
	

Kveekarien	käsitys	sisäisestä	valosta	

Kristinusko	Suomessa	–kurssin	lopputyö,	Else	Turunen	2018.	

	

1.	Johdanto	

Kveekariuskoa	kuvaa	parhaiten	kokemuksellisuus.		Kun	liike	1650-luvulla	sai	alkunsa	

Englannissa,	sen	perustaja	George	Fox	hyökkäsi	puheissaan	tuona	ajan	rituaalista	ja	

tunneköyhäksi	näkemäänsä	uskonnollisuutta	vastaan.	Hän	korosti	henkilökohtaista	

yhteyttä	kristilliseen	Jumalaan.	1	

“Pappissäädyn	tilalle	tuli	kaikkien	pappeus,	muutaman	kirkollisen	sakramentin	tilalle	

tuli	koko	elämän	sakramentaalisuus,	sanallisen	uskontunnustuksen	tilalle	tuli	

omakohtainen	uskonkokemus.“	2	

Yhä	tänä	päivänä	kveekarit	painottavat	hengellisyyden	henkilökohtaisuutta.	Kiinteät	

oppirakennelmat	eivät	ole	heille	välttämättömiä,	vaikka	he	ovatkin	laatineet	yhteisiä	

periaatteita	ja	myös	osviittaa	antavia	uskonjulistuksia.	

																																																								
1	Quakers,	vapisijat,	oli	aluksi	pilkkanimi,	joka	kveekareille	annettiin,	kun	George	Fox	kehotti	
tuomaria	vapisemaan	Jumalan	edessä	(Uskonnot.fi).	Kveekarit	myös	saattoivat	vapista	
hengellisen	kokemuksensa	aikana.	George	Foxin	kannattajat	ovat	kuitenkin	kutsuneet	itseään	
Ystäviksi.	
2	Advices	and	Queries	(1994).	 
	



Kveekareille	keskeistä	on	ollut	harjoittaa	uskoaan	hiljaisuudessa.	Yhdessä	koetussa	

hiljaisuushartaudessa	kveekari	hakee	yhteyttä	sisäiseen	valoonsa,	ja	tuo	valo	johdattaa	

häntä	elämään	moraalista	ja	hyvää	elämää.		

Pohdin	tässä	esseessä	kveekarien	näkemyksiä	sisäisestä	valosta	ja	miten	nuo	

näkemykset	ovat	historiassa	muuttuneet.	Käytän	tutkimusaineistoina	kveekareista	

tehtyä	tutkimuskirjallisuutta,	artikkeleita,	alkuperäislähteitä	sekä	Suomessa	tekemiäni	

haastatteluja.	Koska	kveekariliikettä	määrittävät	reunaehdot	ovat	alusta	alkaen	olleet	

hyvin	yleisluoteiset	ja	sallivat,	koen,	että	vain	laaja	aineisto	auttaa	luomaan	

kokonaiskuvaa	liikkeestä.	Rajaan	esseen	aiheen	nimenomaan	sisäiseen	valoon,	joka	

liittyy	oleellisesti	myös	hiljaisuuteen	ja	kveekarimoraaliin.	

Tätä	työt	varten	haastatelin	kveekareita	eri	puolilta	Suomea.	Heather	Havis	asuu	

Turussa,	Leena	Lampela	vetää	toimintaa	Tampereella,	Anna	Kallio	vaikuttaa	Porissa	ja	

Rita	Jailo	Helsingissä.	Heatheria	ja	Leenaa	haastattelin	puhelimitse,	Annaa	

sähköpostitse	ja	Helsingin	ryhmää	tapasin	hiljaisuushartauden	yhteydessä	11.2.2018.	

Ensin	kuitenkin	lyhyt	johdatus	kveekariaatteen	historiaan,	jotta	hiljaisuuden	ja	sisäisen	

valon	ideaa	on	helpompi	ymmärtää.	

2.	Vapisijoista	moniulotteiseksi	liikkeeksi	

Vuonna	1647	George	Fox	koki	Jumalan	puhuvan	hänelle	suoraan.	Kokemus	oli	

voimakas	ja	hengellistä	tietään	pohtinut	Fox	päätyi	perustamaan	oman	kristillisen	

liikkeen.	Tuon	ajan	tiukan	dogmaattinen	kristillisyys	ahdisti	häntä.	3	

Sisäisen	valon	johdattama	oman	ajattelun	korostaminen	suhteessa	annettuun	

doktriiniin	oli	osa	kveekarismia	jo	sen	syntyaikana.	Kveekarit	ajattelevat,	että	Jumalaa	ei	

voi	tavoittaa	rakentamalla	ihmistyötä	“tekstien	tiilistä	ja	logiikan	laastista”,	kuten	asian	

ilmaisee	kveekarismia	harjoittava	luterilainen	pappi	Antti	Alhonsaari	(Alhonsaari	

1993,	74).	

Alkuvaiheessa	kveekarismi	oli	selkeästi	kristillistä	ja	siinä	korostui	lähetystyö.	George	

Fox	teki	lähetystyötä	William	Pennin	ja	Robert	Barclayn	kanssa.		

Kveekareita	vainottiin,	koska	he	eivät	esimerkiksi	halunneet	rahoittaa	kirkkojen	

rakentamista	tai	ottaneet	hattuaan	pois	kirkossa.	Suuri	osa	kveekareista	muutti	1600-

luvun	lopussa	Pennin	johdolla	Yhdysvaltoihin	Pensylvaniaan.	

																																																								
3	Fox	oli	aiemmin	joutunut	muun	muassa	väittelemään	siitä,	onko	naisella	sielua	sen	enempää	
kuin	vuohella.		(Fox	1924,	7.)		



Siinä	missä	kveekarit	nykyisin	marssivat	vähemmistöjen	oikeuksien	puolesta,	tuolloin	

1700-luvun	Amerikassa	he	tuomitsivat	orjuuden.	4	

Hiljaisuudesta	tuli	keskeinen	osa	kveekarismia	1700-luvulla.	Kveekarit	lopettivat	

aktiivisen	lähetystyön	ja	vetäytyivät	yhteisöihinsä.	He	eivät	kuitenkaan	olleet	

teologisesti	yhtenäisiä:	eri	ryhmittymissä	erottautui	jo	tuolloin	hiljaisuuden	

harjoittaminen,	rationalistinen	suuntaus	ja	evankelinen	suuntaus.	5		

Valistus	vaikutti	kveekarien	ajatteluun	uskon	ja	tieteen	välisen	jännitteen	kautta.	Avaan	

tätä	hieman	jäljempänä	sisäisen	valon	ja	totuudellisuuden	kohdalla.	1900-luvun	alussa	

kveekarit	taas	levittäytyivät	myös	Itä-Afrikkaaan,	jossa	nykyisin	vaikuttaa	evankelisia	

ryhmiä.		

Oxford	Handbook	of	Queker	Studies	–artikkelikokoelman	(2013)	johdannon	mukaan	

kveekareita	on	nykyisin	eri	puolilla	maailmaa	noin	400	000.	Heistä	kolmasosa	elää	

Afrikassa	Keniassa	ja	12	prosenttia	Boliviassa.	Evankelinen	suuntaus	on	

maailmanlaajuisesti	vahva,	ja	hiljaisuushartaudet	eivät	enää	korostu	kaikkien	ryhmien	

keskuudessa.	Georg	Foxin	ajatukset	sisäänpäin	vetäytymisestä	ovat	paikoin	muuttuneet	

musiikiksi,	lauluksi	ja	pappien	vetämiksi	seremonioiksi.		

Evankelisuuden	lisäksi	kveekarismin	pääsuuntauksiksi	kehittyivät	1900-luvulla	

konservatiivit	ja	liberaalit.	Jälkimmäisiin	kuuluu	Britanniassa	sotien	jälkeen	kehittynyt	

universaali	kveekariuden	suuntaus.	Se	korostaa	uskon	yleismaailmallisuutta	ja	katsoo,	

että	hiljaisuuden	avulla	voidaan	silottaa	uskontojen	välisiä	kuiluja.	(Alhonsaari	1993,	

12.)	6	

3.	Hiljaisuus	herkistää	sisäisen	valon	äärelle		

Esittelen	seuraavassa	lyhyesti	kveekareiden	oppi-isien	näkemyksiä	hiljaisuudesta	ja	

sisäisestä	valosta	ja	selvitän,	mitä	sisäinen	valo	voi	tänä	päivänä	kveekarille	tarkoittaa.	

George	Foxin	ajatuksia	seuraavien	ryhmien	ydin	on	ollut	lähes	neljäsataa	vuotta	

hiljaisuuden	arvostaminen.	Kyse	ei	ole	vetäytymisestä	yksinäisyyteen	vaan	

hiljaisuudesta	yhdessä.		Kukin	osanottaja	on	suhteessa	toisiin	Ystäviin,	vaikkakaan	

dialogia	ei	käydä.	Hiljaisuus	mahdollistaa	yhteyden	Jumalaan.	

																																																								
4	Orjuus	nähtiin	kielletyksi	toiminnaksi	Philadelphian	kokouksessa	1774	ja	heti	perään	muissa	
Amerikan	kveekareiden	kokouksissa.	(Angell	&	Dangelion	2013,	2.) 
5	Kveekareiden	rationalismiin	kuului	ääripäiden	välttäminen.	Se	ei	kieltänyt	Jumalan	ilmestystä	
mutta	pystyi	suhtautumaan	kriittisesti	jumaluskoon.	Myös	rationalistikveekarit	harjoittivat	
hiljaisuutta.	(Healey,	Robynne	Rogers		2013,	51.) 
6	Jo	George	Fox	vastusti	sotia	ja	puhui	sisäisestä	hengellisestä	taistelusta,	lampaan	sodasta,	joka	
voisi	jokaisen	kohdalla	lisätä	taivaan	ja	maan	välistä	yhteyttä	(Fox	1924,	20).	



George	Foxin	alkuperäisiin	kirjoituksiin	vuodelta	1656	perustuva	Advices	&	Queries	on	

yhä	Britannian	kveekareiden	ohjenuora.	Vaikka	yhteisö	on	hyvin	liberaali,	ohjeen	

sanoma	on	kristillinen:	”Pyritkö	varaamaan	aikaa	hiljaisuudelle,	jotta	avautuminen	

Pyhälle	Hengelle	tulisi	mahdolliseksi?	”	7	

George	Fox	opetti,	että	jokaiseen	ihmiseen	on	istutettu	jotain	Jumalasta.	”Hän	käytti	

tästä	nimitystä	sisäinen	valo.	Tämä	sisäinen	valo	aiheuttaa	ihmisessä	tarpeen	ajatella	ja	

kokea	Jumalaa.	Se	myös	auttaa	ihmistä	saamaan	Jumalaan	yhteyden	ja	elämään	hänen	

tahtonsa	mukaan.”	(Uskonnot.fi,	kveekarit.)	

Robynne	Rogers	Healey	käsittelee	artikkelissaan	Quietist	Quekarism	(2013)	aihetta	ja	

kuvaa,	kuinka	erityisesti	Robert	Barclayn	ajatus	sisäisestä	valosta	vaati	vetäytymistä	

maallisista	aktiviteeteista.	Healey	kirjoittaa,	että	kveekarivaikuttaja	Rufus	Jonesin	

(1863–1948)	mukaan	juuri	Barclayn	Apology-teos	vaikutti	suuresti	siihen,	että	Ystävistä	

tuli	hiljaisuuden	harjoittajia	(Healey	2013,	49	/	Jones	1921,	60).	8	

Barcley	kirjoitti	uskontunnustuksen9	ja	katekismuksen	1673.	Siinä	Barcley	viittaa	

Raamatun	kohtiin,	joista	käy	ilmi,	että	Jumala	on	henki	(Joh.	4:24)	ja	“Jumala	on	valo,	

hänessä	ei	ole	mitään	pimeyttä.”	(Barclay	1992,	14.)	

Kolmannen	oppi-isän	William	Pennin	sisäisen	valoon	liittyvistä	ajatuksista	on	tehty	

eximian	arvoinen	opinnäytetyö	(Jarkko	Kivelä	1991).	Kivelän	mukaan	Pennille	valo	on	

ihmisessä	läsnäoleva	prinsiippi,	joka	ohjaa	kohti	moraalista	toimintaa.	Sen	säteily	on	

jumalallista,	ja	sen	myötä	Jumala	on	läsnä	ihmissielulle.	Valon	jumalallisuutta	Penn	

todistelee	vertaamalla	valon	ja	Pyhän	Hengen	Raamatussa	saamien	ominaisuuksien	

samankaltaisuuksia.	Sisäinen	valo	on	Pennin	ajattelussa	universaalisti	läsnä	kaikille	

ihmisille,	vaikka	jotkut	vastustavatkin	valoa.	Tästä	seuraa	Pennin	mukaan	

välttämättämyys	kohdella	ihmisiä	tasavertaisesti.	(Kivelä	1991,	8.)		

Kuten	valistusajan	monille	kveekareille	ja	rationalistiselle	liikkeelle,	Pennillä	valo	on	

suhteessa	järjen	valoon:	“Valon	valaisun	kohteena	on	ihmisen	ymmärrys,	ja	valon	

illuminaatio	mahdollistaa	tietämisen”	(emt,	106).	Penn	puhuu	Kivelän	mukaan	valosta	

ihmisessä	olevana	jumalallisena	prinsiippinä	ja	käyttää	myös	sanaa	omatunto.	(emt,	16-

17.)	Valo	valaisee	itse	tiedon	kohteet	ihmisen	ymmärrykselle	ikään	kuin	nähtäväksi	

(emt,	107).	
																																																								
7	Advices	and	Queries	(1994).	 
8	Rufus	Jonesille	itselleen	jumalallinen	ja	inhimillinen	olivat	syvästi	kytköksissä	toisiinsa.	Hänestä	
ei	ollut	järkeä	erottaa	Jumalan	valoa	ja	omaatuntoa	toisistaan.	Omatunto	oli	Jonesille	valon	
paikka	ihmisessä.	“Suurin	todistus	siitä,	että	kristitty	on elänyt	sisäisen	valon	mukaan	on	elämä,	
joka	on	täyttynyt	toisten	palvelemisesta.”	(Angell	2013,	12.) 
9	Myös	George	Fox	oli	vuonna	1671	kirjanut	lyhyen	kveekarien	uskontunnustuksen.		



Kivelästä	Penn	linjaa	teoksissaan	paikoin,	että	uskollinen	kuuliaisuus	valolle	rakentaa	

valon	riittävyyttä.	Valon	käskyt	ovat	toteltuina	riittäviä	pelastukseen.	“Kuuliaisuus	itse	

valolle	on	tämän	valon	vaikutusen	ehto.”	(emt,	142-143.)	

Hiljaisuuden	kveekarismin	historiaa	tutkinut	Robynne	Rogers	Healey	linjaa,	että	

hiljaisuutta	harjoittaneet	ja	rationalistiset	kveekarit	pitivät	1700-luvulla	Valoon	liittyvää	

pelastusta	juurikin	vaiheittaisena.	Heidän	oli	vaikea	suhtautua	tunteikkaisiin	

evankelistoihin.	(Healey	2013,	52.)		

“Valo	ei	ollut	puhtaasti	sisäinen	ja	ihmisestä	lähtöinen	tai	vain	ulkoa	päin	tuleva	

yliluonnollinen	valo.	Varhaiset	kveekarit	käsittivät	valon	jonakin	ulkoisena,	joka	

kuitenkin	on	aina	jo	ihmisen	sisällä.	“	(Dudiak	&	Rediehs	2013,	514.)	

Samalla	kveekarit	tulkitisivat	sisäisen	valon	yhä	enenevässä	määrin	sekä	empiristisesti	

että	rationaalisesti.	Dudiakin	ja	Rediehsin	mukaan	jotkut	pitivät	sitä	järjen	valona	ja	

toiset	enemmän	hengellisenä	valona.	(emt.)	Tämä	linjaveto	vallitsee	kveekareiden	

keskuudessa	vielä	tänä	päivänä,	mikä	näkyy	myös	haastatteluaineistostani.		

Lähempänä	nykyaikaa	vaikuttanut	kveekari-parapsykologi	Douglas	Dean	(1916-2001)	

ajatteli,	että	sisäinen	valo	voi	auttaa	ihmistä	ylittämään	oman	todellisuutensa	ja	Jumalan	

todellisuuden	välisen	ontologisen	eron.	“Tieto	Jumalan	todellisuudesta	ilmenee	

intuitioina,	jotka	ovat	vapaita	ihmisen	todellisuuden	materiasta,	logiikasta	ja	aisteista”,	

summaa	Elina	Simola	vahvan	magnan	arvoisen	pro	gradunsa	tiivistelmässä	(Simola	

1993,	5).	

Deanin	ajattelussa	intuitio	ei	täten	tulekaan	ihmisen	elämänkokemuksesta	ja	ajattelun	

kerroksiin	tallentuneista	tiedoista	ja	tunteista	vaan	se	on	yliluonnollista.	Tieto	Jumalasta	

ja	yhteys	häneen	löytyy	Deanin	ajattelussa	valon	välityksellä	ja	antamalla	

kanssaihmisille	anteeksi.	(emt.,	19-22).	10	

Kun	Penn	korosti	henkeä	ja	sielua,	Dean	painottaa	tiedonsaantilähteenä	tunteita	ja	

mielikuvitusta.	Intuitiivinen	ihminen	on	herkempi	saamaan	sellaista	tietoa,	mitä	toiset	

eivät	tunnista	tai	saavuta.	(emt,	56).		

Tänä	päivänä	hiljaisuutta	arvostavat	kveekarit	kokoontuvat	hartauksiinsa	ja	istuvat	

yhdessä	ringissä	hiljaa.	Joku	saattaa	kuunnella	sisäistä	valoaan,	toinen	antaa	

rauhoittumisen	avata	kognitiivisia	oivalluksia,	joille	kiireessä	ei	ole	aikaa	ja	kolmas	

kuuntelee	intuitiotaan.	Ajoittain	hiljaisuuden	saattaa	murtaa	puheenvuoro,	kun	joku	

																																																								
10	Deanista	Jumalan	todellisuudessa	kaikki	olemassaoleva	on	ikuista	energiaa.	Raamatun	
palvominen	kirjana	oli	Deanista	väärin,	sillä	inspiraatio	kehittyy	ja	Raamattu	on	lähinnä	vanha	
oppikirja,	joka	kertoo	psyykkisistä	tapahtumista.	(emt.,	20).	



osanottajista	tuntee	tarvetta	puhua	muille,	mahdollisesti	Hengen	johdattamana.	

Kveekarien	hiljaisuuden	kokemukseen	yhdessä	liittyykin	mystisyyttä:	Joku	saattaa	

puhua	ajatuksesi	ääneen.	Tästä	kirjoittaa	Alhonsaari		(Alhonsaari	1993,	40)	ja	samaa	

todistavat	myös	haastattelemani	kveekarit.	Heille	ilmiö	ei	tunnu	ihmeeltä,	sillä	se	on	

hyvin	tavanomaista.		

3.1.	Leena	Lampelalle	valo	on	Jumalan	rakkautta	

Tampereella	toimintaa	vetävä	Leena	Lampela	ajattelee,	että	sisäinen	valo	on	voima,	joka	

vaikuttaa	kaikessa.	“Jokaisessa	meistä	on	jotakin	Jumalasta.	Jokaiselta	on	oma	sisäinen	

linjansa	ylös,	tai	sitten	ei	ole”,	Lampela	kertoo	puhelinhaastattelussa	9.2.2018.	

Valo	on	“häivähdys	siitä,	että	meissä	on	Jumalan	rakkautta”.	Eri	asia	on,	pidämmekö	

välillä	luukkuja	kiinni,	Leena	selventää.		

Leenan	luottamus	Jumalaan	on	vahva.	Jokaikinen	meistä	on	Jumalan	valon	läpäisemä.	

Jumala	on	luonut	kaiken,	mutta	ei	kuitenkaan	siinä	mielessä	kuin	kreationistit	

ajattelevat,	vaan	luominen	liittyy	Leenan	ajattelussa	alkusyyhyn	ja	voimaan.	Eikä	Jumala	

Leenan	mukaan	ole	välttämättä	kristittyjen	Jumala.	Leena	kertoo,	että	se,	miten	kukin	

kveekari	kokee	Jumala-suhteensa,	on	hänen	oma	asiansa.	Oleellista	on	se,	miten	ihminen	

toimii	sen	perusteella,	mihin	uskoo.	Hiljaisuudesta	nousee	toiminnan	ja	elämän	siemen.	

“Hiljaisuuden	hetkessä	käännymme	sisään	mutta	samalla	olemme	auki.	Voin	esimerkiksi	

pitää	hartaudessa	silmiäni	kiinni	tai	auki.”		

Joskus	ihmiselle	tulee	tarve	puhua.	“Jos	olet	puhelias,	tunnustele	itsessäsi,	onko	asiasi	

sellainen,	jonka	Henki	haluaa	sinun	sanovan.		Älä	nouse	puhumaan	mitä	tahansa”,	Leena	

neuvoo.	

Hartauden	rituaaliin	kuuluu,	että	puhuja	nousee,	puhuu	selkeästi	ja	lyhyesti	ja	taas	istuu.	

Puhe	voi	esimerkiksi	olla	Raamatun	tai	jonkin	muun	luetun	tekstin	ajatus,	liittyä	omaan	

elämään	tai	johonkin	oivallukseen.		

Hartauden	aikana	ei	keskustella.	“Jälkeenpäin	hartauden	jälkeen	joku	saattaa	sanoa,	että	

tuo	lauseesi	oli	kuin	minulle.”	

3.	2.	Heather	Havis	Turusta	lepää	hiljaisuudessa		

Liberaaliksi	ja	agnostikoksi	itsensä	määrittelevä	Heather	Havis	ei	ennen	

haastatteluamme	(puhelimitse	9.2.2018)	ollut	kuullut	sisäisen	valon	-käsitteestä.	

Britanniassa	kasvanut	Heather,	38,	on	perinyt	kveekariaatteen	äidiltään	ja	harjoittanut	

universaalia	kveekarismia	20	vuotta.	Hän	tunnisti	kuitenkin	hiljaisuushartauksiin	

liittyvän	mystisyyden:	



“Minulle	hiljaisuus	on	eräänlaista	odottamista,	hetki,	jolloin	en	yritä	mitään.	Samalla	en	

kuitenkaan	ole	passiivinen.	Yleensä	jotain	tapahtuu:	sanoja,	ideoita	tai	jokin	kuva	tulee	

mieleeni.	Jotkut	voivat	puhua.	Joskus	minulla	on	ollut	sydämessäni	jokin	kysymys	tai	

ongelma,	ja	on	useasi	käynyt	niin,	että	joku	sanoo	jotakin,	mikä	vastaa	kysymykseeni.	Se	

on	hyvin	tavallista,	en	koe	sitä	ihmeeksi,	sillä	niin	vain	käy.”	

Kun	Heather	meni	Maarianhaminassa	naimisiin	suomalaisen	miehen	kanssa,	häät	olivat	

kveekarihäät:	keskeistä	oli	hiljaisuuden	kokeminen	yhdessä,	puolisoiden	toisilleen	

pitämät	puheet	ja	se,	että	jokainen	vieras	allekirjoitti	vihkitodistuksen.	

	

3.3.	Porilaiselle	Anna	Kalliolle	sisäinen	valo	on	Jeesus	Kristus	

Anna	Kallio	ymmärtää	sisäisen	valon	ajatuksen	kristinuskon	kautta:	“Valo	on	

Ylösnoussut	Jeesus	Kristus	itse.	Hän	puhuu	jokaiselle	suoraan	sydämeen,	kunhan	vain	

hiljentyy	kuuntelemaan.	Pappeja	tai	muita	välikäsiä	ei	tarvita”,	Kallio	tiivistää	

sähköpostihaastattelussa	9.2.2018.	

Kallio	määrittelee	itsensä	kveekarikristityksi.	Hän	ei	halua	puhua	

kveekarismista.	“Minulle	usko	ei	ole	mikään	ismi",	hän	painottaa.	Sen	sijaan	Annalle	

usko	on	sitä,	että	ihminen	avaa	sydämensä	Kristukselle	ja	kuuntelee	Hänen	opetustaan.	

“Usko	on	kokemuksellista	-	Kristuksen	läsnäolon	voi	itse	kokea	–	se	ei	ole	älyllistä	

pohdiskelua.	Se	ei	myöskään	ole	meditaatiota/mietiskelyä.”	

Anna	ajattelee,	että	Jumalan	Henki	on	läsnä	aina	ja	kaikkialla,	mutta	hiljaisuus	

mahdollistaa	Kristuksen	opetuksen	kuuntelemisen	paremmin	kuin	meluisa	ympäristö.	

Kveekarin	“ei	tarvitse	mennä	johonkin	tiettyyn	rakennukseen	tiettynä	kellonlyömänä	

voidakseen	kuunnella	Jumalaa.”	

Kveekarihartaudessa	Anna	istuu	hiljaa	ja	odottaa,	että	Kristus	itse	opettaisi	häntä.	“Jos	

saan	Kristukselta	viestin,	joka	on	tarkoitettu	jaettavaksi	muiden	kanssa,	sanon	sen	

ääneen.“	

Annalle	kyse	ei	siis	ole	oman	ajatuksen	esille	tuomisesta	vaan	Jumalan	välikappaleena	

toimimisesta.	Kristuksen	elävän	opetuksen	kuunteleminen	ja	pyrkimys	elää	sen	mukaan	

opettaa	rakastamaan.	“Ahdistus,	levottomuus,	paha	olo,	suru	ja	muut	vastaavat	tunteet	

lievittyvät,	kun	Kristuksen	elävän	opetuksen	kautta	avautuu	iankaikkinen	rakkaus.”	

3.4.	Hiljaisuushartaus	Helsingissä	

Siinä	missä	varhaiskveekareilla	jumalanpalvelus	saattoi	kestäa	useita	tunteja,	nykyään	

hartauden	kesto	on	yleensä	yksi	tunti.	Osallistuin	hartaushetkeen	11.2.2018	Pasilan	

Rauhanasemalla.	Haastattelin	tilaisuuden	jälkeen	toiminassa	pitkään	mukana	olleita	



henkilöitä,	joilta	en	kaikilta	harmikseni	kysynyt	lupaa	tämän	tutkielman	nettijulkaisua	

varten.	Kuvaan	tässä	kuitenkin	tilaisuutta	ja	kuulemaani.	

Helsingissä	on	käytössä	Britannian	kveekareiden	Neuvoja	&	Kysymyksiä	–ohjekirjanen	ja	

vakituisesti	toiminnassa	olevien	henkilöiden	ajatusmaailma	vaikutti	hyvin	

suvaitsevaiselta	ja	liberaalilta.	Tunsin	olevani	lämpimästi	tervetullut.	

Tervehdysten	jälkeen	toiminnan	ohjaaj	ilmoitti	tunnin	alkavan.	Hän	oli	ohjeistanut,	että	

jos	tunti	tuntuu	liian	pitkältä,	osallistuja	voi	lukea	pöydällä	olevaa	Quaker	faith	&	practice	-

kirjaa.		

Istumme	kellarikerroksen	huoneessa	ringissä.	Keskellä	pöydällä	oli	veistos,	jossa	

kveekarit	seisovat	ringissä	kädet	toistensa	hartioilla.	Meitä	on	yhteensä	kahdeksan.	

Kesken	hiljaisuuden	eräs	henkilö	puhuu	kerran	oman	elämänsä	päätöksestä,	ja	sanojen	

jälkeen	hiljaisuus	luontevasti	jatkuu.	

Oleellista	hiljaisuudessa	ja	sen	jälkeen	on	jakaminen:	ensin	sanaton	toisten	läsnäolon	

tiedostaminen	ja	sen	jälkeen	kokemusten	ja	ajatusten	jakaminen.	Vanha	pöydälläkin	

oleva	ohjekirja	kehoittaa	siihen.	11	

Hartaushetken	jälkeen	yksi	kveekareista	kutsuu	meidät	keittiön	puolelle	kahville	tai	

teelle.	Hän	kertoo	löytäneensä	kveekarit	sukunsa	kautta	jo	lapsena.	Hän	sanoo	

kuuluvansa	universaaleihin	kveekareihin,	eikä	ole	kristitty.	Henkilön	tausta	on	

kuitenkin	kristillisyydessä,	sillä	kveekari-äiti	veti	aikanaan	myös	Raamattu-piiriä.	

Nykyisin	kristillisyys	näyttäytyy	hänelle	kuitenkin	ilottomana	uskontona.		

Hiljaisuus	merkitsee	tälle	haastattelemalleni	kveekarille	aikaa	levätä.	Hän	myös	tuntee	

kveekareiden	ryhmässä	olonsa	turvalliseksi.	“Kaipaan	ihmisiä,	jotka	ovat	samalla	

aallonpituudella	kuin	minä.”		

Yhdelle	osallistujista	hiljaisuushartaudet	merkitsevät	henkistä	kasvua.	“Hiljaisuus	on	

kasvun	alusta.	Ajatusmaailmani	on	laajentunut.”	Henkilö	kuvailee,	että	sisäinen	valo	

liittyy	tietoisuuteen	jonkin	suuremman	läsnäolosta.		

Kuulen	myös	kolmannelta	toiminnassa	mukana	olleelta,	että	hänet	sisäisen	valon	idea	

johdattaa	miettimään	hiljaisuuden	henkeä,	tunnelmaa	ja	rauhoittumista.	“Tämä	

																																																								
11	“Anna	itsellesi	aikaa	oppia,	kuinka	muut	ihmiset	ovat	kokeneet	Valon.	Pidä	tärkeänä	
Raamattua,	kuten	myös	niin	Ystävien	kuin	muiden	kirjoituksia,	jotka	paljastavat	Jumalan	teitä.	
Kun	opit	muilta,	voitko	puolestasi	vapaasti	jakaa	eteenpäin	sen	minkä	olet	saanut?	Samalla	kun	
kunnioitat	muiden	kokemuksia	ja	mielipiteitä,	älä	pelkää	tuoda	julki,	mitä	olet	löytänyt	ja	mitä	
itse	pidät	tärkeänä.	Muista,	että	epäily	ja	kysely	voivat	myös	johtaa	henkiseen	kasvuun	ja	
suurempaan	tietoisuuteen	sisällämme	asuvasta	Valosta.	“	http://www.kveekarit.org/wp-
content/uploads/2017/11/Neuvoja-ja-kysymyksiä-a6.pdf 



hiljaisuus	on	luontevaa,	en	pystyisi	yksin	istumaan	tuntia.”	“Sisäinen	valo	on	selkeys	tai	

yhteys.	Normikatsetta	laajempi	käsite.	“	

Se,	että	toisen	läsnäolijan	sanat	osuvat	omiin	hiljaisiin	ajatuksiin,	on	myös	näille	

kveekareille	tuttua.	Kuulen	neuvon:	“Älä	anna	tunteen	omasta	arvottomuudestasi	estää	

sinua.”	

Moderni	aika	on	tullut	osaksi	myös	kveekarismia:	Yksi	henkilöistä	on	mukana	Skypen	

välityksellä	kansainvälisessä	heeling-ryhmässä.	“Läsnäolon	tunne	on	siellä	voimakas.	

Rukoilemme	yhdessä	apua	sitä	tarvitseville.”	

Kuulen	naisilta,	että	kveekariksi	ei	pääse	kuka	vaan.	Jäsenyyttä	hakevan	on	

ymmärrettävä	periaatteet12	ja	haluttava	harjoittaa	niitä	elämässään.	“Jututamme	

jokaista	hakijaa,	jotta	hän	ymmärtää,	periaatteet	ja	mihin	on	hakemassa.”		

Tämän	jälkeen	jäsenhakemukset	hyväksytään	Suomen	kveekareiden	jäsenkokouksessa,	

joka	pidetään	kaksi	kertaa	vuodessa.	Näin	ollen	kveekarismi	ei	ole	täysin	

arvorelativistista,	esimerkiksi	rasistisesti	tai	sovinistisesti	ajattelevaa	ei	hyväksytä	

jäseneksi.	

4.	Sisäinen	valo	ohjaa	moraaliseen	toimintaan	

“Todellinen	jumalallisuus	ei	käännä	ihmistä	pois	päin	maailmasta	vaan	mahdollistaa	

sen,	että	maailmassa	voi	elää	paremmin	ja	kannustaa	tavoittelemaan	sen	korjaamista”,	

kirjoitti	William	Penn	1682.13	

Koska	sisäinen	valo	ohjaa	erityisesti	moraaliseen	toimintaan,	nostan	lyhyesti	esiin	

muutaman	keskeisen	periaatteen.	Kveekarismiin	on	alusta	saakka	kuulunut	ajatus	

rauhasta,	suvaitsevaisuudesta	ja	yksinkertaisuudesta.	Nykyisin	varsinkin	liberaalit	

kveekarit	listaavat	periaatteikseen	myös	oikeudenmukaisuuden,	totuudellisuuden	ja	

tasa-arvon	(Scully	2013,	542).	

Koska	jokaisessa	ihmisessä	on	jotakin	Jumalasta,	kveekarit	ovat	erittäin	suvaitsevaisia.	

Suvaitsevaisuutta	perustellaan	myös	Jeesuksen	opetuksilla,	ja	kristittyjen	kveekareiden	

elämänarvoissa	korostuvat	Jeesuksen	ilmentämä	anteeksianto	ja	rakkaus.	”Kveekarit	

tunnustavat	myös	muiden	uskontojen	arvon	ja	pyhyyden,	sekä	myös	niiden	ihmisten,	

																																																								
12	Totuudellisuus,	yksinkertaisuus,	tasa-arvoisuus,	oikeudenmukaisuus.	Näistä	seuraavassa	
kappaleessa.	
13	Britian	Yearly	Meeting	2009	23.02,	nro	5.		



jotka	eivät	varsinaisesti	edusta	mitään	uskontokuntaa.	”(Kveekarit	ry	2007.	

Uskonnot.fi)14	

Kristitty	Anna	Kallio	kuvaa:	Sisäinen	valo	“herättää	rakastamaan	Jumalaa	yli	kaiken	ja	

lähimmäistä	niin	kuin	itseä.	Se	kutsuu	vaalimaan	rakkautta.”	

Suvaitsevaisuus	liittyy	oikeudenmukaisuuteen	ja	tasa-arvoon,	joita	en	voi	tässä	esseessä	

käsitellä	tarkemmin.	Yksi	Helsingissä	vaikuttavista	kveekareista	käsitti	tasa-arvolla	

kuitenkin	sitä,	että	kaikkia	tulisi	kohdella	samassa	tilanteessa	samoilla	ehdoilla.	Tasa-

arvo	ei	siis	hänellä	liity	esimerkiksi	lopputuleman	tasa-arvoon	vaan	mahdollisuuksiin	ja	

yhdenvertaisuuteen.	15	

Rauhan	ajatus	muotoutui	osaksi	kveekarismia	jo	alussa:	sota	oli	1700-luvulla	lähes	

jatkuva	vieras	kveekarialueilla.		Kveekarit	puhuivatkin	rauhan	puolesta.	(Healey	2013,	

60),	ja	1947	rauhantyö	toi	kveekariliikkeelle	Nobelin	rauhanpalkinnon.	

Käytännön	perspektiivin	rauhan	ajatukseen	kuulen	Helsingin	kveekareilta:	

Kveekareiden	vuosi-	tai	hallituksen	kokouksissa	ei	aina	löydy	heti	yhteisymmärrystä.	

Silloin	tilanne	ei	johda	kiivaaseen	väittelyyn	vaan	hiljentymiseen.	“Olemme	hiljaa	

kunnes	yhteisymmärrys	saapuu”,	yksi	kveekareista	kuvailee.	

Englannin	universalistien	perustaja	John	Linton	näki,	että	nykymaailmassa	yhteys	ja	

yhteistyö	elävät	moninaisuuden	ehdoilla.	Toisten	tönimisestä	on	päästävä	olemaan	

toisten	kanssa	rinnakkain	ja	edelleen	yhteistyöhön.	Lintonille	yhteys	ei	ollut	

samanlaisuutta	vaan	“hengen	yhteyttä”.	(Alhonsaari	1993,	111.)		

Suhtautuminen	totuuteen	vaihtelee	kveekarismissa.	Se	ei	palaudu	esimerkiksi	

filosofisiin	totuusteorioihin:	korrespondenssi-,	koherenssi-	tai	pragmatistiseen	

totuusteoriaan.	Ihmisessä	kasvava	sisäinen	valo	eli	Jumalan	siemen	välittää	voimaansa	

Jumalasta	luonnolliseen	maailmaan.	Totuudella	voidaan	ajatella	täten	olevan	

transformatiivista	voimaa.	“Totuus	on	tässä	suhteessa	jotakin,	johon	ihmiset	ottavat	

osaa	tai	tarkemmin,	jotakin,	mihin	ihminen	otetaan	mukaan,	jos	hän	sen	sallii.	“		

Varsinkin	varhaisille	kveekareille	totuus	ei	ole	vain	pään	asia	vaan	myös	tahdon	ja	

sydämen	asia.	(Dudiak	&	Rediehs	2013,	518.)			

																																																								
14	Neuvoja:	“Samalla	kun	olet	uskollinen	kveekarikäsityksille,	yritä	eläytyä	muiden	
uskontokuntien	elämäntapaan	ja	todistuksiin	luoden	näin	yhdessä	ystävyyssiteitä.	
“http://www.kveekarit.org/wp-content/uploads/2017/11/Neuvoja-ja-kysymyksiä-a6.pdf 
15	Jos	joku	tahallaan	sabotoisi	kveekarien	hiljaisuutta,	Anna	Kalliosta	olisi	selvitettävä,	mistä	on	
kyse.	“Jos	joku	levittää	rasistista	viestiä,	hänen	kanssaan	on	keskusteltava.	Tärkeää	olisi	
keskustella	ja	kuunnella	ja	yrittää	ymmärtää.	Etsiä	ratkaisuja	ja	auttaa	ihmistä,	jos	hänellä	on	
paha	olla.	En	hyväksy	ihmisten	savustamista	pois.“	
	



Arjessa	totuudellisuus	tarkoittaa	rehellisyyttä.	Tämä	ei	kuitenkaan	ole	ilkeyttä,	kuulen	

Helsingin	kveekareilta.	Joskus	on	parempi	vaieta.	Leena	Lampela	kiteyttää	hyvin	

ajatuksen,	kun	hän	puhuu	“rakkaudellisesta	rehellisyydestä”.		

Helsingin-kveekarit	näkevät	totuuden	myös	selventävänä	asiana.	“Se	on	hyvä,	ettei	

sanottavaansa	kiertele.”	Tämä	liittyy	toiseen	kveekariperiaatteeseen:	

yksinkertaisuuteen.	

Yksinkertaisuus	voi	nykyisin	varsinkin	evankeliselle	kveekarille	tarkoittaa	

yksinkertaista	vaatetusta	ja	elämää,	jossa	materialla	ei	ole	suurta	roolia	(Scully	2013,	

543).	Yksinkertaisuus	näkyy	myös	puhetapana,	ja	varsinkin	Britannian	ja	Helsingin	

liberaalikveekareille	se	tarkoittaa	myös	kestävää	kehitystä	ja	luonnonsuojelua.16	

Periaatteet	ovat	muovautuneet	ajan	hengen	mukana.		

Kveekareiden	etiikkaan	on	sisäänrakennettu	avoimuus	vastaanottaa	sisäisen	valon	

kautta	Jumalalta	tulevia	uusia	näkökulmia.	Näin	moraaliset	näkemykset	haastavat	

yhteisön	normeja	jatkuvasti.	(Scully	2013,	539.)		Näyttää	siltä,	että	kveekareiden	etiikka	

voi	olla	perusperiaatteiden	rajoissa	mitä	vain	jumalalliseksi	tulkitusta	Raamatun	sanasta	

(evankelistat)	hetkessä	tapahtuvaan	Jumalan	valon	antamaan	ymmärrykseen	oikeasta	ja	

väärästä	(lähellä	aktiutilitarismia).	Samalla	se	on	periaatteiden	ohjaamaa	hyve-etiikkaa.	

Antti	Alhonsaari	kirjoittaa,	että	vaikka	uskontunnustusta	tai	oppirakennelmia	ei	ole,	

kveekariyhteisöissä	ryhmäpaine	ohjaa	toivotunlaiseen	käytökseen.	Kveekarit	todistavat	

uskoaan	käytöksellään	arkisessa	elämässä	(Alhonsaari	1993,	103).		

Johtopäätökset	

Kveekarismi	osoittautui	hyvin	monitahoiseksi	liikkeeksi,	jonka	juuret	ovat	

kristillisyydessä.	Yhteiskunnalliset	muutokset	ovat	vaikuttaneet	liikkeeseen	sitä	

liberalisoivasti	ja	suunnanneet	kveekareiden	hyväntekeväisyystoimintaa	esimerkiksi	

luonnonsuojeluun.		

Evankelisissa	liikkeissä	hiljaisuushartaudet	eivät	välttämättä	ole	korostuneessa	

asemassa,	ja	liberaalien	kveekarien	oppi	on	pikemminkin	uskonfilosofiaa	kuin	teologiaa.	

Se	on	hiljentymistä,	periaatteita	ja	niiden	vaalimista	arkielämässä.	Yhteys	Jumalaan	tai	

absoluuttiin	on	mystinen	kysymys,	johon	joka	kveekarilla	on	oma	vastauksensa.	

																																																								
16	Britannian	kveekarit	ohjeistavat	seuraavasti:	“Pyri	elämään	yksinkertaista	elämää.	
Yksinkertainen	vapaasti	valittu	elämä	on	voiman	lähde.	Älä	tule	suostutelluksi	ostamaan	jotakin	
mitä	et	tarvitse	tai	mihin	sinulla	ei	ole	varaa.	Pidä	itsesi	ajantasalla	niistä	seurauksista,	mitä	
elämäntapasi	aiheuttaa	kansainväliseen	talouteen	ja	ympäristölle.	Osoita	rakastavaa	harkintaa	
kaikkia	olentoja	kohtaan	ja	pyri	vaalimaan	maailman	kauneutta	ja	moninaisuutta.”	
http://qfp.quaker.org.uk/chapter/1/	
	



Hiljaisuuden	korostamiseen	liittyvät	piirteet	ovat	muuttuneet	yllättävän	vähän.	Se	

johtuu	luonnollisesti	siitä,	että	kveekarius	on	keskittynyt	kunkin	harjoittajan	

henkilökohtaiseen	kokemukseen	ja	pelkistänyt	hartauden	ja	uskonharjoittamisen	

ulkoiset	puitteet.		

Sisäisen	valon	idean	määritelmä	voi	vaihdella	rauhoittumisen	tunteesta	intuitioihin,	

spirituaalisesta	kokemuksesta	jumalyhteyteen.	Varhaiskveekareilla	Valo	oli	peräisin	

kristittyjen	Jumalasta.	Heistä	ihmisessä	on	valmiina	jotakin	jumalallista,	joka	ikään	kuin	

aktivoituu	tai	tulee	huomatuksi,	jos	valoa	kuuntelee	(Fox,	Penn).	Toisaalta	Deanilla	Valo	

ilmenee	intuitioina,	jotka	eivät	ole	valmiiksi	ihmisessä.	Valo	on	henkeä,	kun	taas	

näyttäisi	siltä,	että	Foxilla	ja	Pennillä	se	tarvitsee	toimiakseen	ihmisen	materiaalisen	tai	

henkisen	perustan,	jota	se	valaisee	tai	jonne	se	telekoituu.	Valo	vaikuttaa	ulkoa	päin	

ihmisen	henkisiin	ilmiöihin,	kuten	ajatuksiin	ja	tunteisiin.	

Siinä	missä	varhaiselle	kveekarille	sisäinen	valo	oli	yhteys	kristilliseen	Jumalaan	ja	

suvaitsevaisuuden	perusta,	nykykveekari	saattaa	suvaita	myös	ajatusta,	ettei	sisäistä	

valoa	jumalallisena	siemenenä	ole.	Yhteistä	ajatuksille	on	kuitenkin	jonkinlainen	

henkinen,	ei	välttämättä	hengellinen,	syvä	tila	ja	omien	ajatusten	tai	intuitioiden	

kuuntelu.	

Maailma	on	muuttunut	yhä	nopeatempoisemmaksi,	tietoa	on	paljon	ja	sen	

luotettavuutta	täytyy	koko	ajan	kyseenalaistaa.	Kveekarin	ratkaisu	tähän	ei	ole	kääntyä	

auktoriteetin	puoleen	vaan	omaan	itseensä:	hiljaiseen	aikaa	ottavaan	harkintaan	ja	

oman	intuition	-	tai	Jeesus	Kristuksen	antaman	sanoman	kuuntelemiseen.	Vastuu	

ajatusten	tai	sanoman	tulkinnasta	ja	eettisestä	harkinnasta	on	näin	ollen	pitkälti	

yksilöllä	itsellään.	
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