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Kuvitellut taivaalliset todellisuudet
Horrossaarnaaja Helena Konttinen ja enkelit1

Päivi Salmesvuori
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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-



172

Päivi Salmesvuori

na oli se, mitä muut eivät näe mutta minkä nimenomaan Konttinen 
koki näkevänsä. Kuvittelu ja kokemus olivat jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa keskenään. Niiden eroa voisi kuvata siten, että kuvittelu loi 
tarinaa, kehystä ja tulkintaa kokemukselle. Konttinen koki yhtäältä 
olevansa yhteydessä tuonpuoleisiin tahoihin ja toimijoihin,  toisaalta 
hän oli yhteydessä muihin ihmisiin (ns. yhdessä kuvitteleminen, ks. 
Kouri ja Utriainen & Vesala tässä teoksessa). Hänen profeetan roo-
liinsa kuului tehdä kokemansa julkiseksi. Tämän hän teki rakenta-
malla kokemuksensa tarinoiksi ja jakamalla niitä muille ihmisille. 
Konttisen kuvaukset sisälsivät runsaasti Raamatun tulkintaa ja erityi-
sesti sen ulkopuolista materiaalia. Erityisesti tuo ulkopuolinen aines 
on kiinnostukseni kohteena, kun tutkin hänen ajatuksiaan kuvittelun 
näkökulmasta.

Konttisesta kehittyi kiistatta Suomen kuuluisin horrossaarnaaja. 
Hän syntyi 1871 ja kuoli 45-vuotiaana vuonna 1916. Helena Kontti-
nen, omaa sukua Eronen, oli köyhästä perheestä ja meni naimisiin 
yhtä köyhän Matti Konttisen kanssa. Yhdessä he ponnistelivat pikku-
töissä saadakseen elannon kasvavalle perheelleen. Elämässä oli vas-
toinkäymisiä, ja he joutuivat muuttamaan ja etsimään uutta kotia 
useasti. He asettuivat lopulta Jaakkiman ja Uukuniemen seuduille, 
nykyisen Suomen itärajan tuntumaan. Jaakkima jäi sodan jälkeen 
kokonaan Neuvostoliiton puolelle ja Uukuniemestäkin suurin osa. 
Konttisella ei ollut koulutusta rippikoulun lisäksi; hän oli  8-vuotiaasta 
lähtien ollut palvelijana eri puolilla Jaakkimaa. Hän oli kuitenkin erit-
täin hyvä lukemaan sekä taitava laulamaan virsiä ja hengellisiä laulu-
ja. Hän itse totesi, ettei hänellä ollut kirjoitustaitoa, koska hänen oli 
pienestä pitäen aina pitänyt tehdä töitä. Hän piti kirjoitustyötä ras-
kaana työnä, ei niinkään henkiseltä kuin fyysiseltä kannalta, mikä nä-
kyy toteamuksessa: �Ja kävisi raskaaksikin kaikki itse kirjoittaa, kun 
on työllä vaivattu käsi ja koko ruumiin olento.� (Sarlin 1978/1916, 
514.)

Konttisen kuvaukset hänen horroskokemuksistaan ovat lähde-
aineistoni. Hurmos, horros tai uni, kuten saarnaajan tilaa voi kuva-
ta, vaikutti Konttisen tapauksessa ei-tahdonalaiselta ja ei-rationaa-
liselta tilalta tai olomuodolta. Hän kuvasi, että horroksessa häneltä 
otettiin ymmärrys pois, koska se oli estänyt häntä toimimasta. Niinpä 
ymmärrystä vaiennettiin ja Konttinen legitimoitiin puhumaan hor-
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roksessa Vanhan testamentin profeettojen tapaan (Sarlin 1978/1916, 
53). Horrostilaan menemistä hän kuvasi usein samoin kuin alun 
 sitaatissa: �Aina horrostilaan mennessä kirkkaus ensin välähtää ja 
Varjelusenkelit ilmestyvät luokseni ja jäävät ruumiini ääreen, mutta 
minun sieluni kohotetaan aina ylös �Liiton arkin� eteen.� (Mts. 58.) Li-
säksi hän kertoi, että välillä �horrostilaan meneminen tapahtuu niin 
äkkiarvaamatta, että puhetoverin kanssa keskustellessa voi sanakin 
jäädä kesken. Jos olen silloin istumassa, vaivun pitkälleni sinnepäin, 
mihin satun olemaan kallellaan. Ainoastaan pari kertaa olen muis-
taakseni seisoalta kaatunut.� (Mts. 77.) Horrokset toistuivat Kontti-
sella päivittäin, ja niiden alkamisen tapa vaihteli; hänellä ei ollut yh-
tä tiettyä tapaa vaipua horrokseen (ks. shamaanin transsi: Kouri tässä 
teoksessa). Horrokset saattoivat kestää tunteja tai jopa kolme päivää. 
Kokemukset eivät nousseet tyhjiöstä. Niiden kehyksenä oli eletty elä-
mä sekä se, mitä oli luettu, kuultu ja opittu. Epäilemättä vahvimpana 
vaikuttimena toimi Raamattu.

Konttisen aktiivinen ura alkoi 1905 ja kesti noin 11 vuotta. Tärkein 
häntä koskeva lähde on evankelisluterilaisen pastori Karl Kristfrid 
Sarlinin kokoama elämäkerta Eräs meidän ajan profeetta. Elämänker-
ta ja opetuksia, valoksi ja uskon vahvistukseksi kaidan tien vaeltajille 
muistiin kirjoitettu. Yli 500-sivuinen teos ilmestyi Konttisen kuolin-
vuonna 1916. Se on Sarlinin ja Konttisen yhteistyönä syntynyt elämä-
kerran ja omaelämäkerran välimuoto sisältäen Konttisen omia muis-
teluja sekä pastori Sarlinin pikakirjoituksella muistiin merkitsemiä 
kirjoituksia. Ensimmäisen painoksen esipuheessa Sarlin totesi:

Mielessäni on hyvin merkillinen elämä, siinä määrin ihmeellinen, että 
jotkut uskovaisetkin jäävät sitä oudoksumaan. Kun ajattelen kirkon his-
toriasta henkilöitä, joihin voisin kysymyksessä olevaa karjalaista kan-
sannaista verrata, tulee mieleen viiden, kuuden sadan vuoden takaa 
semmoiset Herran aseet, kuin ruotsalainen Birgitta ja italialainen Savona-
ro la. Myöhemmältä ajalta mainitsen ainoastaan likeisimmän hengen-
heimolaisen � myöskin luonnollisen sukulaisen � Anna Rogelin. (Sarlin 
1978/1916, 9.)

Sarlin liitti Konttisen katolisen kirkon kuuluisien parannusjulistajien 
joukkoon. Ruotsin Birgitta julistettiin pyhimykseksi 1391, ja Savona-
rola puolestaan poltettiin 1498 roviolla harhaopeista syytettynä. Sekä 
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Birgittaa että Savonarolaa on protestanttisella puolella pidetty refor-
maation edelläkävijöinä. (Ks. Salmesvuori 2014b; Herzig 2008.)

Sarlin oli uskonnonlehtori ja evankelisluterilainen pastori. Hän tu-
tustui Konttiseen vuonna 1905 ollessaan pappina Konttisen silloises-
sa kotikunnassa Jaakkimassa. Hän vakuuttui Konttisen  hengellisestä 
erityislaatuisuudesta nopeasti, koska alkoi lähes ensi tapaamisesta 
lähtien kirjoittaa muistiin Konttisen sanoja. Hän totesi:

Kaikki, mitä tässä teoksessa esitetään, on kirjoitettu pikakirjoituksella hä-
nen sanelunsa mukaan noina yhdessäolon hetkinä. Näitä muistiinpanoja 
on karttunut joukon toistatuhatta sivua. � � Minun tehtäväni on ainoas-
taan ollut ahkera kyseleminen ja kirjoittaminen. Valitettavasti on näihin 
Helenan odottamattoman kuoleman vuoksi jäänyt hyvin monta kohtaa, 
joista olisi ollut tarpeellista vielä lisää tiedustella. (Sarlin 1978/1916, 10�
11.)

Dokumentaatiomenetelmänä ennen nauhurin keksintöä pikakirjoi-
tus oli paras tapa saada muistiin jossain tilanteessa lausutut sanat. 
Sarlinin asenne Konttista kohtaan oli kunnioittava ja ihaileva. Hä-
neen sopisi lumoutumisen käsite: hänelle Konttinen näyttäytyi aitona 
profeettana ja henkilönä, jonka välityksellä oli mahdollista saada tie-
toa tuonpuoleisesta.

Uskontotieteilijä Terhi Utriainen ja �loso� Jane Bennett ovat poh-
tineet käsitettä lumo. Sillä viitataan epätavalliseen, yllättävään ja ih-
meelliseksi miellettyyn kohtaamiseen ja suhteeseen. Kuten  Utriainen 
on todennut, sitä voi soveltaa yhtä hyvin uskonnolliseen kuin ei-us-
kon  nolliseen lumoon. (Utriainen 2016, 16�17; 2017a; Bennett 2001, 
4�5.) Sarlinin kohdalla voisi puhua tällaisesta lumoutumisesta Kont-
tiseen: hän oli uskollinen ja kannustava sihteeri ja puolestapuhuja 
Konttiselle.

Konttisen puhujan ja saarnaajan ura muhi hänen mielessään useita 
vuosia, ennen kuin hän lähti toteuttamaan sitä. Julkisen uransa alussa 
tai juuri ennen sen alkua hänellä oli voimakas tunne, että eräällä seu-
dulle tulleella uskonnollisella julistajalla oli väärä tapa opettaa tai että 
hän opetti väärin Raamatusta. Konttiselle tuli sisäinen pakko oikais-
ta miestä. Ulkoiset asiat, kuten Konttisen sukupuoli, oppimattomuus 
ja vaatimaton yhteiskunnallinen asema, olivat jarruttaneet häntä toi-
mimasta aiemmin. Tässä tilanteessa horrosrukous, jota Konttinen ei 
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voinut itse hallita, kuitenkin sai hänet puhumaan ajatuksensa ääneen, 
ja kritiikin kohteena oleva mies sattui sopivasti kuulemaan Kontti-
sen ajatukset. Näin Konttisen ura horrossaarnaajana lähti käyntiin, 
ja pian julistustoiminta kasvoi pienistä muutamien henkilöiden ko-
koontumisista satojen ihmisten tilaisuuksiksi. (Salmesvuori 2014a.)

Konttinen oli hyvin sitoutunut evankelisluterilaiseen oppiin ja 
kirk koon. Hän halusi olla kirkon uskollinen jäsen eikä kuulua esi-
merkiksi joidenkin herätysliikkeiden �hurmahenkiin� (Sarlin 1978/ 
1916, 387�388). Jos tarkastelee Konttisen tulkintojen rakentumista, 
niin huomaa ensiksi vahvimpana kehyksenä Raamatun tulkinnan lu-
terilaisten silmälasien läpi. Hän tunsi Raamatun läpikotaisin. Raa-
matun profetia tarjosi viitekehyksen, johon vetoamalla Konttinen 
oikeutti julkisen toimintansa ja puheensa. Sitä voisi kutsua jopa ar-
kipäivän taktiikaksi2, jonka avulla Konttinen pystyi murtamaan kris-
tinuskossa naisille asetetun vaikenemisen käskyn. (Taktiikasta ks. de 
Certeau 1984, 17.) Toinen kehys ovat virret ja kolmas opilliset tulkin-
nat, joita hän saattoi omaksua esimerkiksi rippikoulussa tai jumalan-
palveluksissa. Neljänneksi kehykseksi nousee yhteisö ja vuorovaiku-
tus sen kanssa. Konttisen menestyksen ja auktoriteetin rakentumisen 
kannalta olennaista oli, että yhteisö jakoi Konttisen  tulkintakehykset. 
Yhteisö koostui Konttisen tapauksessa perheestä, uskonnollisista toi-
mijoista, ystävistä, naapureista ja lähiseudun ihmisistä sekä myös 
kauempaa Konttista kuulemaan tulleista. Pastori Sarlin oli hänen tär-
kein yhteistyökumppaninsa, joka myös jakoi ja vahvisti edellä maini-
tut tulkintakehykset.

Konttisen kokemuksia auttaa ymmärtämään ranskalainen kulttuu-
rintutkija ja jesuiitta Michel de Certeau, joka pohti Loudunin luosta-
rissa3 1600-luvulla ilmenneiden possessiotapausten yhteydessä tutki-
jan vaikeaa tehtävää: miten oikeastaan voidaan tulkita dokumentteja, 
jotka kuvaavat sellaista kokemusta, jota ei voi pukea sanoiksi tai joka 
on arkikokemuksen ulkopuolella? De Certeau totesi, että  yleensä eri-
tyisten kokemusten kokijat eivät itse kirjoittaneet tai kuvanneet koke-
muksiaan, vaan ne kirjoitti muistiin joku toinen, joka saattoi olla esi-
merkiksi �vihamielinen taho�, kuten kriitikko, kuulustelija tai tuomari 
(de Certeau 1988, 244; 2000). Konttisen kohdalla tilanne on  parempi, 
koska hän tuotti itse kokemusten kuvaukset ja myös suuren osan tul-
kinnoista kokemuksilleen. Pastori Sarlinin, Konttisen sihteerin, ta-



176

Päivi Salmesvuori

voitteena oli laatia mahdollisimman uskollinen toisinto Konttisen 
puheista.

Kokemuksen käsittämisessä seuraan Ann Tavesin näkemystä, että 
uskonnollisessa kokemuksessa on kyse epätavallisista kokemuksista, 
jotka vaikuttavat yksilöön itseensä ja usein myös hänen yhteisöönsä. 
Näiden kokemusten ja niiden tulkintojen pohjalta voi kehkeytyä tra-
ditioita ja jopa uusia liikkeitä. Tavesin mukaan uskonnollinen koke-
mus ei ole sui generis eli se ei muodosta omaa kokemuskategoriaan-
sa, kuten esimerkiksi William James aikoinaan esitti. Taves hylkääkin 
kokonaan käsitteen �uskonnollinen kokemus� ja käyttää sen sijaan 
käsitettä �kokemus, joka arvioidaan uskonnolliseksi� (experience 
deemed religious). (Taves 2009; James 1902.)

Historiantutkimuksen näkökulmasta voikin tutkia, mitkä ovat 
Kont tisen omat käsitykset hänen kokemuksistansa. Tarkastelen  tässä 
luvussa Konttisen horroskokemuksia, joiden kuvaukset sisältävät 
run saasti materiaalia, jonka tulkitsen kuvitteluksi. Konttinen itse ei 
todennäköisesti olisi hyväksynyt �kuvittelua� kokemustensa määritte-
lyksi, koska sana voi viitata keksittyyn ja ihmisestä peräisin olevaan 
asiaan. Pohdin, millaisessa historiallisessa ja henkisessä kehyksessä 
horroskokemukset tapahtuivat, miten ne tapahtuivat ja mitä niiden 
aikana tapahtui. Tutkin, miten Konttinen itse koki ja selitti horrokset. 
Lisäksi tarkastelen, miten ne näkyivät Konttisen yleisöille. Konttinen 
oli kuvauksissaan erittäin tietoinen siitä, että hänen kokemuksensa oli 
tarkoitettu julkisiksi ja yleisölle jaettaviksi. Yleisöt olivat kahdenlai-
sia: tilaisuuksiin osallistuneita ja hänestä kertovan teoksen  lukijoita. 
Konttisen horrostilat ja -saarnat olivat julkisia esityksiä, joissa esittä-
jän ja yleisön välinen vuorovaikutustila on erityisen hedelmällinen. 
Tätä tilaa voi auttaa selkeyttämään performanssitutkimus, ja siinä lii-
tyn erityisesti amerikkalaisen teatteritieteilijän Richard Schechnerin 
kehittämään sateenvarjotyyppiseen performanssitutkimuksen linjaan 
(Schechner 2013). Tutkimuskysymyksiäni pohtimalla etsin vastausta 
myös siihen, mitä kuvittelu tarkoittaisi Konttisen yleisöjen mielissä. 
Historian tutkimuksessa näin on mahdollista ymmärtää syvällisem-
min menneen maailman ihmisten ajatus- ja kokemusmaailmaa.

Lähestyn Sarlinin rakentamaa teosta analyyttisesti ja hahmotan, 
miten sitä lukemalla kuvittelun käsitettä voisi soveltaa historian tut-
kimuksen näkökulmasta. Historian tutkimuksessa kuvittelu tai mieli-
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kuvitus on nähty useimmiten tutkijan työkaluna. Mielikuvitus on osa 
kekseliäisyyttä, jota tarvitaan ajattelun ja analyysin tekemisessä. Se 
on rekonstruktion väline, joka auttaa ymmärtämään ja käsittämään 
menneisyyttä. (Hyrkkänen 2002, 224; ks. myös Johdanto tässä teok-
sessa.) Itse tutkijana käytän tässä merkityksessä kuvittelua jatkuvasti 
(ks. myös Mahlamäki tässä teoksessa), mutta nyt yritän lähestyä tut-
kimuskohdettani unissasaarnaamista kuvitteluna. Tutkin Konttisen 
kuvittelua erityisesti hänen enkeleitä koskevien puheidensa näkökul-
masta.

Unissasaarnaaminen historiallisena ilmiönä  
� tavoitteena tiedon hankinta

Profetoiminen � yhtä hyvin vähäeleisenä kuin ekstaattisena perfor-
manssina � on liittynyt kristinuskoon koko sen historian ajan. Keski-
ajan näkijänaisten toiminnan taustalla oli yleensä  profeetallinen kut-
sumus puhua julkisella alueella. Myöhäiskeskiajalla elänyttä Ruotsin 
Birgittaa (k. 1373) on pidetty monen näkyjä näkevän naisen rooli-
mallina. Hänen jälkeensä myöhäiskeskiajalla naiset alkoivat profe-
toida julkisesti aiempaa enemmän. Hyvin samankaltainen saarnaa ja - 
nainen kuin Helena Konttinen oli esimerkiksi espanjalainen abbe-
dissa äiti Juana de la Cruz, joka saarnasi horroksen kaltaisessa  tilassa 
1500-luvun alkupuolen Espanjassa. Toinen esimerkki unissaan julis-
tavasta henkilöstä on 1650-luvulla Englannissa  vaikuttanut  Anna 
Trapnel. Vastaavia tapauksia on lukuisia. Niitä yhdistää se,  että nais - 
ten puheita kirjoitettiin muistiin � tai he itse kirjoittivat niitä � ja 
niitä levitettiin aktiivisesti. Heillä oli runsaasti seuraajia ja tukijoita. 
Kaikkien kohdalla päti myös se, että heidän piti ensin vakuuttaa ylei-
sönsä profetioidensa jumalallisesta alkuperästä. Kaikki, jotka veto-
sivat profetiaan, eivät tässä onnistuneet. (Salmesvuori 2014a; Surtz 
1990; Gillespie 2009. Erityisesti luterilaisista maallikkoprofeetoista 
noin 1700-luvulle asti ks. Beyer 2017.)

Protestanttisessa Ruotsissa alettiin 1700-luvulla puhua �saarnatau-
diksi� kutsutusta ilmiöstä. Sitä esiintyi erityisesti alemmissa yhteis-
kuntaluokissa, yhtä hyvin miehissä kuin naisissa, jopa lapsissa, ja se 
oli hyvin tarttuvaa. (Voipio 1919, 21; Häll 1997; Häggblom 2006.) 
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Suo messa 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa vastaavasta oireyhtymäs-
tä kärsi esimerkiksi nuori nainen, Anna Rogel, josta kehkeytyi var-
sin arvostettu hengellinen julistaja (Sulkunen 1999, 72 ja 78).  Helena 
Konttisen elinaikana saarnataudista oli kirjoitettu muun muassa leh-
dissä ja horrossaarnaajia tunnettiin pitkälti toistasataa. Suurin osa 
oli naisia, mutta joukossa oli muutamia miehiä ja lapsiakin. (Voipio 
1921; 1922. Kansanihmisten helvettiunista, jotka muistuttavat Kont-
tisen kokemuksia, ks. Kuismin 2017.)

Horros- ja unissasaarnaaminen erosivat selkeästi suomalaisessa 
uskomusperinteessä esiintyvän näkijän ja tietäjän rooleista. Folkloris-
ti Kaarina Kosken mukaan näkijä oli henkilö, jolla �oli kyky tietää tu-
levia, muualla tapahtuvia tai muuten muilta salattuja asioita�. (Koski 
2011, 183.) Näkijät olivat yhteydessä toiseen todellisuuteen, jota kut-
suttiin useimmiten henkimaailmaksi. Usein näkijä oli myös  tietäjä, 
joka pyrki aktiiviseen kontaktiin tuonpuoleisen maailman kanssa ja 
halusi sen avulla vaikuttaa tämänpuoleiseen maailmaan. Joku saattoi 
tulla näkijäksi synnynnäisen taipumuksen vuoksi, mutta usein näki-
jäksi tultiin vahingossa. Tuo kyky koettiin usein raskaaksi  taakaksi, 
jonka kantaminen vaati vahvaa luonnetta. Näkijäksi saattoi  tulla ol-
tuaan varomattomassa kosketuksessa kuolemaan liittyvän asian 
kanssa, esimerkiksi ruumiinpesussa käytettyjä välineitä tuli käsitellä 
huolellisesti. Epäkunnioittava käytös vainajaa kohtaan oli normirik-
komus, josta saattoi seurata ikään kuin rangaistuksena näkijän kyvyn 
taakka. (Mts. 184 ja 192.) Konttisesta on löydettävissä hyvin saman-
kaltaisia piirteitä kuin näkijöistä ja tietäjistä, mutta hänen toimintan-
sa ankkuroitui tiukasti raamatullisen profetian kehykseen.

Kuten 1900-luvun alun Suomessa myös Euroopassa ja  Amerikassa 
alkoi erityisesti 1800-luvun puolesta välistä lähtien esiintyä suuntauk-
sia, joita yhdisti usko ihmisen henkisen puolen piilossa oleviin mah-
dollisuuksiin. Oli lukuisia ilmiöitä, aukkoja, salaisuuksia ja ihmette-
lyn aiheita, joita oli vaikea selittää. Tieteen avatessa aivan uudenlaisia 
näköaloja näkymättömästä todellisuudesta (esimerkiksi sähkön ja 
puhelimen keksimisen myötä) ajateltiin pian päästävän myös ihmis-
mielen sisään, jolloin ymmärrettäisiin paremmin esimerkiksi ajatus-
ten siirtämistä tai mielen tai hengen matkustamista avaruudessa. Tie-
teelliset selitykset kehittyivät voimakkaasti vuosisadan vaihteessa, 
mutta tieteen rajat olivat vielä huokoiset. Näin kristinuskon ja tieteen 
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väliselle sumealle alueelle sijoittui näkemyksiä, jotka nykyajan näkö-
kulmasta vaikuttavat mielikuvituksellisilta mutta joiden kannattajat 
liittivät ne kehittyviin tieteellisiin selityksiin.

Jotkut selittivät ihmisen henkisen puolen kantavan sisällään hieno-
varaisia energioita. Herkät ja vastaanottavat ihmiset kykenivät aisti-
maan ja hyödyntämään näitä energioita. Transsendentalismi, sweden - 
borgianismi, mesmerismi, spiritualismi ja teoso�a tarjosivat uusia se-
lityksiä erilaisten energioiden, voimien tai henkien toiminnalle. Esi-
merkiksi amerikkalainen lukeva yleisö tutustui moniin edellä mai-
nittuihin oppeihin ja yhdisteli ja sekoitti niiden käsityksiä vapaasti ja 
epäsystemaattisesti keskenään luoden yllättävänkin yhtenäisen oppi-
muodostelman. (Fuller 2005, 376.)

Näiden liikkeiden parissa ajateltiin, että aiemmin yliluonnollisek-
si luokitellut kokemukset äänistä, tavaroiden selittämättömästä siirty-
misestä paikasta toiseen, levitaatiosta eli kehon nousemisesta ilmaan 
ja esimerkiksi kontakteista kuolleiden henkien kanssa voisi selittää 
tieteellisesti, kunhan tiede kehittyy (Buescher 2004, VIII�XII). Esi-
merkiksi mesmerismi perustui tieteelliseltä vaikuttavaan ajatukseen 
animaalisesta magnetismista, sähköstä ja ihmisen nesteiden tasapai-
nosta. Sen korvasi viimeistään 1880-luvulta lähtien psykologian pii-
ris  tä noussut hypnoosin käsite. (Mesmerismin historiasta ks. Kallio 
2004; Lauerma 2004.)

Kristinuskon aiemmilta vuosisadoilta tuttu horros- tai unissasaar-
naamisen kaltainen ilmiö rantautui 1770-luvulta lähtien Pohjois- 
Amerikkaan. Siellä ilmaantui runsas joukko unissasaarnaajia,  joita 
nimitettiin somnambulisteiksi.4 Näissä tapauksissa henkilö puhui 
tois tuvasti hengellisiä asioita unen kaltaisessa tilassa. Tämä ilmiö joh-
ti keskusteluihin, joissa pohdittiin jumalallisen tiedon mahdollisia 
väy liä. Koska kyseessä olivat �yksinkertaiset tytöt� tai kouluttamatto-
mat naiset ja he tuntuivat suoltavan varsin johdonmukaista ja viisas-
ta tekstiä unissaan, ihmiset olivat taipuvaisia vakuuttumaan jumalal-
lisen vaikutuksen olemassaolosta. Pääteltiin, että julistus ja ajatukset 
olivat jostain viisaammasta lähteestä. Toisaalta pohdittiin sellaista 
uu denlaisen tiedon muotoa, jota aivot tuottivat, vaikka tietoisuus oli 
�sammuneessa� tilassa. Ajateltiin, että kun ruumis oli unessa, väylä 
avautui tietämiselle ja oivalluksille, joihin ei muuten päässyt käsiksi. 
Nukkuvassa ruumiissa nähtiin olevan valtava potentiaali: �Sielu vael-
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taa alueille, jotka ovat tähän asti olleet suljettuja tietoisuudelta�, totesi 
Friedrich Fischer 1830-luvulla. Kun �päiväyksilö� nukkui, somnam-
bulistin aivot vapautuivat erilaisista säännöistä ja epäilyistä. Näin ai-
voissa nähtiin olevan paljon joustavaa voimaa, luovaa mielikuvitusta 
ja läpitunkevaa älyä. (Cox 2003, 68.)

Myös Suomessa saatiin hyvin tietoa tällaisista uusista ilmiöistä. 
Lehtiä julkaistiin koko ajan yhä enemmän, ja ne saavuttivat ihmiset 
yhtä hyvin maalla kuin kaupungeissa. Niissä kirjoitettiin myös edellä 
mainituista uusista suuntauksista ja samaan aikaan avattiin ihmisten 
mieliä ennennäkemättömille mahdollisuuksille (Mahlamäki 2018, 
77). Tieteen ja perinteisen kristinuskon maailmat ristesivät ihmisten 
mielissä. Esimerkiksi Christian Sibelius, psykiatrian uranuurtaja Suo-
messa, kävi tutkimassa Konttista ja sovelsi häneen muun  muassa hys-
terian käsitettä (Sibelius 1911). Teologian ja psykologian alalta väi-
tellyt Aarni Voipio puolestaan tulkitsi Konttisen toimintaa itse- ja 
joukkosuggestion näkökulmista (Voipio 1921; 1922). Tutkijoiden li-
säksi Helena Konttisen yleisöt koostuivat monenlaisista ihmisistä, ja 
hänen suosionsa kasvaessa häntä matkustettiin kuulemaan  ympäri 
Suomea. Joukossa oli erityisesti vähän kouluja käyneitä maalaisia, 
mutta myös yliopiston käyneitä henkilöitä. Heitä yhdistivät uteliai-
suus ja usein myös jokin henkilökohtainen huoli tai hätä.

Helena Konttisen aikana ihmiset olivat uteliaita, mutta myös epä-
luuloisia epätavallisia ilmiöitä kohtaan. Sanomalehdissä raportoitiin 
usein pikku-uutisissa erityyppisistä julkisista hahmoista, joita  olivat 
esimerkiksi iltamissa esiintyneet puhujat ja viihdyttäjät. Ihmisten 
po sitiivista asennetta voisi kuvata ihmettelyllä ja negatiivista melko 
suoraviivaisella tuomiolla ja paheksunnalla. Esimerkiksi Viipurissa 
ilmestyneessä Työ-lehdessä kerrottiin tapaus eräästä unissasaarnaa-
jasta:

Autuaat ovat jotka uskovat. Tainiokoskella on ilmaantunut eräs hengel-
linen agentti joka saarnailee unissaan. Eräänä sunnuntaina saarnasi hän 
kaksi saarnaa Kristuksesta, mutta kolmannen horrostilan aikana unissa-
saarnaajan mielestä ei kuulijakunta ollut tarpeeksi anteliaalla tuulella ja 
hän suuttui, eikä saarnannut enää yhtään unissa. Paikkakuntalaiset ovat 
vakuutettuja, että unissaarnaaja menettelee petollisesti. (Työ 9.8.1906.)
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Ytimekäs uutinen tuo esiin, etteivät kaikki kuulijat suinkaan olleet 
naiiveja tai kritiikittömiä. Yhtäältä unissasaarnaaja oli viihdykettä, ja 
toisaalta hänen toivottiin ehkä olevan aito saarnaaja. Rahanahneus 
tulkittiin selväksi huijarin merkiksi. Uutinen julkaistiin noin vuosi 
Konttisen julkisen uran alkamisen jälkeen. Myös Konttisella oli kriiti-
koita, ja hänen olikin vakuutettava yleisönsä kerta toisensa jälkeen  
11 vuotta kestäneen uransa aikana.

Horrostilassa saarnaava profeetta: kokemuksen 
sanallistamista

Konttinen määritteli itsensä horrostilassa saarnaavaksi profeetaksi. 
Näin hän erottautui �nukkujasaarnaajista�. Muutaman vuoden julki-
sen uran jälkeen hän pohti omaa rooliaan ja totesi:

Nyt on semmoinen käännekohta ajassa, että niin kuin nyt on annettu 
ylenluonnollisia puheita heikomman sukupuolen kautta, niin tulee taivu-
tettavaksi myöskin luonnollisiin selityspuheisiin naishenkilöitä enem-
män, kuin tähän asti on ollut. Kaikki toimelliset ihmiset, viisaat lainoppi-
neet ja fariseukset, eivät sallisi naisten puhua, vaan tahtoisivat Raamatun 
sanalla sen estää; mutta Vapahtaja on itse tehnyt tukevat esikuvat siitä, 
 että naiset eivät ole hylätyt. (Sarlin 1978/1916, 192.)

Konttinen perusteli julistajan rooliaan viittaamalla raamatunkohtaan 
Joel 2:1: �Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukai-
senne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia.� Profeettojen lisäksi 
Konttinen samastui apostoleihin. Hän jopa esitti Pietarin kirjoitta-
neen välillä toisin kuin hänen olisi pitänyt. Tällöin Pietari oli vaipu-
nut horrokseen kuten Konttinen ja saanut kuulla, miten tekstiä piti 
korjata. Konttinen kuvasi apostolien inhimillisyyden vaikutusta kir-
joitusprosessiin:

Vaikka hengessä ja mielessä hänellä oli ollut niin ja niin, oli välistä joku 
sana tullut toisin kirjoitetuksi niin kuin vahinkokaupalla, ja sitte hän sen 
sanan mukaan oli muodostellut useamman lauseen. Mutta ne piti kaikki 
hänen purkaa, nimittäin pyyhkiä pois ja kirjoittaa uudestaan. � Niin on 
jokaisen raamatun kirjoittajan kohdalla. (Sarlin 1978/1916, 56�57.)
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Konttinen korosti johdonmukaisesti yhtäältä Raamatun kirjoittajien 
pyhää roolia, toisaalta heidän inhimillisyyttään ja siten erehtyväisyyt-
tään. Tämä ajatus toistui lähteissä usein ja oli Konttiselle tärkeä eri-
tyisesti sen vuoksi, että hän koki kouluttamattomana ihmisenä välillä 
ymmärtävänsä väärin horroksessa saamansa viestit. Oli lohduttavaa 
ja samaan aikaan hänen omaa asemaansa vahvistavaa huomata,  että 
jopa pyhän tekstin, kuten Raamatun, kirjoittajat toimivat samanta-
paisesti. Näin hän puolustautui myös kriitikkojaan vastaan: �Kun mi-
nua rupesivat oppineet sortamaan ja sanomaan, ettei tämmöisiä ylen-
luonnollisia tiloja ole olemassa, eikä koskaan ole ennenkään ollut, 
niin selitettiin minulle profeetoista ja apostoleista, että niillä on ollut 
semmoisia.� (Sarlin 1978/1916, 57.)

Aarni Voipio kirjoitti 1921�1922 kaksiosaisen tutkielman Unissa-
saarnaaminen sielullisena ja uskonnollisena ilmiönä. Hän  selvitti unis-
sa  saarnaamisen historiaa erityisesti protestanttisissa kirkoissa ja pyr-
ki löytämään ilmiölle selityksiä. Ensimmäisessä osassa hän keskittyi 
psykologiseen näkökulmaan ja määritteli unissasaarnaamisen hys-
terian ja itsesuggestion muodoiksi. Toisessa osassa hän pyrki liittä-
mään ilmiön laajempaan historialliseen yhteyteen. Tämän kirjoituk-
sen kannalta merkittäviä ovat erityisesti Voipion kuvaukset lukuisista 
horros- tai unissasaarnaamistapauksista, joissa oli ollut läsnä useita 
henkilöitä ja jotka olivat laajojen yleisöjen tiedossa.

Konttinen tunsi useita horrossaarnaajatapauksia ja liitti  itsensä 
näi  den jatkumoon. Hän koki omaksi esikuvakseen erityisesti 1700- 
luvun lopussa eläneen Anna Rogelin. Kiinnostavaa Konttisen kuvauk-
sessa on, että hän määritteli kuuluvansa valittujen  profeettojen ket-
juun. Hän olisi yhdeksäs kaikkiaan kahdestatoista nykyajan profee-
tasta. Konttinen selitti, että viimeinen raamatullinen profeetta oli 
Johanneksen Ilmestyskirjan kirjoittaja, mutta �hänen ei annettu kaik-
kea puhua� ja sen vuoksi tarvitaan vielä uusia profeettoja. (Sarlin 
1978/1916, 190.)

Konttinen tunsi Raamatun tekstit läpikotaisin ja löysi sieltä perus-
teluja julistustoiminnalleen. Myös niin sanottu paavalilainen naisten 
opetuskielto oli hänellä hyvin tiedossa. Paavalin kirjeessä korintti-
laisille sanottiin: �Teidän vaimonne pitää seurakunnissa ääneti ole-
man; sillä ei heille ole sallittu puhua, vaan että he ovat alamaiset, niin-
kuin myös laki sanoo.� (1. Kor. 14:34, vuoden 1774 käännös.) Mutta 



183

Kuvitellut taivaalliset todellisuudet

 tämä käsky kumoutui silloin, kun kyseessä oli profetia. Tämä opetus 
perus tui samaan kirjeeseen, jossa Paavali epäsuorasti sallii naisten 
profetoimisen todetessaan, että naisten tulee profetoida pää peitetty-
nä (1. Kor. 11:5). Profetointi oli täysin sukupuolivapaata, koska Juma-
lan henki saattoi liikkua missä ja kenessä tahansa.

Kaikki profeetoiksi itseään nimittävät eivät kuitenkaan saaneet yh-
teisönsä varauksetonta hyväksyntää. Erityisesti �lisätiedon� eli Raa-
matun ulkopuolisen tiedon tuominen oli epäilyttävää. Konttinen 
pe rusteli sitä Jumalan kutsuman profeetan roolillaan ja profetian jat-
kumisella Raamatun kirjoittamisen jälkeenkin. Suora tieto tuonpuo-
leisesta oli hänen mukaansa mahdollista tietyin edellytyksin. Hän 
korosti kuitenkin, ettei kaikkien naisten tule julistaa Jumalan  sanaa, 
vaan ainoastaan niiden, joilla on siihen kutsumus. Realistisesti hän 
totesi, etteivät kaikki naiset vaimoina ja äiteinä voisikaan jättää per-
hettään useasti. (Sarlin 1978/1916, 37�45, 93.) ˜itinä ja naisena 
Kont tinen joutui itse selittämään rooliaan ja suostuttelemaan ihmisiä 
jatkuvasti sen hyväksymiseksi. Myös Konttisen oli ensin vakuutettava 
yleisönsä oman kutsumuksensa aitoudesta. (Ks. Salmesvuori 2014a.)

Vakuuttaminen tapahtui horrosesitysten eli performanssien aika-
na. Siihen liittyi olennaisesti se, miten vakuuttavina yleisö koki Kont-
tisen ulkonäön, puheen ja eleet. Hänen verhottuneet silmänsä, jäykkä 
vartalonsa, voimakas äänensä ja koko muuttunut olemuksensa hor-
roksen aikana suostuttelivat yleisöä uskomaan, että kyseessä oli aito 
yliluonnollinen tapahtuma. Vuorovaikutus yleisön kanssa tapahtui 
yhtäältä vahvasti Konttisesta yleisöön päin, mutta toisaalta myös ylei-
sön reaktiot vaikuttivat Konttiseen ja hänen esitykseensä. Hän saattoi 
esimerkiksi viitata yleisön joukossa olleisiin epäilijöihin. Tuossa esi-
tyksen aikana tapahtuneessa vuorovaikutuksessa kuvittelulla oli mer-
kittävä rooli. Konttinen kuvasi kokemustaan ja samaan aikaan kutsui 
yleisön jakamaan sitä hänen kanssaan. Yleisö eläytyi ja pyrki kuvitte-
lun avulla ymmärtämään, mitä Konttinen koki ja kuvasi.
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Kommunikoiminen enkelien kanssa: tuonpuoleinen 
murtautuu tämänpuoleiseen5

Sarlinin laatima teos Eräs meidän ajan profeetta sisältää lukuisia ku-
vauksia ja kertomuksia Konttisen kokemuksista horrossaarnaajana. 
Valitsin kuvittelun tutkimiseen erityisesti enkeleitä koskevia kohtia. 
Enkelit ovat jo lähtökohtaisesti helposti ymmärrettävissä kuvitteluun 
kuuluviksi, koska enkelien olemassaolosta voidaan olla montaa miel-
tä. Kristinuskon tulkinnoissa enkelit kuuluvat tuonpuoleiseen mut-
ta voivat liikkua myös tämänpuoleiseen maailmaan. Vaikka enkeleitä 
esiintyy Raamatussa, viralliset opit enkeleistä ovat varsin väljiä ja eri-
tyisesti luterilaisuudessa enkelit oli reformaation jälkeen työnnetty si-
vuun. Enkeleitä jäljittämällä tavoitteeni on tutkia Konttisen horroksia 
käytännössä.

Konttinen oli profeetta ja näkijä, jolla oli erityinen kyky tietää ja 
nähdä asioita, joita muut yhteisössä eivät näe. Tämä sopii myös  Terhi 
Utriaisen esittämään ajatukseen, että kuvittelulla on yhteys näkymät-
tömään maailmaan (Utriainen 2017b, 201). Se voi olla tietämisen väy-
lä tai tekniikka (ks. Johdanto, per visibilia ad invisibilia eli näkemi sen 
avulla saavutetaan näkymätön, sekä Kouri ja Mahlamäki tässä teok-
sessa). Konttinen toimi välittäjänä tavallisten ihmisten ja tuonpuolei-
sen välillä, Jumalan tai esimerkiksi Kristuksen ja ihmisen välillä.

Puhetilaisuuksissa Konttinen oli yleensä huoneen keskellä  sängyllä 
tai laverilla makaamassa. Hän kuvasi, kuinka hänen silmänsä  näyttivät 
ihan kuolleen silmiltä ja hänen ihonsakin oli kylmähkö. Hänen omak - 
si hämmästyksekseenkin hänen äänensä oli kaikesta huolimatta varsin 
kuuluva. Tätä Konttinen selitti Jumalan voimalla, mikä korosti myös ta-
pahtuman yliluonnollisuutta. Tilaisuudet alkoivat usein virren veisuul - 
la, johon yleisö ei pystynyt kunnolla osallistumaan, koska Konttinen oli 
saanut tuttuun lauluun uudet sanat. Niiden tarkoituksena oli johdat - 
taa tulevaan puheeseen. (Sarlin 1978/1916, 491�493.) Samaan aikaan sa-
nat valmistelivat yleisön mieliä vastaanottavaisiksi Konttisen sanomal - 
le. Saarnaamistilanne herätti uteliaisuutta ja ihmetystä; jo pelkästään 
horroksessa tai transsin kaltaisessa tilassa olevan henkilön  näkeminen 
ja kuuleminen oli uteliaisuutta kiihottavaa. Kun siihen vielä liittyi 
Konttisen väite, että hän välitti tietoa näkemistänsä yliluonnollisista ja 
taivaallisista asioista, niin on ymmärrettävää, että kuulijoita riitti.
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Konttinen kuvasi julkisissa puheissaan näkemiään henkiä, hyviä ja 
pahoja. Hyvät henget olivat useimmiten enkeleitä. Erityisesti Gabriel 
ja Liiton-Enkeli toistuivat hänen puheissaan. Pahat henget näyttäytyi-
vät tummina hahmoina, ja Konttinen oli nähnyt heidän kuiskuttele-
van kuulijajoukossa ihmisten korviin. Konttinen selitti, että jatkuva 
henkien taistelu oli käynnissä, vaikka tavalliset ihmiset eivät sitä ta-
junneetkaan. Pahat henget yrittivät saada ihmisten uskon horjumaan. 
Joskus paholainen saattoi esiintyä valoisassa hahmossa. Esimerkiksi 
pari vuotta julkisen uransa alun jälkeen Konttinen kuvasi kauniin, ih-
mismuotoisen olennon, joka sanoi: �Katso enkö minä ole joku suu-
ri, joka opetan sinua!� Olento näytti käsivarttansa ja sanoi: �Katso, 
minulla on merkit ja tähdet oikeassa käsivarressa!� Konttinen sanoi: 
�Puhu Herran Jeesuksen Natsareenuksen nimeen!� Silloin olento oli 
hävinnyt. Konttinen selitti, että häntä oli opetettu horrostilassa toimi-
maan näin aina, kun hän näki näkyjä. (Sarlin 1978/1916, 48.)

Profetoinnissa oikean ja väärän hengen erottaminen oli erittäin tär-
keää, ja sitä korostettiin jo Raamatussa. Se luettiin yhdeksi erityisek si 
kyvyksi, armolahjaksi, joka uskovalle saatettiin antaa; sen varsinaise-
na vaikuttajana olisi Pyhä Henki (1. Kor. 12:10). Konttinen selitti, et-
tä hänenkin, jolla oli vahva kutsumus, piti olla koko ajan valppaana, 
ettei lankeaisi �valhehenkien� asettamiin ansoihin. Hän oli vaaravyö-
hykkeellä itsekin ja siten samassa asemassa kuin kuulijansa.

Konttinen loi kuvan todellisuudesta, jota muut eivät voineet näh-
dä, mutta joka toimi koko ajan aktiivisesti. Kuka tahansa, jopa  hänen 
kaltaisensa profetian armolahjalla varustettu henkilö, saattoi joutua 
pahan hengen houkuttelemaksi tai huijaamaksi. Konttinen ei vain 
kuvannut omia kokemuksiaan, vaan maalasi sanoilla näkyväksi näky-
mätöntä maailmaa, joka ympäröi yksilöllisesti jokaista hänen kuuli-
jaansa. Hänen muistutuksensa siitä, että myös hän saattaisi erehtyä, 
oli tavallaan myös tae siitä, että hän mitä todennäköisimmin oli kui-
tenkin tarpeeksi valpas, hänen sanoihinsa kannatti luottaa.

Horrokseen vaipumistaan Konttinen kuvasi seuraavasti: �Aina 
hor rostilaan mennessä kirkkaus ensin välähtää ja Varjelus-Enkelit 
il mestyvät luokseni ja jäävät ruumiini ääreen, mutta minun sieluni 
kohotetaan aina ylös Liiton arkin eteen.� (Sarlin 1978/1916, 58.) Ku-
vauksessa on paljon samankaltaisuutta Uuden testamentin apostoli 
Paavalin kääntymiskokemuksen kanssa. Konttisen tuntemassa Raa-
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matun käännöksessä Paavali kaatui maahan sen jälkeen, kun oli koke - 
nut, että �� �äkisti leimahti valkeus taivaasta ympäri häntä.� (Ap. t. 9:3.) 
Jumalallinen väliintulo tapahtui Konttisen kohdalla samaan tapaan, 
ja se oli selvästi erotettavissa arkitodellisuudesta. Liiton arkilla Kontti-
nen viittasi Vanhassa testamentissa mainittuun pyhään arkkuun, jos-
sa säilytettiin pyhiä esineitä, kuten Mooseksen  Jumalalta saamia laki-
tauluja (ks. 2. Moos. 25). Konttisen näkemässä taivaassa liiton arkki 
oli keskeisellä paikalla ja toimi usein esimerkiksi pöytänä.

Horroksen alussa Konttisen sielun piti matkalla taivaaseen kulkea 
portista, jonka luona Siunauksen-Enkeli oli vastaanottamassa hän-
tä. Kun Konttinen saapui itse arkin ääreen, niin enkeli Gabriel kysyi: 
�Tunnetko Isän tahdossaan?� tai �Oletko ymmärtänyt Isän tahdon?�. 
Konttinen selitti, että jos hän ei tuota tietäisi, häntä ei päästettäisi pu-
humaan julkisesti. Konttinen korosti näin, ettei kukaan voi olla jatku-
vasti varma pelastuksesta tai varsinkaan omasta itsestään. Tässäkin 
korostui, että yksilön piti jatkuvasti olla valppaana ja varuillaan. Inhi-
millisyyteen kuuluivat hänen mukaansa ailahtelevaisuus, heikkous ja 
erehtyväisyys, ja se koski myös häntä itseään. Hän pohti, että �ihmi-
nen pian tulee sydämessään vilpilliseksi�, ja viittasi näin käyneen Aa-
damillekin, mikä näkyi Jumalan kysymyksessä �Missä olet Aadam?� 
(1. Moos. 3:9). Konttinen totesi, että saattoi katsoa enkeleitä kasvois-
ta kasvoihin, muttei Vapahtajaa. Varjelus-Enkelit laittoivat Konttisen 
silmien eteen kolminkertaisen sinertävän verhon, jotta hän saattoi 
kohdata Vapahtajan. (Sarlin 1978/1916, 56, 58, 69.) Tässä kohdassa 
Konttinen oli uskollinen Raamatun ajatukselle, ettei kukaan voi näh-
dä Jumalaa (ks. esim. 2. Moos. 33:20; Joh. 1:18; 1. Joh. 4:12).

Konttinen kuvasi eri enkelten tehtäviä kuulijoilleen seikkaperäises-
ti. Samalla hän kartoitti taivaallisen hierarkian toimintakuviot.6 En-
kelien tärkein tehtävä oli pitää kirjaa ihmisten ajatuksista,  teoista ja 
jopa huokauksista. Enkeleiden ulkonäöstä Konttinen mainitsi muun 
muassa, että enkelit ovat paljolti ihmisen näköisiä.  Erityisesti kas-
voiltaan he olivat naisen näköisiä pikemminkin kuin miehen. Enke-
lien jalat olivat kuin ihmisten jalat, ja he näyttivät seisovan kuin �riip-
puvalla jalkalaudalla�. Heillä oli yllään valkea vaippa. Puvut  olivat 
keskenään hieman erilaisia, esimerkiksi Totuuden-Enkeleillä oli 
pu vuissaan siniset viirut ja Vanhurskauden-Enkelien puku oli �ruu-
sunkarvainen�. Konttiselle oli selvää, että oli 12 enkelijoukkoa, mutta 
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hän kuvasi, että hänelle jäi hieman epäselväksi, ketkä kuuluivat mi-
hinkin ryhmään. Enkelien äänet olivat myös erilaisia. Siunauksen- ja 
Armahduksen-Enkelien ääni oli niin suloinen, että se sytytti ihmises-
sä erityisen rakkauden Jeesusta kohtaan. (Sarlin 1978/1916, 68 ja 241.)

Liiton enkelit olivat taivaassa alttarin luona. Heidän tehtävä-
nään oli ottaa sielu liittoon Jumalan kanssa. Konttinen opetti, että 
 kaikki ihmiset olivat luopuneet alkuperäisestä Jumalan ja ihmisen 
 välisestä liitosta. Jotta nykyihminen voisi päästä osalliseksi apostoli-
sesta opetuksesta, piti ensi solmia uusi liitto hänen ja Jumalan välil-
lä. Liiton- Enkelit hoitivat yksilöllisesti jokaisen ihmisen sielun ja Ju-
malan välisen liiton solmimisen. Konttisen mukaan Liiton-Enkelien 
toiminta kausi oli alkanut sen jälkeen, kun Jumala oli solminut uuden 
liiton Aabrahamin kanssa Vanhassa testamentissa. (1. Moos. 15; Sar-
lin 1978/1916, 237 ja 240.)

Taivaassa Konttisen tuli mennä seisomaan liiton arkin eteen punai-
selle matolle, jota kutsuttiin permantiksi. Matto kuvasi  Konttisen mu-
kaan Jeesuksen verellä ansaittua Isän armoa. Vapahtaja oli aina läsnä 
ja johti tilannetta puheenjohtajan tavoin. Konttinen sai aina aluksi Va-
pahtajalta siunauksen: tämä laittoi kätensä toisinaan hänen otsalleen, 
toisinaan olkapäälle. Konttinen kuvasi, kuinka ensimmäisil lä kerroil-
la hän kuuli Vapahtajan sanovan: �Kolmiyhteisen Jumalan nimi ja 
sana on tuoksuva suusi sanassa ja se vuodatetaan ulos selitys hengen 
kautta lahjana niille, jotka sen vastaanottavat.� (Sarlin 1978/1916, 56.) 
Kun Vapahtaja teki näin, Konttinen näki oman ruumiinsa alhaalla 
maan päällä. Hän näki ruumiinsa ja käsiensä ja suunsa liikkuvan. Li-
säksi hän näki koko kuulijajoukkonsa. Kuitenkin hän koki samaan 
aikaan olevansa omassa ruumiissaan myös ylhäällä taivaassa. Tämä 
siunauskohta toimi ikään kuin riittinä horroksen alussa. Samankal-
tainen kuvaus löytyi Paavalilta, ja se toimi todennäköisesti Konttisen 
innoittajana: �Tunnen erään Kristuksen oman, joka neljätoista vuotta 
sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän silloin ruumiis-
saan vai poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala.� (2. Kor. 12:3.)

Konttisen keho oli samaan aikaan sekä taivaassa että maan  pääl - 
lä. Maanpäällinen keho oli yleisön nähtävissä, ja sen  tarkkailu tarjo-
si kuu lijoille mielikuvitusta kiihdyttävää ainesta. Ruumis oli ih me-
teltäväs sä ja luonnottomassa tilassa. Sen liikahtelu ja eleet antoi vat 
viitteitä siitä, missä Konttinen kulki ja mitä hän koki taivaassa. Ke-
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hon tila toimi myös vakuuttamisen välineenä: jotain yliluonnollista 
oli meneillään.

Vapahtajan siunatessa Konttista horroksen alussa tämän eteen tuli 
lähes huoneen kokoinen kirja, josta kaksi enkeliä etsi oikean kohdan. 
Konttinen saattoi lukea siitä ääneen taivaassa, ja sama tapahtui myös 
maan päällä, sillä horroksessa oleva keho raportoi tapahtumista kuu-
lijoille. Näin Konttinen maalasi kuulijoille kuvan itsestään ja omasta 
roolistaan: hän toimi ikään kuin kaksoisroolissa. Hän korosti, että hä-
nen horrossaarnansa oli suoraan taivaallisesta kirjasta lukemista. En-
sin oli näkyvissä raamatunkohta, ja sitten ilmestyi näkyviin selitysosa, 
kun Vapahtaja siirsi kätensä Konttisen päältä kirjan päälle. Tällöin 
Konttinen luki myös selitysosan suoraan kirjasta. Konttisen lukiessa 
ääneen Vapahtajan käsi oli koko ajan kirjan päällä ja  Konttisen olka-
päällä oli Pyhä Henki kyyhkysen muotoisena. Jos  Konttisen piti vä-
littää jokin ennustus, Vapahtaja piti kättään koko ajan joko hänen ot-
sallaan tai rinnallaan. (Sarlin 1978/1916, 59.) Konttisen ei tarvinnut 
muistaa aktiivisesti, mitä tekstikohtia �salettiin� eli kirjaan oli kirjat-
tu. Vapahtaja nimittäin kysyi aina Liiton-Enkeliltä, mistä viimeksi on 
puhuttu ja mikä kohta on vuorossa seuraavaksi. (Mts. 56.) Edellä ku-
vatussa korostui, että Konttinen ei itse keksinyt tekstejä, vaan hän toi-
mi ainoastaan välittäjänä. Yleisö saattoi havaita Konttisen eleistä, että 
hän ikään kuin luki kirjasta tekstiä.

Myös kaksi Siunauksen-Enkeliä siunasi Konttista ja nimitti tätä 
�Jumalan valituksi avuksi.� Sama kaava toistui usein: puhetta ennen 
oli rukous, joka päättyi aina Isä meidän -rukoukseen, ja puheen lo-
pussa oli toinen rukous, joka päättyi Herran siunaukseen. Konttinen 
kuvasi pikkutarkasti, että rukouksen aikana kirja oli suljettu ja Va-
pahtaja kosketti Konttisen rintaa tai otsaa ja huokaisi, jotta Isä yhdis-
täisi Henkensä Konttiselle annettuun rukouksen henkeen. Konttinen 
selitti, että Sana on itse Isän ensimmäinen persoona, Vapahtaja puo-
lestaan oli hengellisen elämän jakaja, esirukoilija ja välimies, joka ru-
koili ihmisille jatkuvasti armoa. (Sarlin 1978/1916, 59.)

Jokaisella enkelillä oli oma kirjansa, jonka hän avasi ja vei johta-
jalle, Neeriel-enkelille. Tämä merkitsi muistiin, missä kohtaa  kukin 
ihminen oli armon vastaanottamisessa. Konttinen tarkensi, että 
 Pyhä Henki oli varsinaisesti kaiken armotyön tekijä, mutta hän toi-
mi vapaasti milloin minkäkin enkelijoukon läsnä ollessa. (Sarlin 






















