys, josta myös 

toiminta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta nousee. Toiseksi ne korostavat omassa 

jumalanpalveluselämässään koko luomakunnan ja kaikkien luotujen arvoa. Kolmas yhteinen 

tekijä on ajatus jatkuvasta pyhiinvaelluksesta, joka tarkoittaa yksinkertaista elämää, 

herkkyyttä köyhien hädälle ja rajojen ylittämistä.25 

Ulkomaisten kontaktien lisäksi Suomen hiljaisuuden liikkeen kasvulle merkittävää oli 

1970-luvulla alkanut eri kirkkojen spiritualiteettia esitellyt kirjallisuus. Sitä kautta 

suomalaiselle hiljaisuuden liikkeelle tulivat tutuiksi Idän kirkon opetukset Jeesuksen 

rukouksesta, sisäisen elämän vaalimisesta ja hengellisestä ohjauksesta. Läntisen kristikunnan 

mystiikan klassikoita esitteli Hengen tie -sarja. Uudempaa kirjallisuutta edustivat muun 

muassa Anthony de Mello, Thomas Merton, Henry J. M. Nouwen ja Wilfrid Stinissen. 

Ruotsissa asunut karmeliittaisä Wilfrid Stinissen oli mukana myös useissa tapahtumissa ja 

retriiteissä Suomessa 1970-luvulta alkaen.26 

Ensimmäiset suomenkieliset retriitit järjestettiin 1970-luvun alkupuolella. Helsingin 

seurakuntayhtymän nuorisotoimisto järjesti vuonna 1973 kaksi tapahtumaa ”hiljaiset päivät” -

nimellä. Seuraavan vastaavan tapahtuman järjesti Kirkon nuorisotyön keskus vuonna 1975. 

Vuosikymmenen lopulla järjestettiin useita Rukouksen ja hiljaisuuden päiviä seurakuntien ja 

järjestöjen leiri- ja kurssikeskuksissa. Ensimmäiset päivät oli tarkoitettu kirkon työntekijöille, 

mutta vähitellen ne avautuivat myös seurakuntalaisille.27 

Toiminnan vakiintumiselle oli merkittävä sysäys Järvenpään seurakuntaopiston 

konferenssikeskuksen tammikuussa 1981 järjestämä retriittitoimintaa koskeva 

neuvottelutilaisuus, johon osallistui kirkollisten järjestöjen, kirkon keskusten ja seurakuntien 

työntekijöitä sekä retriittitoiminnassa mukana olevia seurakuntalaisia. Kokous asetti 5-

vuotisen työryhmän kehittämään retriittitoimintaa. Tavoitteena oli retriitin sisällön 

kiteyttäminen ja toteuttamistavan selkiyttäminen sekä suomenkielisen retriittitoiminnan 

                                                 
24 Tyers 2012, 202–203. 
25 Lane 2011, 53–55. 
26 Häyrynen 2005, 222–223. 
27 Häyrynen 2005, 219–220. 
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organisoiminen ja retriitinohjaajien koulutuksen järjestäminen. Työryhmän puheenjohtajana 

toimi Paavo Rissanen.28 

Myös kirkon korkein taso kiinnostui retriittitoiminnan kasvusta. Marraskuussa 1985 

kirkolliskokous pyysi piispainkokousta selvittämään retriittitoiminnan aseman ja tehtävän 

kirkossa. Piispainkokouksen asettama työryhmä luovutti loppumietintönsä toukokuussa 1987. 

Siinä silloinen kirkon koulutuskeskuksen johtaja Juha Pihkala totesi, että meditaatiossa ja 

hiljaisuuden viljelyssä ei ole mitään sellaista, mikä ei sopisi myös luterilaiseen kirkkoon. 

Johtopäätöksissä todetaan, että edellisvuonna perustetun Hiljaisuuden Ystävät -yhdistyksen 

merkitys tulee korostumaan retriittitoiminnan koordinoijana ja koossapitäjänä. Toiminnan 

seuranta, koulutus ja kehittäminen ei enää onnistunut pelkästään harrastuspohjalta.29 

Hiljaisuuden Ystävät ry sai näin kirkon viralliselta taholta mandaatin luterilaisen kirkon 

retriittitoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Hiljaisuuden Ystävät ry 

Retriittiliike haluttiin alusta asti liittää osaksi kirkon organisaatiota. Aluksi retriittitoimintaa 

hoidettiin sairaalasielunhoidon keskuksesta. Toiminnan laajentuessa sille ei kuitenkaan 

löytynyt sopivaa paikkaa kirkon organisaatiosta. Käytännön järjestelyjen hoitamista varten 

perustettiin siksi oma yhdistys. Hiljaisuuden Ystävät ry:n perustava kokous pidettiin 

22.10.1986.30  

Yhdistyksen tarkoitus ilmaistiin sääntöjen 2 §:ssä: 

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi hiljaisuuden viljelyä sekä retriittitoimintaa. 

Yhdistys toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta ekumeenisessa hengessä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retriittejä, retriitinohjaajakoulutusta ja muuta 

toimintaa, joka pyrkii johdattamaan hiljentymiseen, raamattumietiskelyyn ja sisäiseen rukoukseen sekä 

siihen kristillisen teologian perinteeseen, josta nämä toiminnat ja korostukset nousevat.”31 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi pyydettiin silloinen Helsingin hiippakunnan piispa Samuel 

Lehtonen. Tämä osoitti osaltaan halua vakiinnuttaa yhdistyksen asemaa kirkon sisällä. 

Seuraavat puheenjohtajat olivat piispa Jorma Laulaja ja kirkkoneuvos Heikki Mäkeläinen. 

Projektisihteerin yhdistys sai vuonna 1990, jolloin tähän tehtävään valittiin dosentti Paavo 

Rissanen. Aluksi osa-aikaisena hoidettu tehtävä muuttui myöhemmin kokoaikaiseksi kirkon 

tuen vakiintuessa ja jäsenmäärän kasvaessa.32 Projektisihteerin tehtävä muuttui 

toiminnanjohtajan tehtäväksi vuonna 1999. 

                                                 
28 Häyrynen 2005, 220. 
29 Häyrynen 2005, 226–228. 
30 Häyrynen & Kotila 2003, 112–113. 
31 Häyrynen 2005, 229. 
32 Häyrynen 2005, 229–230. 



 

9 

 

Nykyisillä nettisivuillaan yhdistys kertoo, että kolmenkymmenen vuoden aikana se on 

kouluttanut ”lähemmäs tuhat retriitinohjaajaa, saanut retriitit leviämään koko maan alueelle ja 

pitänyt hiljaisuuden asiaa muutenkin esillä”. Vuosien 2016–2020 strategiassaan se ilmoittaa 

perustehtäväkseen kristillisen spiritualiteetin vaalimisen. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä 

rukoushiljaisuutta tunnetuksi niin yhteiskunnassa kuin kirkossakin vahvistamalla hengellistä 

ohjausta, yksityisen rukouselämän ja jumalanpalveluksen vuorovaikutusta sekä kehittämällä 

rukoushiljaisuuden malleja vastaukseksi hengelliseen etsintään. Yhdistyksen arvot ovat usko 

Kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloon, vieraanvaraisuus, luotettavuus ja ystävyys luomakunnan 

kanssa.33 

Hiljaisuuden Ystävät -lehti perustettiin vuonna 1989 yhdistyksen jäsenten 

yhdyssiteeksi ja informaatiokanavaksi. Lehti ilmestyi aluksi kolme kertaa vuodessa ja 

vuodesta 2000 lähtien neljästi vuodessa. Lehdessä julkaistaan myös vuosittain 

retriittikalenteri. Lehden painos oli vuosituhannen vaihteessa 2000 kappaletta, 2010-luvulla se 

on ollut 1200–1500 kappaletta. Lehden toimitussihteerinä toimi vuoteen 2011 asti Tapani 

Erämaja ja sen jälkeen ensin Markus Partanen ja sitten Johanna Tanska numerosta 3/2014 

alkaen.  

Hiljaisuuden Ystävien toimintaa on tutkittu osana retriittiliikkeen tutkimusta. 

Tutkimus on toistaiseksi kohdistunut ennen kaikkea retriittivieraiden henkilökohtaisiin 

kokemuksiin. Tällaisia tutkimuksia ovat muun muassa Johanna Rantasen lisensiaattityö, jossa 

hän tutki retriittiin osallistujien kokemuksista levollisuudesta, yhteydestä ja pyhyydestä. Arto 

Mikkola käsitteli psykologian alan lisensiaattityössään retriittiä elvyttävänä ympäristönä. 

Tuija Rönkän pro gradu -tutkielmassa selvitettiin retriittikokemuksia päiväkirjakirjoituksissa. 

Jaana Myllylä puolestaan tutki retriitin merkitystä retriitin jälkeen.34 

2.3. Kontemplaatio ja toiminta kristillisessä perinteessä 

Kontemplaatio-sanan etymologinen juuri on latinan templum-sanassa, joka merkitsi jumalten 

asuinpaikkaa. Siellä ihminen saattoi olla jumalten läsnäolossa. Sanan alkuosa con puolestaan 

tarkoittaa kanssa tai kautta. Kreikan kielessä kontemplaatio juontuu sanasta theoria, joka 

merkitsee tarkastelua tai jonkin tapahtuman tai uskonnollisen seremonian katselua. Sekä 

latinassa että kreikassa sanalla on yleinen merkitys, joka viittaa kauneuden ihailemiseen tai 

viisauden ymmärtämiseen.35 Tämän päivän käsitystä kontemplaatiosta kuvaa Alister 

                                                 
33 Hiljaisuuden Ystävät ry (Hys) s.a.. 
34 Rantanen 2006: Myllylä 2006; Mikkola 2004; Rönkä 2002. 
35 Sheldrake 2005, 211; Aumann 2003, 203–204. 
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McGrathin määritelmä, jonka mukaan kontemplaatio on rukouksen muoto, jossa rukoilija 

välttää tai vähentää sanojen ja kuvien käyttöä kokeakseen Jumalan läsnäolon suoraan.36  

Kontemplaatio on ymmärretty kristillisessä traditiossa monin eri tavoin. Alusta asti 

siihen on liittynyt myös suhde toimintaan. 500-luvulla elänyt Gregorius Suuri oli 

ensimmäinen, joka määritteli kontemplaation ja toiminnan suhteen. Hänen mukaansa 

toimintaan eli vita activaan kuului muun muassa ruokkia nälkäisiä, opettaa tietämättömiä 

viisauden sanoilla, kutsua ylpeilevä lähimmäinen nöyryyden tielle, huolehtia sairaista ja pitää 

huolta niistä, jotka on annettu vastuullemme. Kontemplatiivinen elämä eli vita contemplativa 

puolestaan tarkoittaa Jumalan ja lähimmäisen rakastamista sekä ulkoisista toimista lepäämistä 

ja maallisten huolien halveksimista.37  

Jo ennen Gregoriusta Johannes Cassianus oli korostanut käytännön elämää 

valmistautumisena kontemplaatioon. Se saattoi tarkoittaa pyrkimystä sydämen puhtauteen, 

opetusta, muukalaisten vastaanottamista tai sairaiden ja sorrettujen hoitamista.38 Varhaisessa 

luostarilaitoksessa jumalanpalveluksen, ehtoollisenvieton ja hiljaisten rukoushetkien lisäksi 

munkit työskentelivät pelloilla ja talousaskareissa sekä jakoivat ruokaa ja juomaa köyhille ja 

sairaille. Siten he yhdistivät toiminnan ja kontemplaation.39 

Mystiikan teologit ovat vuosisatojen aikana liittäneet kontemplaation ja toiminnan eri 

tavoin toisiinsa. Tuomas Akvinolaista tutkinut Mary Catherine Sommers käy tutkimuksessaan 

läpi Aristotelen vaikutusta Tuomas Akvinolaisen teologiaan. Akvinolainen, kuten monet 

muutkin varhaiset kristilliset teologit sai paljon vaikutteita kreikkalaisesta filosofiasta. Hän 

näki toiminnan kontemplaation hedelmänä.40  

Avilan Teresan mukaan kontemplaatio ja toiminta liittyivät kristityn matkan eri 

vaiheisiin.41 Hiljaisuuden merkitystä ignatiaanisessa hengellisyydessä tutkineen José Garcia 

De Castro Valdésin mukaan Ignatius Loyolalle teot ovat sen ilmausta, mikä ei ole 

ilmaistavissa. Toiminta kertoo enemmän siitä, mikä Jumalassa on olennaista kuin sanat, sillä 

toiminta muuttaa todellisuutta ja juuri muutoksesta hengellisessä elämässä on kysymys.42 

1600-luvun lopulla suhtautuminen kontemplaatioon alkoi muuttua negatiivisemmaksi. 

Kontemplaatio nähtiin elitistisenä toimintana, joka oli mahdollista vain siihen erityisesti 

paneutuneelle kristitylle. Kontemplaatio-sanalla aletiin myös kuvata mysteerisiä, okkulttisia ja 

                                                 
36 McGrath 1999, 182. 
37 Edwards 2002, 175–176. 
38 Edwards 2002, 176. 
39 Johnston 1997, 432-433. 
40 Sommers 2015, 168. 
41 Edwards 2002, 177. 
42 De Castro Valdés 2016, 198. 



 

11 

 

irrationaalisia ilmiöitä.43 Uusi vaihe suhtautumisessa kontemplaatioon alkoi 1900-luvun 

alussa. Se alkoi ekumeenisena kontemplaation tradition tutkimuksen nousukautena. 

Vuosisadan puoliväliin mennessä tutkimuksen kasvu muuttui kontemplaation käytännön 

harjoittamiseksi. 1900-luku oli kontemplaation ja spiritualiteetin erityinen renessanssiaika 

kristillisessä kirkossa. Avainroolissa tässä olivat kirjailijat, jotka olivat myös kontemplaation 

harjoittajia. Merkittävin heistä oli yhdysvaltalainen trappistimunkki Thomas Merton.44  

Mertonin käsityksiä kontemplaation ja toiminnan suhteesta tutkineen Ross Labrien 

mukaan Thomas Mertonille kontemplaatio oli kokemuksellista ja intuitiivista tietoisuutta 

Jumalasta sellaisena kuin Jumala todella on. Kontemplaation avulla ihminen näkee itsensä 

siten kuin Jumala näkee ihmisen. Nähdessään todellisen itsensä ihminen näkee myös 

todellisen suhteensa muuhun luomakuntaan ja yhteiskuntaan. Koska omistautuminen 

kontemplatiiviseen elämään kuitenkin esti aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen 

toimintaan, Merton jakoi kontemplaation eri tasoihin, joista toisilla tasoilla mahdollisuus 

aktiiviseen elämään oli helpompaa. Aktiivinen kontemplaatio oli Mertonille Jumalan 

kokemista tavallisessa elämässä ja erityisesti hengellistä luovuutta ja riippumattomuutta, 

jonka seurauksena ihminen sai voimaa antaa itsensä elämälle ja toisille ihmisille.45 

Merton ja jesuiittateologi Karl Rahner demokratisoivat kontemplaation ja riisuivat 

siltä sen elitistisen luonteen. Rahner sijoitti kontemplaation kirkolliseen ja sakramentilliseen 

yhteyteen. Nykyiset kontemplatiiviset rukousmuodot, kuten keskittynyt rukous ja kristillinen 

meditaatio ovat tuoneet kontemplaation tavallisten kristittyjen ulottuville. Samaan suuntaan 

vaikutti Vatikaanin toinen konsiili 1960-luvun alussa kyseenalaistamalla tavallisen ja mystisen 

elämäntavan teologisen, kirkollisen ja hengellisen erottamisen. 46  

Vatikaanin toinen konsiili liitti jälleen myös toiminnan ja kontemplaation yhteen. 

Konsiilissa todettiin, että ihanteena on elämä, jossa toiminta ja kontemplaatio yhdistyvät 

tasapainoisesti.47 Samaa on korostanut kontemplaatiosta paljon kirjoittanut ja suomeksikin 

käännetty fransiskaani-isä Richard Rohr, jonka mukaan kontemplaation vaikutus on aito 

toiminta. Jos kontemplaatio ei johda aitoon toimintaan, se jää vain itsekeskeiseksi omaan 

napaan tuijottamiseksi.48  

Yksi keskeinen kontemplaation ja toiminnan suhdetta koskeva raamatunkohta on 

                                                 
43 Sheldrake 2011, 212; Edwards 2002, 181. 
44 Sherman 2014, 224. 
45 Labrie 2006, 475, 477, 481. 
46 Sherman 2014, 225; Sheldrake 2011, 212–213. 
47 Johnston 1997, 432.  
48 Rohr 2015, 98. 
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kertomus Jeesuksen vierailusta Martan ja Marian luona. David Grumett on tutkinut 

kertomuksesta eri aikoina tehtyjä tulkintoja. Vallitseva tulkinta on ollut, että Marian 

kontemplatiivinen asenne on parempi kuin Martan toiminta. Selkeimmin päinvastaista 

näkökulmaa on edustanut Mestari Eckhart, joka näki Martan toiminnan seurauksena tämän 

aiemmin harjoittamasta kontemplaatiosta. Martta oli siten jo pitemmällä kuin Maria, joka eli 

vielä kaipauksessa. Kontemplaation ja toiminnan yhtäläistä arvoa perustellaan puolestaan 

sillä, että nämä puolet ovat kertomuksessa kahden eri henkilön ominaisuuksia.49 

Yksi syy siihen, että kontemplaatiota on usein pidetty ensisijaisena toimintaan 

verrattuna, on ollut teologinen. Sen mukaan kontemplaatiolla on eskatologinen ulottuvuus, 

jota toiminnalla ei ole. Kontemplaatio alkaa tässä elämässä, mutta se jatkuu ja täydellistyy 

tuonpuoleisessa ylösnousemuselämässä. Toiminnalla sen sijaan on vain tämänpuoleiseen 

maailmaan kuuluva merkitys.50  

Toimintaa puolestaan korostaa viime vuosikymmeninä syntynyt niin sanottu 

profeetallinen ”open eyes” -mystiikka. Sen mukaan kristillisen spiritualiteetin tärkein tehtävä 

on herättää kristittyjä avaamaan silmänsä kärsivän maailman todellisuudelle ja näkemään 

maailma erityisesti kärsivien ja alistettujen silmin. Open eyes -mystikkoja tutkineen Matthew 

T. Eggemeierin mukaan kontemplaatio on heille toissijaista. Kontemplaation ja toiminnan 

yhdistämisestä Eggemeier antaa esimerkiksi Sarah Coakleyn ja Simone Weilin, jotka pitävät 

kontemplaatiota nimenomaan voimavarana, joka avaa ihmisen silmät toisten kärsimykselle.51  

Toiminnan merkitystä kontemplaation rinnalla korostaa Don Edwardsin esittelemä 

”käytännön” mystiikka (practical mysticism). Se yhdistää kontemplaation ja toiminnan 

teologisesti liittämällä toimintaan eskatologisen näkökulman Jumalan valtakunnan tulemisen 

edistämisestä. Toiminta on siten vastausta Jumalan aloitteeseen historiassa. Sen tehtävä on 

tarttua mahdollisuuksiin ja kehittää niitä yksilöiden, yhteisöjen ja maailman muuttamiseksi. 

Toiminta liittyy näin Jumalan valtakunnan tulemiseen ja saa kontemplaation kaltaisen 

eskatologisen ulottuvuuden.52  

Pohjoismainen käytännön esimerkki kontemplaation ja toiminnan yhdistämisestä on 

Norjan Risteys-liike (Korsvei-bevegelsen). Leif Gunnar Engedalin mukaan liikkeessä 

yhdistyy neljä ulottuvuutta: omistautuminen Kristukselle ja Jumalan valtakunnan tulolle, 

köyhyyden, epäoikeudenmukaisuuden ja rikkaiden maiden köyhiä maita sortavan asenteen 

                                                 
49 Grumett 2006, 127, 129–130, 132, 138–139. 
50 Edwards 2002, 179. 
51 Eggemeier 2012, 46. 
52 Edwards 2002, 186–187. 
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vastustaminen, retriittiliikkeeseen liittyvä hengellisen uudistumisen kaipaus sekä 

turhautuminen perinteisen luterilaisen kirkon hengellisyyteen. Liike on levinnyt muutamassa 

vuodessa eri puolille Norjaa.53 

Yksi näkökulma kontemplaatioon ja toimintaan on kristityn luontosuhde. 1900-luvun 

lopulla kehittyneen ekoteologian sisällä on useita teologeja, jotka korostavat myös 

spiritualiteettia. Douglas Christien kontemplatiivinen ekologia yhdistää kontemplatiivisen 

tradition laajempaan ekologiseen ajatteluun. Sen mukaan kontemplatiiviset harjoitukset 

auttavat näkemään tämän maailman todellisesti ja ovat edellytyksenä sitoutumiselle luonnon 

hyvinvoinnin edistämiseen.54 H. Paul Santmire puolestaan liittää yhteen 

jumalanpalveluselämän ja luontosuhteen.55 

Mystiikan teologian keskeinen katolinen tutkija William Johnston palauttaa 

kontemplaation ja toiminnan rakkauden käsitteeseen. Sen mukaan kristillinen yhteisö on 

päätynyt aina samaan lopputulokseen: merkittävää ei ole toiminta tai kontemplaatio, vaan 

rakkaus: ”Kun rakkaus käskee meitä toimimaan, me toimimme, ja kun rakkaus käskee meidän 

astua hiljaiseen kontemplaatioon, me astumme hiljaiseen kontemplaatioon.”56 Werner G. 

Jeanrond liittää kontemplaation rakkauden teologiaansa liittyviin kristityn rakkauden eri 

suhteisiin. Kontemplaatio on hänen mukaansa edellytys rakkauden eri suhteiden aidolle 

toteutumiselle. Jäsennän aineistoni tässä tutkielmassa Jeanrondin rakkauden suhteiden 

mukaan.57 

 

                                                 
53 Engedal 2011. 
54 Christie 2013, xi. 
55 Santimire 2014. 
56 Johnston 1977, 431. 
57 Jeanrond 2010; 1996. 



 

14 

 

 

3. Tutkimuksen toteutus 

3.1. Tutkimustehtävä 

Tutkimustehtävänäni on selvittää, miten kontemplaatiota ja toimintaa käsitellään Hiljaisuuden 

Ystävät -lehdessä. Lähestyn aihetta seuraavien kysymysten avulla:  

• Mitä Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä kirjoitetaan kontemplaatiosta ja toiminnasta sekä 

niiden suhteesta?  

• Kuka aiheesta kirjoittaa ja keihin auktoriteetteihin kontemplaation ja toiminnan tee-

moissa vedotaan? 

• Millaisia muutoksia lehden ilmestymisaikana on havaittavissa siinä, miten kontemp-

laatiosta ja toiminnasta kirjoitetaan? 

Käsittelen kontemplaatiota ja toimintaa Werner G. Jeanrondin rakkauden teologiassa tekemän 

kristityn rakkauden neljän suhteen kautta. Nämä suhteet ovat suhde Jumalaan, suhde itseen, 

suhde lähimmäiseen ja suhde maailmankaikkeuteen tai luomakuntaan. Näistä kaksi ensim-

mäistä suhdetta liittyvät erityisesti kontemplaatioon ja kaksi jälkimmäistä toimintaan. Nämä 

suhteet muodostavat laajan keskenään riippuvaisten suhteiden verkoston.58 

3.2. Aineisto 

Aineistonani on Hiljaisuuden Ystävät -lehden kaikki vuosikerrat sen perustamisesta vuodesta 

1989 vuoteen 2016 saakka. Lehti ilmestyi ensimmäiset kymmenen vuotta kolme kertaa vuo-

dessa ja vuodesta 2000 lähtien neljä kertaa vuodessa vuotta 2006 lukuun ottamatta, jolloin 

yksi lehti oli kaksoisnumero. Kaikkiaan lehtiä oli aineistossani 98 numeroa. Olen rajannut ai-

neistoni niin, että olen ottanut lehdistä mukaan kaikki puheenjohtajan ja projektisihteerin/toi-

minnanjohtajan kirjoitukset sekä hiljaisuuden liikkeen teologiaa ja periaatteita koskevat artik-

kelit. Monet niistä ovat erityisesti lehden alkuvaiheessa muissa lehdissä tai kirjoissa aiemmin 

julkaistuja artikkeleita tai katkelmia. Alkuvuosien lehdet sisältävät paljon lukijoiden kirjoituk-

sia omista retriittikokemuksistaan. Ne olen rajannut aineistoni ulkopuolelle samoin kuin kir-

jallisuusesittelyt. Poikkeuksena ovat jotkin laajat keskeisten vaikuttajien kirjoista tehdyt artik-

                                                 
58 Jeanrond 2010, 25. 
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kelit. Kaikkiaan tutkielman aiheeseen liittyvää kirjoituksia löytyi 81 kappaletta 54 eri nume-

rosta. Kirjoitukset olivat 44 eri kirjoittajalta.59 Tämä aineisto antaa hyvän kuvan siitä, millai-

nen suomalaisen hiljaisuuden liikkeen itseymmärrys kontemplaatiosta ja toiminnasta ja niiden 

suhteesta on.  

3.3. Aineiston käsittely 

Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen. Analysoin Hiljaisuuden ystävät -lehdessä julkaistuja kir-

joituksia kontemplaation ja toiminnan näkökulmasta. Käytän metodina teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysia60 sekä diskurssianalyysia61. Aputeorianani on Werner G. Jeanrondin rakkauden 

teologiassa tekemä jaottelu kristityn rakkauden neljästä suhteesta: suhde Jumalaan, suhde it-

seen, suhde lähimmäiseen ja suhde maailmankaikkeuteen tai luomakuntaan.62  

Poimin aineistosta suoraan kontemplaatioon ja toimintaan liittyvät kohdat sekä Jean-

rondin jaottelun mukaisesti eri suhteisiin liittyvät kohdat. Tämä jaottelu on ohjaava, sillä eri 

suhteet liittyvät toisiinsa ja ovat osittain päällekkäisiä; niitä ei voi kokonaan erottaa toisistaan, 

mutta ei myöskään yhdistää keskenään.  

Poimittuani aineistosta aiheeseen liittyvät tekstikohdat luokittelin niiden sisällöt ensin 

kontemplaatioon ja toimintaan ja sitten edelleen alaluokkiin Jeanrodin jaottelua apuna käyt-

täen. Kontemplaation luokittelin yleiseen kontemplaatiota käsitteleviin tekstikohtiin, Jumala-

suhteeseen sekä suhteeseen itseen. Sen jälkeen jatkoin luokittelua edelleen kunkin luokan si-

sällä sisältölähtöisesti aineistosta nousevien teemojen mukaan. Toiminnan jaottelin puolestaan 

ensin yleiseen toimintaa koskevaan aineistoon ja erikseen lähimmäiseen ja luomakuntaan liit-

tyvään aineistoon. Sen jälkeen jatkoin edelleen luokittelua sisältölähtöisesti. Kaaviossa 1 on 

esitetty esimerkki luokittelun etenemisestä. 

                                                 
59 Kts. Liite 2. 
60 Tuomi&Sarajärvi 2009, 116. 
61 Jokinen&Juhila&Suominen 2016. 
62 Jeanrond 2010, 25. 



 

16 

 

 

Luokittelun jälkeen analysoin aineistoa diskurssinanalyysin metodein. Diskurssianalyysissä 

ollaan kiinnostuneita siitä, miten toimijat tekevät kielenkäytöllään asioita ymmärrettäväksi. 

Diskurssianalyysi tarkastelee kaikkea kielenkäyttöä tekemisenä. Ihmisten katsotaan aina 

kieltä käyttäessään joko uusintavan tai muuttavan sitä kulttuurin virtaa, jonka tarjoamilla väli-

neillä ilmiötä tehdään ymmärrettäviksi.63  

Eräs yleisesti käytetty tapa analysoida kielenkäyttöä on lähteä liikkeelle sen arvioimi-

sesta, millä sanastolla jotain aihealuetta aineistossa tarkastellaan.64 Tässä tutkimuksessa tar-

kastelen millaista termistöä kirjoittajat käyttävät kontemplaatiosta ja toiminnasta kirjoittaes-

saan ja mihin perinteeseen se liittyy. 

Liitän aineiston kirkon historiassa kontemplaation ja toiminnan suhteesta käytyyn kes-

kusteluun. Tarkastelen sitä, mihin kristilliseen perinteeseen kirjoittajat vetoavat tai ketä he lai-

naavat. Tämä liittyy diskurssianalyysissä tilanteisuuden ja kulttuurisen jatkumon suhteeseen. 

Käytän tutkimuksessani tapaa, jossa analysoitava aineisto kontekstualisoidaan osaksi laajem-

paa kokonaisuutta.65  

Lopuksi kvantifioin vielä aineiston sen suhteen, kuinka paljon kustakin teemasta on 

kirjoitettu eri aikoina ja kuka niistä on kirjoittanut. 

 

 

                                                 
63 Jokinen & Juhila & Suoninen 2016e, 187–188. 
64 Jokinen & Juhila & Suoninen 2016e, 187. 
65 Jokinen & Juhila & Suoninen 2016e, 220. 
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4. Lähemmäs Jumalaa ja lähemmäs itseä 

4.1. Kontemplaatio 

Käsittelen tässä luvussa, miten kontemplaatiota käsitellään yleisesti Hiljaisuuden Ystävät -leh-

dessä ja sen jälkeen seuraavissa luvuissa Jeanrondin mallissa siihen liittyviä suhteita eli suh-

detta Jumalaan ja suhdetta itseen. Kontemplaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä ylei-

sesti sanatonta rukousta tai meditaation osaa että tarkasti määriteltyä omaa rukouksen muoto-

aan. Kontemplaatio on esillä Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä koko sen ilmestymisen ajan. 

Kaikkiaan siihen liittyviä tässä yhteydessä käsiteltäviä tekstikohtia on 19, ja kirjoittajina on 

13 eri henkilöä. Eniten kirjoituksia on vuosien 2003–2008 toiminnanjohtajalta Mikko Peuralta 

sekä Pertti Revolta, joilta molemmilta on kolme eri kirjoitusta.66 Ajallisesti kirjoitukset jakau-

tuivat lähes koko tarkastelujaksolle, mutta eniten kirjoituksia on vuosituhannen vaihteessa. 

Ensimmäinen kirjoitus on vuodelta 1993 ja viimeinen vuodelta 2012.67  

Lehden alkuaikoina kontemplaatiota käsitellään pääasiassa sen harjoittamisesta käsin, 

kun taas myöhemmin esitetään myös erilaisia määritelmiä siitä, mitä kontemplaatio tai sana-

ton rukous on. Kontemplaatiota käsittelevissä kirjoituksissa yksi selkeä suuntaus on ero luteri-

laisen ja katolisen perinteen välillä. Tämä ero tulee selkeimmin esiin ensin 1990-luvulla ja uu-

delleen 2010-luvun kirjoituksissa. Käsittelen aluksi näitä tekstejä.  

Ensimmäisenä kontemplaatiota käsittelee Anja Ghiselli. Hänen retriitin teologiaa kä-

sittelevä kirjoituksensa vuodelta 1993 perustuu vahvasti luterilaiseen perinteeseen. Ghiselli ei 

tee eroa meditaation ja kontemplaation välillä, vaan liittää kontemplaation meditaatioon. Ru-

kouksessa ihminen etsii Jumalaa, ja aito rukous on mietiskelevää ja kuuntelevaa.68 

Tässä on kysymys meditaatiosta: Jumala-ihmeen mietiskelystä ja kontemplaatiosta: Jumalan salaisuu-

den katselusta. Tämän rukouksen sisältönä on oman puheen asemesta kuuleminen ja näkeminen. Sitä 

varten tarvitaan rauhaa ja hiljaisuutta. Tässä hiljaisuudessa ihminen kohtaa Jumalan.69 

Luterilaisuus näkyy Ghisellillä sanan merkityksen korostamisena. Sana voi tässä yhteydessä 

tarkoittaa Ghisellin mukaan Raamatun kirjoitettua sanaa, saarnattua puhuttua sanaa, jossa 

Pyhä Henki vaikuttaa tai itse Kristusta.70  

Meillä ei tässä yhteydessä voi olla mitään erityistä suoraa, Jumalan sanan ohittavaa tai sen ylittävää yh-

teyttä Jumalaan, vaan me elämme ja olemme Jumalan ilmoituksen varassa. Hän taas ilmoittaa itsensä 

meille parhaalla katsomallaan tavalla.71 

                                                 
66 Kts. Liite 2. 
67 Kts. Liite 3. 
68 HY 3/1993, 18. Anja Ghiselli Retriitin teologia käytäntöön. 
69 HY 3/1993, 18. Anja Ghiselli Retriitin teologia käytäntöön. 
70 HY 3/1993, 19. Anja Ghiselli Retriitin teologia käytäntöön. 
71 HY 3/1993, 19. Anja Ghiselli Retriitin teologia käytäntöön. 
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Ghiselli viittaa siihen, että myös keskiajan luostareissa harjoitettu meditaatio oli Raamatun sa-

naan pitäytyvää mietiskelevää hiljaista rukousta. Meditaatio tarkoitti keskiajalla sekä jonkin 

tekstin mietiskelyä että sen syvää kokonaisvaltaista omaksumista eli harjoittamista. Tämä 

sama koskee Ghisellin mukaan myös retriittiä, joka on Jumalan kohtaamisen paikka.72  

Luterilaisen perinteen rinnalla katolinen perinne on vahvasti esillä 1990-luvun 

lehdissä. Katolilaiselta mystiikan tutkijalta William Johnstonilta on kaksi laajaa artikkelia 

vuosien 1996 ja 1997 lehdissä. Ensimmäinen on Johnstonin katolisessa retriittikeskuksessa 

Stella Mariksessa pitämä retriitin johdantopuhe73 ja jälkimmäinen katkelma Johnstonin 

suomeksi käännetystä kirjasta Rakkauden salattu viisaus - Johdatus mystiikan teologiaan.74 

Johnston korostaa, että vaikka uskolla on älyllinen sisältö, ihmisen ymmärrys on aina 

riittämätöntä. Hänen mukaansa hengen työ tapahtuu ihmisen sisimmässä paljon sanojen tasoa 

syvemmällä.75 

Johnston edustaa näkemystä, jonka mukaan kristityn tulisi edetä rukouksessaan ja 

mietiskelyssään vaihe vaiheelta eteenpäin. Hän jakaa rukouksen kolmeen vaiheeseen, joista 

ensimmäinen on sanallinen rukous eli meditaatio, toinen sanaton rukous eli kontemplaatio ja 

kolmas, kaikkein syvin taso on mystinen rukous. Sanallisesta rukouksesta edetään kohti 

hiljaisuutta, ja lopulta voidaan olla ja levätä Jumalan edessä ilman sanoja. Tämä on 

kontemplaatiota.76 

Rukouksen matkan alussa ihmisen usko on tavallisesti puettu sanoiksi ja mielikuviksi. Ihminen voi 

käyttää niin sanottua diskursiivista rukousta, joka perustuu järkeen, ajatteluun ja mielikuvitukseen ja 

jonka yhteydessä voi mietiskellä evankeliumien tapahtumia. Ajan mittaan tapahtuu kuitenkin kasvua ja 

kaikki muuttuu yksinkertaisemmaksi.77 

Lopulta ihminen päätyy Jumalan läsnäolon täyttämään hiljaisuuteen, jota Johnston kutsuu 

vuodatetuksi kontemplaatioksi. Syvään kontemplaatioon ja erityisesti mystiseen rukoukseen 

edenneet ihmiset kokevat usein syvää yksinäisyyttä, jota kutsutaan mystiikan teologiassa 

sielun yöksi. Johnston viittaa tässä yhteydessä Ristin Johanneksen teologiaan. Sielun yössä 

koettu puhdas usko on Ristin Johanneksen mystisen teologian perusta. Hän erottaa toisistaan 

selkeän ja eritellyn tiedon sekä epämääräisen, pimeän ja yleisen tiedon. Jälkimmäinen on 

puhdasta uskoa, joka on kontemplatiivisen rukoilijan tavoite.78  

                                                 
72 HY 3/1993, 16–17. Anja Ghiselli Retriitin teologia käytäntöön. 
73 HY 2/1996. William Johnston johdatus retriittiin. 
74 HY 1/1997. William Johnston Mystical theology. 
75 HY 1/1997, 21. William Johnston Mystical theology. 
76 HY 2/1996, 48–51. William Johnston johdatus retriittiin. 
77 HY 1/1997, 21–22. William Johnston Mystical theology. 
78 HY 2/1996, 52–54. William Johnston johdatus retriittiin; HY 1/1997, 22–24. William Johnston Mystical 

theology. 
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Kuin vastauksena Johnstonin kirjoituksiin vuonna 1998 lehdessä oli Matti Mikkolan 

kirjoitus luterilaisesta meditaatioteologiasta. Luther luopui kontemplaatio-sanan käytöstä ja 

korvasi sen tentatiolla, joka merkitsee koettelemusta. Johnstonin kuvaamassa keskiajan medi-

taatioteologiassa kontemplaatio oli huipentuma, joka tarkoitti Jumalan kokemuksellista si-

säistä näkemistä. Luther katsoi kuitenkin, ettei ihminen voi saavuttaa tätä huipentumaa. Hä-

nelle rukous oli aina keskeneräistä ja keskenjäämistä. Hänen mukaansa tentatiossa kaipaava 

rakkaus saa kristityn yhä uudestaan mietiskelemään ja kaipaamaan jotakin uutta. Toisaalta Ju-

malan rakkaus auttaa kestämään koettelemusta ja luottamaan, että sekin on hyvä. Tentatioon 

liittyykin Lutherilla käsite passio, joka ei tarkoita tässä yhteydessä kärsimystä, vaan Jumalan 

varassa lepäämistä ja Jumalan lahjojen vastaanottamista.79  

Luterilainen ja katolinen näkemys kontemplaatiosta olivat uudelleen esillä 2010-luvun 

alussa. Pekka Yrjänä Hiltunen ja Pauliina Kainulainen lähestyivät aihetta luterilaisesta näkö-

kulmasta. Hiltunen korosti jälleen sanan merkitystä. Hänen mukaansa luterilaisen on helppo 

hyväksyä, että meditaation tekee kristilliseksi se, että ”sydämeen laskeudutaan uskossa Juma-

lan sanaan ja Sanaan”.80 Kainulainen puolestaan korostaa, kuinka luterilaisessa kirkossa kon-

templaatiota ei ymmärretä ”sielun kohoamisena Jumalan luo”, vaan matalalla tapahtuvana Ju-

malan katseluna, jossa Kristus yhdistää ihmisen itseensä. Kainulainen liittää kontemplaation 

juuri tästä näkökulmasta luontohengellisyyteen. Kontemplaatio-sanaan liittyvä viittaus tai-

vaallisen temppelin katseluun voi hänen mukaansa suomalaisessa kontekstissa toteutua esi-

merkiksi hiljentymisenä metsässä tai järven rannalla luomakunnan temppelissä. Kainulainen 

liittää kontemplaation myös ehtoollisen sakramenttiin, jossa kristitty kohtaa Kristuksen.81  

Henri Järvinen sen sijaan lähestyy kontemplaatiosta katolisesta perinteestä käsin pe-

rinteisen rukouksen kolmijaon oratio – meditaatio – kontemplaatio myötä. Sanallisesta ru-

kouksesta siirrytään meditaatioon ja edelleen kontemplaatioon. Tavoitteena on saavuttaa ju-

malallistuminen eli yhdistyminen Jumalaan. Siinä ihmisen ja Jumalan välinen kuilu on kadon-

nut ja ihmisen sielu on yhteydessä Jumalaan.82 

Armo ja rakkaus ovat ihmiselle totta, eikä syntinen luontomme tunge väliin. Kontemplaatio on tuon ti-

lan katselua, kun rukous on saavuttanut sen tilan. Kontemplaatio on itse asiassa rukoilua, jossa ihminen 

ei enää itse rukoile yhtään vaan tavallaan rukousvuoron on ottanut Jumala.83 

                                                 
79 HY 1/1998, 54. Matti Mikkola Luterilaisen meditaation olemus. 
80 HY 3/2011, 33. Pekka Yrjänä Hiltunen kristillisestä meditaatiosta. 
81 HY 3/2012, 4–5 Pauliina Kainulainen kontemplaatiosta ja askeesista. 
82 HY 2/2013, 7. Henri Järvinen rukouksesta. 
83 HY 2/2013, 7. Henri Järvinen rukouksesta. 
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Järvinen lainaa Pyhän Teresan kuvausta kontemplaatiosta. Sen mukaan sielu on puutarha ja 

Jumala virvoittava vesi. Vesi voi tulla puutarhaan eri tavoin: kaivosta, joesta ja lähteestä. Kai-

kista näistä vesi saadaan puutarhaan inhimillisen ponnistelun kautta. Nämä ovat meditaatiota. 

Neljäs tapa, jolla vesi voi tulla puutarhaan, on sade. Sitä ei voi hallita eikä se tarvitse ihmisen 

ponnistelua. Sade tulee ja kastelee puutarhan itse. Se kuvaa kontemplaatiota.84  

Myös maallikkokarmeliitta Hannele Kivinen de Fau edustaa kontemplaation katolista 

perinnettä. Hän määrittelee kontemplaation hengellisen ohjauksen päämääräksi, jossa kristitty 

erottautuu huolista ja keskittää sielunvoimansa Jumalaan kääntyäkseen kohti täysin puhdasta 

ja selkeää tilaa, jossa Jumala hänessä asuu. Tavoite ei ole etsiä ratkaisua ongelmiin, vaan 

etääntyä niistä, jotta löydämme sielumme sisimmästä Jumalan, joka voi antaa kristitylle todel-

lisen rauha ja levon.85 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kirjoituksissa luterilainen ja katolinen 

perinne eivät korostu, vaan kontemplaatio käsitetään yleisesti hiljaisen rukouksen muotona. 

Kalevi Toiviainen viittaa kontemplaatiosta puhuessaan Jumalan jatkuvaan ilmoitukseen. 

Jumala ei ole vain kerran ilmoittanut joitakin asioita, vaan hän tahtoo jatkuvaan yhteyteen 

ihmisen kanssa. Hiljentyminen ja hiljaisuus auttavat kohdistamaan ajatukset Jumalan 

läsnäoloon. Siinä tavoitteena ei ole ensi sijassa kuunnella itseä, vaan päästä hiljaisuuden 

rukoukseen eli syvämietiskelyyn, jota Toiviainen kutsuu kontemplaatioksi.86  

Tässä yhteydessä kontemplaation määritelmiin sisältyy usein ajatus Jumalan läsnä-

olossa olemisesta. Hengellisenä ohjaajana toimiva Wouter Deruwe sanoittaa sen oleskele-

miseksi Jumalan tilassa.87 Pertti Repo puolestaan määrittelee, että kontemplaatio on tietoiseksi 

tulemista Jumalan läheisyydestä ja Jumalan edessä olemista. Kyseessä ei ole suoritus, vaan 

oleminen on tärkeämpää kuin tekeminen.88 

Kontemplaatio on jokaisen mahdollisuus, sillä katselevan rukouksen mahdollisuus on tarkoitettu kai-

kille, ei vain asiaan vihkiytyneille. 

Jokainen kantaa itsessään aavistusta tuonpuoleisuudesta, ikävää Jumalaan. Meissä on sisäinen aavistus 

siitä, että tämä maailma ja tämä elämä ei ole viimeinen sana. Jokin sanoo meissä, että Jumalassa on tur-

vapaikka. 

Kontemplaatio on siis kärsivällistä Jumalan edessä olemista.89 

Toisaalla Repo viittaa kontemplaation kreikankielisen sanaan theoria, joka tarkoittaa katsele-

mista. Ottaessaan kontemplaatio-sanan käyttöön varhaiset kristityt ilmaisivat kaipauksensa 

                                                 
84 HY 2/2013, 7. Henri Järvinen rukouksesta. 
85 HY 1/2011, 22. Hannele Kivinen de Fau Hengellinen ohjaus. 
86 HY 4/2000, 17. Kalevi Toiviainen spiritualiteetista. 
87 HY 3/2003, 21. Mikko Peuran käännös Wouter Deruwen matkakumppanuus-tekstistä. 
88 HY 3/2007, 21. Pertti Repo kontemplaatiosta. 
89 HY 3/2007, 21. Pertti Repo kontemplaatiosta. 
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katsella Jumalaa. Kontemplaatiossa ihminen katselee sitä, mikä on olennaista ja totta elä-

mässä. Sitä ei voi saavuttaa silmillä, vaan kysymys on sisäisestä näkemisestä sanojen tuolle 

puolen.90 

Kontemplaatioon voidaan liittää myös yleisemmin sanatonta rukousta käsittelevät 

kirjoitukset. Rukouksen muuttumisesta sanattomaksi kirjoittavat sekä toiminnanjohtaja Heikki 

Kotila että puheenjohtaja Rauno Heikola. Kotilan mukaan kaipaaminen ja rukous kuuluvat 

yhteen. Vaikka myös anominen kuuluu rukoukseen, se on tie, joka kuljettaa sisäänpäin. 

Kotilan mukaan rukouksen opettajat ovat yhä uudestaan sukupolvesta toiseen kehottaneet 

kohdistamaan rukous ”kohti sisimpää ja kohti sydäntä, sillä sydämesi ovi avautuu Jumalan 

valtakuntaan.”91 Heikola lainaa sekä Søren Kierkegardia että Henri J.M. Nouwenia. 

Kierkegaardin sanoin: ”Aluksi luulin, että rukoileminen on puhumista. Mutta sain oppia, että 

se ei ole edes vaikenemista vaan kuulemista.”92 Nouwenin mukaan puolestaan ”kaiken 

rukouselämän ytimeen kuuluu se, että olemme jouten ja hiljaa Jumalamme läsnäolossa.”93 

Ekman P. C. Tam94, jolta on laaja yhdistyksen hallituksen silloisen puheenjohtajan 

Mikko Peuran kääntämä artikkeli Jumalasta ja hiljaisuudesta, puolestaan liittää 

kontemplaation tilanteisiin, joissa ihminen kokee Jumalan vaikenevan juuri silloin, kun 

hänellä on kärsimystä ja vaikeuksia.95  

Niinä aikoina meidän tulisi hyväksyä kuva Jumalasta, joka kohtaa meidät hiljaisuudessa, Jumalasta, 

joka ei esittäydy Pelastajana, Vapauttajana tai edes Äitinä tai Isänä. On tarpeen löytää uusi tapa olla 

suhteessa Jumalaan – kontemplaation tie Jumalan hiljaisuudessa.96 

Vaikenevan Jumalan ja William Johnstonin esittämää sielun pimeän yön teemaa käsittelen 

tarkemmin Jumala-suhteen käsittelyn yhteydessä. 

Kontemplaation määritelmissä näkyy 1900-luvun kontemplaation demokratisointi, 

jonka mukaan kontemplaatio on mahdollista kaikille. Se nähdään Hiljaisuuden Ystävät -leh-

dessä tavoiteltavana rukouksen muotona, jossa ihminen voi kohdata Jumalan. Sanaton, kon-

templatiivinen rukous esitetään useissa kirjoituksissa osoituksena kristityn hengellisestä kas-

vusta. Tämä liittyy erityisesti katoliseen perinteeseen. Hiljaisuuden liikkeen ekumeeninen 

henki näkyy siinä, että erilaiset traditiot ja tulkinnat kontemplaatiosta ovat lehdessä rinnak-

kain ilman, että niitä arvotettaisiin suhteessa toisiinsa. Ulkomaisista kirjoittajista ei useinkaan 

                                                 
90 HY 3/2009, 12. Pertti Repo meditatiivisesta Raamatun lukemisesta. 
91 HY 2/2002, 4. Heikki Kotila Toiminnanjohtajalta. 
92 HY 3/2003, 4. Rauno Heikola Puheenjohtajalta. 
93 HY 2/2003, 4. Rauno Heikola Puheenjohtajalta. 
94 Ekman P, C. Tam oli Ottawan yliopiston spiritualiteetin ja psykoterapian professori ja Christian Contempla-

tive Spirituality instituutin perustaja. 
95 HY 4/2004, 49. Ekman P. C. Tam. Mikko Peuran käännös Jumala ja hiljaisuus 
96 HY 4/2004, 49. Ekman P. C. Tam. Mikko Peuran käännös Jumala ja hiljaisuus 
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edes esitellä, mitä traditiota he edustavat. Kirjottajista Ghiselli, Mikkola ja Kainulainen lähes-

tyvät kontemplaatiota selkeästi luterilaisesta perinteestä käsin ja tulkitsevat sitä sen kautta. 

Useat muut suomalaiskirjoittajat sen sijaan ottavat aineksia myös muista traditioista, erityi-

sesti katolisesta perinteestä. 

Luterilaisen kirkon ja luterilaisuuden suhde hiljaisuuden liikkeen taustalla olevaan 

perinteeseen ei silti ole ollut itsestäänselvyys. Sitä on käsitelty ja siitä on keskusteltu useaan 

otteeseen. Piispainkokouksen vuonna 1986 asettaman työryhmän mietinnössä todetaan, että 

retriitit liittyvät kristilliseen mietiskelyperinteeseen, jolle on ominaista erilaisten hengellisten 

harjoitusten ja hiljaisuuden vaaliminen. Mietiskely ja rukoushiljaisuuden vaaliminen jäivät 

reformaation kirkossa vähälle huomiolle, mutta syynä ei mietinnön mukaan ollut mikään 

periaatteellinen kannanotto. Mietinnössä todetaan kuitenkin luterilaisittain Raamattua 

korostaen, ettei retriitissä saa pyrkiä aktivoimaan Jumalan Sanasta riippumattomia 

ominaisuuksia ja tapoja päästä yhteyteen Jumalan kanssa.97 

Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä hiljaisuuden liikkeen teologiasta käytiin keskustelua 

vuonna 1994, jolloin siinä julkaistiin kooste professori Jouko Martikaisen kriittisestä retriitin 

teologian luennosta. Martikainen määritteli suomalaisen retriittiliikkeen kolmesta puusta ra-

kennetuksi majaksi. Sen mukaan kehys tulee Ignatius Loyolalta, hiljaisuus mystiikan teologi 

Dionysiokselta ja käytäntö omasta kirkosta. Hän vetosi Paavo Rissasen ja Seppo Häyrysen 

kirjoittamaan Elävä hiljaisuus -kirjaan, jossa esitellään sekä Dionysiokseen pohjautuva mys-

tiikan tien kolmen rukouksen malli: sanallinen rukous – mietiskelevä rukous – sanaton rukous 

että Ignatius Loyolan hengelliset harjoitukset. Laajentuessaan jesuiittaveljestön ulkopuolelle 

hengellisissä harjoituksissa on luovuttu niiden alkuperäisestä johdattelevasta ja tahtoa koros-

tavasta luonteesta. Se on puolestaan vahvistanut Martikaisen mukaan dionysiolaista käsitystä 

hiljaisuudesta itsenäisenä ja keskeisenä teologisena suureena. Martikainen kritisoi tätä hiljai-

suuden käsitystä ohuesta raamatullisuudesta. Tilalle Martikainen tarjosi muun muassa Luthe-

rin katekismusmeditaatiota.98  

Silloisen projektisihteerin Paavo Rissasen vastaus oli samassa lehdessä. Siinä hän sa-

noutui jyrkästi irti sellaisesta näkemyksestä, että suomalaisen retriittiliikkeen teologia olisi si-

toutunut jonkun tietyn henkilön opetukseen. Martikaisen kolmen puun vertausta jatkaen hän 

määritteli, että ”suomalainen hiljaisuuden viljely on kuin useammasta puusta yhteen liimattu 

sälesuksi”.99 Rissasen vastauksessa näkyy haluttomuus liittää suomalainen hiljaisuuden liike 

                                                 
97 Häyrynen 2003, 313. 
98 HY 1/1994, IV–VII. Lukupaketti Jouko Martikaisen luennot retriitin teologiasta. 
99 HY 1/1994, IX. Lukupaketti Jouko Martikaisen luennot retriitin teologiasta, Paavo Rissasen vastaus. 
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mihinkään yksittäiseen näkemykseen tai suuntaukseen. Se kunnioittaa siinä mielessä liikkeen 

alkuaikojen useista eri suunnista saatujen vaikutteiden perinnettä. Monien perinteiden vaiku-

tus näkyy Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä kontemplaatio-sanan monissa erilaisissa määritel-

missä ja käyttötavoissa. 

Eri perinteiden rooli hiljaisuuden liikkeessä oli esillä jälleen vuonna 2006, kun Päivi 

Huuhtanen-Somero kirjoitti, että lehden perusteella Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen 

toiminnassa korostuu katolinen spiritualiteetti. Hän korosti, että myös luterilaisilla on rikas 

perinne, josta ammentaa. Samoin lehdestä puuttui hänen mukaansa itäinen spiritualiteetti.100 

Toimitus toivoi keskustelua aiheesta, mutta sellaista ei syntynyt, eivätkä sen enempää 

silloinen puheenjohtaja Rauno Heikola kuin toiminnanjohtaja Mikko Peurakaan vastanneet 

kirjoitukseen. Erilaisten perinteiden välillä oleva mahdollinen jännite näyttää siten ratkaistun 

Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä sallimalla erilaiset käsitykset rinnakkain. 

Tämän taustalla voi olla myös näkemys siitä, että ero luterilaisen ja katolisen perinteen 

välillä ei ole niin suuri kuin helposti ajatellaan. Yksi keskiajan vaikutteista, joka näkyi sekä 

katolisessa kirkossa että uskonpuhdistuksessa, oli 1300-luvulla syntynyt devotio moderna 

(uusi hurskaus). Tähän via modernaan (uusi tie/elämäntapa) kuului yksinkertainen ja Kristus-

keskeinen hengellisyys. Sitä edustanutta Tuomas Kempiläisen Kristuksen seuraamisesta -

kirjaa lukivat niin Martti Luther kuin Avilan Teresakin. Kristuksen seuraaminen ja hänen 

kärsimykseensä eläytyminen yhdisti myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun hengellisiä 

suuntauksia.101 

Katolilaisen William Johnstonin roolia suomalaisessa hiljaisuuden liikkeessä kuvaa se, 

että Heikki Kotila nimeää hänet yhdeksi oman aikamme merkittävimmäksi hengellisen 

elämän opettajaksi. Kotilan mukaan Johnston pyrkii saattamaan mystisen teologian ajan 

tasalle.102 William Johnstonin esiin nostama Ristin Johannes ja Henri Järvisen esittelemä Pyhä 

Teresa eli Avilan Teresa edustavat Espanjan ”kultakauden” mystikoita, jotka ovat vaikuttaneet 

syvästi mystiikan teologiaan. He molemmat kuuluivat karmeliittojen sääntökuntaan. Tätä 

sääntökuntaa edustaa myös ruotsalainen karmeliitta-isä Wilfrid Stinissen, joka on vaikuttanut 

suomalaiseen retriittiliikkeeseen sekä kirjojensa kautta että vetämällä retriittejä Suomessa. 

Stinissen tiivistää kirjassaan kontemplaation tavalla, josta voi nähdä piirteitä useissa 

kontemplaatiota koskevissa määritelmissä: 

Kontemplaatio ei siis ole jotakin mitä ihminen tekee, vaan jotakin mitä Jumala tekee, edellyttäen, että 

ihminen antaa hänen toimia. Meidän tehtävämme on luoda sisimmässämme tilaa, lujittaa itsessämme 

                                                 
100 HY 3/2006, 27–28. Päivi Huuhtanen-Someron puheenvuoro. 
101 Lehmijoki-Gardner 2007, 332. 
102 Kotila 2003, 21. 
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avoimuuden, nöyryyden ja antaumuksen asennetta. Lahja on kuitenkin yksinomaan Jumalan.
103 

4.2. Suhde Jumalaan 

Suhde Jumalaan on Jeanrondin rakkauden teologiassa ensimmäinen kontemplaatioon 

kuuluvista kristityn rakkauden suhteista. Siitä kristinuskossa on pohjimmiltaan kysymys. On 

siksi luonnollista, että tämä aihe on tarkasteltavassa aineistossa kaikkein runsaimmin esillä. 

Siitä on kaikkiaan 36 kirjoitusta 24:ltä eri kirjoittajalta. Kirjoitukset sijoittuvat ajallisesti 

vuodesta 1993 vuoteen 2016. Tähän aiheeseen liittyviä kirjoituksia on runsaasti erityisesti 

2000-luvun lehdissä. Eniten kirjotuksia on jälleen Mikko Peuralta ja Pertti Revolta, joilta 

kummaltakin on neljä kirjoitusta.104 Luterilaisen ja katolisen perinteen ero näkyy myös 

Jumala-suhteen käsittelyssä. Se tulee esiin erityisesti 2010-luvun lehdissä, puhuttaessa uniosta 

ja kontemplaation tavoitteesta. Toinen näkökulma kirjoituksiin on kaksi näennäisesti 

vastakkaista tapaa kokea Jumala-suhde. Ensimmäisessä korostus on Jumalan läsnäolossa, 

toisessa sielun yöksi kutsutussa kokemuksessa Jumalan vaikenemisesta ja poissaolosta.  

Luterilaista käsitystä Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta tarkastelee Antti Raunio 

artikkelissaan luterilaisesta spiritualiteetista. 1200-luvulla kerjäläisveljestöt muotoilivat uuden 

spiritualiteetin muodon, jonka mukaan ihminen voi olla suoraan yhteydessä Jumalaan eikä 

siihen tarvita erilaisia välittäjiä. Tähän näkemykseen myös reformaatio liittyi. Sen mukaan 

ainoa välittäjä on Kristus, mutta hänkään ei ole vain välittäjä, vaan hänessä Jumala tulee 

ihmisen luokse. Uskon välityksellä Kristus yhdistyy sanan kuulijoihin ja sakramenttien 

vastaanottajiin sekä asuu, toimii ja vaikuttaa heissä.105   

Lutherin kontemplaatio-sanan korvaava tentatio eli koetus on hengellisen elämän 

kokemuksellinen ulottuvuus, jonka avulla opitaan tuntemaan, ymmärtämään ja kokemaan 

Jumalan hyvyys. Ihminen ei voi ymmärtää Jumalaa itseään, mutta Kristuksessa ihminen 

näkee Jumalan kaikki hyvät ominaisuudet ja teot. Kristuksen ihmisyyden katselu eli 

kontemplointi paljastaa Jumalan hyvyyden eli hänen hyvän tahtonsa.106  

Inhimillinen koetus ei sinänsä johda tähän, vaan koetuksessa on kontemploitava Kristusta, jotta 

saataisiin iloinen luottamus Jumalan hyvyyteen. Jumalan tuntemiseksi on omaksuttava Kristus omaan 

elämään. Kristusta katseleva ja hänet omaksuva usko ei vain tunne häntä vaan omistaa hänet 

läsnäolevana ja ympäröi hänet kuten sormus siihen upotetun jalokiven.107  

Katolinen perinne Jumala-suhteen hoitamisessa tulee esiin viittauksissa Ignatius Loyolaan ja 

hänen hengellisiin harjoituksiinsa. Tämä aihe on esillä vuoden 2010 molemmin puolin, ja 

                                                 
103 Stinissen 2000, 119. 
104 Kts. Liitteet 2 ja 3. 
105 HY 2/2013, 27. Antti Raunio luterilaisesta spiritualiteetista. 
106 HY 2/2013, 29. Antti Raunio luterilaisesta spiritualiteetista. 
107 HY 2/2013, 29. Antti Raunio luterilaisesta spiritualiteetista. 
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liittyy hengelliseen ohjaukseen. Stella Rauhaniemen mukaan Ignatiuksen hengelliset 

harjoitukset on tarkoitettu rukousta ja ihmisen elämän tarkastelua ja punnitsemista varten. 

Kristuksen elämään perustuvissa harjoituksissa ihminen pohtii, miten hän voisi löytää 

Jumalan tahdon ja parhaiten palvella Jumalaa omassa elämässään. Harjoituksissa opetellaan 

erilaisia rukoustapoja, joilla tähän tavoitteeseen pyritään. 

Mikä siis on tämän harjoitusohjelman tarkoitus? Harjoitukset ovat ihmisen ja Jumalan välinen 

tapahtuma. Niiden on määrä viedä ihminen sellaiseen kohtaan, jossa hän on henkilökohtaisesti 

yhteydessä Jumalan kanssa ja tekee vapaasti oman valintansa.108  

Mikko Peura ja Pertti Repo eivät näe ristiriitaa luterilaisuuden ja ignatiaanisten harjoitusten 

välillä. Peura löytää ignatiaanisen perinteen sanonnasta ”Jumala on kaikessa” (finding God in 

all things) yhtäläisyyksiä luterilaiseen ristin teologiaan. Peura viittaa Jumalan vieraaseen 

työhön, jolla Jumala jatkaa luomistyötään ihmisissä koettelemusten kautta. Se on yhtä totta 

kuin Jumalan rakastava läsnäolo.109 Jumalan vieras työ, opus alienum Dei, on Lutherin termi. 

Sen mukaan Jumalan oikea käsi ohjailee kansojen elämää ja varjelee myös ihmisten elämää. 

Oikea käsi hallitsee ja saa aikaan hyvää, sen sijaan vasen käsi vie umpikujaan, yöhön ja 

kuolemaan. Se on Jumalan vierasta työtä.110   

Pertti Revon mukaan hengelliset harjoitukset sopivat myös luterilaiseen uskonnon 

harjoittamiseen. Hän huomauttaa, että Luther, joka sai koulutuksensa augustinolaisessa 

eremiittitraditiossa, luotti hengelliseen harjoitukseen. Yksin armosta -ajatus ymmärretään 

Revon mukaan väärin, jos sen perusteella hengellisiä harjoituksia pidetään tarpeettomina. 

Hengellisissä harjoituksissa sekä katoliset että evankeliset etsivät Jumalan kokemusta 

Kristuksessa ja yhteistä kilvoituksen ja uskon kokemusta arjen käytännössä.111 

Ignatiaaniset hengelliset harjoitukset liittyvät suomalaisessa hiljaisuuden liikkeessä 

nimenomaan hengelliseen ohjaukseen, joka tuli suomalaiseen luterilaisuuteen 

retriittitoiminnan jalanjäljissä. Hengellisten harjoitusten merkityksestä kertoo se, että Pirkko 

Lehtiön mukaan hengellisestä ohjauksesta ei voida puhua mainitsematta niitä. Harjoitukset 

ovat levinneet jesuiitoilta muihin kirkkokuntiin, ja koulutus niiden käyttöön on yhä enemmän 

ekumeenista. Tämä on merkinnyt Lehtiön mukaan opillisten kysymysten sivuun jäämistä. 

Kysymys on jokaisen ohjattavan henkilökohtaisesta matkasta, jossa hän tarvittaessa peilaa 

oman tunnustuskuntansa oppia.112 Siltä osin hengelliset harjoitukset sopivat hyvin 

hiljaisuuden liikkeen ekumeeniseen asenteeseen. 

                                                 
108 HY 1/2009, 12–13. Stella Rauhaniemi Hengellisistä harjoituksista. 
109 HY 1/2009, 4–5. Mikko Peura Toiminnanjohtajalta. 
110 HY 2/2008, 13. Mikko Peura Hengellisestä elämästä. 
111 HY 2/2006, 14–15. Pertti Repo Hengelliset harjoitukset. 
112 Lehtiö 2005, 218; 2003, 289, 292–293. 
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Luterilaisen ekumeenisen karmeliitan Hannele Kivinen de Faun näkemyksissä 

katolinen perinne näkyy vahvemmin. Hän kehottaa jatkamaan Ignatiuksen tavoittelemasta 

Jumalan tahdon etsimisestä eteenpäin. Jumalaan yhtymistä, Kivinen de Faun sanoin 

kontemplaatiota, tavoitteleva hengellinen ohjaus eroaa hänen mukaansa Ignatius Loyolan 

tavasta ymmärtää sama asia. Ignatius tavoittelee ihmisen vapautumista kaikesta maallisesta 

haluamisesta, jotta hänen on mahdollista tulla tuntemaan Jumalan konkreettinen tahto 

elämässään. Kivinen de Faun mukaan kontemplaatioon tähtäävässä hengellisessä ohjauksessa 

Jumalan tahdon löytämistäkin tärkeämpää on hänen kohtaamisensa.113  

Hengellisen ohjauksen tarkoituksena on Kivinen de Faun mukaan vapauttaa ihmiset 

vääristä luuloista ja moralisoivasta asenteesta. Se ei kohdistu ensisijaisesti toimintaan, vaan 

Jumalan kohtaamiseen. Kristityn tulee etsiä Jumalaa rukouksen välityksellä koko elämänsä 

ajan. Rukouksen kautta hän kohoaa ja hänet kohotetaan Rakkauteen. Yhtyminen Jumalan 

rakkauteen askeesin ja rukouksen avulla saa kristityn myös elämään oikein. Siksi Kivinen de 

Fau varoittaa pysähtymästä Jumalan tahdon löytämiseen. ”Älä anna periksi ennen kuin 

saavutat Hänet itsensä, sillä yksin Jumala on tärkeä.”114   

Kivinen de Faun esittämä tavoite Jumalaan yhtymisestä eli uniosta on keskeinen 

mystiikan teologian ajatus. Pekka Yrjänä Hiltunen ja Matti Mikkola käsittelevät tätä aihetta 

luterilaisesta näkökulmasta. Hiltunen korostaa, että Luther ei pitänyt mahdollisena ihmisen 

yhtymistä Jumalaan mietiskelyn avulla. 

Luther ei lupaa mietiskelijälle päätetilaksi nopeasti saavutettavaa auvoista Jumalaan yhtymisen tilaa, 

vaan ehdottaa, että olemme loppuun asti vajavaisuutemme ja radikaalin langenneisuutemme vankeja, ja 

siksi ainaisessa tentissä Jumalamme edessä. Vasta perillepäässeet voivat nauttia rikkumattomasta yhtey-

destä, uniosta, Jumalan kanssa.115 

Mikkolan mukaan myös Lutherin meditaatioteologiassa ajatus uniosta on silti keskeinen. Sen 

mukaan ihminen muuttuu vähitellen sellaiseksi, mitä hän sydämessään mietiskelee. 

Kristuksen läsnäolo meditoitavassa sanassa vaikuttaa koko olemukseen. Muutos ei merkitse pinnallista 

tiedon lisääntymistä tai hetkellisiä tunne-elämyksiä. Meditoijan sisin muuttuu ja sitä kautta myös 

ulkoinen käyttäytyminen voi muuttua.116 

Mikkola edustaa tässä suomalaista Luther-tutkimusta. Siinä Lutherin unio-käsitys nähdään 

erilaisena kuin keskiajan mystiikassa, joka piti välitöntä Jumala-yhteyttä pitkän hengellisen 

harjaantumisen tuloksena. Lutherille se oli hengellisen kehityksen lähtökohta. Hänen 

mukaansa kristityn kasvu oli mahdollista vain, jos sen taustalla oli henkilökohtainen Jumala-

                                                 
113 HY 1/2011, 21. Hannele Kivinen de Fau Hengellinen ohjaus. 
114 HY 1/2011, 21–22 Hannele Kivinen de Fau Hengellinen ohjaus. 
115 HY 3/2011, 34. Pekka Yrjänä Hiltunen kristillisestä meditaatiosta. 
116 HY 1/1998, 55. Matti Mikkola Luterilaisen meditaation olemus 
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yhteys.117 

Viimeaikaisessa keskustelussa kristillisen mystiikan luonteesta unio-sanan sijaan on 

ehdotettu käytettäväksi läsnäolo-sanaa. Tämä erityisesti, jos uniolla tarkoitetaan ihmisen 

ekstaattista Jumalaan yhtymisen kokemusta.118 Muutos näkyy myös tämän tutkimuksen 

aineistossa. Siinä uniosta ja Jumalaan yhtymisestä tässä merkityksessä on neljä mainintaa, 

kun taas Jumalan läsnäolosta on 16 mainintaa. Union ymmärtäminen Jumalan läsnäoloksi 

näkyy esimerkiksi Petri Karttusen pääkirjoituksessa. Hän kuvaa siinä rukousta kuulolla 

olemiseksi, jossa ihminen on yhteydessä Jumalaan.  

Rukous on myös Jumalan läsnäoloa ja hallintaa meissä. Se on syvältä sisimmästä nousevaa iloa, rauhaa 

ja lepoa. Mystiikan teologia puhuu kontemplaatiosta ja uniosta, yhteydestä Jumalan kanssa.119  

Jumalan läsnäolon ja poissaolon kokemuksen paradoksi on yksi hiljaisuuden liikkeen 

peruskysymyksiä. Mikko Peura käsittelee tätä tematiikkaa useissa kirjoituksissaan. Hänen 

mukaansa Jumala tulee läsnä olevaksi ja koettavaksi tyhjyydessä aktivoituvan 

tiedostamattoman mielen sisällön tunnistumisen avulla. Tiedostamaton kykenee sellaisiin 

kytkentöihin, jotka tietoisuudesta käsin ovat ristiriitaisia tai suorastaan mahdottomia.120  

Peura näkee läsnäolon korostuksessa kielteisiä merkityksiä. Hänen mukaansa nykyiset 

Jumalan läsnäoloa korostavat kristilliset suuntaukset saattavat olla heijastumaa 

maallistumiskehityksestä. Taustalla voi olla pelko yksin olosta ilman Jumalaa. Läsnäolon 

korostuksesta seuraa Peuran mukaan, että Jumala rajataan kovin pieneksi. Hänen läsnäolonsa 

perustuu vain koettavissa olevalle todellisuuden tasolle, aisteille ja sisäisen maailman 

tapahtumille. Odottavat tai Jumalaan pettyneet kyselyn tunnot kuihtuvat tai katoavat eikä 

Jumalan läsnäoloa nähdä omassa elämässä.121 Peura varoittaa liittämästä Jumalan kaipuuta 

vain rukouksessa koettuihin hyviin tuntemuksiin. 

Voin tuntea rukouselämässäni lohduttomuuteni ja riittämättömyyteni, ja säilyttää silti kaipuuni 

Jumalaan. Joskus autiuden kokemus saa etsimään psykologista apua. Oleellisin ero on kuitenkin siinä, 

että hengellisessä autiudessa tunnemme syvimmiltään olevamme Jumalan rakkautta vailla. Via 

negativaa kutsutaan myös pimeäksi poluksi. Kristilliset mystikot sanovat, että pimeyden kokemus voi 

olla siunaus valepuvussa. Jumalan vaikenemista tai hengellisen pimeyden jaksoa ei pidä tulkita Jumalan 

poissaoloksi.122  

Aihetta käsitellään laajasti Mikko Peuran kääntämässä Ekman P. C. Tamin kirjoituksessa 

Jumala ja hiljaisuus. Sen mukaan Jumalan hiljaisuus liittyy kristityn kasvuun. Jumala johtaa 

kypsän kristityn tilaan, jossa hänet koetaan hiljaisuutena. Hengellinen autius on seurausta 

                                                 
117 Lehmijoki-Gardner 2007,336–337. 
118 Kourie 2015, 5. 
119 HY 2/2013, 9. Petri Karttunen pääkirjoitus. 
120 HY 2/2009, 18. Mikko Peura Kuvasta. 
121 HY 3/2007, 5. Mikko Peura Toiminnanjohtajalta. 
122 HY 2/2008, 13. Mikko Peura Hengellisestä elämästä. 
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Jumalan uudesta tavasta olla suhteessa ihmiseen ja luonnollinen reaktio Jumalan 

vaikenemiseen. Se on kuitenkin myös hengellisen elämän kypsymisen paikka, kun 

avaudumme ja olemme halulla Jumalan kanssa hänen mystisessä hiljaisuudessaan.123  

Tähän kasvuun liittyy irtautuminen kaikenlaisista Jumalaan kohdistuvista odotuksista, 

koskivat ne sitten sitä, millainen Jumala on tai sitä miten me odotamme hänen olevan meihin 

yhteydessä. Kokemus Jumalan vaikenemisesta ei ole sen vähemmän tosi ja siunauksellinen 

kuin kokemus Jumalan karismaattisesta kosketuksesta tai upeasta meditatiivisesta 

kokemuksesta. Mikään aistimus ei sovi Jumalan läsnäolon mittariksi. Jumala on kanssamme 

tunsimme me sen tai emme. Kokemus Jumalan vaikenemisesta puhdistaa uskoa.124  

Puhdas usko Jumalaan merkitsee luottamista Jumalaan hänen jumaluudessaan – ei ripustautumista 

minkäänlaiseen kuvaan. Puhdas usko edellyttää ensiksikin irtautumista Jumalaa koskevista 

ennakkokäsityksistä ja aineellisesta huolenpidosta ja toiseksi aavistusta Salaisuuden ihmeestä. Jumala ei 

puhuttele meitä aineellisin käsittein.125   

Tam viittaa mystiikan teologiassa käytettyyn termiin via negativa tai pimeä polku. Sitä 

kulkiessaan ei voi olla varma, mitä Jumala todella on tai luottaa Jumalaa koskeviin 

määritelmiin. Puhutaan tietämättömyyden pilvestä, jossa Jumala on kaikkien opinkäsitysten ja 

teologisten formulointien ja kirkkoinstituutioiden ja kirkkokuntien tuolla puolen. Tamin 

mukaan halu pysytellä tietämättömyyden pilvessä ja rohkeus luopua uskonnollisesta 

varmuudesta ovat merkkejä terveestä hengellisestä kasvusta.126  

Pertti Repo liittää kontemplaation tyhjyyden kokemukseen esitellessään meditatiivista 

Raamatun lukemista. Hän toteaa, että Jumalaa ei voi oppia tuntemaan pelkästään 

ajattelemalla, vaan turvatumalla häneen ja rakastamalla häntä. Syvemmälle hiljaisuuteen ja 

Jumalan kohtaamiseen voi päästä kontemplaation avulla. Kontemplaatiossa ihminen saa 

katsella sitä, mikä on todella olennaista ja totta elämässä. Sitä voi harjoitella ja siihen voi 

valmentautua, mutta katselu pysyy lahjana, sitä ei voi itse tehdä. Kontemplaatio ei ole ihmisen 

määrättävissä.127  

Kontemploija tietää, että hänen täytyy jättää kaikki tutut käsityksensä Jumalasta ja Jumalan 

tuntemisesta ja astua tyhjyyteen ja pimeyteen: se on puhdas luottamuksen ele. Tarvitaan tyhjyyttä ja 

pimeyttä löytääkseen uudelleen Jumalan läsnäolon tunnon.128  

Yllä olevat kirjoitukset pimeydestä ja tyhjyydestä liittyvät Jouko Martikaisen esille nostamaan 

Pseudo-Dionysiokseen. 500-luvulla elänyt Pseudo-Dionysios oli apofaattisen teologian 

keskeinen vaikuttaja. Apofaattisen teologian mukaan Jumala on pohjimmiltaan muuta kuin 

                                                 
123 HY 1/2005, 16. Ekman P. C. Tam, Mikko Peuran käännös Jumala ja hiljaisuus. 
124 HY 1/2005, 16. Ekman P. C. Tam. Mikko Peuran käännös Jumala ja hiljaisuus. 
125 HY 1/2005, 16–17. Ekman P. C. Tam. Mikko Peuran käännös Jumala ja hiljaisuus. 
126 HY 1/2005, 17. Ekman P. C. Tam. Mikko Peuran käännös Jumala ja hiljaisuus. 
127 HY 3/2009, 11–12. Pertti Repo Meditatiivinen. Raamatun lukeminen. 
128 HY 3/2009, 12. Pertti Repo Meditatiivinen. Raamatun lukeminen. 
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häntä koskevat ilmaukset. Pseudo-Dionysios perusti apofaattisen teologian Mooseksen ja 

Jumalan kohtaamiseen Siinain vuorella pilviverhon suojassa. Pseudo-Dionysioksen mukaan 

Mooses heittäytyi mystisen tietämättömyyden tosi pimeyteen, joka oli sokaisevan kirkkauden 

aiheuttamaa pimeyden tunnetta.129 Pseudo-Dionysioksen innoittamana 1300-luvun 

englantilainen tuntematon ajattelija kirjoitti kirjan Tietämättömyyden pilvi, joka opastaa 

sisäiseen hiljaiseen rukoukseen.130 Myös Ristin Johanneksen opetus, jonka mukaan sielu 

joutuu sitä pimeämpään yöhön, mitä lähempänä se on Jumalaa, perustuu Pseudo-

Dionysiokseen.131  

Ruotsalainen uskonnonpsykologian professori Owe Wikström kuvaa kirjassaan 

Häikäisevä pimeys pimeyden ja tyhjyyden kokemusta. Hän viittaa vanhaan hengelliseen 

perinteeseen, jonka mukaan ”on olemassa tyhjyys, joka on täynnä läsnäoloa, hiljaisuus, joka 

on täynnä ääntä ja pimeys, joka on ääriään myöten täynnä valoa”. Wikström liittää sen 

kristityn hengelliseen kypsymiseen. Jumala vie ihmisen, joka elää rukouksessa ja 

antaumuksessa, ennemmin tai myöhemmin tähän pimeyteen. Pimeydessä tavalliset aistit eivät 

toimi eikä ihminen voi rakentaa sitä älynsä, tekojensa tai tunteidensa varaan, vaan se on yksin 

Jumalan teko.132 

Useissa kirjoituksissa korostetaan puolestaan Jumalan jatkuvaa yhteyttä ihmiseen. 

Wilfrid Stinissenin jumalakäsitystä tutkinut Tapio Koivu toteaa, että Stinissen ei käsittele, 

miten ihminen voisi ”löytää” Jumalan tai ”tulla” tämän luo, sillä hänen mukaansa ihminen on 

jo Jumalan luona tai Jumalassa. Kyse on ennemminkin siitä, miten ihminen huomaa olevansa 

ja elävänsä Jumalassa, Jumalan luona ja Jumalan jatkuvassa vaikutuspiirissä.133  

Henri J. M. Nouwenin mukaan Jumala ikävöi sitä, että hän pääsee sisäiseen 

suhteeseen ihmisen kanssa ja että ihminen rakastaa puolestaan häntä. Nouwen kuvaa suhdetta 

Jumalan kanssa astumiseksi sisälle, likisuhteeseen Jumalan kanssa. Ihminen voi luottaa 

siihen, että hän saa osakseen vain rakkautta ja yhä enemmän rakkautta.134 Pertti Repo viittaa 

kontemplaatio-sanan loppuosan sukulaisuuteen temppeli-sanan kanssa. Sitä on käytetty 

selittämään, kuinka Jumala lahjoittaa kontemplaatiossa itsensä ihmiselle, jotta ihmisestä tulisi 

Jumalan temppeli, Jumalan täyttämä.135 

Kristinuskoon kuuluu ihmisen kokemus Jumalasta, ei vain hänestä tietäminen ja 

                                                 
129 Lehmijoki-Gardner 2007, 136–137. 
130 Rissanen 1983, 5, 13. 
131 Häyrynen&Kotila 2003, 40–41. 
132 Wikström 1995, 157 
133 HY 3/1996, 10–11. Tapio Koivu Wilfrid Stinissenin jumalakäsitys. 
134 HY 4/2000, 23. Henri J. M. Nouwenin kirjasta Uskon ja viisauden sanoja. 
135 HY 3/2009, 12. Pertti Repo Meditatiivinen. Raamatun lukeminen. 
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häneen uskominen. Pekka-Yrjänä Hiltunen korostaa, että Jumala-suhteeseen kuuluvat 

suhdeakselin molemmat päät. Ihminen kokee yhteyden Jumalaan ja vastaa saamaansa 

kutsuun. Uskon kohde eivät ole oppilauselmat, vaan kristityllä on suhde persoonaan, 

Kristukseen, joka on Jumala ja tie. Tuota suhdetta voidaan kuvata lauseilla, mutta ne eivät voi 

koskaan korvata sitä.136 Persoonallista suhdetta ihmisen ja Jumalan välillä kuvaa myös Henri 

Järvinen. Hän vertaa sitä ihmisten väliseen suhteeseen, jossa ihmiset ovat vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. Kristillisen rukouksen kohde on yhteys Jumalaan, joka on rakkaus. Tämä 

kohde on persoona, sinä. Ja samalla tavoin ihminen on Jumalalle persoona.137   

Yhteyttä Jumalaan etsitään myös kääntymällä sisäänpäin. Pekka Yrjänä Hiltunen 

kirjoittaa, että ihminen tarvitsee Jumalan sanan, Jeesuksen ja uskon. Niiden avulla sielusta 

tulee Jumalan asumus. Meditaatiossa ihminen etsii yhteyttä sekä itseensä että sisimmässään 

häntä puhuttelevaan Jumalaan.138 Heikki Kotila liittyy tähän näkemykseen kirjoittaessaan, että 

rukous on tie, joka kuljettaa sisäänpäin. Rukouksessa sydämen ovi avautuu Jumalan 

valtakuntaan.139  

Jumala-suhteen kuvaamiseen käytettävät sanat saavat eri kirjoittajilla eri merkityksiä. 

Kontemplaation lisäksi myös läsnäolo on tällainen termi. Kun Petri Karttunen kuvaa sillä 

Jumala-yhteyttä, Mikko Peura varoittaa läsnäolon korostuksen kutistavan Jumalan koettavissa 

olevalle todellisuuden tasolle.  

Jouko Martikaisen hiljaisuuden liikkeen rakennuspuiksi nimeämät Ignatius Loyola ja 

Dionysios liittyvät Jumala-suhteeseen.140 Ignatius Loyolan hengelliset harjoitukset liittyvät 

tiiviisti Hiljaisuuden Ystävät -yhdistykseen, sillä se kouluttaa Suomessa ignatiaanisia ohjaajia. 

Ignatiaanisten ohjaajien motivaatio liittyi heitä käsitelleen tutkimuksen mukaan siihen, että 

hengellisessä ohjauksessa on kyse työskentelystä jumalasuhteen kanssa.141 Pseudo-Dionysios 

on vaikuttanut voimakkaasti mystiikan teologiaan, joten on luonnollista, että hänen 

perinteensä näkyy myös suomalaisessa retriittiliikkeessä. Martikainen on siten oikeassa siinä, 

että Pseudo-Dionysios ja Ignatus Loyola ovat vaikuttaneet suomalaiseen retriittiliikkeeseen, 

mutta heidän nostamisensa muiden yläpuolelle antaa turhan kapean kuvan suomalaisen 

retriittiliikkeen taustoista. 

                                                 
136 HY 2/2001, 12. Pekka Yrjänä Hiltunen Rukouksen teologiasta. 
137 HY 2/2013, 7. Henri Järvinen rukouksesta. 
138 HY 3/2011, 33. Pekka Yrjänä Hiltunen kristillisestä meditaatiosta. 
139 HY 2/2002, 4. Heikki Kotila Toiminnanjohtajalta. 
140 HY 1/1994, V. Lukupaketti Jouko Martikaisen luennot retriitin teologiasta. 
141 Rajamäki 2014. 
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4.3. Suhde itseen 

Suhde itseen on toinen kontemplaatioon liittyvistä suhteista Jeanrondin rakkauden suhteiden 

jaottelussa. Suhteesta itseen löytyy kirjoituksia koko tarkasteluajalta, vaikka se ei olekaan 

esillä kovin paljon. Ensimmäinen kirjoitus on vuodelta 1991 ja viimeinen vuodelta 2016. 

Eniten suhdetta itseen käsitteleviä kirjoituksia on vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. 

Kaikkiaan tätä aihetta käsitteleviä tekstikohtia oli 19 kappalaetta. Eniten eli kolme kirjoitusta 

aiheesta on Heikki Kotilalta.142  

Jumala-suhde ja suhde itseen liittyvät tiiviisti yhteen. Aineistosta on löydettävissä 

kuitenkin kaksi erilaista, osittain vastakkaistakin tapaa siitä, mitä tämä yhteys tarkoittaa 

ihmiselle. Ensimmäisessä on kysymys itsetuntemuksen lisääntymisestä, mikä tarkoittaa itsen 

rehellistä tarkastelua ja omien heikkouksien tunnistamista. Tämän lähtökohdan taustalla voi 

nähdä luterilaisen teologian. Toinen, enemmän mystiikan teologiasta nouseva lähestymistapa 

on aidon, Jumalan tarkoittaman, täydellisen minuuden löytäminen hiljaisuuden avulla. 

Tarkastelen aluksi luterilaista tapaa lähestyä aihetta. 

Jumala-tuntemus ja itsetuntemus kuuluvat Anja Ghisellin mukaan yhteen. Ne ovat 

koko teologian tähtäyspisteitä. Jumalan sana paljastaa ihmisen todellisen luonteen ja saa 

ihmisen kaipaamaan Jumalaa.143 

Jumalan sana on paljastava. Se saa ihmisen näkemään itsensä sellaisena kuin hän todellisuudessa on: 

syntisenä ja armoa tarvitsevana. Jumalan sana hälventää ihmisen itsestään luoman komean harhakuvan 

ja saa hänet turvautumaan Jumalan apuun. Aito itsetuntemus siis alkaa johtamaan ihmistä kaipaamaan 

Jumalaa, mikä puolestaan on ensimmäinen askel Jumalan tuntemiseen.144 

Tähän liittyy Paavo Kettusen kuvaama retriittien käyttö osana sielunhoidon opetusta 1990-

luvun alussa. Hiljaisuudessa ihminen saa tilaa oman itsensä kohtaamiseen. Hän joutuu ja 

pääsee vastatusten omien kipujensa ja kysymyksenasettelujensa kanssa.145 Heikki Kotila 

puolestaan kirjoittaa, kuinka itsetuntemuksen lisääntyminen paljastaa ihmiselle hänen 

elämänsä pimeän puolen. Jumala ei kuitenkaan murskaa ihmistä eikä tee hänestä muuta kuin 

mitä ihminen pohjimmiltaan on. Kotila huomauttaa, että se myös muistuttaa ihmisen luodusta 

kauneudesta, siitä että ihminen on Jumalan kuva.146 

Näissä näkemyksissä itsetuntemuksen kasvu korostuu omien kielteisten puolien 

rehellisenä kohtaamisena. Itsetuntemusta käsitellään kuitenkin myös neutraalimmin. Heikki 

Kotila kuvaa toisessa yhteydessä retriittiä oman minän kuulemisen paikkana.147 

                                                 
142 Kts. Liite 2 ja 3. 
143 HY 3/1993, 19. Anja Ghiselli Retriitin teologia käytäntöön. 
144 HY 3/1993, 19. Anja Ghiselli Retriitin teologia käytäntöön. 
145 HY 2/1991. Paavo Kettunen retriitit osana sielunhoidon opetusta. 
146 HY 4/2002, 3. Heikki Kotila Toiminnanjohtajalta. 
147 HY 3/2001, 3. Heikki Kotila Toiminnanjohtajalta. 



 

32 

 

Se on tilan antamista oman minän kuulemiselle, ja yhtä lailla Jumalan sanan puhutteluun antautumista. 

Nämä kaksi kuuluvat itse asiassa hyvin läheisesti yhteen. Jumalan tunteminen ja oman itse tunteminen 

eivät ole vastakohtia vaan asioita, jotka vahvistavat toisiaan.148 

Retriitinohjaajien neuvottelupäivillä puhuneen skotlantilaisen Ken Lawsonin mukaan ”mitä 

enemmän tunnen itseäni, sitä enemmän tunnen Jumalaa”.149  

Paavo Kettunen käsitteli hiljaisuuden retriittejä ja meditaatiota pastoraali-

psykologisena kysymyksenä Teologisen aikakauskirjan artikkelissaan vuonna 1993. Siinä hän 

totesi, että retriitin hiljaisuudessa tapahtuva oman todellisuuden kuuntelu ja torjuttujen 

asioiden ja tunteiden ottaminen todesta voi olla alku omalle kasvulle. Hiljaisuus voi auttaa 

ihmistä tunnistamaan paremmin omia tunteitaan ja itsessä olevia sekä luovia että tuhoavia 

voimia. Hiljaisuus on monesti välttämätön, jotta ihminen voisi rehellisesti tarkastella omaa 

itseään. Näin hiljaisuus voi toimia merkittävänä itsetuntemuksen välineenä.150 

Samaan tulokseen tuli Arto Mikkola psykologian alaan liittyneessä 

lisensiaattityössään, jossa hän tutki hiljaisuuden retriittejä elvyttävänä ympäristönä. Mikkolan 

mukaan levon ja läsnä olevalle avautumisen kokemukset merkitsevät retriitissä 

mahdollisuutta oman itsen kohtaamiseen ja hoitamiseen. Hiljaisuus antaa tilaa oman itsen ja 

elämän kuulostelemiseen.151 

Hiukan erilaista näkökulmaa itsetuntemukseen tuovat Anthony de Mello ja Thomas 

Merton. Vuoden 1999 ensimmäisessä numerossa on lukupakettina katkelma Anthony de 

Mellon Havahtuminen-kirjasta. De Mello kirjoittaa itsensä löytämisestä itsensä kadottamalla. 

Hänen mukaansa se ei suinkaan tarkoita itsen torjumista ja lihan kuolettamista perinteisessä 

mielessä, sillä kärsimys ja kipu sitovat meidät vain entistä tiukemmin itseemme. Sen sijaan se 

tarkoittaa itsen todellisen luonteen ymmärtämistä.152 

Itsensä kadottaminen on äkillinen oivallus, että on jotakin muuta kuin mitä luuli olevansa. - - - Hereillä 

olo, onnellisuus – kutsukaa sitä miksi tahdotte – on harhaluuloista vapaa tila, jossa näette asiat sellaisina 

kuin ne ovat, ettekä sellaisina kuin itse olette, siinä määrin kuin se on ihmiselle mahdollista. Se on 

harhaluulojen heittämistä pois, se on todellisuuden näkemistä.153 

Henri Järvinen puolestaan lainaa Thomas Mertonia, jolle karkotus paratiisista symbolisoi 

Jumalan ja ihmisen välisen kontemplatiivisen yhteyden rikkoutumista. Sen seurauksena 

ihminen ei enää voi katsella Jumalaa, vaan hänen tuli tulla tietoiseksi omasta itsestään. 

Mertonin tavoitteena oli kohdata Jumala kontemplaatiossa, jossa hän muuttuisi kokonaan ja 

                                                 
148 HY 3/2001, 3. Heikki Kotila Toiminnanjohtajalta. 
149 HY 3/1999, 61. Ken Lawson retriitinohjaajien neuvottelupäivillä. 
150 Kettunen 1993, 413–414. 
151 Mikkola 2004, 80. 
152 HY 1/1999, 19. Lukupaketti Anthony de Mello Havahtuminen. 
153 HY 1/1999, 19. Lukupaketti Anthony de Mello Havahtuminen. 
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voisi elää kaivaten vain Jumalaa.154 

Merton suhtautui vakavasti minään liittyviin ongelmiin. Hän yritti päästä eroon minästään, jotta voisi 

täyttyä ”toiseudella”. Hän uskoi, että ihmisen tulisi lopulta olla yhtä Jumalan kanssa.
 155 

Labrien mukaan Merton uskoi, että kontemplaation avulla ihminen näkisi itsensä kuten 

Jumala näkee hänet. Oppimalla tuntemaan Jumalan, ihminen oppii tuntemaan myös aidon 

minänsä ja aidon suhteensa muuhun luomakuntaan ja yhteiskuntaan. Siten hän voisi päästää 

irti valheellisesta ja vääristyneestä ego-minästään ja oppia tuntemaan todellisen itsensä.156 

Ihmisen aitoa minuutta käsitellään varsin paljon alkuaikojen numeroissa. Sitä 

käsittelevät hyvin monet eri kirjoittajat. Teema tulee esiin erityisesti retriitin ja hiljaisuuden 

vaikutusta ja merkitystä pohdittaessa. Mikko Peura käsittelee itseksi tulemista ja toisenlaista 

minuutta pohtiessaan retriitin vaikutuksia. 

Rohkaiseva kokemus hiljaisuudessa antaa eväitä itseksi tulemiselle – mitä se kullekin sitten 

merkinneekin. Toisena hedelmänä retriitissä on siis aavistus toisenlaisesta minuudesta – millainen minä 

varsinaisesti tai itse asiassa olen?157 

Useat kirjoittajat käsittelevät muutosprosessia, joka ihmisessä tapahtuu hiljaisuuden ja 

rukouksen tuloksena. Jumala tekee silloin työtään ihmisessä, jotta aito ihminen, jollaiseksi 

Jumala on ihmisen tarkoittanut, pääsisi kasvamaan. Prosessi ei välttämättä ole helppo. Siitä 

kertovat ilmaukset, joilla sitä on kuvattu. Kaija Junkkari kirjoittaa Jumala-kuvan ja omakuvan 

hajoamisesta, joka tapahtuu monta kertaa elämän aikana. Hän korostaa kuitenkin, että Jumala 

ei murskaa ihmistä joksikin muuksi kuin mitä tämä syvimmiltään on.158  

Uskon, että aidosti omana itsenäni oleminen on sitä, mitä myös Jumala haluaa minun olevan. Tämän 

takia syvä itsetuntemus on tärkeä osa hengellistä elämää, tämä oman syvimmän minuuden löytäminen. 

Se on tietenkin hyvin pitkä prosessi, itse asiassa koko elämämme kestävä.159 

Junkkarin mukaan Jumalan tahto on, että me kasvamme täyteen ihmisyyteemme. 

Konkreettisen päätöksen siitä, mitä se tarkoittaa itse kunkin elämässä kussakin historiallisessa 

tilanteessa, ihminen joutuu tekemään itse. Se myös johdattaa ihmisen löytämään oman 

kutsumuksensa.160 Mikko Peura kuvaa tätä prosessia Jumalan jatkuvan luomisen 

tapahtumapaikaksi, alasimen ja vasaran välissä olemiseksi. Ihminen ei hengellisessä 

elämässään ole alussa eikä lopussa, vaan työn alla.161 Petri Karttunen puolestaan kirjoittaa 

kuinka ihminen on rukouksessa Jumalan tutkittavana ja puhuteltavana. Se voi merkitä ankaraa 

                                                 
154 HY 3/2016, 29. Henri Järvinen Thomas Mertonista. 
155 HY 3/2016, 29. Henri Järvinen Thomas Mertonista. 
156 Labrie 2006, 477. 
157 HY 2/1991. Mikko Peura retriitin vaikutuksista. 
158 HY 2/1991. Kaija Junkkari hengellisestä ohjauksesta. 
159 HY 2/1991. Kaija Junkkari hengellisestä ohjauksesta. 
160 HY 2/1991. Kaija Junkkari hengellisestä ohjauksesta 
161 HY 2/2008, 14. Mikko Peura Hengellisestä elämästä. 
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painiakin Jumalan kanssa.162  

Voimme rukoilla ja yhtyä yhteiseen rukoukseen ainoastaan omana itsenämme, mitään esittämättä ja 

suorittamatta, avoimina ja rehellisinä. Parhaimmillaan juuri rukouksessa tulemme omaksi itseksemme, 

riisuttuina kaikesta vieraasta, epäaidosta ja turhasta.163 

Myös Wilfrid Stinissen kirjoittaa Jumalan luomistyöstä ihmisessä. Hänen mukaansa Jumala 

odottaa, että ihminen vastaa ”kyllä” Jumalan rakkauteen ja antautuu Jumalan luomisaktiin. 

Sen seurauksena ihminen tulee sellaiseksi kuin Jumala on hänet ajatellut. Ihminen saa täyden 

arvokkuutensa ja hänestä tulee täydellinen ihminen, joka todella elää ja ylistää 

ylitsevuotavalla elämällään Luojaansa. Rakastaessaan tätä todellista itseään, ihminen rakastaa 

Jumalaa.164 

Paavo Rissanen kirjoittaa kahdessa eri yhteydessä minuuden löytämisestä ja 

kosketuksen löytämisestä oman olemassaolon perustaan. Rissasen mukaan hiljaisuuden 

viljely on vastareaktiota nykykulttuurin trendille, jossa ihminen menettää selkeän kuvan 

itsestään ja maailmastaan. Hiljaisuudessa ihminen voi eheytyä ja saada rohkeutta elää 

elämään väistämättä kuuluvien fyysisten ja psyykkisten ristiriitojen kanssa. Niiden keskellä 

hän voi löytää sovituksen Jumalan jatkuvan luomisen ja uuden luomisen vaikutuspiirissä.165  

Itsetuntemuksen lisääntyminen ja oman aidon minuuden löytäminen ovat vanhaa 

kristillistä perinnettä, mutta niissä voi nähdä myös vaikutteita nykyajan uskonnollisuudesta, 

joka korostaa uskon subjektiivista luonnetta. Heelasin ja Woodheadin mukaan sitä luonnehtii 

ennen kaikkea spiritualiteetin merkityksen etsiminen henkilökohtaisen kokemuksen sisäisestä 

maailmasta. Toisaalta modernin spiritualiteetin tavoite tulla ”sellaiseksi kuin todella olen” 

sisältää ajatuksen olla oma auktoriteettinsa ja välttää alistumista korkeammalle 

auktoriteetille.166 Tälle ajatukselle hiljaisuuden liike on vastavoima. Hiljaisuuden liikkeessä 

aito minuus löytyy yhteydessä Jumalaan ja omasta itseriittoisuudesta luopumisesta. 

4.4. Yhteenveto 

Kontemplaatio ja siihen liittyvät suhteet ovat Hiljaisuuden Ystävät -lehden keskeistä sisältöä. 

Kirjoituksissa näkyy se, että hiljaisuuden liike sai alkuvaiheessa vaikutteita monenlaisista eri-

laisista perinteistä. Tyypillistä on, että kirjoituksissa ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

arvoteta erilaisia perinteitä, vaan ne saavat esiintyä rinnakkain. Katolisen perinteen vaikutus 

                                                 
162 HY 2/2013, 9. Petri Karttunen pääkirjoitus. 
163 HY 2/2013, 9. Petri Karttunen pääkirjoitus. 
164 HY 1/1993, 6, 10. Wilfrid Stinissen Jumalan luomistyöstä. 
165 HY 1/1996, 12 ja HY 3/1998, 11. Paavo Rissanen Projektisihteerin palsta 
166 Heelas&Woodhead 2005, 4. 



 

35 

 

näkyy vahvana, mikä on luonnollista, koska läntinen mystiikan teologia rakentuu sille. Kon-

templaatiolle annetaan kuitenkin monenlaisia määritelmiä. Se käsitetään sekä tiettynä tavoit-

teellisena rukouksen muotona että yleisemmin sanattomana rukouksena. 

 Kontemplaatioon liittyvistä teemoista kirjoittavat eniten Mikko Peura ja Pertti Repo. 

He liittävät useissa kirjoituksissa katolisen ja luterilaisen perinteen toisiinsa. Mikko Peuran 

vaikutus näkyy myös hänen kääntämissään kirjoitukissa. Keskeisiä ulkomaisia auktoriteetteja 

suomalaisessa hiljaisuuden liikkeessä ovat olleet Wilfrid Stinissen ja William Johnston. Mo-

lemmat ovat katolilaisia, Stinissen kuuluu lisäksi karmeliittojen sääntökuntaan. Suomalaisten 

tutkijoiden panos näkyy luterilaisen spiritualiteetin teologian tekemisessä. Katolisen ja luteri-

laisen teologian erot tulevat näkyviin erityisesti suhteessa ihmisen rooliin Jumala-suhteen hoi-

tamisessa. Erilaiset näkemykset ovat lehdessä kuitenkin rinnakkain ilman, että niitä arvotettai-

siin mitenkään. Katolisen perinteen korostuminen on silti herättänyt aika ajoin keskustelua 

lehdessä.  

Kontemplaatio käsitetään eri kirjoituksissa hyvin eri tavoin. Termin käytössä näkyy 

kontemplaation 1900-luvulla tapahtunut demokratisaatio. Kontemplaatio ei enää ole vain har-

voille mahdollinen Jumalaan yhtymisen metodi, vaan jokaiselle kristitylle mahdollinen tapa 

olla yhteydessä Jumalan kanssa. Jumalaan yhtymisen tilalla kielenkäytössä on yleistynyt tapa 

puhua Jumalan läsnäolosta. Suhde Jumalaan ja suhde itseen liittyvät kirjoituksissa tiiviisti yh-

teen. Itsetuntemuksen käsittelyssä näkyy luterilaisen ja katolisen perinteen ero. Luterilainen 

perinne korostaa ihmisen syntisyyden paljastumista, kun taas katolisessa perinteessä korostuu 

ihmisen todellinen, Jumalan tarkoittaman minuuden löytyminen. Hiljaisuuden liikkeen suhde 

moderniin spiritualiteettiin on kaksijakoinen. Yhtäältä siitä voi löytää modernille uskonnolli-

suudelle tyypillisen subjektiivisuuden ja henkilökohtaisen kokemuksen korostuksen. Toisaalta 

se asettuu selkeään vastarintaan pitäytyessään Jumalan ehdottomassa auktoriteetissa ja jättäes-

sään ihmisen vastaanottajan rooliin.  

  



 

36 

 

5. Lähimmäistä palvellen ja luomakuntaa varjellen 

5.1. Toiminta 

Käsittelen aluksi toimintaa sekä toiminnan ja kontemplaation suhdetta yleisesti Hiljaisuuden 

Ystävät -lehdessä ja sen jälkeen toimintaa ensin suhteena lähimmäiseen ja sitten suhteena 

luomakuntaan. Toiminta on Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä esillä selkeästi enemmän 2000-

luvun lehdissä ja vielä erityisesti 2010-luvulla. Kaikkiaan 31:stä kontemplaation ja toiminnan 

suhdetta yleisesti käsittelevästä tekstikohdasta vain viisi on julkaistu ennen vuotta 2000, ja 

niistäkin kaksi on vuodelta 1999. Eniten kirjoituksia on toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa 

Rauniolta, jolta on viisi kirjoitusta.167 Kontemplaatioon liittynyttä eroa luterilaisen ja katolisen 

perinteen välillä ei toiminnan kohdalla ole nähtävissä. Kirjoituksissa toimintaa lähestytään 

pääasiassa luterilaisesta perinteestä käsin. 

Toimintaa koskevista kirjoituksista voi erottaa kolme erilaista lähestymistapaa. 

Ensimmäisessä rukouselämä ja toiminta liitetään yhteen velvoitteena toimia maailmassa. 

Toiseksi toimintaa tarkastellaan yksityisen kristityn elämään kuuluvana kilvoitteluna ja osana 

kristillistä elämäntapaa. Kolmas tapa on käsitellä toimintaa uskon eettisenä ulottuvuutena, 

johon kuuluu myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yhteistä näille näkemyksille on, ettei 

hiljaisuuden viljelyn kuulu olla pakoa todellisuudesta tai oman vastuun väistämistä.  

Vanhimmat kirjoitukset ovat vuosilta 1991 ja 1992. Ensimmäinen kirjoitus on Tapani 

Ruokasen Hiljaisuuden ystävien kesäpäivillä pitämästä puheesta. Hän toteaa siinä, että 

hiljaisuus ei kristillisen opetuksen mukaan välttämättä tarkoita syvenevää mielenrauhaa ja 

tasapainoa. Hiljaisuus ei vie pois maailmassa vallitsevista ristiriidoista, vaan auttaa 

kohtaamaan ne ja toimimaan kristityn kutsumuksen edellyttämällä tavalla.168 Vuonna 1992 

Tapani Erämaja esittelee kveekareiden kristillisyyttä. Palaan tähän kirjoitukseen myöhemmin. 

Seuraava kirjoitus on vuodelta 1996, jolloin Tapio Koivu esittelee Wilfrid Stinissenin 

jumalakäsitystä. Stinissen yhdistää rukouksen ja työn. Sen mukaan Jumalan tahto ei toteudu 

maan päällä ilman työtä. Työ ja rukous eivät ole toisilleen vastakohtaisia tai poissulkevia, 

vaan päinvastoin.169 

Ihmisellä on vastuu tekemisistään Jumalalle. Tällöin on välttämätöntä, että työ ja rukous, työ ja Jumalan 

ajatteleminen ovat kiinteässä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Työ ilman rukousta kulkee helposti 

harhaan ja ohi Jumalan tahdon, ja toisaalta rukous ilman työtä ei saa mitään fyysisesti näkyvää aikaan – 

Jumalan tahto ei inkarnoidu, ei tule tähän maailmaan näkyväksi.170 

Useissa kirjoituksissa korostetaan rukouksen ja toiminnan, hiljaisuuden ja maailmassa 

                                                 
167 Liitteet 2 ja 3. 
168 HY 2/1991. Tapani Ruokanen Hiljaisuuden Ystävien kesäpäivässä. 
169 HY 3/1996, 11–12, Tapio Koivu: Wilfrid Stinissenin jumalakäsitys. 
170 HY 3/1996, 11–12, Tapio Koivu: Wilfrid Stinissenin jumalakäsitys. 
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vaikuttamisen kuulumista yhteen. Mikko Peuran mukaan kontemplatiivisen elämän ytimessä 

on Jumalan antaman hyvän etsintä, ei pahan maailman pakeneminen tai karttaminen.171 

Wouter Deruwen mukaan toiminta ja mietiskely kuuluvat yhteen. Ne ovat saman kolikon eri 

puolia.172 Sirkka-Liisa Raunio lainaa Anna-Maija Raittilaa, jonka mukaan hiljaisuuden ystävä 

ei käperry itseensä ja pakene maailman meteliä, vaan hiljaisuuden tulisi pikemminkin 

rohkaista ihmisiä toimimaan erilaisten haasteiden keskellä ja ihmisten hädän 

lieventämiseksi.173 Rauno Heikola puolestaan kuvaa kristityn elämänasennetta sanonnalla käsi 

aurassa – sydän taivaassa; maallisen ja hengellisen elämän tulee elää ja vaikuttaa yhdessä.174 

Kuuliaisuus-teemanumerossa Petri Karttunen kirjoittaa, että kuuliaisuus lähtee 

hiljentymisestä ja kuulolle asettumisesta. Se on evankeliumin ottamista todesta ja 

kuuliaisuutta Kristukselle, jolloin hänen tahtonsa ohjaa elämäämme. Kuuliaisuus on siten 

rakkautta, armahtavaisuutta ja kärsivällisyyttä sekä Kristuksen kirkon ykseyden puolesta 

rukoilemista ja toimimista.175 Samassa lehdessä Ari Ojell esittelee Gregorios Nyssalaisen 

käsitystä kuuliaisuudesta. Gregorioksen mukaan ”uskonnolliseen hyveeseen” kuuluvat sekä 

käytännöllinen että kontemplatiivinen puoli. Täydellisyys toteutuu siinä kuuliaisuudessa, mitä 

osoitetaan Jumalalle lähimmäisten palvelemisessa. Käytännön elämän kuuliaisuus on 

mahdollista kaikille omassa palvelutehtävässä.176 

Henri Järvisen mukaan kontemplaatio ei koskaan ollut suljetuimmissakaan 

sääntökunnissa rukoushetken päätepiste, vaan kontemplaatiota seurasi aina aktio eli toiminta. 

Järvinen kirjoittaa rukouksen neljännestä tasosta. Neljäs taso on se, mitä tapahtuu rukouksen 

jälkeen, kun ihminen on lopettanut rukouksensa tai meditaatiohetken tai kun on aika palata 

kontemplaatiosta takaisin arkiseen tilaan. Meditaation ja kontemplaation ”hedelmät” on 

tarkoitettu käytettäväksi lähimmäisten ja maailman parhaaksi.177 Luterilaisessa 

spiritualiteetissa puhutaan kutsumuksesta. Antti Raunio toteaa, että kutsumuksen 

toteuttaminen on luterilaiseen hengelliseen elämään liittyvä elämäntapa.  

Ihmisten tehtävä on toteuttaa keskenään sitä sovitusta ja armahdusta, jonka he itse ovat saaneet 

osakseen Jumalalta. Jumalasta lähtevän armon ja rakkauden liike jatkaa uskon ja rakkauden 

harjoittamisen kautta eteenpäin kohti toista ihmistä.178 

Ignatius Loyolaan viitataan useassa kirjoituksessa. Hänen hengellisessä ohjauksessa 

                                                 
171 HY 3/2008, 6. Mikko Peura Toiminnanjohtajalta. 
172 HY 3/2003, 21. Mikko Peuran käännös Wouter Deruwen matkakumppanuus-tekstistä. 
173 HY 3/2012, 9. Sirkka-Liisa Raunio pääkirjoitus. 
174 HY 2/2006, 3. Rauno Heikola Puheenjohtajalta 
175 HY 4/2012, 9. Petri Karttunen, pääkirjoitus. 
176 HY 4/2012, 8. Ari Ojell kuuliaisuudesta. 
177 HY 2/2013, 7–8. Henri Järvinen rukouksesta. 
178 HY 2/2013, 27. Antti Raunio luteril. spiritualiteetista. 
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käytettävien harjoitustensa tarkoitus on, että ohjattavat löytäisivät Jumalan tahdon 

elämässään. Loyola halusi ihmisen löytävän kutsumuksensa tässä maailmassa ja 

toiminnassa.179 Meditatiivisen Raamatun lukemisen tuli Loyolan mukaan johtaa siihen, että 

sisäistetty sana on saatava toimintaan. Kaipaus katsella Jumalaa ja valmius kuuluvat yhteen, 

ja nämä yhdessä johtavat vastuullisuuteen Jumalan maailmassa.180 

Hiljaisuuden Ystävät -lehden kirjoitukset osoittavat, että toiminta kristityn 

henkilökohtaisena kilvoitteluna ja kutsumuksena tai kuuliaisuutena nousee syvältä 

kristinuskon historiasta. Aiheen käsittelyssä viitataan yhtä lailla niin varhaisiin kirkkoisiin 

kuin Lutheriin ja Ignatius Loyolaan hengellisine harjoituksineen. Kaikkien mukaan 

kontemplatiivisen elämän, rukouksen ja mietiskelyn tulee johtaa kutsumuksen toteuttamiseen 

ja rakkauden tekoihin. 

Alkuvuosien lehdissä yksinkertainen elämä näyttäytyy vaatimattomuutena ja jopa 

sovinnaisuutena. Tästä on hyvä esimerkki vuonna 1999 lehdessä julkaistu piispa Olavi 

Rimpiläisen esitelmä. Sen mukaan hiljaisuus on laajimmassa merkityksessään Raamatussa 

elämäntyyli ja kokonaisvaltainen tapa elää. Jeesuksen mallin mukainen elämäntapa on myös 

vaikuttamista. Se toteutuu, kun ihminen hoitaa Herran hänelle uskoman tehtävän 

mahdollisimman hyvin.181 

Hiljaisuus voimanlähteenä liittyy elämäntyyliin, josta kaikki turha ja kuluttava on riisuttu pois ja jäljelle 

on jäänyt numeroa tekemätön, huomaamista tavoittelematon, pisteitä keräilemätön Jumalan antaman 

tehtävän hoito, joka saattaa olla ristin kantamistakin.
182 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttusen mukaan suomen kielen sana 

hengellisyys on suppeampi kuin spiritualiteetti-termi, joka viittaa kristillisen elämän 

kokonaisuuteen; sekä henkilökohtaiseen hartauteen ja jumalanpalvelukseen että uskon 

mukaiseen elämäntapaan. Kristityn kutsu on elää toisia varten, ei omakohtaista hengellistä 

edistymistä varten.183 

Toiminta voidaan nähdä myös laajasti uskon eettisenä ulottuvuutena. Eettisten kysy-

mysten käsittely ei aina ole kirkossa helppoa. Panu Pihkala toteaa kirjoituksessaan, että eetti-

siksi luonnehditut asiat on koettu usein kirkossa ongelmallisiksi niiden poliittisuuden vuoksi. 

Kirkon on turvallisempaa pysyä rajatussa hengellisessä karsinassa. Dietrich Bonhoeffer ja 

muut omalla elämällään todistaneet ovat kuitenkin Pihkalan mukaan koetelleet tulessa todeksi 

                                                 
179 HY 1/2011, 21. Hannele Kivinen de Fau Hengellisen ohjauksesta. 
180 HY 3/2009, 12–13. Pertti Repo Meditatiivinen Raamatun lukeminen. 
181 HY 3/1999, 16–18. Olavi Rimpiläisen esitelmä lähetysjuhlassa. 
182 HY 3/1999, 16–18. Olavi Rimpiläisen esitelmä lähetysjuhlassa. 
183 HY 1/2008, 20. Heikki Huttunen, SENin pääsihteeri Hengellisyydestä ja ekumeniasta. 
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sen faktan, että elämä on yksi. Sen vuoksi kristitty, joka seisoo vain yhdellä jalalla maail-

massa, seisoo myös taivaassa vain yhdellä jalalla.184 

 Samaan poliittisuuden ongelmaan viittaa Kalevi Toiviainen spiritualiteettia käsittele-

vässä kirjoituksessaan. Hengellisten harjoitusten yhteydessä puhutaan usein vain yksilöstä, 

mutta tosiasiallisesti niihin kuuluu myös eettinen ulottuvuus. Hän lainaa Anne Marie Aagaar-

dia, joka oli yksi spiritualiteetin ensimmäisiä pohjoismaisia tutkijoita 1970-luvulla. Aagaardin 

mukaan spiritualiteettiin kuuluu kontemplatiivisen antautumisen ohella eettisesti tietoinen toi-

minta.185 

Kärsivään ihmiseen kohdistuva myötätunto on Jumalan työtä, ja ihminen vahingoittaa itseään, jos hän 

tukahduttaa tässä omantunnon äänen. Voisi ehkä sanoa, että se mitä kutsutaan spiritualiteetiksi, on tältä 

kannalta samaa, mikä on ilmaistu sanoilla lex credendi, lex orandi ja lex agendi: tietty oppi edellyttää 

tiettyä hengellistä käytäntöä, jumalanpalveluselämää ja myös tiettyä eetosta.186 

Heikki Huttusen mukaan kristittyjä ei ole kutsuttu hoitamaan vain omaa tai yhteisönsä hengel-

lisyyttä, vaan inkarnoimaan eli tekemään nähtäväksi ja kuultavaksi uskonsa suhteessaan lä-

himmäisiin ja luomakuntaan. Työ oikeudenmukaisemman maailman ja ekologisesti kestävän 

kehityksen puolesta kuuluu siten hengellisyyteen. Taistelu syntiä ja vääryyttä vastaan tarkoit-

taa toimintaa evankeliumin ihanteiden mukaan tässä ja nyt.187  

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Heikki Mäkeläinen, joka toimi myös Hiljaisuuden 

ystävien puheenjohtajana, esittelee lehdessä kirkon juhlavuotta 2000, jonka nimitys oli ”Rie-

muvuosi – Toivon vuosi”. Hän viittaa nimen vanhatestamentilliseen merkitykseen tasauksesta 

ja kaikkien ihmisten samanarvoisuudesta. Siksi riemuvuoden keskeisiä pyrkimyksiä on auttaa 

näkemään lähimmäisten hätää ja tuoda toivoa toivottomille. Hän toteaa, että kun kaikki on sa-

nottu, ei ole vielä tehty paljon. Vaikka joskus sanat ovat tekoja, myös sanattomaksi tekeviä 

tekoja tarvitaan.188  

Sisko Raitiksen kirjoituksessa vuodelta 2003 on nähtävissä kaipaus hiljaisuuden 

liikkeen aktiivisemmasta otteesta.  

Minusta hiljaisuuden viljely on osa kirkon missionaarista, ulospäin suuntautuvaa toimintaa. Omassa 

ajattelussani kirkon yhteiskunnallinen työ ja hiljaisuuden viljely ovat löytäneet yhteyden. Kirkon 

ikivanha perinne ja nykyihmisen ikävä kohtaavat toisensa.
189 

Pauliina Kainulaisen kontemplaation ja askeesin tulkinta edustaa samaa näkemystä. Hänen 

mukaansa teologia viisautena ja varmana tietona liittyvät yhteen. Varmaan tietoon liittyvän 

akateemisen teologian rinnalla hän haluaa korostaa teologiaa viisautena, johon kontemplaatio 

                                                 
184 HY 2/2016, 4. Panu Pihkala luontohengellisyydestä. 
185 HY 4/2000, 19. Kalevi Toiviainen spiritualiteetista. 
186 HY 4/2000, 19. Kalevi Toiviainen spiritualiteetista. 
187 HY 1/2008, 20. Heikki Huttunen, SENin pääsihteeri Hengellisyydestä ja ekumeniasta. 
188 HY 3/1999, 6. Heikki Mäkeläinen Puheenjohtajalta. 
189 HY 3/2003, 15–16. Sisko Raitis Keskustelu liikkeen tulevaisuudesta. 
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ja askeesi liittyvät. Askeesilla hän tarkoittaa yksinkertaista elämää ja kilvoittelua eroon 

kaikesta turhasta, joka rasittaa suhdetta omaan itseen, luontoon ja Jumalaan. Kainulaisen 

mukaan askeesissa puhutaan samasta asiasta kuin luterilaisen teologian uskon ja rakkauden 

yhteenkuulumisen korostuksessa. Askeesi liittyy elämäntapaan ja sitä kautta toimintaan.190  

Kyse on kasvusta niin, että koko elämäntapa voisi heijastaa jumalakeskeistä käsitystä todellisuudesta. 

Tämä koskee kristityn henkilökohtaista elämäntapaa, mutta myös kirkon käytännön ratkaisuja. Askeesi 

voi kanavoitua esimerkiksi kansalaisaktivismiksi vaikkapa lasten tai luomakunnan suojelemiseksi.191 

Kontemplaatio ja askeesi ruokkivat Kainulaisen mukaan toisiaan. Ne ovat omalla tavallaan 

molemmat hiljaisuutta. Hiljaisuus tulee ensin, puhe seuraa. Siten ne tekevät mahdolliseksi 

uskaltautua puhumaan Jumalasta. Ne antavat toisilleen voimaa ja auttavat suunnistamaan 

Kristuksen äänen suuntaisesti.192  

Raitiksen ja Kainulaisen kirjoituksessa voi nähdä samoja painotuksia kuin Matthew T. 

Eggemeierin esittelemässä open eyes -mystiikkaan yhdistetyssä kontemplaatiossa. Eggemeier 

viittaa Sarah Coakleyn ja Simone Weilin käsitykseen kontemplaatiosta rukouksen muotona, 

joka auttaa ihmistä avoimeksi paitsi Jumalaa myös lähimmäistä ja hänen kärsimystään 

kohtaan. Kontemplaatioon käytetty aika on itsessään poliittinen toimi, kun se antaa ihmiselle 

tarvittavaa rohkeutta ja itsekuria toimia aktiivisesti maailman muuttamiseksi.193  

Sirkka-Liisa Raunio huomauttaa pääkirjoituksessaan, että usein kirkollis-kristillisessä 

elämässä istutaan, pohditaan ja puhutaan ja tämän jälkeen ollaan tyytyväisiä, ikään kuin 

kristillisyys olisi vain sanoja ja ajatuksia. Kristinusko toteutuu kuitenkin vasta teoissa.194 

Kontemplaatio ja toiminta on yhdistetty käytännön elämässä useissa yhteisöissä, joissa 

suomalaisen hiljaisuuden liikkeen edustajat ovat vierailleet ja joista he ovat saaneet 

vaikutteita. Niitä on nostettu esimerkeiksi eri kirjoituksissa. Sirkka-Liisa Raunio kertoo 

skotlantilaisesta Iona-yhteisöstä, jossa on yhdistetty jumalanpalveluselämä ja 

oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan tähtäävä toiminta.195 Taizé-yhteisön tavoitteena on Veli 

Brunon mukaan, että vierailijat löytävät rukouksesta ja Raamatun kuuntelusta jotakin 

Kristuksen läsnäolosta elämäänsä. Sen jälkeen heidät lähetetään takaisin omaan kirkkoonsa ja 

seurakuntaansa toiveella, että he löytävät myös tehtävänsä muita varten.196 Piispa Voitto 

Huotari nostaa esiin Roomasta eri puolille maailmaa levinneen SantEgidion yhteisön, jossa 

                                                 
190 HY 3/2012, 4–5. Pauliina Kainulainen kontemplaatiosta ja askeesista. 
191 HY 3/2012, 5. Pauliina Kainulainen kontemplaatiosta ja askeesista. 
192 HY 3/2012, 6. Pauliina Kainulainen kontemplaatiosta ja askeesista. 
193 Eggemeier 2012, 58. 
194 HY 3/2014, 9. Sirkka-Liisa Raunio, pääkirjoitus. 
195 HY 3/2015, 19. Sirkka-Liisa Raunio, Iona-yhteisöstä. 
196 HY 3/2007, 17. Veli Bruno Taizésta. 
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köyhistä huolehtiminen ja hengellinen elämä nivoutuvat toisiinsa.197 

Kaikki nämä yhteisöt perustavat toimintansa vahvaan hengelliseen elämään, mikä 

tekee ne kiinnostaviksi hiljaisuuden liikkeen näkökulmasta. Belden C. Lanen mukaan sekä 

Taizéssä että Iona-yhteisössä kaikki lähtee Jumalan ylistyksestä. Ellei kirkolle ole selvää sen 

ensimmäinen rakkaus, sillä on vain vähän sellaista tarjottavaa, mitä muut eivät voisi tehdä 

paremmin. Molemmissa yhteisöissä maailma nähdään todistuksena Jumalan kunniasta, mikä 

korostaa kutsua myös ekologiseen oikeudenmukaisuuteen.198 SantEgidiossa keskeistä on 

päivittäinen yhteinen rukous, vaikka jäsenet asuvat ja työskentelevät eri tahoilla.199  

Tapani Erämaja esitteli jo vuonna 1992 Ruotsin kveekareiden toimintaa. Kveekareiden 

uskon mukaan sekä luonto että jokainen ihminen kantaa itsesään jotakin Jumalasta. Se näkyy 

muun muassa siten, että kveekarit usein ovat pasifisteja, ympäristöaktiiveja ja mukana 

oikeudenmukaisemman maailmanjärjestyksen luomisessa. Kveekarit ovat kautta aikojen 

vastustaneet epäoikeudenmukaisia ulkonaisia sääntöjä ja auktoriteetteja.200 

Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä esiin tuodut näkemykset toiminnan ja kontemplaation 

kuulumisesta yhteen edustavat nykyteologiaa. Paavo Kettusen mukaan toiminnan pitäminen 

kontemplaatiota vähämerkityksellisempänä nousi platonisesti värittyneestä 

hurskauskäsityksestä, joka näki ruumiillisen välttämättömänä pahana. Tämä ajattelutapa 

muuttui uusimmalla ajalla. Toiminnan ja kontemplaation välisen suhteen 

uudelleenhahmottaminen on merkinnyt uutta kokonaisvaltaista spiritualiteettikäsitystä. 

Kristilliseen uskoon kuuluu sekä konkreettinen toiminta työssä ja erilaisissa 

elämänkysymyksissä (actio) että vaikeneminen ja rukous (kontemplaatio).201 

Heikki Kotilan mukaan yhteiskunnallinen vastuu kuuluu erottamattomasti nykyajan 

vastuullisten kristittyjen näkyyn. He kokevat velvollisuudekseen taistelun köyhiä sortavia ja 

ympäristöä tuhoavia rakenteita vastaan. Tämä koskee myös mystiikan teologiaa. Se ei voi 

sulkea silmiään maailman hädältä. Yhteiskunnallisia kumouksia voi Kotilan mukaan syntyä 

myös mystikkojen työn tuloksena.202  

Eggemeier pitää kristillisen spiritualiteetin ja sosio-poliittisten huolenaiheiden 

uudistunutta suhdetta tämän päivän teologian lupaavana käänteenä. Sitä on kutsuttu erilaisilla 

nimityksillä, joissa yhdistetään mystiikka ja politiikka, kontemplaatio ja profeetallisuus, 

                                                 
197 HY 3/2015, 3. Voitto Huotari lähimmäisestä. 
198 Lane 2011, 54. 
199 Mursell&Beskow 2006, 362. 
200 HY 1/1992, 11. Tapani Erämaja Ruotsin kveekareista. 
201 Kettunen 1993, 419. 
202 Kotila 2003, 22. 
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mystiikka ja vastarinta, mystinen ja profeetallinen tai kuvauksilla olla kontemplatiivinen 

vapautuksessa tai olla kontemplatiivinen oikeudenmukaisuuden taistelussa. Kaikkien niiden 

tavoitteena on tuoda kristillinen spiritualiteetti keskusteluun ajankohtaisten sosiaalisten, 

poliittisten ja taloudellisten kysymysten kanssa.203 

Suomalaisessa hiljaisuuden liikkeessä ei ole otettu kantaa ajankohtaisiin poliittisiin tai 

sosiaalisiin kysymyksiin. Kristityn velvollisuutta toimia oikeudenmukaisuuden tai 

luomakunnan puolesta on käsitelty kyllä varsin runsaasti, mutta yleisellä tasolla, eikä sitä 

nähdä varsinaisena hiljaisuuden liikkeen tehtävänä. Tämä näkyy myös siinä, että toimintaa ei 

mainita missään muodossa Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen tämänhetkisissä tavoitteissa tai 

tehtävässä. Joissakin kirjoituksissa on silti kaipausta aktiivisempaan yhteiskunnalliseen 

toimintaan. 

5.2. Suhde lähimmäiseen 

Suhde lähimmäiseen on ensimmäinen Jeanrondin jaottelun mukainen toimintaan kuuluva 

suhde. Lähimmäinen tai lähimmäisenrakkaus mainitaan kirjoituksissa varsin usein, mutta 

tässä yhteydessä tarkastelen kirjoituksia, joissa lähimmäisenrakkautta tai siihen liittyviä 

teemoja, kuten oikeudenmukaisuus, on käsitelty laajemmin. Näitä kirjoituksia on kaikkiaan 

17, ja ne kaikki ovat 2000-luvulta. Vain kahdelta henkilöltä, eli Rauno Heikolalta ja Sirkka-

Liisa Rauniolta on kaksi kirjoitusta. Teema oli esillä erityisesti vuonna 2015, jolloin yhden 

numeron teemana oli lähimmäinen ja toisen teemana rauha. Toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa 

Raunio perusteli pääkirjoituksessaan lähimmäisen valintaa lehden teemaksi: 

Miksi lehti, joka vaalii hiljaisuutta, rukousta ja hengellistä elämää, puhuu lähimmäisestä? Vastaus on 

hyvin yksinkertainen. Se, mihin uskomme, näkyy aina elämässämme. Joka on löytänyt hiljaisuuden ja 

rukouksen elämäänsä kannattelevaksi todellisuudeksi, haluaa myös elää oikein suhteissaan 

lähimmäiseen, yhteisöön ja luomakuntaan.204 

Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä käsitellään lähimmäisenrakkautta kahdesta eri näkökulmasta. 

Ensimmäinen on hengellisyyden ja lähimmäisenrakkauden yhteys ja toinen 

lähimmäisenrakkaus käytännön toimintana. Käyn aluksi läpi kirjoituksia, joissa hengellisyys 

ja lähimmäisenrakkaus on liitetty yhteen. Hengellisyys nähdään niissä voimanlähteenä, josta 

lähimmäisenrakkaus kumpuaa, ja toisaalta usko toteutuu nimenomaan lähimmäisen 

palvelemisessa. Pekka Yrjänä Hiltusen mukaan kristilliseen mystiikkaan kuuluu se, että 

ihminen on vastuullinen ja tilivelvollinen Jumalan taloudenhoitaja lähimmäisten, 

luomakunnan ja Jumalan edessä.205 

Kristillisen mystiikan seurauksiin eli hedelmiin kuuluu rauhan, ilon ja rakkauden lisääntyminen. Niitä 

                                                 
203 Eggemeier 2012, 43. 
204 HY 3/2015, 7, Sirkka-Liisa Raunio pääkirjoituksessa. 
205 HY 2/2001, 13, Pekka Yrjänä Hiltunen rukouksen teologiasta. 
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seuraa iloinen Jumalan ja ihmisten palveleminen.206 

Lähimmäisenrakkautta käsitellään lehdessä vahvasti luterilaisesta näkökulmasta. Petri 

Karttunen viittaa pääkirjoituksessaan Lutheriin, joka näki hengellisenä kaikki tehtävät, joissa 

ihminen toimii lähimmäistensä parhaaksi. Ihminen toteuttaa kutsumustaan palvellessaan 

Kristusta lähimmäisissään. Kristityn tulisi osallistua ja vaikuttaa sekä rohkaista, lohduttaa ja 

rakentaa ihmisten välistä yhteyttä kaikissa kohtaamisissaan toisten ihmisten kanssa. Kutsumus 

koskee kaikkia eikä ole vain joidenkin erityistehtävä.207 Antti Raunio käsittelee samaa aihetta 

esitellessään luterilaista spiritualiteettia. Luterilaisessa spiritualiteetissa uskon harjoittaminen 

ja lähimmäisenrakkauden harjoittaminen ovat erottamattomia. Lähimmäisenrakkaus perustuu 

Jumalan hyvyyteen. Jumalan katselemisen päämääränä on Jumalan hyvän tahdon tunteminen 

ja siihen luottaminen.208 

Hengellistä elämää harjoitetaan jokapäiväisissä tehtävissä. Tätä arjen kristillisyyttä toteuttaessaan 

kristitty suuntautuu lähimmäisen tarpeisiin ja puutteisiin aivan kuin ne olisivat hänen omiaan ja toimii 

sen mukaisesti.209 

Rauno Heikola nostaa lähimmäisenrakkauden keskeiseksi myös Mikael Agricolan 

edustamassa kristillisyydessä. Vaikka se oli nöyrää, hiljaista ja sisäänpäin kääntynyttä, se ei 

merkinnyt pakenemista ajallisista asioista. Agricola korosti Heikolan mukaan voimakkaasti 

lähimmäisenrakkautta. Siinä usko aidoimmin tulee näkyviin. Kristillisyys oli Agricolan 

mukaan kutsumuskristillisyyttä. Kristitty hoitaa ajalliset tehtävät lähimmäistään palvellen ja 

rakkauden tekoja suorittaen, samalla kun hän elää salattua elämää Jumalassa.210 

Hengellisyys ja lähimmäisenrakkaus yhdistyvät SantEgidion yhteisössä, jota Voitto Huotari 

esittelee. Rukoushetket ovat siellä avustustoiminnan keskeinen tukirakenne. Ne eivät ole 

ylimääräinen lisä, vaan toiminnan perusta ja voimanlähde. Siinä syntyy myös yhteys, joka voi 

kasvaa ystävyydeksi. Huotari liittää köyhän ja heikon ihmisen kohtaamisen ja hengellisen 

uudistuksen yhteen siten, että kohtaaminen tuo uudistumisen.211 

Kutsu toimintaan on nähtävissä Pauliina Kainulaisen kirjoituksessa kontemplaation ja 

askeesin suhteesta. Hän kirjoittaa kolmesta kristilliseen teologiaan kuuluvasta toisiinsa liitty-

västä elementistä. Nämä elementit ovat hengellisyys, etiikka ja oppi. Kainulaisen mukaan ne 

valaisevat toisiaan ja edellyttävät toisiaan tullakseen ymmärrettäviksi kussakin ajassa.212 

Kaipaan sitä, että hiljaisuuden viljelyssä pysähdytään pohtimaan vielä syvemmin myös rukoushiljaisuu-

den suhdetta taisteluun oikeudenmukaisuuden puolesta ja kaikkien kärsivien rinnalla. Kontemplaatio ja 

                                                 
206 HY 2/2001, 13, Pekka Yrjänä Hiltunen rukouksen teologiasta. 
207 HY 2/2012, 9, Petri Karttunen pääkirjoituksessa. 
208 HY 2/2013, 31, Antti Raunio luterilaisesta spiritualiteetista. 
209 HY 2/2013, 27, Antti Raunio luterilaisesta spiritualiteetista. 
210 HY 2/2007, 4, Rauno Heikola Puheenjohtajalta. 
211 HY 3/2015, 3. Voitto Huotari lähimmäisestä. 
212 HY 3/2012, 8. Pauliina Kainulainen kontemplaatiosta ja askeesista. 
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askeesi kuuluvat yhteen, yhdessä ne ovat uskollisia evankeliumien Jeesuksen eetokselle. - - - Millaista 

vastakulttuuria voisivat olla kontemplaatio ja askeesi?213 

Huotarin ja Kainulaisen kirjoituksissa voi nähdä liittymäkohtia postmoderniin 

spiritualiteettiin. Lähimmäisenrakkaus ja siitä nouseva oikeudenmukaisuuden vaatimus on 

postmodernin spiritualiteetin keskeisiä kysymyksiä. Modernista eklesiologiasta väitelleen 

Helen Taylor Boursierin mukaan oikeudenmukaisuuden puolesta taisteleva kirkko harjoittaa 

myös jumalanpalvelusta ja jumalanpalveluselämää toteuttavan kirkon on harjoitettava myös 

sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ne yhdistävä uusi ja vahvempi kirkko uudistuu 

sitoutuessaan oikeudenmukaisuuteen näkyvänä todistuksena Jumalan rakkaudesta. Kirkko ei 

silloin vain saa mahdollisuutta uudistua, vaan myös mahdollisuuden löytää uudelleen kirkon 

alkuperäinen tehtävä missionaarisen Jumalan missionaarisena kirkkona.214 

Rauhantyö ja toiminta oikeudenmukaisuuden puolesta ovat lähimmäisenrakkauden 

konkreettisia ilmenemismuotoja. Rauhantyö oli teemana vuoden 2015 ensimmäisessä 

numerossa. Sirkka-Liisa Raunio kuvaa pääkirjoituksessaan rauhaa suunnaksi, jota kohti tulee 

kulkea pettymyksistä ja kyynisyyden uhkasta huolimatta. Rauhantyö alkaa omasta sisimmästä 

ja laajenee siitä läheisiin, naapureihin, työtovereihin ja kohtaamiimme ihmisiin. Raunion 

mukaan rauhantyöllä voidaan rakentaa siltaa ihmisestä toiseen rajojen, ennakkoluulojen ja 

epäluulojen yli. Kristityt on kutsuttu näiden siltojen rakentajiksi.215 Samassa numerossa 

Juhani Veikkola kirjoittaa kristinuskon rauhansanomasta kutsuna realistiseen ja arkiseen 

työhön rauhan ja luottamuksen rakentamiseksi ihmisten ja ihmisryhmien, rotujen ja 

kansallisuuksien kesken.216  

Esimerkkejä käytännön toiminnasta ovat Iona-yhteisö, EAPPI-liike ja Martin Luther 

King. Sirkka-Liisa Raunio kertoo Iona-yhteisöstä, jossa sekä rukoillaan rauhan puolesta että 

tehdään sen suuntaisia tekoja.217 Kirkkojen maailmanneuvoston ekumeeninen 

kumppanuusohjelma EAPPI Lähi-idässä on toinen esimerkki taistelusta 

oikeudenmukaisuuden puolesta. Juha Hyrsky kirjoittaa siihen liittyen, että kristittyjen tulee 

seistä maailmassa niiden joukossa, jotka ”jakavat Jesajan ajatuksen ’toisenlaisesta paastosta’ 

ja oikeudenmukaisesta maailmasta”.218 

Voitto Huotari nostaa Martin Luther Kingin esikuvaksi taistelussa 

                                                 
213 HY 3/2012, 8. Pauliina Kainulainen kontemplaatiosta ja askeesista. 
214 Taylor Boursier 2015, 97–98. 
215 HY 1/2015, 7, Sirkka-Liisa Raunio pääkirjoituksessa. 
216 HY 1/2015, 29, Juhani Veikkola rauhantyöstä. 
217 HY 3/2015, 19, Sirkka-Liisa Raunio Iona-yhteisöstä. 
218 HY 1/2015, 11, Juha Hyrsky, EAPPI-juttu. 
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oikeudenmukaisuuden puolesta ja lainaa häntä: 219 

Sellainen uskonto on kuolemaisillaan ja odottaa vain omaa hautajaispäiväänsä, joka kantaa huolta 

ihmisen sielusta, mutta ei ole yhtälaisesti huolestunut niistä olosuhteista, jotka tuhoavat sielun, 

tukahduttavat ja rampauttavat sen.220 

Lähimmäisenrakkaus on vahvasti esillä Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä, mutta varsin yleisellä 

tasolla, kuten toiminta yleisestikin. Kaikki esimerkit konkreettisesta työstä 

oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi ovat ulkomailta. Kotimaisia ilmiöitä ei lehdessä 

käsitellä. Esimerkiksi vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden saapuminen ja sen aiheuttamat 

jännitteet sivuutetaan lehdessä kokonaan. Vaikka kirjoituksissa on kaipausta aktiivisempaan 

toimintaan oikeudenmukaisuuden puolesta, käytännössä lähimmäisenrakkaus jää yksityisen 

kristityn henkilökohtaiseksi tehtäväksi ja kilvoitteluksi ilman yhteiskunnallista ulottuvuutta. 

5.3. Suhde luomakuntaan 

Suhde luomakuntaan on toinen toimintaan liittyvistä kristityn suhteista. Luonto ja luomakunta 

ovat kaikista käsiteltävistä aiheista määrällisesti vähiten esillä Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä. 

Sitä koskevia kirjoituksia on vain seitsemän neljässä eri lehdessä, ja ne kaikki ovat 2000-lu-

vulta. Toisaalta aiheen merkitystä korostaa se, että Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä on ollut 

kaksi luontoa käsittelevää teemanumeroa, ensimmäinen vuonna 2011 ja toinen vuonna 2016. 

Molemmissa lehdissä on laajat Panu Pihkalan kirjoittamat artikkelit. Myös kaikki muut luon-

tosuhdetta koskevat kirjoitukset ovat suomalaisten tekemiä. Luonto kuuluu luontevana osana 

suomalaiseen hiljaisuuden viljelyyn. Sillä on toisaalta hengellinen merkitys, joka tulee näky-

viin erityisesti ekoteologiassa, toisaalta jo luomiskertomus antaa ihmiselle tehtäväksi luonnon 

viljelemisen ja varjelemisen. Luonto ja luomakunta näkyvät kirjoituksissa siten sekä hiljaisuu-

den viljelyn teologian pohdinnoissa että kristityn tehtävänä.  

Ensimmäiset kirjoitukset aiheesta ovat vuosilta 2001 ja 2002. Ensimmäisenä 

luomakuntaa käsittelee Pekka Yrjänä Hiltunen, joka liittää suhtautumisen luomakuntaan 

kristilliseen mystiikkaan kuuluvaan sisäisen tilan ja ulkoisen todellisuuden yhteyden 

oivaltamiseen. Ihminen on vastuullinen ja tilivelvollinen luomakunnan edessä samalla tavalla 

kuin Jumalan ja lähimmäisenkin edessä.221 Heikki Kotilan mukaan alkusiunauksen eli 

luomisen muisteleminen liittyy hiljaisuuden liikkeen tehtävään. Se voi tarjota vastauksia 

tämän päivän ihmisen kaipaukseen saada elämäänsä hengellisyyttä, pyhyyttä, jumalallisen 

elämän kosketusta ja siunausta.222 

                                                 
219 HY 3/2015, 5, Voitto Huotari lähimmäisestä. 
220 HY 3/2015, 5, Voitto Huotari lähimmäisestä. 
221 HY 2/2001, 13. Pekka Yrjänä Hiltunen rukouksen teologiasta. 
222 HY 4/2002, 3. Heikki Kotila toiminnanjohtajalta. 
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Luonnon merkitystä suomalaisessa hiljaisuuden viljelyssä kuvaa hyvin Panu Pihkalan 

toteamus, että on hankala kuvitella erityisesti suomalaista meditaatiota ilman minkäänlaista 

yhteyttä metsiin ja järviin.223 Luonto on Pihkalan mukaan keskeisessä osassa siinä 

kokemisessa, joka johdattaa ihmistä ymmärtämään omaa suhdettaan itseään suurempaan. 

Tämä toteutuu muun muassa pyhiinvaelluksella. Se vie ihmiset kosketuksiin 

luonnonilmiöiden kanssa, mikä ei ole enää itsestäänselvyys länsimaiselle kaupunkilaiselle.224 

Myös Sirkka-Liisa Raunio liittää suomalaisten luontosuhteen heidän Jumala-suhteeseensa.  

Meitä ympäröivän luomakunnan olemassaolo, sen kauneus ja hyvyys heijastavat Isää, Poikaa ja Hen-

keä. Jollakin tavalla meidän suomalaisten vahva luontosuhde tuntuu liittyvän myös Jumala-suhtee-

seemme.225 

Tuula Sääksi kirjoittaa luonnon tarjoamasta virkistyksestä ja huolenpidosta, mutta myös 

haasteesta. Jumala on luonut ihmiset elämään luomakuntansa keskellä. Luonto tarjoaa meille 

lepoa ja virkistystä, mutta se antaa meille myös haasteita, sillä meille on uskottu luonnon 

varjeleminen ja viljeleminen. Sääksin mukaan luonto myös opettaa meitä ymmärtämään, 

kuinka paljon Jumalalla on erilaisia tapoja pitää huolta meistä luomistaan ihmisistä.226 

Luonnonsuojelua perustellaan toisaalta luomiskertomuksen viljelyn ja varjelun 

tehtävällä, toisaalta mystiikkaan ja hiljaisuuden viljelyyn kuuluvan sopusoinnun ja rauhan 

tavoittelulla ja ylläpitämisellä. Luonnonsuojelu tulee kuitenkin esiin vasta 2010-luvun 

lehdissä. Ainoa viittaus luomakunnasta huolehtimiseen sitä ennen on vuodelta 2008 Suomen 

Ekumeenisen neuvoston pääsihteerin Heikki Huttusen kirjoituksessa ekumeenisesta 

hengellisyydestä. 

Kristittyjä ei ole kutsuttu hoitamaan vain omaa tai yhteisönsä hengellisyyttä, vaan inkarnoimaan, 

tekemään nähtäväksi ja kuultavaksi Kristus-uskonsa suhteessaan lähimmäisiin ja luomakuntaan. Työ 

oikeudenmukaisemman maailman ja ekologisesti kestävän kehityksen puolesta kuuluu 

hengellisyyteen.227 

Sirkka -Liisa Raunio perustelee omassa pääkirjoituksessaan luonnon vaalimista ihmisen ja 

luonnon välisellä riippuvuussuhteella. Ihminen on syvällä tavalla riippuvainen luonnosta, 

mutta myös luonto tarvitsee ihmisen apua. Tähän tehtävään Luoja ihmistä Raunion mukaan 

kutsuu.228 Pauliina Kainulainen käsittelee samaa teemaa kirjoittaessaan askeesista. 

Yksinkertaisen elämän tavoitteena on päästä eroon kaikesta turhasta, joka rasittaa suhdetta 

luontoon. Askeesissa on kyse kasvusta niin, että koko elämäntapa voisi heijastaa 

jumalakeskeistä käsitystä todellisuudesta. Käytännössä se voi näkyä vaikkapa 

                                                 
223 HY 2/2011, 6. Panu Pihkala luonnosta ja hiljaisuuden viljelystä. 
224 HY 1/2011, 15. Panu Pihkala luontopyhiinvaelluksesta. 
225 HY 2/2011, 6. Sirkka-Liisa Raunio toiminnanjohtajalta. 
226 HY 2/2016, 9. Tuula Sääksi, pääkirjoitus. 
227 HY 1/2008, 20. Heikki Huttunen hengellisyydestä ja ekumeniasta 
228 HY 2/2011, 6. Sirkka-Liisa Raunio toiminnanjohtajalta. 
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kansalaisaktivismina luomakunnan suojelemiseksi.229 

Samaan tapaan kirjoittaa Panu Pihkala käsitellessään luontoa ja hiljaisuuden viljelyä. 

Mietiskelyn ei pidä jäädä yksilöä palvelevien ”vuorikokemusten” tavoitteluksi, vaan sen tar-

koitus on jalostaa yhteistä elämää. Hiljaisuus on lähellä rauhaa ja sopusointua, ja hiljaisuuden 

viljelijän tehtävä on sopusoinnun ylläpitäminen ja etsiminen. Vaikka kaikki on Jumalan työtä, 

myös ihmisen käsillä on tarkoitus. Siksi luonnonsuojelu on kristityn velvollisuus.230 

Luomakunnan sopusoinnun puolesta taistelevalle eettiselle mystikolle luonnonsuojelu ei ole jotain 

päälle liimattua, vaan syvä kristillinen velvollisuus. Kyse on kokonaisvaltaisesta Jumalan tahdon 

etsimisestä, joka merkitsee usein omasta luopumista ja toisten puolesta kärsimistä.231 

Luomakunnan merkityksen on Pihkalan mukaan näyttävä käytännön toiminnassa. Puhe siitä 

on hiljaisuuden retriitissä turhaa, jos retriitissä ei esimerkiksi kierrätetä jätteitä. Hiljaisuuden 

liikkeen suurin merkitys on kokonaisvaltaisessa kristillisen maailmankuvan todeksi 

elämisessä, kasvattamisessa ja siihen kasvussa.232  

Se, että kaikki liittyy Jumalaan ja Jumala kaikkeen ei jätä kuulijaansa ilman seurauksia. Omenapuiden 

ja järvien, ihmisten ja susien Jumala tahtoo hyvää koko luomakunnalleen. Jos ihminen tulee tämän 

rakkauden koskettamaksi, ei tuo rakkaus jää leviämättä.233 

Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 2016, toisessa teemanumerossa Pihkala joutuu toteamaan, 

että valitettavasti luontohengellisyyden kokemukset eivät ole kanavoituneet laajempaan 

ympäristöstä välittämiseen ja sen puolesta toimimiseen. Myönteisiksi esimerkeiksi 

kontemplatiivisen elämän ja luontohengellisyyden sekä ympäristönsuojelun yhdistämisestä 

Pihkala nostaa suomalaisista Anna-Maija Raittilan, Juhani Veikkolan ja Pauliina Kainulaisen 

sekä ulkomaisista Thomas Mertonin, joka painotti ihmisen kokonaisvaltaista yhteyttä 

maailmaan.234 

Nämä henkilöt ovat esimerkkejä siitä, kuinka vaikuttamistyö voi saada voimansa syvästi henkisestä ja 

hengellisestä kokemisesta luonnon maailmassa. - - -Kontemplatiivinen rukouselämä voi olla väkevä 

voimanlähde. Hiljaisuuden viljelyn aikaansaama arjesta irrottautuminen voi opettaa herkkää 

havainnointia ja läsnäoloa, joka auttaa näkemään sekä lähimmäisen että luonnon tarpeet. Nämä 

elämäntavat auttavat löytämään yhteyden maailman luomakunnan kanssa.235 

Pihkalan mukaan syvä luonnon kokeminen on ollut yksi kristillisen kontemplatiivisen 

perinteen vahvuuksista. Sitä ilmaisevat monet psalmit ja erämaaisien tekstit. Yksi esimerkki 

tästä perinteestä on Suomessa viime vuosina suosiota saanut Kiitosakatistos236, joka tunnetaan 

myös nimellä Akatistos luomakunnalle. Pihkala viittaa myös arvostettuun erämaaisien ja 

                                                 
229 HY 3/2012, 5. Pauliina Kainulainen kontemplaatiosta ja askeesista. 
230 HY 2/2011, 9. Panu Pihkala Luonto ja hiljaisuuden viljely. 
231 HY 2/2011, 9. Panu Pihkala Luonto ja hiljaisuuden viljely. 
232 HY 2/2011, 9. Panu Pihkala Luonto ja hiljaisuuden viljely. 
233 HY 2/2011, 9. Panu Pihkala Luonto ja hiljaisuuden viljely. 
234 HY 2/2016, 4, 5. Panu Pihkala luontohengellisyydestä. 
235 HY 2/2016, 5. Panu Pihkala luontohengellisyydestä. 
236 Akatistos on ylistyshymni, joka sisältää ylistystä ja kiitosta Jumalalle luomakunnasta ja koko elämästä. Kii-

tosakatistos s.a.. 
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patristiikan tutkijaan Douglas Christiehin, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä 

kontemplatiivisen teologian ja ekoteologian yhdistämisessä.237 Pihkala tarkoittaa Christien 

hahmottelemaa kontemplatiivista ekologiaa, jossa tämä yhdistää kontemplatiivisen tradition 

laajempaan ekologiseen ajatteluun. Sen mukaan kontemplatiiviset harjoitukset, joita 

kristillisessä perinteessä on harjoitettu, auttavat näkemään tämän maailman todellisesti ja 

syvästi. Se taas on edellytyksenä kestävälle ja kypsälle sitoutumiselle luonnon hyvinvoinnin 

edistämiseen.238 

Panu Pihkala kirjoittaa hiljaisuuden ystävän palvelutehtävästä, joka koskee myös 

luomakuntaa. Hiljaisuuden ystävä voi tehdä ympäristötyötä rukoilemalla, mutta myös 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen on olennaista.239 

Kristillisestä näkökulmasta sekä ympäristötuhojen korjaaminen (restauraatio) että ennaltaehkäisy ovat 

hengellisiä käytänteitä (spiritual practices). Ne ovat osa kristityn yleistä palvelutehtävää, luomakunnan 

diakoniaa.240 

Pihkala liittää suhtautumisen luomakuntaan laskeutumisen ja nousemisen teologiaan. 

Kristinuskolla on kaksi perusvaihtoehtoa suhtautumisessa luomakuntaan: ihanne 

luomakunnan ylle kohoamisesta tai sen keskellä elämisestä. Nämä vaihtoehdot koskevat 

erityisellä tavalla mystiikan ja hiljaisuuden viljelyä. Osa kontemplaation teologiasta etsii 

täydellisyyttä pyrkimyksestä erottautua maisista murheista eli nousemisen teologiasta. 

Toisaalta monet mystikot ovat omista aikalaisistaan poiketen korostaneet luontokappaleiden ja 

koko luomakunnan arvoa. Myös luterilaisuus antaa Pihkalan mukaan perusteet luomakunnan 

arvostamiselle.241 

Uskon, että luterilaisen kontemplaation teologian ytimenä voi olla samanaikainen ikuisuusnäkökulman 

omaaminen ja luomakunnan rakastaminen. Luterilaisen ja erityisesti Lutherin teologian kulmakivenä on 

Jumalan laskeutuminen, eli samalla ihmisen nousemisen vastustaminen.242 

Pihkala viittaa myös amerikkalaiseen luterilaiseen liturgiikan tutkijaan H. Paul Santmireen, 

joka on kartoittanut luonnon ja jumalanpalveluksen yhteyttä.243 Santmire kuuluu Amerikan 

luterilaisen kirkon ekoteologiseen siipeen. Kirkossa oli alkanut jo 1960-luvulla muutos, joka 

liittyi luontosuhteeseen ja jonka tuloksena oli ekoteologian nousu. Kysymys oli teologian 

paradigman muutoksesta, jossa ihmiskeskeinen teologia (theo-anthropocentrism) vaihtui 

kosmologiseen teologiaan (theo-cosmocentrism). Ensimmäisessä keskiössä ovat Jumala ja 

ihmiskunta, jolloin luonnolla on usein vain välineellinen arvo, ja suhtautuminen luontoon 

                                                 
237 HY 2/2016, 4, 5. Panu Pihkala luontohengellisyydestä. 
238 Christie 2013, xi. 
239 HY 2/2016, 6. Panu Pihkala luontohengellisyydestä. 
240 HY 2/2016, 6. Panu Pihkala luontohengellisyydestä. 
241 HY 2/2011, 6, 8–9. Panu Pihkala luonnosta ja hiljaisuuden viljelystä. 
242 HY 2/2011, 9. Panu Pihkala luonnosta ja hiljaisuuden viljelystä. 
243 HY 2/2011, 8–9. Panu Pihkala luonnosta ja hiljaisuuden viljelystä. 
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nousee luomiskertomuksen ”viljellä ja varjella” -kehotuksesta. Jälkimmäisessä teologisen 

reflektion kohteena on Jumala ja koko luomakunta. Sen mukaan Jumala on läsnä koko 

luomakunnassa eikä ihmisellä ole erityisasemaa. Ihmisen suhdetta luontoon kuvaa ihmisen ja 

luonnon yhteydestä nouseva rakkaus ja huolenpito.244  

Hiljaisuuden Ystävät -lehden luontoa koskevissa kirjoituksissa on nähtävissä tämä 

muutos puhetavassa. Vaikka niissä puhutaankin kristityn velvollisuudesta viljellä ja varjella, 

suhde luontoon näyttäytyy tasavertaisena. Pekka Yrjänä Hiltunen kirjoitti vastuusta 

luomakunnalle ja Sirkka-Liisa Raunio riippuvuussuhteesta ihmisten ja luonnon välillä. 

Pihkala edustaa tätä koulukuntaa kirjoittaessaan luomakunnan rakastamisesta ja hiljaisuuden 

ystävän palvelutehtävästä. 

Luontosuhteen käsittely on varsin tuore ilmiö kristillisessä kirkossa. Käytännön 

luonnonsuojelu nousi näkyvästi kirkon asialistalle 1900-luvun lopulla, kun amerikkalainen 

kirjailija Lynn White julkaisi vuonna 1967 kirjoituksen, jossa syytti kristinuskoa ekologisen 

kriisin aiheuttamisesta. Whiten mukaan kirkko oli desakralisoinut luonnon ja tehnyt siitä 

ihmisen manipulaation kohteen. Se herätti keskustelun, jonka seurauksena ihmisen vastuu 

luonnosta oli 1980- ja 1990-luvuilla lukuisien Kirkkojen maailmanneuvoston konferenssien 

pääaiheena.245  

Suomessa Kirkon yhteiskunnallisen työn keskus julkaisi vuonna 1991 kirjan 

Ekologinen elämäntapa, kristillisen kirkon haaste ympäristövastuuseen. Kirja haastoi niin 

kirkkoa kuin yksityistä kristittyäkin muuttamaan elämäntapaansa luonnon pelastamaiseksi.246 

1990-luvulla koettiin kuitenkin maailmanlaajuinen ympäristötietoisuuden lasku, jonka aiheutti 

maailmanpolitiikassa tapahtunut suuri muutos Neuvostoliiton hajottua. Uusi tietoisuuden 

kasvu tapahtui 2000-luvulla ilmastonmuutoksen noustua keskeiseksi globaaliksi 

ympäristöongelmaksi. Tästä seurasi myös ekoteologian uusi nousu.247  

Käsitellessään hiljaisuuden liikkeen ekologisia ulottuvuuksia Pauliina Kainulaisen 

toimittamassa Pyhän kosketus luonnossa -kirjassa Kotila piti hiljaisuuden liikkeen suhdetta 

luontoon yhtenä sen kohtalonkysymyksenä. Hänen mukaansa liikkeen merkittävä haaste 

liittyy siihen, pystyykö se kriittisyyteen vallitsevaa elämänmenoa kohtaan ja voiko se nousta 

ihmisen ja luomakunnan arvoa puolustavaksi vapautusliikkeeksi. Hiljaisuuden viljelyllä ei 

hänen mukaansa ole todellista merkitystä, jos se jää työssä uupuneiden laastaroinniksi.248 

                                                 
244 Santmire 2013, 23–24. 
245 Mursell&Beskow 2006, 358. 
246 Veikkola 1991. 
247 Pihkala 2014, 247. 
248 Kotila 2007, 154 
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Luontosuhde on keskeinen aihe suomalaisessa hiljaisuuden liikkeessä. Luonto on 

suomalaisille tärkeä hiljentymisen paikka. Se on myös luterilaisen teologian tutkimuksen 

rinnalla ainoa aihepiiri, josta Hiljaisuuden ystävät -lehdessä on selkeästi omaa erityistä 

suomalaista teologiaa. Siitä vastaavat Panu Pihkala ja Pauliina Kainulainen, joilta on 

ilmestynyt aiheesta kirjallisuutta ja tutkimuksia.249 Luonnon merkityksestä kertoo se, että 

ystävyys luomakunnan kanssa on yksi vuosien 2016–2020 Hiljaisuuden Ystävät ry:n arvoista. 

Teeman esilläpitoon vaikuttaa myös se, että Panu Pihkalan on kuulunut Hiljaisuuden Ystävät -

lehden toimituskuntaan. Luontosuhteen merkityksellisyydestä huolimatta käytännön toiminta 

luonnon puolesta ei lehden sivuilla tule esiin. 

5.4. Yhteenveto 

Aktiivinen toiminta maailmassa nähdään Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä luonnollisena kristi-

tyn elämään kuuluvana tehtävänä. Se on osa kristityn velvollisuutta. Aihe painottuu vahvasti 

2000-luvun lehtiin. Kaikista yli viidestäkymmenestä toimintaa ja siihen liittyviä suhteita kä-

sittelevistä kirjoituksista vain viisi on julkaistu ennen vuotta 2000. Kirjoittajista suurin osa on 

suomalaisia ja luterilaisuus nousee näissä aiheissa esiin selvästi katolista perinnettä vahvem-

min. Kirjoituksissa on nähtävissä modernin teologian vaikutuksia kontemplaation ja toimin-

nan yhdistämisestä. Hengellisyys ja toiminta nähdään niissä toisiaan ruokkivina ja tukevina 

elementteinä. 

Useat kirjoittajat viittaavat Lutheriin. Lutherille kaikki tehtävät, joissa ihminen toimii 

lähimmäistensä parhaaksi, olivat hengellisiä. Luterilaisessa spiritualiteetissa uskon harjoitta-

minen ja lähimmäisenrakkauden harjoittaminen ovat erottamattomia. Se on lähellä myös post-

modernia spiritualiteetti, jossa lähimmäisenrakkaus ja siitä nouseva oikeudenmukaisuuden 

vaatimus on keskeinen kysymys. Sen mukaan ne yhdistävä kirkko uudistuu sitoutuessaan oi-

keudenmukaisuuteen näkyvänä todistuksena Jumalan rakkaudesta.  

Suhde luontoon on erityisasemassa suomalaisessa hengellisyydessä. Tämä näkyy sekä 

rukouselämässä että teologian harjoittamisessa. Se on kuitenkin vasta 2000-luvun aihe Hiljai-

suuden Ystävät -lehdessä. Vaikka toimintaa pidetään tärkeänä, huomattavaa on, että konkreet-

tiset esimerkit ja mallit käytännön toiminnasta puuttuvat kirjoituksista lähes kokonaan. Käyte-

tyt esimerkit ovat ulkomailta. Voisi sanoa, että hiljaisuuden liikettä leimaa varovaisuus suh-

teessa sellaisiin ajankohtaisiin ja konkreettisiin oikeudenmukaisuutta ja luomakunnan hyvin-

vointia koskeviin kysymyksiin, jotka vaatisivat käytännön toimenpiteitä.  

                                                 
249 Esim. Pauliina Kainulainen Metsän teologia ja Panu Pihkala väitöskirja Joseph Sittler and early ecotheology. 
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6. Johtopäätökset 
Tämän tutkielman yhtenä lähtökohtana on ajatus, että hiljaisuuden liikkeen itseymmärryksellä 

kontemplaation ja toiminnan suhteesta on merkitystä siihen, millainen vaikutus liikkeellä on 

luterilaisen kirkon tapaan toteuttaa tehtäväänsä tässä maailmassa. Voiko se tuoda kirkon elä-

mään jotakin sellaista, millä on merkitystä tämän päivän maailmassa ja mikä on merkityksel-

listä tämän päivän ihmiselle? Hiljaisuuden liike edustaa omalla tavallaan modernia uskonnol-

lisuutta, jossa henkilökohtaisella kokemuksella ja hyvän elämän etsimisellä on keskeinen 

merkitys. Samalla se on kuitenkin vastaliike itsekeskeistä ja oman edun tavoittelua korostavaa 

elämänasennetta kohtaan. Hiljaisuuden liikkeessä näkyvät niin postmoderni uskonnollisuus 

kuin vuosisatoja vanha kristillisen mystiikan perinne. 

Suomalaisen hiljaisuuden liikkeen yksi keskeinen periaate on ollut avoimuus erilaisille 

ekumeenisille perinteille. Tämä lähtökohta siirtyi myös Hiljaisuuden ystävät ry:lle, kun se pe-

rustettiin edistämään luterilaista hiljaisuuden viljelyä. Hiljaisuuden Ystävät -lehden sivuilla 

tämä periaate näkyy erilaisten perinteiden samanarvoisena esiintymisenä. Erityisen vahvaa on 

katolinen perinne, mikä on ymmärrettävää, sillä läntinen mystiikka nousee katoliselta perus-

talta. Vahva katolinen vaikutus on herättänyt Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä myös kritiikkiä. 

Katolisen perinteen vaikutus on vahvin kontemplaatioon liittyvissä teemoissa, suhteessa Ju-

malaan ja suhteessa itseen. Toiminta ja suhde lähimmäiseen ja luomakuntaan perustuvat leh-

dessä sen sijaan vahvemmin luterilaiselle teologialle. Katolisen ja luterilaisen perinteen rin-

nakkain olon taustalla on myös näkemys siitä, että katolisessa perinteessä on paljon sellaista, 

millä on yhtymäkohtia myös luterilaiseen teologiaan.  

Projektisihteerin/toiminnanjohtajan ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaiku-

tus lehden sisältöön on vaihdellut heidän aktiivisuudestaan riippuen. Eniten tutkielman tee-

moihin liittyviä kirjoituksia on puheenjohtaja Rauno Heikolalta sekä toiminnanjohtaja Mikko 

Peuralta ja Sirkka-Liisa Rauniolta. Heikolan ja Peuran kirjoituksista suurin osa koskee kon-

templaatiota ja siihen liittyviä suhteita, kun taas Sirkka-Liisa Raunion kaikki kirjoitukset kos-

kevat toimintaa ja siihen liittyviä suhteita. Tässä on nähtävissä lehden painopisteen siirtymi-

nen 2010-luvulla toimintaan liittyviin teemoihin. Ilmiön taustalla voi olla sekä henkilövaih-

dokset että yleiset kirkollisen kentän painopisteen muutokset erityisesti suhteessa luontoon. 

Tarkempi tutkimus yhdistyksen hallituksen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien vaikutuk-

sesta Hiljaisuuden Ystävät ry:n painopisteisiin ja linjauksiin yleisesti olisi yksi jatkotutkimuk-

sen aihe. 
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Kontemplaatio käsitetään Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä eri tavoin joko erityisenä ta-

voitteellisena rukouksen muotona tai yleisesti sanattomana rukouksena. Sen määritelmissä nä-

kyy 1900-luvun kontemplaation demokratisointi, jonka mukaan kontemplaatio on mahdollista 

kaikille. Sanaton, kontemplatiivinen rukous esitetään useissa kirjoituksissa osoituksena kristi-

tyn hengellisestä kasvusta. Tämä liittyy vahvasti katoliseen perinteeseen. Ero luterilaisuuden 

ja katolisuuden välillä tulee esiin erityisesti suhtautumisessa unioon eli Jumalaan yhtymiseen, 

joka katolisessa perinteessä on ollut kontemplaation tavoite. Luterilaisuudessa lähdetään siitä, 

että se on ihmiselle mahdotonta. Nykyteologiassa unio-sanan tilalle on usein otettu Jumalan 

läsnäolo, joka sopii yhtä hyvin niin luterilaiseen kuin katoliseenkin puheenparteen. Toinen Ju-

mala-suhdetta koskeva jako liittyy kokemukseen Jumalan läsnäolosta. Yhtäällä korostetaan 

Jumalan jatkuvaa läsnäoloa, toisaalta mystiikan perinteeseen kuuluu sielun yöksi kutsuttu ko-

kemus Jumalan vaikenemisesta ja poissaolosta. Jumalan läsnäolon ja poissaolon kokemuksen 

paradoksi on yksi hiljaisuuden liikkeen peruskysymyksiä, joka on vahvasti esillä myös Hiljai-

suuden ystävät -lehdessä. Pimeyden kokemuksen ajatellaan perinteisesti liittyvän kristityn 

hengelliseen kypsymiseen ja johtavan yhä syvempään tietoisuuteen Jumalasta. 

Suhde Jumalaan ja suhde itseen liittyvät yhteen. Mitä lähempänä ihminen on Jumalaa, 

sitä todellisempana hän näkee myös itsensä. Aineistosta löytyy kaksi erilaista, osittain vastak-

kaistakin käsitystä siitä, mitä tämä yhteys tarkoittaa ihmiselle. Ensimmäisen luterilaisesta pe-

rinteestä nousevan näkemyksen mukaan itsetuntemuksen lisääntyminen tarkoittaa itsen rehel-

listä tarkastelua ja omien heikkouksien tunnistamista. Jumalan sana paljastaa ihmisen todelli-

sen luonteen ja saa ihmisen kaipaamaan Jumalaa. Toinen, enemmän mystiikan teologiasta 

nouseva lähestymistapa tarkoittaa aidon, Jumalan tarkoittaman, täydellisen minuuden löytä-

mistä hiljaisuuden avulla. Useat kirjoittajat käsittelevät muutosprosessia, joka ihmisessä ta-

pahtuu hiljaisuuden ja rukouksen tuloksena. Jumala tekee silloin työtään ihmisessä, jotta aito 

ihminen, jollaiseksi Jumala on ihmisen tarkoittanut, pääsisi kasvamaan.  

Toiminta ja rukouselämä liitetään Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä tiiviisti yhteen. 

Hiljaisuuden viljelyn ei kuulu olla pakoa todellisuudesta tai oman vastuun väistämistä. 

Toimintaa tarkastellaan yhtäältä yksityisen kristityn elämään kuuluvana kilvoitteluna ja osana 

kristillistä elämäntapaa ja toisaalta uskon eettisenä ulottuvuutena, johon kuuluu myös 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kontemplatiivisen elämän, rukouksen ja mietiskelyn tulee 

johtaa kutsumuksen toteuttamiseen ja rakkauden tekoihin. Tässä ei näy eroa katolisen ja 

luterilaisen perinteen välillä, vaan se voidaan johtaa yhtä hyvin Lutherilta kuin Ignatius 

Loyolalta tai kirkkoisiltäkin. Suomalainen hiljaisuuden liike liittyy tässä, joskin varsin 

varovaisesti, modernin spiritualiteetin nykysuuntaukseen, jossa kristillinen spiritualiteetti 
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halutaan tuoda keskusteluun ajankohtaisten sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten 

kysymysten kanssa. 

Lähimmäisenrakkautta koskevat kirjoitukset nousevat vahvasti luterilaiselta pohjalta. 

Hengellisyyden ja lähimmäisenrakkauden välillä on sen mukaan yhteys. Hengellisyys 

nähdään voimanlähteenä, josta lähimmäisenrakkaus kumpuaa, ja toisaalta usko toteutuu 

nimenomaan lähimmäisen palvelemisessa. Kirjoituksissa on nähtävissä myös vaikutteita 

modernista teologiasta, jossa kirkon sitoutuminen oikeudenmukaisuuteen näkyvänä 

todistuksena Jumalan rakkaudesta nähdään mahdollisuutena uudistua ja löytää uudelleen 

kirkon alkuperäinen tehtävä missionaarisen Jumalan missionaarisena kirkkona. Kirjoituksissa 

nostetaan esikuviksi useita yhteisöjä, joissa rukous ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on 

liitetty yhteen. Suomalaista hiljaisuuden liikettä on kuitenkin leimannut varovaisuus, eikä se 

ole halunnut nousta barrikadeille. Kristityn vastuun on ennemmin nähty toteutuvan hiljaisessa 

ja nöyrässä palvelemisessa ja kutsumuksen toteuttamisessa. Joissakin kirjoituksissa on silti 

kaipausta aktiivisempaan yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Suomalaiselle hengellisyydelle luontosuhteella on erityinen merkitys. Tämä näkyy 

sekä rukouselämässä että teologiassa. Aiheen läheisyys näkyy Hiljaisuuden Ystävät -lehdessä 

siinä, että kaikki luontosuhdetta käsittelevät kirjoitukset ovat suomalaisten tekemiä.  

Ekoteologia on tuonut luontosuhteeseen uuden näkökulman. Ajatus ihmisen asemasta 

luomakunnan hallitsijana on väistynyt. Sen sijalla on näkemys, että Jumala on läsnä koko 

luomakunnassa eikä ihmisellä ole erityisasemaa. Kosmologinen teologia on näin korvannut 

ihmiskeskeisen teologian, jossa luonnolla on usein vain välineellinen arvo. Ihmisen suhdetta 

luontoon kuvaa ihmisen ja luonnon yhteydestä nouseva rakkaus ja huolenpito. Hiljaisuuden 

Ystävät -lehden luontoa koskevissa kirjoituksissa tämä muutos on nähtävissä puhetavassa. 

Vaikka niissä puhutaankin kristityn velvollisuudesta viljellä ja varjella, suhde luontoon 

näyttäytyy tasavertaisena.  

Hiljaisuuden Ystävät -lehden tavassa käsitellä kontemplaatiota ja toimintaa näkyy hil-

jaisuuden liikkeen kehitys ja vakiintuminen vuosikymmenten aikana. Alkuaikojen lehdissä 

painotus on sen esittelyssä, mitä hiljaisuuden viljely on ja millaisesta perinteestä ja teologiasta 

se nousee. Lehdissä lainataan paljon ulkomaisten kirjoittajien tekstejä. Toiminta tulee mukaan 

vasta 2000-luvulla. Samalla hiljaisuuden liike on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kirkollisena 

liikkeenä. Lehden painosmäärän lasku ja hiljaisuuden liikkeen kannatuksen lasku työntekijöi-

den parissa vuosituhannen vaihteesta viime vuosiin tultaessa antaa kuitenkin viitteitä siitä, että 

liike ei ole pystynyt vastaamaan yhteiskunnassa ja kirkossa tapahtuneisiin muutoksiin. Tässä 
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tutkielmassa tätä muutosta ei ole tarkasteltu tarkemmin. Perusteellisemmalle tutkimukselle 

hiljaisuuden liikkeen kehityksestä olisi siten tarvetta.  

Avoimuus erilaisille perinteille ja tulkinnoille on ollut suomalaisen hiljaisuuden liik-

keen yksi erityispiirre. Se on epäilemättä ollut myös yksi liikkeen vahvuus ja rikkaus. Se on 

tuonut liikkeen piiriin eri taustasta tulevia ihmisiä. Hiljaisuuden liikkeellä ei ole omaa erillistä 

teologiaa, vaan se liittyy erilaisiin teologisiin perinteisiin. Tässä voi piillä kuitenkin myös 

heikkous, joka näkyy eräänlaisena linjattomuutena. Hiljaisuuden viljely ja retiriittitoiminta on 

usein jäänyt yksityisen kristityn hengellisen elämän elvyttämiseksi tai uupuneen työntekijän 

henkiseksi virkistykseksi. Tästä kannetaan huolta myös lehden sivuilla. Huolimatta siitä, että 

toiminta oikeudenmukaisuuden ja luomakunnan puolesta nähdään vahvasti myös hiljaisuutta 

viljelevän kristityn elämäntapaan kuuluvaksi asiaksi, se ei ole muuttunut liikkeen sisällä näky-

viksi teoiksi. Maailmalta on useita esimerkkejä yhteisöistä ja liikkeistä, joissa rukouselämä ja 

toiminta kuuluvat tiiviisti yhteen. Monet niistä, kuten Taizé, Iona ja SaintEgidio, ovat toimi-

neet innoituksena myös suomalaiselle hiljaisuuden liikkeelle. Jostain syystä niihin liittyvä toi-

minta ei ole kuitenkaan juurtunut suomalaiseen hiljaisuuden liikkeeseen.  

Kontemplaation ja toiminnan yhdistäminen on yksi modernin teologian suuntauksia. 

Vahva luontosuhde on yksi suomalaisen hiljaisuuden liikkeen erityispiirteitä. Luontosuhde ja 

siitä nouseva käytännön luonnonsuojelu voisi siten olla suomalaiselle hiljaisuuden liikkeelle 

luonteva teema. Siitä löytyy jo nyt myös omaa suomalaista teologiaa. Hiljaisuuden liikkeen 

tulevaisuuden kannalta rohkeampi profiloituminen erityisesti toiminnan kohdalla voisi olla 

hyödyllistä. Se antaisi ihmisille vahvemman kohteen, mihin sitoutua ja minkä puolesta toimia. 

Samalla se voisi olla yksi hiljaisuuden liikkeen vahvistumisen avain ja anti koko kirkolle. 
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Liite I 

 

Hiljaisuuden Ystävät ry:n hallituksen puheenjohtajat ja 
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Hallituksen puheenjohtajat: 
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Liite 2 
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Voitto Huotari     3/15  1 
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Seppo Häyrynen  3/96     1 

William Johnston 2/96, 1/97 2/96, 1/97     4/2 
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