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Kuvitellut taivaalliset todellisuudet
Horrossaarnaaja Helena Konttinen ja enkelit1

Päivi Salmesvuori
    orcid.org/0000-0002-7948-8883

Aina kun menin horrostilaan sinä aikana, niin se tapahtui tällä tavalla: 
˜kkiä remahti kirkkaus, niinkuin auringon paiste arvaamatta sävähtäisi, 
niin että sana voi suussa jäädä kesken. Se oli Vapahtajan kirkkaus, mutta 
hän itse ei ollut näkyvissä, muuta kuin ensimmäisellä kerralla. Kirkkau-
den välähtäessä näkyi samalla kaksi enkeliä, ja siinä silmänräpäyksessä 
minä olin niin kuin toisessa maailmassa. (Sarlin 1978/1916, 42.)

Näin horrossaarnaaja Helena Konttinen (1871�1916) kuvasi koke-
muksiaan saarnaajan uransa alkuajoilta. Horroksissa hänen sielunsa, 
kuten hän itse selitti, siirtyi toiseen tilaan, jossa oli läsnä taivaallisia 
olentoja. Yleensä horrokset tulivat yllättäen, eikä Konttinen suoritta-
nut erityisiä rituaaleja ennen niitä. Kristinuskon piirissä, erityisesti 
läntisen kirkon puolella, horrossaarnaaminen � tai unissasaarnaami-
nen, kuten sitä myös kutsuttiin � perustui raamatulliseen profetian 
käsitteeseen. Se oli armolahja, jonka Jumala saattoi antaa kenelle ha-
lusi sukupuolesta, iästä ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. 
Se koostui itse profetiasta ja sen selityksestä. Se oli tarkoitettu yhtei-
sön rakennukseksi. (1 Kor. 14:4.)

Tavoitteenani on hahmottaa Helena Konttisen kohdalla, millainen 
rooli kuvittelulla oli horrossaarnaamisessa ja miten se välittyi hänen 
yleisöilleen. Kuvittelua on Konttisen tapauksessa mahdoton erottaa 
kokemuksesta. Kokemus rakentuu aiemmasta tiedosta, toimintamal-
leista ja tilanteesta, jossa on kokijan lisäksi läsnä muita ihmisiä.  Sitä 
voi tarkastella myös performanssina, esityksenä. Tuon kokemuksen 
sisällön ja merkityksen sanallistaminen itselle ja muille ihmisille tuo 
näkyviin sen alueen, jonka voi tulkita kuvitteluksi. Mielikuvittelu ja 
kuvittelu ovat tässä tapauksessa synonyymejä (ks. myös Tarkka ja 
Viho lainen tässä teoksessa). Konttisen tapauksessa kuvittelun kohtee-
























































