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1 Johdanto 
 

Tämä pro gradu-tutkielma tutkii Minna-Leena Erkkilän (nykyisin Lahti) esikoisteosta, 

Valtakuntaa (2007). Valtakunta on kristillinen nuorten fantasiakirja. Tämän tutkielman 

keskeisin tutkimuskysymys on, onko Valtakunta-teoksessa ilmenevä kristinusko luterilaista 

kristinuskoa. Lähiluvun keinoin Valtakunnassa esiintyvää kristinuskoa verrataan luterilaiseen 

kristinuskoon. Toinen tärkeä tutkimuskysymys on, miten Raamattu toimii Valtakunnan 

pohjatekstinä. Valtakunnassa on lukuisia suoria ja epäsuoria viittauksia Raamattuun. Nämä 

viitteet tullaan kartoittamaan vertailevan tutkimuksen keinoin. Mitä Raamatun kirjoja 

Valtakunta aktivoi? Mikä merkitys Raamattuun viittaamisella on Valtakunta-teoksessa?  

Valtakunnan kristinuskoa tutkitaan pääasiassa tarkastelemalla teoksen henkilöhahmojen 

toimintaa. Miten Valtakunnan henkilöhahmot ilmentävät toiminnallaan, puheillaan ja 

olemuksellaan kristinuskoa? Miten heidän uskomuksensa ja toimintansa poikkeaa 

kristillisyydestä? Valtakunnassa on useita viitteitä Ilmestyskirjaan. Voiko Valtakuntaa lukea 

apokalyptisena tarinana?  

Erkkilän teoksen nimi, Valtakunta, on tässä tutkielmassa kursivoitu, jotta sen erottaa teoksessa 

olevasta samannimisesta paikannimestä. Tutkielmassa käytetään Valtakunta-teoksesta 

lyhennettä V teokseen viitatessa. 

Valtakunta-teoksen kantavana teemana on kahden uskonnon, louhikismin ja kristinuskon, 

taistelu.  Valtakunnan pääasiallinen kristinuskon levittäjä, Areski, on muutamia vuosia sitten 

löytänyt ikivanhoja kirjoituksia, joiden voi päätellä olevan Raamattu. Kirjoitusten pohjalta hän 

on löytänyt Jumalan, joka muistuttaa suuresti kristinuskon Jumalaa. Uskonnolla, jonka Areski 

on löytänyt, ei ole nimeä, mutta olen nimennyt sen Valtakunnan kristinuskoksi, jotta sitä on 

helpompi käsitellä. Valtakunnan kristinuskon kannattajat uskovat Hyvään Isään ja armahtavaan 

Jeshuaan. Löydettyään Jumalan Areski on hylännyt palvomansa Lohikäärmeen ja omistanut 

elämänsä kristinuskon julistamiseen (V: 194–195). Areskin työn toimesta vanha uskonto herää 

tarinan myötä vähitellen henkiin.  Areski muistuttaa historialtaan ja työtavoiltaan apostoli 

Paavalia. Teoksessa ei mainita, onko Areski ensimmäinen, joka ikivanhat kirjoitukset on 

löytänyt. Kopioita kirjoituksista on kuitenkin useita, koska myös Hogar ja Sediment ovat 

tahoillaan tutustuneet kirjoituksiin. 

Tarinan alussa Valtakunnan ja Kunlandian valtakunnissa on uskonnonvapaus ja useita eri 

uskontoja. Uskontojen taistelu kärjistyy tarinan edetessä. Kunlandian valtakunnassa on vallalla 
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louhikismi, josta Lohikäärmeen papisto on päättänyt tehdä koko tunnettua maailmaa kattavan 

uskonnon. Valtakunnan kristityt vastustavat louhikismia, sillä he uskovat, että Lohikäärme on 

Jumalalle vastakkainen voima. Teoksen useat muut uskonnot jäävät taka-alalle, eikä niitä 

käsitellä teoksessa tarkemmin. 

Louhikismin jumala, Lohikäärme, edustaa teoksessa persoonallista pahuutta. Lohikäärme on 

Valtakunnan kristinuskon vastavoima. Valtakunta onkin perinteinen fantasiaseikkailu, missä 

hyvä ja paha taistelevat elintilasta ja vallasta. Henkilöhahmot ovat tämän taistelun keskellä ja 

joutuvat valitsemaan kumman puolelle asettuvat. Valtakunnassa on viitteitä Ilmestyskirjassa 

puhuttaviin maailmanlopunaikoihin.  

Valtakunta-teos on minulle mieluisa teos, sillä se yhdistää taitavasti fantasiaa ja kristinuskoa. 

Luin teoksen ensimmäisen kerran aikuisena, mutta se vetosi minuun. Itse olen vakaumukseltani 

kristitty, mutta en ole aiemmin lukenut suomalaista kristillistä nuorten fantasiateosta. En ole 

myöskään aiemmin lukenut yhtä tasokasta suomalaista kristillistä nuortenkirjaa. Tällaisen 

harvinaisuuden löytyminen innosti ja ohjasi tutkimaan teosta tässä pro gradu-tutkielmassani. 

Alusta asti minua on kiinnostanut Erkkilän taito sovittaa kristinuskon piirteet fantasiateokseen 

niin, etteivät ne jatkuvasti ärsytä lukijaa. Tämän tutkielman aihe on saanut alkunsa osittain siitä 

innosta, mikä minulla on ollut selvittää Erkkilän teoksen viittauksia Raamattuun ja 

kristinuskoon. Kun olin jo tovin työskennellyt tutkielmani parissa, minua alkoi kiinnostaa 

Erkkilän omat ajatukset tarinan taustalla. Otin yhteyttä kirjailijaan, ja hän suostui haastatteluun. 

Haastattelua käsitellään toisessa luvussa (2.4.1 Kirjailijan arvopohja vaikuttaa teoksen 

syntyyn).  

Alison M. Jack on teoksessaan The Bible and Literature kartoittanut kirjallisuuden ja Raamatun 

suhdetta. Hän toteaa, että Raamattu on vaikuttanut monen kulttuurin syntyyn. Ei ole ollenkaan 

erikoista, että tekstejä luettaisiin etsien niistä aineksia Raamatusta: ”The idea of reading literary 

texts for their allusions and references to the Bible is a familiar and safe one. That the Bible has 

had an influence on literature throughout the ages is hardly surprising, textually foundational 

as it is to many cultures.” (Jack 2012:1.)  

Teoksessaan Jack väittää, että on hyödyllistä lukea kirjallisuutta yrittäen ymmärtää niiden 

teologista sanomaa: ”…it will be argued here that a fruitful way to read literary texts is to 

understand their interaction with the Bible from the perspective of their theological 

suppositions” (Jack 2012: 4.). Tässä tutkimuksessa tullaan tukeutumaan tähän Jackin 

ajatukseen tekstin sisältämän teologian löytymisestä. Valtakuntaa tullaan vertaamaan 
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luterilaiseen kristinuskoon sen sisältämän teologian kautta. Valtakunnan teologia ilmenee sen 

henkilöhahmojen puheissa ja toiminnassa sekä juonenkäänteiden kautta. Raamatun ja 

kirjallisuuden välisten yhteyksien tutkiminen on intertekstuaalisuutta (Jack 2012: 10). 

Valtakunta-teoksen tarina alkaa pienestä kuningaskunnasta nimeltä Valtakunta. Kuningaskunta 

on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Kuningas Viisas aikoo lähettä lapsenlapsensa, Miilain ja 

Maamerin, turvaan sodan jaloista. Ensimmäisessä luvussa keskitytään kuvaamaan niitä oloja, 

mistä tarinan sankaritar, Miilai, tulee. Tarinan alussa Miilain suurin ongelma on se, ettei hän 

tahtoisi vielä avioitua (V:16–17).  

Toisessa luvussa esitellään Kunlandian nuorempi prinssi, Sediment, joka on tarinan toinen 

päähenkilö. Hän on viettänyt rauhallista elämää maaseudulla, missä hän on tutustunut 

Ikivanhaan kirjoitukseen (V: 23). Myöhemmin selviää, että Ikivanhat kirjoitukset sisältävät 

kristinuskon sanoman. Toisessa luvussa esitellään Sedimentin ja hänen isoveljensä Sigrifin 

suhdetta. Sediment on huolissaan veljestään, joka on hänen poissaolonsa aikana muuttunut 

vakavammaksi ja epätasapainoisemmaksi (V: 24).  

Sigrif ja Sediment ovat orpoja, sillä heidän vanhempansa on murhattu vuosia sitten. He ovat 

maailman toisen tunnetun valtakunnan, Kunlandian, prinssejä. Sigrif on veljistä se, joka johtaa 

maata, vaikka häntä ei olekaan vielä tarinan alussa kruunattu kuninkaaksi. Hän kuitenkin 

kruunaa tarinan puolivälissä itse itsensä.  

Kunlandian pääuskonto on louhikismi, jossa palvotaan pelkoa herättävää lohikäärmepatsasta. 

Kun Sigrif on aloittanut sodan Valtakuntaa vastaan, hän määrää samalla louhikismista ainoan 

sallitun uskonnon. Merkiksi tästä uskonnosta jokaisen tulee ottaa käteensä louhikismin merkki. 

(V: 79.) Valtakunnassa puolestaan on vallalla useita eri uskontoja: ”Jumalia oli melkein yhtä 

monta kuin Valtakunnassa asukkaita!” (V: 15). Tarinan edetessä uskontojen kirjoon nousee 

vielä yksi uskonto, kristinusko. 

Valtakunta-teoksen tapahtumat käynnistyvät kunnolla, kun Sigrif lähettää veljensä sotajoukon 

mukaan hyökkäämään Valtakunnan rajamaille ja aloittaa näin avoimen sodan Valtakuntaa 

vastaan. Sediment ei ole tietoinen sotaretken tarkoituksesta vaan kuvittelee lähtevänsä 

tutkimusretkelle. Sotaretkellä Sediment joutuu valtakuntalaisten kiinni ottamaksi, ja hänet 

kuljetetaan Valtakuntaan sotavangiksi. 

Valtakunnassa Miilai ja Sediment tapaavat ensimmäisen kerran. Miilai pitää Sedimentiä 

vihollisenaan, mutta suostuu suojelemaan häntä, kun saa kirjeen Areskilta. Kirjeessä Areski 
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kehottaa Miilaita huolehtimaan Sedimentistä (V: 49). Kun kunlandialaiset sitten hyökkäävät 

Valtakunnan linnaan, ottavat valtakuntalaiset Sedimentin paetessaan mukaansa. Kuningas 

viisas murhataan hyökkäyksen aikana. Prinsessa Miilai, hänen pikkuveljensä Maamer ja joukko 

muita lapsia onnistuvat pakenemaan lähimetsään. Lisäksi seurueeseen kuuluuvat kuningas 

Viisaan neuvonantaja Roopert ja Miilain ja Maamerin lastenhoitaja Padra. Roopert ja Padra 

ovat seurueen aikuiset. Vähitellen Sediment hioutuu osaksi seuruetta.  

Seurueen pakomatka päättyy Porstuaan.  Porstuasta matkaseurue löytää turvapaikan. Siellä 

seurue tapaa myös teoksen kolmannen päähenkilön, Zohvian. Hän on nuori kunlandialainen 

nainen, joka on paennut kaupunkiin sotaa. Ennen sotaa hän toimi Hogarin oppipoikana, ja hänen 

tehtävänään oli kääntää Ikivanhat kirjoitukset kansan käyttämälle kielelle.  

Porstuan rauhallinen elämä päättyy, kun kunlandialaiset hyökkäävät tukikohtaan. Kunlandian 

Noita on loitsinut sairaaksi porstualaisia niin, ettei heistä ole vastustamaan hyökkäystä (V: 140). 

Kunlandialaiset saavat hyökkäyksessä Miilain vangikseen. Loput alkuperäisestä seurueesta 

onnistuu pakenemaan. Kun seurue huomaa, että Miilai on kaapattu, muuttuu pakomatka 

pelastusretkeksi.  

Seurue suuntaa Onegaan, kasvavaan kauppakaupunkiin (V: 171). Onegassa he tutustuvat 

Areskiin, joka on tarinan alusta asti lähettänyt kirjeitä maan johtohenkilöille kertoen heille 

Jumalasta ja Hänen armostaan. Seurue tekee suunnitelman Miilain pelastamisesta ja 

pakenemisesta ”laivoilla merten taa” (V:180). Onegasta seurue pääsee eteenpäin järven yli 

ystävällisen kalastaja-Samuelin auttamana. Samuel vie seurueen Kaleigiin, varakreivi Danjan 

kartanoon (V: 196–197). Kaleigissa seurue tutustuu mattokauppiaaseen, Ivaniin. Ivan auttaa 

seuruetta tavoitteessaan päästä Valinoriin pelastamaan Miilai. Tarinan lopussa seurueelle 

selviää, että Areski, Samuel ja Ivan ovat kaikki yksi ja sama mies, joka on kristinuskon 

pääasiallinen levittäjä. Areski on käyttänyt sala-asujaan pysyäkseen Lohikäärmeen kirkolta 

salassa (V: 285).  

Sediment, Roopert ja Zohvia lähtevät Areskin avustuksella pelastamaan prinsessaa Morirasta. 

Heidän suunnitelmansa on pelastaa prinsessa ja palata sen jälkeen Kaleigiin. Kaleigista he 

aikovat purjehtia laivalla turvaan. Morirassa pelastussuunnitelma ei mene suunnitellusti. Seurue 

saapuu kaupunkiin samaan aikaan kun Miilaita ollaan uhraamassa Lohikäärmeelle. 

Uhrialttarilla Sigrif yrittää vakuuttaa Sedimentille syyttömyyttään ja hyviä tarkoitusperiään, 

mikä saa Sedimentin hetkeksi pois tolaltaan, mutta rukoiltuaan hän saa rohkeutta pelastaa 

prinsessan. Samalla lohikäärmepatsas herää eloon. (V: 262–264.) 
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Lohikäärme kietoo prinsessan onnelliseen harhanäkyyn, missä se pyrkii houkuttelemaan 

prinsessan kumartamaan itseään (V: 269–273). Miilai kuitenkin voittaa Lohikäärmeen Jumalan 

sanan avulla ja vakuuttuu samalla kristinuskon olevan totta (V: 273). Kivipatsas kivettyy 

uudelleen, ja seurue pääsee pakenemaan (V: 274). Tarinan lopussa Sigrif ja arkkipastori jäävät 

edelleen valtaan ja terrorisoimaan tunnettua maailmaa. Seurue kuitenkin pääsee laivalla pakoon 

sodan kauheuksia.  

Tarina saa osittain onnellisen lopun. Kuninkaalliset pääsevät purjehtimaan turvaan Uuteen 

maahan. Sodan voittamista suurempi tehtävä on tarinassa kuitenkin Jumalasta kertominen. 

Laivassa Zohvia toisintaa seurueelle kopion pyhistä kirjoituksista vietäväksi Uuteen maahan. 

Itse hän lähtee toisen kopion kanssa takaisin Kunlandiaan levittämään Jumalan sanaa. 

Seurakseen hän saa Areskin, jonka oikea henkilöllisyys on selvinnyt. Mies on nimeltään Areski 

ja ulkomuodoltaan nuori mies, kuten Ivan.  

Valtakunta-teoksen analysointi alkaa teoksen pohjatekstin paikantamisesta. Tutkielman 

teorialuku (2 luku) alkaa alaluvulla 2.1 Raamattu Valtakunnan pohjatekstinä. Alaluvussa 

tutkitaan sitä, miten Raamattu toimii Valtakunnan pohjatekstinä. Alaluvussa esitellään 

Valtakunnasta löytyviä suoria ja epäsuoria viittauksia Raamattuun. Lisäksi esitellään, miten 

muuten Valtakunta on saanut vaikutteita Raamatusta. Kaikkia viittauksia Raamattuun ei 

tutkimuksen kannalta ole oleellista tutkia ja esitellä, mutta selkeät ja suorat viittaukset on 

alaluvussa esitelty. Valtakunnan ja Raamatun välisten yhteyksien tutkiminen on 

intertekstuaalisuutta.  Alaluvun lopussa määritellään intertekstuaalisuus lyhyesti. Lisäksi 

viittauksia Raamattuun on paikannettu analyysiluvuissa kolme ja neljä.  

C.N. Manlove on merkittävä fantasiakirjallisuuden teoreetikko (Sisättö 2003: 5-6). Manlove 

määrittelee fantasiakirjallisuuden seuraavasti: ”A fiction evoking wonder and containing a 

substantial and irreducible element of the supernatural with which the mortal characters in the 

story of the readers become on at least partly familiar terms” (Manlove 1975: 1). Manloven 

mukaan fantasian täytyy sisältää sellaisia piirteitä, joita olisi mahdoton kuvitella 

arkitodellisuuteen. 

Tässä tutkielmassa tullaan liittämään Erkkilän teos kristillisen fantasiakirjallisuuden 

jatkumoon. Erkkilän teosta verrataan länsimaisen kristillisen fantasiakirjallisuuden genren 

uranuurtajiin J.R.R. Tolkieniin (1898–1997)  ja C.S. Lewisiin (1898–1963). C.S. Lewis ja 

J.R.R. Tolkien ovat kuolemansakin jälkeen edelleen vaikuttavimpia kirjailijoita. Miehet ovat 

merkittäviä niin kirjallisuuden kuin kulttuurinkin alalla. Alister McGrathin kirjoittamassa 
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elämänkerrassa C.S. Lewisista McGrath nostaa esiin Lewisin useita eri puolia. Lewis on 

yliopisto-opettaja, romaanikirjailija sekä kristillinen kirjailija ja apologeetta. (McGrath 2013: 

11–12.) 

Susan Lehr on artikkelissaan ”Fantasy: Inner Joyrneys for Today’s Child” jakanut 

fantasiakirjallisuuden kategorioihin. Näitä kategorioita on neljä: High Fantasy, Time Slip 

Fantasy, Animal Fantasy ja Humorous Fantasy. High Fantasyn (jatkossa korkeafantasia) 

kehittäjiä ovat J.R.R. Tolkien ja C.S. Lewis. Korkeafantasiassa seikkailu tapahtuu 

keskiaikaisessa maailmassa, missä seikkailevat yliluonnolliset olennot, kuten velhot ja 

lohikäärmeet. Tähän fantasiakategoriaan kuuluu runsaasti kansantarinoiden ja myyttien 

aineksia. Suurin osa fantasiasta lukeutuu tähän kategoriaan. (Mass, Levine: 2002: 14.) Luvussa 

kaksi tullaan tarkastelemaan sitä, millainen korkeafantasiateos Valtakunta on (2.2.1 Valtakunta 

osana korkeafantasiaa). 

J.R.R. Tolkien teki 1950-luvun puolivälissä fantasiasta vakavasti otettavan genren. 1960-

luvulla hänen teoksestaan The Lord of the Rings (1955) tuli kansainvälinen ilmiö. (Mass, Levine 

2002:10.) C. S. Lewis ja J.R. R. Tolkien tunsivat hyvin toisensa ja vaikuttivat toistensa 

kirjallisiin tuotoksiin (Sammons 2010: 1,4,7). Molemmilla on samat lähteet fantasiateoksiinsa: 

pohjoinen mytologia, keskiaikaiset romanssit, Beowulf ja Homeros. Lewis ja Tolkien palvelivat 

varuskunnassa ensimmäisen maailmansodan aikaan. Fantasia toimi heille pakopaikkana, minne 

paeta sodan kauheuksia. (Sammons 2010: 3.) Miesten käsitys siitä, millaista fantasian tulisi 

olla, on muokannut heidän omia teoksiaan (Sammons 2010: 117). Teorialuvussa tullaan 

määrittelemään, miten Valtakunta on samankaltainen fantasiateos kuin Tolkienin ja Lewisin 

teokset.  

Vaikka Tolkien ja Lewis ovat molemmat kristillisiä fantasiakirjailijoita, heidän tyylinsä ja 

töidensä tarkoitukset ovat erilaisia (Sammons 2010: 133). Tolkienin fantasiakirjoista ei löydy 

suoria viittauksia kristinuskoon. Tämä johtuu Tolkienin käsityksestä siitä, millaista fantasian 

tulisi olla. Koska missään vaiheessa ei voi rikkoa sekundaarimaailman yhtenäisyyttä, ei missään 

teoksen vaiheessa voi viitata tarinan maailman ulkopuolisiin asioihin suoraan - kuten 

kristinuskoon. (Sammons 2010: 135.) Tolkien pitää kuitenkin fantasiassa moraalia tärkeänä: 

”One goal of the writer is elucidating Truth and encouraging good morals by embodying them 

in unfamiliar way so they are brought home” (Sammons 2010: 145). Tolkienin fantasiat on 

rakennettu uskonnollisille ajatuksille, mutta ne eivät ole allegorioita niistä (Sammons 2010: 

152). 
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Lewisin tavoitteena puolestaan on esittää evankeliumin sanoma tuoreella tavalla. Hän halusi 

naamioida tutuksi tulleen evankeliumin niin, että sen voi nähdä hänen teostaan lukiessa kuin 

ensimmäistä kertaa, uusin silmin.  Lewis toteaa, että hän ei luo uutta vaan pikemminkin 

uudelleen järjestää jo olemassa olevia asioita. (Sammons 2010: 135,156–159.) Lewis ei ole 

tietoisesti tuonut kristillisiä elementtejä teoksiinsa, vaan ne ovat soluttautuneet teoksiin ”omin 

avuin” (”of this own accord”) (Sammons 2010: 158). 

Tässä tutkimuksessa tullaan esittelemään Tolkienin ja Lewisin teologiaa heidän 

fantasiateostensa taustalla (luku 2).  Yksi tärkeimmistä tutkimuskysymyksistä onkin, miten 

Erkkilän teos liittyy Tolkienin ja Lewisin luomaan kristillisen fantasiakirjallisuuden jatkumoon. 

Tarkoituksena on löytää Erkkilän teoksesta yhtymäkohtia Lewisin ja Tolkienin teologioihin. 

Vaikka Tolkien ja Lewis olivat hyvät ystävät, on heidän fantasiakirjallisuuden teologioissaan 

eroavaisuuksia. Pystyykö Erkkilän teoksen liittämään selkeämmin Tolkienin vai Lewisin 

teologiaan? Mitä omaa ja erilaista verrattuna Tolkienin ja Lewisin teoksiin löytyy Erkkilän 

teoksesta? Tätä tutkimusta varten on haastateltu kirjailijaa. Erkkilän haastattelusta käy hyvin 

ilmi hänen ajatuksensa fantasiakirjallisuuden tarkoituksesta ja hänen omasta kristillisestä 

vakaumuksestaan. Lisäksi haastattelussa selvisi se, mikä on vaikuttanut Valtakunnan 

luomistyöhön. Alaluvussa 2.4.1 käsitellään Erkkilän, Lewisin ja Tolkienin käsityksiä 

fantasiakirjallisuuden taustalla vaikuttavista ideologioista.  

Teorialuvussa (2 luku) Valtakunta-teos määritellään osaksi korkeafantasian genreä. Miten 

Valtakunta toisintaa korkeafantasialle tyypillisiä kerronnan keinoja? Teorialuvun toiseksi 

viimeisessä alaluvussa esitellään Valtakuntaa sen kaavamaisuudesta käsin (2.3 Kirjallisuuden 

kaavamaisuus). Northop Frye on kirjoittanut teoksen kirjallisuuden kaavamaisuudesta, Secular 

Scripture. Erkkilän teosta verrataan tähän teoriaan. Lisäksi Erkkilän teoksesta löytyy 

fantasiakirjallisuudelle tyypillinen etsintäretki (quest). Etsintäretki on tyypillinen niin 

fantasialle kuin muullekin kirjallisuudelle. Teorialuvussa tarkastellaan Valtakuntaa siis useasta 

eri näkökulmasta pyrkien osoittamaan, kuinka Erkkilä on luonut teoksen, mikä voidaan liittää 

useisiin kirjallisuuden konventioihin.  

Jotta Valtakuntaa voisi verrata kristinuskoon, tulee uskonto määritellä. Valtakuntaa verrataan 

Suomen pääuskontoon, luterilaiseen kristinuskoon, sekä Lewisin ajatuksiin kristinuskon 

olemuksesta. Luterilainen usko määritellään tiivistetysti teorialuvun lopussa (2.4 

Luterilaisuuden piirteitä Valtakunnassa). Alaluku jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä 

osassa perehdytään kirjailijan omiin ajatuksiin siitä, miten hänen oma luterilainen 
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vakaumuksensa on vaikuttanut Valtakunta-teoksen syntyyn (2.4.1). Alaluvun toisessa osassa 

puolestaan perustellaan lyhyin lainauksin Valtakunnasta, miksi teoksessa esiintyvää uskontoa 

voi pitää luterilaisena kristinuskona (2.4.2 Valtakunta ja luterilainen kristinusko). Samalla 

alaluvussa myös määritellään luterilainen kristinusko. Lähteinä luterilaisuutta määriteltäessä on 

käytetty Martin Lutherin omia kirjoituksia, Augsburgin uskontunnustusta sekä yleisiä 

luterilaisuutta selittäviä teoksia. Luterilainen usko on määritelty niin tarkasti kuin tämän 

tutkimuksen kannalta on relevanttia. Koska Valtakuntaa tutkitaan luterilaisen kristinuskon 

kannalta, on luterilaisen uskon piirteitä kaikissa analyysiluvuissa.  

Luterilaisen kristinuskon määrittelemisessä hyödynnetään myös Lewisin käsitystä 

kristinuskosta. Lewis kääntyi ateismista kristinuskoon. Hän on kirjoittanut kristinuskoa 

käsittelevän laajasti tunnetun teoksen: ”Tätä on kristinusko on yleistajuinen, ei akateeminen 

kirja, eikä sitä ole suunnattu akateemisille teologeille tai filosofeille” (McGrath 2013: 280). 

Lewis kuvailee itse teoksensa kiteyttävän koko kristinuskon ydinsanoman niin, että siihen on 

tyytyväisiä kaikki eri kristillisiin kirkkoihin ja suuntauksiin kuuluvat kristityt (Lewis 2012: 25). 

Tästä johtuen Tätä on kristinusko on oivallinen lähdeteos kristinuskon sanoman selvittämiseen. 

Se ei ole ristiriidassa luterilaisen tunnustuksen kanssa. 

Jos tutkimuksessa verrattaisiin Valtakunnan kristinuskoa koko kristinuskon kirjoon, tulisi 

tutkimuksen teoriapohjasta liian laaja, eikä se enää palvelisi tutkimuskysymystä. Yleisesti 

Valtakuntaa kristinuskoon verrattaessa jouduttaisiin esittelemään muun muassa eri kirkkojen 

eriävät näkemykset esimerkiksi kasteesta ja sakramenteista. Koska Valtakunta on suomalainen 

teos, on loogista, että kristillistä teosta verrataan maan valtauskontoon. Lisäksi Erkkilä itse 

toteaa oman vakaumuksensa olevan luterilainen (Lahti 2015: haastattelu). 

Luvuissa kolme ja neljä päästään paneutumaan tarkemmin siihen, mitä luterilaisia piirteitä 

Valtakunta-teoksesta löytyy. Ensin tarkastellaan Valtakunnan Jumalaa ja Lohikäärmettä, joita 

verrataan kristinuskon Jumalaan ja perkeleeseen. Neljännessä luvussa puolestaan tarkastellaan, 

ilmentävätkö henkilöhahmot toiminnallaan ja persoonallisella olemuksellaan luterilaista uskoa. 

Ensiksi kolmannessa luvussa määritellään kristinuskon ja Valtakunnan antamaa jumalakuvaa 

(3.1 Persoonallinen hyvä). Lisäksi luvussa käsitellään kristinuskoa kokonaisuutena keskittyen 

kuitenkin niihin teemoihin, joita kristinuskosta nousee Valtakunta-teosta lukiessa. Kristinuskoa 

tarkastellaan koko ajan luterilaisuuden kannalta, ja lähteinä on käytetty sellaisia yleisiä 

kristillisiä teoksia, jotka eivät ole ristiriidassa luterilaisuuden kanssa. Alaluvussa 3.1 
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Valtakunnan persoonallinen hyvä on Jumala tullaan määrittelemään muun muassa 

Valtakunnan kristinuskon jumalakuva, pelastusoppi ja käsitys siitä, millainen on taivas. 

Alaluku 3.2 Erkkilän esipuhe luo apokalyptista tunnelmaa toimii selittävänä siltana alaluvulle 

3.3 Valtakunnan persoonallinen paha on Lohikäärme. Alaluku 3.2 esittelee ensin lyhyesti 

Ilmestyskirjaa ja sen vaikutusta kristilliseen historiankäsitykseen. Alaluvun alussa todetaan, 

että Valtakunta antaa jo tarinan alussa ainekset tulkita teos apokalyptisena teoksena. Alaluku 

3.3 tarkastelee Lohikäärmeen ja kristinuskon paholaisen välisiä yhtäläisyyksiä. Poikkeavatko 

Valtakunnan kuvaukset hyvyydestä ja pahuudesta kristinuskon käsityksistä? Luvun viimeisessä 

alaluvussa, 3.4 Valtakunta-teoksen demonit ja enkelit, käsitellään Valtakunnan muiden 

henkiolentojen piirteitä. 

Pääasiallisina lähteinä kolmannessa ja neljännessä luvussa on käytetty Lewisin lisäksi yleisiä 

kristinuskoa selittäviä teoksia, kuten Lars Aejmaeluksen Kristinuskon syntyä ja MacGrathin 

Kristillistä teologiaa. Niin kolmannessa kuin neljännessäkin luvussa on käytetty lähteinä myös 

kristillistä symboliikkaa selittäviä teoksia, kuten Pentti Lempiäisen teosta Kuvien kieli, 

Vertauskuvat uskossa ja elämässä ja Rafael Saartion teosta Kristilliset vertauskuvat ja 

tunnukset – Johdatus kristilliseen symboliikkaan. Kun Ilmestyskirjaa määritellään kolmannessa 

luvussa, on lähteinä käytetty pääasiassa kristillisiä selitysteoksia. Niiden kautta selviää 

kristillinen näkemys lopunajoista, mikä palvelee tutkimusta. Lisäksi Ilmestyskirjaa ja teoksia, 

jotka käsittelevät Ilmestyskirjaa, tarkastellaan myös kirjallisuudentutkimuksesta käsin. Alison 

M. Jack määrittelee Ilmestyskirjan olevan hyvin yleinen teema kirjallisuudessa ja esittelee 

tällaiselle kirjallisuudelle tyypillisen juonikaavan (Jack 2012: 150–153).  

Kristinusko ilmenee Valtakunnassa teoksen henkilöhahmojen kautta. Päähenkilöitä on useita 

ja jokainen heistä paljastaa tarinansa kautta jotain kristinuskosta ja Jumalasta.  Tästä syystä 

tarkastelun kohteena on kristinusko henkilöhahmojen kautta tarkasteltuna. Tutkimuksen neljäs 

luku, analyysiluku, keskittyy tutkimaan jokaista keskeistä henkilöhahmoa yksitellen. 

Henkilöhahmoja tarkastellaan lähiluvun keinoin.  

Henkilöhahmojen tutkiminen aloitetaan tarinan keskeisimmästä henkilöstä. Vaikka 

Valtakunnassa on useita samaistuttavia pyöreitä henkilöhahmoja, on Valtakunnan nuori 

prinsessa-Miilai tarinan päähenkilö. Hänen jälkeensä tärkeimpiä henkilöhahmoja ovat 

Kunlandian prinssi Sediment ja evankelistaksi kasvava kunlandialainen Zohvia. Areskin 

lähettämistä kirjeistä selviää suuri osa kristinuskon ominaisuuksista. Miilai, Sediment, Zohvia 
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ja Areski taistelevat teoksessa hyvän puolella. Pahan puolella olevat keskeiset henkilöhahmot 

ovat Sigrif sekä Kunlandian arkkipastori.  

Alaluvussa 4.1 tarkastellaan Areskia. Areski on monella tavalla Valtakunta-teoksen 

monimuotoisin henkilöhahmo. Hän on kristinuskon löytäjä, yksi sen pääasiallisista levittäjistä. 

Hänen elämänsä muistuttaa apostoli Paavalin elämää. Alaluvussa tullaan vertailemaan Areskia 

Paavaliin, joka toimi Uuden Testamentin aikaan kristinuskon levittäjänä, kuten Areski 

Valtakunnassa. Paavalin tavoin myös Areski lähetti kristinuskon sanomaa sisältäviä kirjeitä, 

joita tullaan tutkimaan alaluvussa. Lisäksi paneudutaan tarkastelemaan Areskin kolmea eri 

persoonallisuutta, valeasua. Areski esiintyy kolmessa eri muodossa: nuorena mattokauppiaana, 

yksinkertaisena kalastajana ja vanhana ja viisaana miehenä.  

Alaluku 4.2 käsittelee prinsessa Miilaita. Hän on henkilöhahmoista se, johon lukijan odotetaan 

samaistuvan. Tarinan alussa Miilai ei tunne kristinuskoa ja suhtautuu siihen hyvin epäilevästi. 

Tarinan lopussa Miilai herää ymmärtämään kristinuskon sanoman. Tämän muutoksen 

analysointi on alaluvun kantava teema. Toisaalta Miilai on teoksessa se, johon lukijan oletetaan 

samaistuvan ja tekevän hänen kanssaan hengellisen muutoksen. Toisaalta hän on 

kaavakirjallisuuden kannalta pelastettava prinsessa, jota sankari saapuu pelastamaan. Miilai on 

kuitenkin se, joka kukistaa Lohikäärmeen. Miilailla on siis useita rooleja. 

Alaluku 4.3 keskittyy prinssi Sedimentiin. Sedimentin veli on louhikismin kannattaja ja 

maailmaa uhkaavan sodan aloittaja. Sediment itse palvelee Jeshuaa. Tämän lisäksi hän rakastuu 

Valtakunnan prinsessaan, mikä entisestään lisää hänen ristiriitaista asemaansa. Kristinuskon 

kannalta alaluvussa nousevat teemoiksi anteeksiantamus ja lähimmäisen tekojen vartioiminen 

sekä ihmisten tasa-arvoisuus. Tarinan alussa kuninkaalliset kokevat olevansa arvokkaampia 

kuin muut, mutta tämä tasoittuu asteittain. Romanssikaavan kannalta Sediment toteuttaa 

pelastavan prinssin roolia, kun Sigrifin vangittua Miilain, hän lähtee pelastusretkelle 

pelastamaan prinsessaa.  

Alaluvusta 4.4 löytyy useita kristinuskolle tärkeitä kysymyksiä. Alaluvussa tarkastellaan 

Hogarin oppilaan, Zohvian elämää. Zohvia on hyvin ristiriitainen nuori nainen. Hänelle on 

uskottu arvokas tehtävä kristinuskon levittäjänä. Zohvia onkin Areskin tavoin Paavali-hahmo 

mutta edustaa enemmän ihmisen heikkouksia. Siinä missä Areski ei missään vaiheessa osoita 

epäröintiä tai epäuskoa Jumalaa kohtaan, on Zohvia epäuskoa ja epäonnistumisia pullollaan. 

Alaluvussa käsitellään ristiriitaisia teemoja. Näistä suurin kysymys on se, uskoako Jumalan 

huolenpitoon vai omassa voimassa toimimiseen. Toisinaan Zohvia luottaa Jumalaan täysin, 
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välillä hän toimii oman järkensä mukaan eikä ajattele lainkaan Jumalan huolenpitoa ja 

johdatusta. Tästä huolimatta hän saa toimia kristinuskon levittäjänä. Toinen ristiriitainen teema 

alaluvussa on armomurha, minkä Zohvia ja Sediment toimittavat lukuisille ihmisille – niin 

lapsille kuin aikuisillekin. Miten armomurha tulkitaan kristinuskon kannalta?  

Alaluvuissa 4.5 ja 4.6 tarkastellaan kristinuskon vastustajia Sigrifiä ja arkkipastoria. Sigrif on 

kuvaus ihmisestä, joka on oman sisäisen ahneutensa ja ylpeytensä vanki. Arkkipastori on 

Sigrifin tavoin Lohikäärmeen puolella, mutta toisin kuin Sigrif, Arkkipastori ei osoita 

katumusta missään vaiheessa. Sigrif sen sijaan painii omantuntonsa kanssa pitkään ennen kuin 

valitsee Lohikäärmeen puolelle jäämisen. Valinnan taustalla on lopulta hänen oma ylpeytensä. 

Neljännen luvun kahdessa viimeisessä luvussa tarkastellaan pahuuden olemusta kahdelta eri 

kannalta. Sigrif edustaa ihmistä, joka toimii väärin, mutta ei ole sisimmältään paha. 

Arkkipastori puolestaan on absoluuttisesti paha, eikä koe siinä mitään väärää.  
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2 Valtakunta, kristinusko ja kristillinen fantasiakirjallisuus 
 

 2.1 Raamattu Valtakunnan pohjatekstinä  
 

Valtakunta-teoksessa on lukuisia viittauksia Raamattuun. Osa viittauksista on suoria ja osa 

epäsuoria.  Raamattu toimii Valtakunnassa monella tapaa pohjatekstinä. Pohjateksti on termin 

subteksti suomennos, millä tarkoitetaan tekstin taustalla olevaa lisämerkitystä. Tekstistä löytyy 

viittaus johonkin toiseen tekstiin, minkä ”päälle” uusi teksti on punottu. Tekstissä on viittauksia 

pohjatekstiinsä, mistä teksti saa lisämerkitystä. (Tammi 1991: 60.) 

Seuraavaksi tarkastellaan, mitä Raamatun kirjoja Valtakunnassa aktivoidaan kokoamalla 

teoksesta löytyviä viitteitä Raamattuun. Mitä Raamatun kirjoja teos käyttää? Ensin käsitellään 

suorat lainaukset. Sen jälkeen siirrytään epäsuorien viittausten käsittelyyn. Tämän jälkeen 

tarkastellaan Valtakuntaa vielä lyhyesti teemojen osalta, koska myös ne muistuttavat 

Raamatusta löytyviä teemoja. 

2.1.1 Valtakunnan suorat viittaukset Raamattuun 

 

Valtakunnassa on useita suoria viittauksia Raamattuun, jotka on paljon helpompi kartoittaa 

kuin epäsuorat viittaukset. Suorat lainaukset voi tunnistaa Valtakunta-teoksessa siitä, että ne on 

laitettu sitaatteihin. Kun henkilöhahmot siteeraavat Raamattua, he tietävät, että lainaavat tekstiä 

jostain muualta. Tämä on johdonmukainen piirre kaikissa suorissa lainauksissa 

Seuraavaksi käsitellään kaikki suorat lainaukset. Ensimmäinen suora viittaus Raamattuun 

löytyy tarinan puolivälin jälkeen, kun Sediment esittäytyy Areskille heidän ensitapaamisellaan 

Pietarin sanoilla: ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle 

annan” (V: 177). Nämä Pietarin sanat löytyvät Apostolien teoista. Näillä sanoilla Pietari paransi 

ramman miehen: ”Niin Pietari sanoi: ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, 

sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy” (Apt. 3: 

6). 

Areski vastaa Sedimentin sanoihin myös siteeraamalla Raamattua: ”Pysykää rauhallisina, minä 

tässä olen. Älkää pelätkö” (V: 177). Areskin sanat löytyvät hyvin samankaltaisina myös 

Johanneksen evankeliumin kuudennesta luvusta. Raamatunkohdassa Jeesus rauhoittelee 

opetuslapsiaan, jotka ovat säikähtäneet häntä: ”Mutta hän sanoi heille: ”Minä se olen; älkää 

pelätkö” (Joh. 6:20). 
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Loput suorat tai lähestulkoon suorat lainaukset löytyvät aivan tarinan lopusta. Eloon herännyt 

lohikäärmepatsas ympäröi Miilain harhanomaisella unikuvalla. Vuorollaan jokaisen Miilain 

läheisen kuvajainen siteeraa Miilaille Raamattua. Raamattua siteeraavat Sediment, kuningas 

Viisas, Maamer, ja lopuksi kaikki kolme yhtä aikaa.  

Sedimentin kuvajainen aloittaa: ”Varokaa ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat 

esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ”Minä se olen”, ja ”Aika on tullut.” Mutta älkää 

lähtekö heidän peräänsä” (V: 272). Sediment lainaa Jeesuksen sanoja, jotka löytyvät 

Matteuksen evankeliumista: ”Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: 

’Tuolla’, niin älkää uskoko” (Matt. 24: 23–24). Sedimentin kuvajainen varoittaa Miilaita 

Jeesuksen sanoilla olemaan uskomatta Lohikäärmeen luomaa harhakuvaa. 

Kuningas Viisaan kuvajainen on seuraava, joka ilmestyy Miilaille: ”’Etsikää Herraa, kun hänet 

voi löytää, huutakaa häntä avuksi. kun hän on lähellä! Hylätköön jumalaton tiensä ja 

väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvatkoon 

Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas’” (V: 272.) On Valtakunnan muihin 

siteerauksiin nähden huomioitavaa, että Kuningas Viisaan repliikki on lainaus Vanhasta 

testamentista:  

Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän 

läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon 

Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä 

on paljon anteeksiantamusta. (Jesaja 55: 6-7.)  

Kuningas Viisaan sanomat sanat pyrkivät myös varoittamaan Miilaita. Lisäksi ne painottavat, 

että Jumalan luokse voi aina palata. 

Maamerin kuvajainen puhuu armosta: ”’Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla uskon. 

Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei 

kukaan voisi ylpeillä’” (V: 272.) Maamerin siteeraama kohta löytyy Uudesta testamentista, 

Efesolaiskirjeestä: ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on 

Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi” (Ef. 2:8-9). Tässä raamatunkohdassa 

painotetaan sitä, että Jumala on luonteeltaan armollinen. Lisäksi lainauksesta tulee ilmi se, että 

pelastus on lähtöisin Jumalasta, ei ihmisistä. Valtakunnan kristinusko näyttäisi kieltävän 

ihmisten korottamisen Jumalan tasolle.  

Viimeisen siteerauksen Miilaille kuvajaiset lausuvat kuorossa: ”Kaikki kuvajaiset avasivat nyt 

suunsa, ja niiden äänet humisivat kuin seitsemän pasuunaa” (V: 273). Äänten humiseva pauhu 

ja seitsemän pasuunaa muistuttavat Ilmestyskirjan seitsemää pasuunaa, joihin Jumalan enkelit 
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puhaltavat: ”Ja minä näin seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin 

seitsemän pasuunaa” (Ilm. 8:2). Seitsemän enkeliä puhaltavat kukin vuorollaan pasuunaansa 

toimien Jumalan tekojen välikappaleina (Ilm. 8-10). Miilain näkemät kuvajaiset toimivat siis 

kuten Jumalan enkelit Ilmestyskirjassa taistellen pahuutta vastaan.  

Viimeinen sitaatti saa Miilain ymmärtämään, mikä on totta ja unikuvan haihtumaan. Se on näin 

ollen muita voimallisempi. Viimeinen sitaatti kiteyttää niin kristinuskon kuin Valtakunnan 

kristinuskonkin ytimen: ”’Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 

poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen 

elämän’” (V: 273). Sitaatti löytyy Johanneksen evankeliumista: ”Sillä niin on Jumala maailmaa 

rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 

vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16).  Tämän raamatunpaikan tarkoituksena on 

tuoda esiin se, että Jumala rakastaa ihmisiä, ja tahtoo kaikki luokseen. 

Raamatunpaikkojen tarkoituksena on rikkoa Lohikäärmeen luoma kupla – toimia aseena 

Lohikäärmettä vastaan. Raamatusta löytyvät siteeraukset eivät ole kuitenkaan vihaisia tai 

sotaisia – vaikka tällaisiakin kohtia Raamatusta löytyy. Väkivallan sijaan siteeraukset ovat 

täynnä armoa, anteeksiantamista, toivoa ja rakkautta. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että 

Valtakunnan kuvaama Jumala taistelee pahuutta vastaan rakkaudella. Valtakunnan Jumalan 

luonnetta ja olemusta verrataan tarkemmin seuraavassa luvussa, 3.1 Persoonallinen hyvä.  

2.1.2 Valtakunnan epäsuorat viittaukset Raamattuun 

 

Epäsuoria viittauksia Raamattuun löytyy Valtakunnasta useita, eikä niitä kaikkia ole 

mahdollista tässä tutkimuksessa esitellä. Seuraavaksi kartoitetaan sitä, millaisia epäsuoria 

viittauksia Valtakunnasta löytyy. Tarkastelun pääpaino on siinä, mitä Raamatun kirjoja 

epäsuorat viittaukset aktivoivat. Kaikkia Valtakunnassa olevia epäsuoria viittauksia ei käsitellä, 

mutta niitä esitellään seuraavaksi niin laajasti kuin on tämän tutkimuksen kannalta olennaista. 

Olennaista on se, että Valtakunnassa on runsaasti epäsuoria viittauksia, jotka osoittavat sen, 

että Raamattu on Valtakunnan subteksti. Tärkeää on huomata myös se, että Valtakunnassa on 

viittauksia Raamattuun läpi koko tarinan, mikä vaikuttaa merkittävästi tarinan tulkintaan. 

Epäsuorat viittaukset luovat merkittäviltä osin kirjan tunnelman.  

Epäsuoria viittauksia Raamattuun löytyy runsaasti Areskin kirjoittamista kirjeistä. Areskin 

kirjeessä prinssi-Sigrifille on kaksi viittausta Uuteen testamenttiin (V: 18). Areski varoittaa 

Sigrifiä olemaan kuuntelematta viisaita miehiä: ”Lakatkaa kuuntelemasta kuiskauksia, joita 



17 
 

viisaat ja oppineet teille syytävät, ne ovat sielunvihollisen työtä, hänen puidensa hedelmää” (V: 

18). Varoituksessa on viittaus Luukkaan evankeliumiin (Luuk. 6:43–44), missä puhutaan myös 

puiden hedelmistä: ”Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa 

puuta, joka tekee hyvän hedelmän: sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita 

koota orjantappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta.” 

Areskin kirjeen lopussa on vielä kaksi viitettä Uuteen testamenttiin: ”Pirstokaa paatunut 

sydämenne ja ottakaa vastaan pelastus, jota teille tarjotaan, ettette hukkuisi” (V: 18). Virkkeestä 

löytyy samankaltaisuutta Jaakobin kirjeeseen: ”Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja 

kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi 

teidän sielunne pelastaa” (Jaakob 1:21).  

Myös prinssi Sedimentille lähetetystä kirjeestä löytyy useita epäsuoria viittauksia Uuteen 

testamenttiin. Kirjeen alkupuolella Areski varoittaa Sedimentiä vaarasta: ”Vaaraa vaanii joka 

puolella, olkaa siis valpas. Katsokaa, ettette tuudittaudu uneen, jossa olette elänyt, sillä jos sen 

teette, voi olla, ettette enää herää.” (V: 25.) Varoituksessa on kaksi viitettä Uuteen testamenttiin. 

Ensimmäisessä kirjeessä Tessalonikalaisille kehotetaan myös valvomaan: ”sillä kaikki te olette 

valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis 

nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.” (1 Tess.5:5-6.)  

Areski jatkaa Sedimentin varoittelemista pahuudesta vertaamalla Sedimentiä uhkaavaa petosta 

vaanivaan kissaeläimeen: ”Petos vaanii teitä, parahin Sediment, nytkin se kiertää ympärillänne 

kuin saalistava villikissa odottaen heikkoa hetkeä” (V: 25). Areskin varoituksessa on viittaus 

ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen: ”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy 

ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.” (1. Piet. 5:8-9.) Areski 

kehottaa kirjeessä myös Sedimentiä vartioimaan veljeään: ”Vartioikaa veljeänne!” (V: 25). 

Kehotuksessa on viittaus Vanhan testamentin tarinaan Kainista ja Abelista (1 Moos, 4:9). 

Hogarin unessa on useita epäsuoria viittauksia Ilmestyskirjaan. Hogarin uni aktivoi 

Ilmestyskirjaa, jossa on kuvauksia siitä, millainen Taivas on. Unen alkupuolella Hogar näkee 

”suuren kansanjoukon”, joka on puettu valkoisiin vaatteisiin (V: 106). Tässä on viittaus 

Ilmestyskirjaan: ”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut 

lukea, kaikista kansanheimoista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja 

Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin…” (Ilm. 7:9). Tähän Ilmestyskirjan 

jakeeseen löytyy Hogarin unesta viittaus myös myöhemmin, kun Hogar kuvailee näkemäänsä 

ihmisjoukkoa ”määrättömäksi ihmisjoukoksi” (V: 107). 
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Unessa Hogar näkee Taivaan, jota kuvaillaan hyvin samankaltaisesti kuin Ilmestyskirjassa. 

Hogarin näyssä oleva Taivas on täynnä valoa:  

Hänen silmänsä alkoivat tottua valoon, ja hän näki taivaissa loistavan, suuren, 

kultaisen kaupungin. Kaupunkia kiersi hopeinen virta ja sen porteista näkyi 

vihreitä niittyjä, kaartuvien pilareiden varassa seisovia rakennuksia ja suuria 

puita, joiden hedelmät hohtivat kaikissa sateenkaaren väreissä. (V: 107.)  

Erkkilän kuvauksessa on viittauksia Ilmestyskirjan 21. ja 22. lukuihin.  

Ilmestyskirjan 21 luvussa kuvataan Taivasta kultaisena, valoisana kaupunkina: ”… ja kaupunki 

oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista (Ilm. 21: 18). Ilmestyskirjan kuvaamassa Taivaassa 

on yhtä valoisaa kuin Hogarin unikuvassa: ”Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä 

kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on karista” (Ilm. 21: 23). Myös 

Hogarin näkemässä Taivaassa on Jeesus valon lähteenä: ”Kesti hetken ennen kuin Hogar erotti 

miehen, jonka kasvot loistivat kuin aurinko ja jonka hiuksissa hohtivat tähdet” (V: 107). Myös 

Ilmestyskirjan kuvaamassa Taivaassa kasvaa hedelmäpuita, ja kaupungissa virtaa joki (Ilm. 22: 

1–2).  

Valtakunta-teoksen viittauksista suuri osa kohdistuu Ilmestyskirjaan. Viittaus Ilmestyskirjaan 

löytyy myös keskivaiheilta tarinaa. Roopertin repliikistä käy ilmi, millaiseksi maailma on 

muuttunut sen jälkeen, kun Sigrif on antanut käskyn alamaisilleen ottaa Lohikäärmeen merkin 

käteensä tai otsaansa: ”Viivymme vain pari päivää, Sitä paitsi koko kaupungissa ei ole toista 

majataloa, jossa ei kysytä sitä pahuksen merkkiä”, hän puhahti viitaten tähden muotoiseen 

polttomerkkiin, jota ilman oli melkein mahdotonta ostaa ruokaa tai yleensäkään mitään enää 

nykyään.” (V: 173.)  

Kuvaus voi olla viittaus useampaankin Ilmestyskirjan kohtaan (Ilm. 13:17, Ilm. 14:9–11, Ilm. 

15:2), mutta Ilmestyskirjan 13. luvun 16–17 jakeet kuvaavat hyvin samankaltaista tilannetta 

kuin missä Roopert on: ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat ja köyhät, sekä vapaat 

että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä 

myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku (Ilm. 13:16–17).  

Tarinan loppupuolellakin on epäsuoria viittauksia Raamattuun. Kun Sigrif anelee Sedimentiä 

antamaan anteeksi tekemänsä vääryydet, Sediment antaa anteeksi välittömästi: ”Tietenkin. 

Vaikka sen seitsemänkymmentäseitsemän kertaa.” (V: 261). Sedimentin vastauksessa on 

viittaus Luukkaan evankeliumiin, missä Jeesus käskee opetuslapsiaan antamaan anteeksi 

väärintekijöilleen: ”Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän 

kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: ’Minä kadun.’, niin anna hänelle anteeksi” (Luukas 
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17:4). Muutamaa jaetta aiemmin raamatunkohdassa puhutaan myllynkivistä, jotka tulevat sen 

kaulaan, joka viekoittelee muita pahaan. Valtakunnassa mainitaan myös myllynkivet, jotka 

tulisi Sigrifin mielestä sitoa hänen niskoroivan palvelijansa kaulaan: ”Sitokaa tälle miehelle 

myllynkivi kaulaan ja pudottakaa hänet kalliolta!” (V: 136). 

Valtakunnan Lohikäärmettä kuvataan hirvittäväksi pedoksi, kun se herää henkiin tarinan 

lopussa:  

Sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Sen kyljet hehkuivat kuin sula 

rauta, ja sen silmät loistivat kuin siniset liekit. Sen pitkä, piikikäs pyrstö piiskasi 

ilmaa ja pyyhkäisi ihmiset tieltään veteen. Peto karjui paljastaen neulanterävät, 

kyynärän mittaiset hampaansa ja ojensi seitsemän päätään eri suuntiin 

nielaistakseen kenet tahansa, joka sen tielle osui. Jokainen, joka sen näki, joutui 

suunnattoman pelon valtaan ja pakeni kirkuen. (V: 268.) 

Ilmestyskirjassa on kuvaus merestä nousevasta pedosta, joka muistuttaa Valtakunnan 

Lohikäärmettä:  

Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän 

päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia 

nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin 

karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja 

valtaistuimensa ja suuren vallan. (Ilm. 13: 1-2.) 

Valtakunnan Lohikäärme muistuttaa Ilmestyskirjan petoa seitsemän päänsä osalta. Myös luku 

kymmenen toistuu molemmissa. Valtakunnan Lohikäärmeellä on kymmenen sarvea, kun taas 

Ilmestyskirjan pedolla on kymmenen kruunua. Ulkomuodoltaan Lohikäärme ei muistuta petoa 

muuten. Raamatunkohdassa puhutaan kahdesta pahasta olennosta, pedosta ja lohikäärmeestä. 

Valtakunnassa on sen sijaan vain yksi peto, Lohikäärme. Tästä huolimatta Valtakunnan 

Lohikäärmeen esikuvaksi voi tulkita Ilmestyskirjan pedot. Samoin Ilmestyskirjassa kuvatun 

kultaisen kaupungin voi tulkita olevan esikuva Valtakunnan taivaskuvaukselle. Näin ollen 

voidaan sanoa, että Raamattu toimii Valtakunnassa esikuvana sekä osittain myös juonellisen 

rakenteen mallina.  

Kokoavasti voidaan sanoa, että Valtakunta-teoksen suorat lainaukset viittaavat pääasiassa 

Uuteen testamenttiin. Suorat viittaukset osoittavat evankeliumeihin, Apostolien tekoihin ja 

kirjeisiin. Suorista lainauksista yksikään ei ole Ilmestyskirjasta. Viimeinen suora lainaus tosin 

sanotaan Ilmestyskirjan tyylisesti, mutta itse suora lainaus ohjautuu Johanneksen 

evankeliumiin.  Vain yksi suora lainaus palautuu Vanhaan testamenttiin.  

Suoria viittauksia lukiessa herää kysymys, miksi juuri nämä viittaukset Raamattuun on valittu? 

Suorat viittaukset tuntuvat evankeliumin hyvää sanomaa. Ne kuvaavat myös Valtakunnan 
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Jumalan olemusta. Lisäksi suorat viittaukset korostavat Jumalan yhteydessä ollessa 

pelkäämisen olevan turhaa. Suorista lainauksista voi päätellä, että Valtakunta-teoksessa 

halutaan korostaa juuri kristinuskon Jumalan olemusta ja kaikkivoipaisuutta. On kuin juuri 

suorat viittaukset olisivat kaikista tärkeimpiä viittauksia. 

Epäsuorat viittauksetkin viittaavat pääosin Uuteen testamenttiin. Suurin osa epäsuorista 

viittauksista viittaa Ilmestyskirjaan. Esitellyistä epäsuorista viittauksista puolet löytyvät 

Ilmestyskirjasta. Ilmestyskirja on näin ollen Raamatun kirjoista se, jolla on eniten vaikutusta 

Valtakunta-teokseen. Valtakunnan ja Ilmestyskirjan samankaltaisuutta käsitellään tarkemmin 

luvussa 3, alaluvuissa 3.2 ja 3.3.  

Erkkilän teos on kuin lähes upotettu epäsuoriin viittauksiin Raamattuun. Ovatko epäsuorat 

viittaukset vähemmän tärkeitä Valtakunnan kristinuskon kannalta kuin suorat viittaukset? 

Epäsuorat viittaukset ovat monitulkintaisempia kuin suorat viittaukset. Tulkintani on, että 

suorista viittauksista saa kerättyä Valtakunnan kristinuskon ytimen. Kehällisistä ja Valtakunnan 

kristinuskon perussanoman kannalta vähemmän tärkeitä täydennyksiä löytyy epäsuorista 

viittauksista Raamattuun.  

Esko Miettinen on pyrkinyt lukemaan Raamattua fantasiakirjallisuuden määrittelemistä 

teemoista käsin. Hän on nimennyt tutkimuksensa kohteen fantasian teologiaksi. Hänen 

mukaansa fantasiakirjallisuus antaa Raamatun lukemiselle tuoreen näkökulman. Raamatun voi 

nähdä teoksena, joka antaa tilaa mielikuvitukselle. Raamatusta löytyy kohtia, jotka kielellisesti 

muistuttavat hyvin paljon fantasialle tuttua tarun kieltä. Näitä kohtia löytyy esimerkiksi 

Raamatun alkusivuilta ja Ilmestyskirjasta, jossa arkkienkeli Mikael taistelee lohikäärmeen 

kanssa. Tämä kohtaus muistuttaa Miettisen mielestä kuin kohtausta jostain fantasiakirjasta. 

(Miettinen 2008: 10–12, 32.) 

Viittausten lisäksi Valtakunta-teos on maailmankuvaltaan kristillinen. Kuten kristinuskon 

maailmankuvan mukaan, niin Valtakunnassakin on käynnissä taistelu hyvän ja pahan välillä. 

Fantasiakirjallisuuden ja Raamatun maailmankuvat muistuttavat siltä osin toisiaan, että 

molemmissa on hyvän ja pahan välistä taistelua. Fantasiakirjallisuudelle on tyypillistä se, että 

siinä ei painotu hyvän voitto pahasta itsestäänselvyytenä. Raamatussakin on kohtia, joissa 

hyvän ja pahan taistelu vaikuttaa tiukalta. Näin on esimerkiksi evankeliumeissa, kun Paholainen 

yrittää saada Jeesuksen luopumaan tehtävästään (Matt. 4:1–11). (Miettinen 2008: 31–32.) 

Erkkilän teoksen lopussa on selkeästi samankaltainen kohtaus, kun Lohikäärme yrittää saada 

Miilaita kumartamaan itseään. 
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Julia Kristeva on luonut intertekstuaalisuus-termin. Lähtökohtana Kristevalla on Bahtinin 

ajatus ”kirjallisesta sanasta”, joka on useiden kirjoitusten vuoropuhelu. Dialogiin osallistuvat 

subjekti, joka kirjoittaa, henkilö eli vastaanottaja ja kulttuurinen konteksti. Vuoropuhelu on 

monisuuntainen. Yhtäältä sitä käydään horisontaalisesti, toisaalta vertikaalisesti. 

Horisontaalinen dialogi käydään vastaanottajan ja kirjoittavan subjektin kanssa. Vertikaalinen 

vuoropuhelu käydään puolestaan ajankohtaisen kulttuurikontekstin ja aikaisemman tradition 

kanssa. Keskustelujen monimaisuudesta muodostuu näkökulma että jokainen teksti on sekä 

imenyt itseensä muita tekstejä että muokannut ja muovannut niitä. Intertekstuaalisuus tarkoittaa 

Kristevan mukaan siis sitä, että yksi tai useampi merkkijärjestelmä siirtyy toiseen 

merkkijärjestelmään. (Makkonen 1991: 18–19.) 

Michael Riffaterre erottaa kaksi erilaista intertekstuaalisuuden tyyppiä: aleatorisen 

intertekstuaalisuuden ja obligatorisen intertekstuaalisuuden. Aleatorisella 

intertekstuaalisuudella Riffaterre tarkoittaa lukijan yksilöllistä tulkintaa, että hänen lukemallaan 

tekstillä on viitteitä johonkin toiseen tekstiin. Lukija voi löytää yhteyksiä lukemastaan tekstistä 

mihin tahansa tekstiin. (Makkonen 1991: 23.) 

Erkkilän teoksessa painottuu obligatorinen intertekstuaalisuus. Obligatorinen 

intertekstuaalisuus tarkoittaa sitä, että intertekstuaalisuudelle on annettu rajat. 

Intertekstuaalisuus viittaa johonkin tai joihinkin subteksteihin. Kun lukija törmää 

lukuprosessissaan tulkinnalliseen probleemaan, esiin nousee tarve paikantaa subteksti. Tällöin 

alkaa lukijan subtekstin etsintää ohjaa teksti. Subteksti antaa lukijalle vastauksia lukiessa 

nouseviin tulkinnallisiin vaikeuksiin. Lukija voi havaita tekstistä sanontoja, eriskummallisia 

ilmauksia ja poikkeuksia tekstistä, joita tekstin konteksti ei selitä. (Makkonen 1991: 23–24.) 

Valtakunta-teoksen tulkinta jäisi vajaaksi, jos lukija ei huomaisi teoksen toistuvasti viittaavan 

Raamattuun. Kun ensimmäisellä lukukerralla huomasin, että Valtakunta käyttää subtekstinään 

Raamattua, tuntui kuin olisin ratkaissut jonkin koodiston. Koodiston ymmärtäminen auttoi 

minua ymmärtämään lukemaani paremmin.  

Kaikki tulkinnalliset vaikeudet eivät selviä tarkastelemalla Valtakunnan subtekstiä, Raamattua. 

Lukukokemukseen jää kuitenkin sitä enemmän aukkoja kuin mitä vähemmän lukija paikantaa 

viittauksia Raamattuun. On selvää, että Raamattu on Valtakunnan pohjateksti. Erkkilä ei ole 

teoksessaan aktivoinut kaikkia Raamatun kirjoja. Esimerkiksi yhtään Israelin kansaa koskevaa 

lainausta ei ole nostettu Valtakuntaan. 
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Obligatorista tekstienvälisyyttä on kritisoitu sen rajoittuneisuudesta. On nostettu 

kyseenalaiseksi se, löytyykö kaikkiin lukijoita askarruttaviin tulkinnallisiin haasteisiin 

vastauksia subtekstistä käsin. (Makkonen 1991: 23–24.)  

 

2.2 Valtakunta kristillisenä fantasiakertomuksena  
 

2.2.1 Valtakunta osana korkeafantasiaa 

 

Ennen kuin Valtakunnan tarina alkaa, on tulevien tapahtumien seuraamista varten tarinan 

alkuun liitetty kartta. Kartan alla on toteamus: ”P.S. Kartta saattaa vaikuttaa etäisesti tutulta” 

(V: 10). Kartta muistuttaakin Lähi-idän karttaa. Kartta luo lukijalle odotushorisonttia tulevista 

tapahtumista. Erkkilän teoksessa päähenkilöt joutuvat lähtemään pitkälle matkalle, minkä 

vaiheita voi alun kartasta seurata. Fantasiakirjallisuudessa matka on tärkeä osa juonikaavaa. 

Sankari joutuu matkalle, jonka aikana seikkaillaan. Fantasiakirjallisuudelle on tyypillistä 

karttojen ja erilaisten liitteiden sisällyttäminen tarinan oheen. Kartasta lukija voi seurata 

henkilöhahmojen etenemistä tarinassa. (Sisättö 2003: 12.) Kartat voivat myös vihjata 

juonenkäänteitä (Dexter 2002: 48). Se, että Valtakunnan kartta muistuttaa suuresti Lähi-itää, 

voi merkitä sitä, että Valtakunta-teos uusintaa alkukristittyjen tarinaa. Tätä luentatapaa 

tarkastellaan tarkemmin luvussa 4.1. 

J.R.R. Tolkienille sekundaarimaailman uskottavuuden luominen on tärkeää. Hänen mukaansa 

luodun maailman uskottavuutta lisäävät maailmasta tehdyt kartat, jotka on liitetty teokseen. 

Sekundaarimaailmalle tulee rakentaa tarvittava historiallinen tausta, missä auttaa maantiede ja 

kirjallisuus. Kirjallisuus ja keksityt kielet ja keksityt nimet lisäävät myös uskottavuutta. 

(Sammons 2010: 121–122.) 

Erkkilän luoma fantasiamaailma sijoittuu keskiajan kaltaiseen maailmaan, jossa on 

kuninkaallisia, linnoja, vehreää luontoa, noitia ja jättiläisiä. Fantasiakirjallisuuden sijoittuminen 

keskiajalle on Tolkienin vaikutusta (James 2012: 70). Erkkilän luoma maailma on 

tutunomaisesta kartasta huolimatta irrallaan arkitodellisuudestamme. Tarina sijoittuu 

tarkemmin paikantamattomaan maailmaan. Vaikka Erkkilän teos on fantasiaa, on sen 

sekundaarimaailma sangen vähän maaginen. Henkilöhahmot ovat kaikki ihmisiä, joilla ei ole 

maagisia kykyjä. Taikuutta harjoittaa ainoastaan Kunlandian noita, joka kykenee loitsimaan 

muun muassa ihmisiä sairaaksi. Pääasiassa Erkkilän teoksen yliluonnolliset voimat kuuluvat 
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muille kuin ihmisille – Jumalalle ja hänen enkeleilleen tai Lohikäärmeelle ja hänen apureilleen 

salakähmäisille. Kunlandian vanginvartija on jättiläinen, mutta muuten henkilöhahmot ovat 

ihmisiä. Erkkilä on varannut yliluonnolliset voimat koskemaan tarinan korkeampia voimia.  

Koska fantasiakirjallisuuden juoni on usein hyvin kaavamainen ja henkilöhahmot toisiaan 

muistuttavia, on muilla fantasiamaailman piirteillä suuri painoarvo. Näin on esimerkiksi tarinan 

miljööllä, eli fantasiamaailman piirteillä. Fantasiamaailman tulee olla taidolla luotu, jotta tarina 

toimisi: ”– – appreciation of the marvelous world must be crafted both external and internal 

expressions of wonder, if it is to be effective and efficient” (Senior 2002: 84). 

Sekundaarimaailman tulee vakuuttaa lukija. Jos sekundaarimaailma on heikosti luotu, koko 

teos on epäonnistunut. Tärkein seikka sekundaarimaailman vakuuttavuudessa ei ole pelkästään 

täyttää fantasiamaailmaa yliluonnollisilla olennoilla. Fantasiamaailmaan pitäisi luoda sellaiset 

henkilöhahmot, joihin samaistumalla lukija pääsee sukeltamaan uuteen maailmaan. Täten 

sekundaarimaailman ihmeellisyys paljastuu lukijalle parhaiten. (Senior 2002: 84–88.) Näin 

ollen se, ettei Erkkilän luomassa sekundaarimaailmassa ole runsaasti maagisia piirteitä, ei tee 

teoksesta epäuskottavaa fantasiakertomusta. 

Sekundaarimaailman voi luoda kolmella eri tavalla. Ensinnäkin primaarimaailmaan voi tuoda 

jotain yliluonnollista. Toinen tapa on luoda sekundaarimaailma, minne tarinassa mennään 

primaarimaailmasta. Kolmas tapa on luoda sekundaarimaailma täysin irralliseksi 

primaarimaailmasta. Tällöin sen suhdetta primaarimaailmaan ei selitetä. (Little 2002: 60–61.) 

Erkkilän teos kuuluu kolmanteen kategoriaan. 

Fantasiaa on vaikea saavuttaa. Uusi maailma, sekundaarimaailma, on vaikea luoda. Jokainen 

osaa yhdistää kaksi arkimaailmassa erillään olevaa asiaa yhteen, mutta harva osaa saada yhteen 

liitetyt asiat uskottavaksi elementiksi. Kuten Tolkien sanoo, kuka tahansa voi keksiä vihreän 

auringon, mutta sen punominen tarinaan ja vihreän auringon uskottavaksi tekeminen on vasta 

saavutus:  

Anyone inheriting the fantastic device of human language can say the green sun. 

Many can then imagine or picture it. But that is not enough – … To make a 

Secondary World inside which the green sun will be credible, commanding 

Secondary Belief, will probably require labour and thought, and will certainly 

demand a special skill, a kind of elvish craft. (Tolkien 1983: 140.) 

Jotta fantastisen elementin saisi uskottavaksi sekundaarisen maailman osaksi, tarvitaan 

haltiamaista kykyä. (Tolkien 1983: 140.)  
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Korkeafantasian kirjoittajat luovat lukijoilleen tarinoissaan pakopaikan maailmasta turvalliseen 

ympäristöön, missä voi kohdata samoja ongelmia kuin arkitodellisuudessa, mutta niin, että 

asioita on helpompi käsitellä. Tyypillisessä korkeafantasiassa lukijan oletetaan samaistuvan 

päähenkilöihin, jotka ovat huomattavan usein kuninkaallisia. Heidän valtakuntansa on usein 

pääasiassa maaseutua. Yliluonnolliset hyvät voimat auttavat tarinan sankaria voittamaan 

pahuuden voimat, jotka pyrkivät voittamaan hyvän. (Zanger 2002: 44–45.)  

Korkeafantasia liittyy tiiviisti naturalismiin ja viktoriaaniseen ideologiaan. Ensimmäiset 

lajityyppiä edustavat kertomukset luotiin 1800-luvun lopulla samoihin aikoihin, kun 

naturalismi syntyi. Korkeafantasia on naturalismille vastakkaista. Siinä missä naturalismi pyrki 

tarkkoihin faktoihin, korosti korkeafantasia ihmisen mielikuvitusta. Maailma oli muuttumassa 

huimaa vauhtia, ja korkeafantasia tarjosi paikan, minne paeta. Korkeafantasia oli edelleen 

maailmankuvaltaan turvallisempi kuin todellisuus: ”High fantasy offered a uniquely personal 

world in which the traditional virtues – love, decency, courage, innocence – were somehow 

adequate to maintain the balance of Victorian values against rapidly tilting universe” (Zanger 

2002: 42).  

Korkeafantasia keskittyy sankaruuteen ja perinteisiin arvoihin. Sille on tyypillistä muun muassa 

linnat, kuninkaalliset ja yliluonnollinen pahuus. Genren ensimmäisiä kirjailijoita olivat George 

MacDonald ja William Morris, jotka molemmat kuvaavat viktoriaanista maailmaa. (Zanger 

2002: 42.)  

Korkeafantasian synty ja suosio on inhimillisesti ajatellen luonnollista. Ihminen kokee 

arkitodellisuudessa paljon ristiriitaisia asioita, hyviä ja pahoja ja kaikkea siltä väliltä. 

Korkeafantasia on tätä sisäistä ristiriitaisuutta yksinkertaistava kirjallisuuden genre. Jokaisella 

ihmisellä on luonnollinen taipumus olla jonkin asian puolella ja taistella asiansa puolesta. 

Mielestäni korkeafantasia antaa tälle halulle hyvän kanavan purkautua. Kun lukee 

korkeafantasiaa, pääsee taistelemaan hyvän puolesta yhdessä päähenkilöiden kanssa. Tässä 

taistelun yksinkertaisuudessa on jotain hyvin turvallista, kuten Zanger jo totesikin.  

Valtakunnan tarina alkaa Miilaista, tarinan sankarittaresta. Vaikka tarinassa on Miilain lisäksi 

muitakin päähenkilöitä, on Miilai henkilöhahmoista se, johon lukijan oletetaan samaistuvan.  

Miilain heikkous on se, että hän on nainen. Lisäksi Miilain pikkuveli sairastaa tautia, mikä estää 

hänen haavojensa hyytymisen. Veljensä sairaudesta johtuen tulee Miilain mennä pian 

naimisiin, jotta Valtakunta saisi vanhalle kuninkaalle seuraajan. Miilai ei ole tyytyväinen 

omaan kohtaloonsa vain tulevan kuninkaan puolisona: ”Miksen minä voisi hallita yhtä lailla? 
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Olen varmasti viisaampi kuin useimmat heistä!” (V: 16.) Miilain lastenhoitaja Padra kuitenkin 

antaa Miilain ymmärtää, että hänen tulee tyytyä kohtaloonsa: ”Eihän sellainen sopisi” Maa 

tarvitsee miehen johtoonsa, ei naisesta ole hallitsijaksi” (V: 16). Valtakunta seuraa tyypillistä 

fantasiakirjallisuuden juonikuviota, missä tarina alkaa sankarista. Niklas Bengtsson on 

todennut, että fantasiakirjallisuudelle on tyypillistä, että sankari on syrjitty ja jollain tavoin 

väheksytty. Valtakunta-teoksessa päähenkilö on nainen, jonka vahvuuteen ei uskota. Juonen 

edetessä sankari vedetään kuin väkisin seikkailuun, jonka aikana hän saa useita uusia 

avunantajia ja ystäviä. (Bengtsonn 2001: 335–336.) Lisäksi Miilai saa tarinan lopussa näyttää 

voimansa, kun hän on se, joka voittaa pahan Lohikäärmeen. 

Miilai ei kuitenkaan ole Valtakunnan ainoa päähenkilö. Keskeisimpiä henkilöitä ovat myös 

Sediment ja Zohvia. Sediment on omassa kuningaskunnassaan kahdesta prinssistä se, jolle 

valtakunnan johtajuutta ei ole uskottu. Sediment joutuu kuitenkin tarinan lopussa nousemaan 

isoveljeään vastaan ja pelastamaan prinsessan. Sedimentin tulee valita, onko hän Jumalan vai 

Lohikäärmeen ja veljensä puolella. Hänen tulee valita prinsessan ja oman kansansa väliltä. 

Tällaisen merkittävän tehtävän antaminen sankarille on tyypillistä fantasiakirjallisuudelle. 

Sankarin kohtaama koettelemus on usein luonteeltaan haastava, ja se liittyy hyvän ja pahan 

väliseen taisteluun (Bengtsonn 2001: 335–336). Sediment kokee oman haasteensa hyvin 

vahvasti, ja se saa hänet ratkaisun hetkellä epävarmaksi: ”Hänen mielensä oli sekaisin. Jos hän 

päättäisi uskoa Sigrifiä, hän tuomitsisi valtakuntalaiset kuolemaan, mutta jos hän uskoisi 

Miilaita, hän kääntäisi lopullisesti selkänsä omalle maalleen.” (V: 263.) 

Bengtsonnin mukaan fantasiakirjallisuudessa hyvän ja pahan välisen taistelun kannalta 

sankarilla on yleensä ratkaiseva vaikutus kamppailun lopputulokseen. Konflikti liittyy 

alinomaa tunnetun maailman säilymiseen. Tarina vie sankaria syvälle pahuuden ja pimeyden 

syövereihin, jolloin hänen tulee löytää itsestään uusia voimia, jotta hän selviytyisi taistelusta 

voittajana. Tyypillisen juonikuvion päätteeksi sankarin toiminta on muovannut sekundaarista 

maailmaa paremmaksi paikaksi.  (Bengtsonn 2001: 335–336.) Valtakunnassa Sedimentin voitto 

veljestään ei kuitenkaan tee tunnetusta maailmasta parempaa paikkaa. Tarinan loputtua 

matkanteko ei lopu, eivätkä päähenkilöt pääse enää takaisin rauhaisaan maailmaan. Tarinan 

loppu on kuin uuden tarinan alku. Tarinalle jää odottamaan jatkoa. Miilai ja Sediment 

ystävineen pääsevät turvaan Unohdetuille mailla. Zohvia ja Areski ovat puolestaan vasta oman 

matkansa ja seikkailunsa alussa, kun he ottavat tehtäväkseen unohdetun uskon levittämisen 

Kunlandiaan ja Valtakuntaan. Erkkilän teoksen lopetus enteileekin tarinalle jatko-osia. 
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Valtakunnassa päähenkilöt ovat kaikki tavallisia henkilöitä. He itse eivät omaa yliluonnollisia 

voimia. Yliluonnolliset voimat ovat varattu kahdelle taistelevalle yliluonnolliselle voimalle – 

Jumalalle ja Lohikäärmeelle. Ihmiset joutuvat tarinassa valitsemaan, kumman voiman puolelle 

tahtovat. Perinteisesti fantasiatarinan sankarit ovat olleet tavallisia ihmisiä. Nykyään 

fantasiakirjallisuudessa on noussut trendi, jossa sankareilla itsellään on nokkeluutensa ja 

rohkeutensa lisäksi myös luonnolliset taidot ylittäviä kykyjä. (Sisättö 2003: 12.) 

Sekundaarimaailman tunnelma, miljöö ja yksityiskohdat ovat tärkeitä. Ne yhdessä luovat 

sekundaarimaailman uskottavuutta. Miljöö kuhisee yleensä pahoja olentoja. Päähenkilön 

fyysinen matka heijastaa hänen sisäistä kasvuaan. Fantasiakirjoissa aisteilla on usein symbolista 

arvoa. Miljöö puolestaan voi toimia hengellisenä maisemana – pienikin muutos siinä voi 

merkitä paljon. (Sammons 2010: 120–121.) Minna-Leena Erkkilän teoksen miljöö muuttuu 

koko ajan tarinan edetessä. Tarinan alkaessa Valtakuntaan on tehty jo Kunlandiasta 

hyökkäyksiä valtakunnan rajamailla, mutta sota ei ole vielä syttynyt. Pian sota kuitenkin syttyy 

ja päähenkilöt joutuvat jättämään rauhaisan kotinsa suojan. Ympäristö muuttuu tarinan edetessä 

yhä kamalammaksi ja tuhoutuneemmaksi. Ulkoinen maailma on kuin symboli siitä, minkä 

pahuuden vallassa teoksen maailma on. Kunlandia on muuttunut näivettyneemmäksi sinä 

aikana, kun Sigrif on ollut yksin vallassa ja uskontona on ollut louhikismi: ”Kurjuus ja 

synkkyys levisivät pitkin maata kuin jokin mädättävä tauti, joka pahensi ilmankin” (V: 21).  

 

2.2.2 Mitä kristillinen fantasiakirjallisuus on? 

 

Fantasiakirjallisuuden käsitetään yleensä olevan keksittyä viihdettä, mikä ei perustu 

todellisuuteen. Kristillinen fantasiakirjallisuus tukeutuu siihen ajatukseen, että se nimenomaan 

käsittelee totuutta. Se sisältää usein kristillistä teologiaa, mikä on esitetty teoksessa eri keinoja 

käyttäen. Kristillistä sanomaa voidaan teoksessa käsitellä muun muassa tapahtumien tai 

henkilöhahmojen kautta. (Sammons 2010: 164). Fantasia on genre, joka ei ainoastaan puolusta 

kristillisiä arvoja. Se voi toimia minkä tahansa ideologian puolestapuhujana: ”Fantasia ei rajoitu 

kirjallisuudenlajina mihinkään tiettyyn ideologiaan. Sen avulla voidaan puolustaa – tai pyrkiä 

horjuttamaan – niin sekulaaria humanismia kuin kristinuskoakin.” (MacGrath 2013: 459.) 

Manlove määrittelee kristillisen fantasian fantasiaksi, mikä käsittelee kristillistä yliluonnollista 

jossain kuvitteellisessa maailmassa: ”a fiction dealing with the Christian supernatural, often in 

an imagined world” (Manlove 1992: 5). Kristilliselle fantasialle on tyypillistä se, että se pyrkii 
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antamaan lukijalle kuvan taivaallisesta. Se on myös didaktista, sillä siihen kuuluu myös 

käytöstapojen opettaminen. Pääasiassa kristillisessä fantasiassa opetetaan käyttäytymismalleja, 

joita seuraamalla ihminen voi saavuttaa Taivaan. Jos mielikuvitusta ei ole sidottu Jumalan 

totuuteen, se nähdään harhaoppiseksi. (Manlove 1992: 5–8.) Kaiken kristillisen 

fantasiakirjallisuuden taustalla on rajoitettu universumi. Manlove toteaa, että ihminen voi 

tutustua kristinuskoon tuoreesta näkökulmasta, kun evankeliumin sanoma on punottu 

fantasiaseikkailuun. Manlovelle tästä herää kysymys, kuinka paljon mielikuvituksen vapautta 

kirjailijalle on annettu. (Manlove 1992: 9–11.) 

Tästä seuraa jatkoajatus, minkä mukaan kristillisessä fantasiakirjassa ei saisi olla mitään 

harhaoppista. Entä jos kirja lasketaan kuuluvaksi kristilliseen fantasiakirjallisuuteen, mutta se 

sisältää kristinuskon opin mukaisten ajatusten lisäksi sellaisia käsityksiä, mitkä eivät 

kristinuskoon kuulu? Onko teos tällöin osittain harhaoppinen? Tästä herää kysymys kirjailijan 

vapaudesta: kuinka suuri on kristillisen kirjailijan luomisen vapaus? Kuinka paljon teologia 

sitoo kirjailijan luovuutta ja pakottaa sen muottiin? Minna-Leena Erkkilän teoksesta löytyy 

useita kohtauksia, mitkä ovat laskettavissa kristinuskon vastaisiksi. Kristityt henkilöhahmot 

muun muassa valehtelevat, huijaavat, sotivat ja suorittavat armomurhia. Jos Erkkilän teosta 

lukee jokaista piirtoa myöten uskoen siitä löytyvän kaikki kristinuskon piirteet, opit ja arvot, 

teos luo uudenlaisen käsityksen kristinuskosta. 

Lewis ja MacDonald ovat samaa mieltä mielikuvituksen rajoista. Jumala on ainoa, joka kykenee 

luomaan uutta tyhjästä. Luodessaan ihminen ei koskaan luo mitään uutta. Hän vain järjestelee 

uudelleen Jumalan luomia elementtejä. Ihmiselle on ominaista, että hän haluaa luoda annetuilla 

palikoilla uusia maailmoja, koska silloin hän jäljittelee Luojaansa. Mielikuvitus on ihmisen 

korkein henkinen kyky, mikä sijaitsee alitajunnassa. MacDonaldin ja Lewisin käsityksen 

mukaan Jumala on se, joka hallitsee mielikuvitusta. Mielikuvituksen liikkeet, ideat ja ajatukset 

ovat kaikki lähtöisin Jumalalta. Näin ollen kirjailija ei itse hallitse työnsä muovautumista tai 

sen lopputulosta. Mielikuvitus on osa Jumalan luonnetta ja se ilmenee 

tarkoituksenmukaisuutena ja rakkautena. Mielikuvituksen syvyys ja vilkkaus riippuu siitä, 

kuinka lähellä taiteilija on Jumalaa. Lisäksi vaaditaan lapsenomaista katsantokantaa 

maailmaan. Mielikuvitus on yhteydessä Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. 

(Sammons 2010: 72–74.) 

Lewis on esseessään Kristinusko ja kirjallisuus määritellyt kristillisen kirjailijan rajoitukset. 

Esseessään hän linjaa, ettei kirjailija luo mitään uutta:  
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– – saamme kaiken kritiikin perustaksi maksimin, ettei kirjailijan pitäisi 

milloinkaan kuvitella esittävänsä kauneutta tai viisautta, joka ei olisi ollut 

olemassa jo aikaisemmin, vaan että hänen olisi aivan yksinkertaisesti yritettävä 

oman taiteensa termein antaa muoto ikuisen kauneuden ja viisauden säteilylle. 

(Lewis 1968: 15.) 

Kristillinen kirjailija on Luojansa peili: ”Uuden testamentin mukaan alkuperäisyys on selvästi 

ainoastaan Jumalan etuoikeus” (Lewis 1968: 15). Ihmisen tarkoitus on Lewisin mukaan tulla 

”Jumalan kirkkaaksi peiliksi” (Lewis 1968: 15). Lewis linjaa, että kaikki muu kuin Jumalan 

luomistyön heijastaminen on lankeemukseen johtavaa ylpeyttä: ”…luodun paras osa on pysyä 

luotuna – siis hyvyyttä johtavana ja heijastavana olentona.” Lewisin vaatimuksena kirjailijalle 

on se, ettei hän ottaisi kunniaa omasta luomistyöstään. Kirjailijan tulisi myöntää toisintavansa 

vain jo luotua ja olemassa olevaa. (Lewis 1968: 14–15.) 

Seuraavasta Tolkienin kommentista käy ilmi hänen suhtautumisensa uuden luomiseen. Hän 

pitää luontevana sitä, että uuden luominen ja siihen uskominen on jokaiselle fantasiakirjailijalle 

itsestään selvä asia:  

Probably every writer making a secondary world, a fantasy, every sub-creator, 

wishes in some measure to be a real maker, or hopes that he is drawing on reality: 

hopes that the peculiar quality of this secondary world (if not all the details) are 

derived from Reality, or are flowing into it (Tolkien 1983: 155).  

Tolkienilla ei ole samanlaista käsitystä luomistyön rajoituksista kuin Lewisillä. Hänen 

mukaansa Luojan luomistyö mahdollistaa ihmisen oman luomistyön: ”But in God’s kingdom 

the presence of the greatest does not depress the small. Redeemed Man is still man. Story, 

fantasy, still go on, and should go on. The Evangelium has not abrogated legends; it has 

hallowed them, especially the ’happy ending’.” (Tolkien 1983: 156.)  

Kirjailija saa vapaasti toteuttaa omassa työssään mielikuvitusta. Parhaimmillaan kirjailija 

pystyy lisäämään työllään lisäämään luomistyön ihanuutta. Kirjailija voi omalla työllään 

kirkastaa ja jatkaa Jumalan luomistyötä: ”So great is the bounty with which he has been treated 

that he may now, perhaps, fairly dare to guess that in Fantasy he may actually assist in the 

effoliation and multiple enrichment of creation.” (Tolkien 1983: 156) 

Lewisin teoriaa soveltaen voidaan kysyä, heijastaako Erkkilä Jumalan totuutta toimiessaan 

kristillisenä kirjailijana. Jos Jumalan totuudessa pysyminen koetaan kristilliselle kirjailijalle 

säännöksi, ovat kaikki poikkeamat tästä harhaoppista ja epäsuotavaa. Tällöin uskonnon 

oppisisältö rajoittaisi kirjailijan luovuutta toimimaan sen rajoissa. Toisaalta J.R.R. Tolkien 

vastustaa Lewisin teoriaa. Hän oli sitä mieltä, ettei kristillisen kirjailijan tulisi luoda teosta, 
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jossa olisi selkeitä kristinuskon piirteitä. Tolkien vetosi juuri yllä esittämääni ongelmaan. 

Tolkienin mukaan kirjailijalla on suuri riski epäonnistua siinä suunnattomassa tehtävässä, että 

hän kykenisi luomaan teoksen, joka jäljentäisi tarkkaan kristinuskon. C.S. Lewis puolestaan ei 

ollut tästä asiasta samaa mieltä. Hänen mukaansa olennaista ei ole se, onko teoksessa kerrottu 

kaikki kristinuskon opin piirteet, vaan kristinuskon perussanoma. Lewisille riitti jo se, että teos 

vaikuttaa lukijassa uskonnollista heräämistä.  Tolkien ja Lewis katsovat asiaa eri näkökulmista. 

Tolkienin teoriasta käy ilmi, että hän lähestyy ongelmaa järjen ja logiikan avulla. Lewis 

puolestaan ei näe asiassa ongelmaa – hän lähestyykin asiaa tunteiden herättämisen kautta. 

Näistä Tolkienin ja Lewisin eroavista ajatuksista huolimatta molemmat olivat kuitenkin yhtä 

mieltä siitä, että taide ja mielikuvitus ovat Jumalan ylistämisen muotoja (Sammons 2010: 40). 

Kristillisille fantasiakirjailijoille on tyypillistä käsitellä teoksissaan ihmisten käyttäytymistä 

Maan päällä. Sitten Miltonin ja Danten jälkeen ei ole ollut tyypillistä kuvata fantasiakirjoissa 

Taivasta. (Manlove 1992: 7–8) Joka kerta, kun kristillinen fantasiakirja luo uuden maailman, 

missä voi tutkia yliluonnollista, hän kuvaa Kristuksen etsimistä ritarillisen etsintäretken (quest) 

muodossa. Useimmiten kristillisen fantasiakirjan muoto on matka. (Manlove 1992: 8–9.) 

Seuraavassa alaluvussa tullaan paneutumaan etsintäretken teoriaan tarkemmin.  

Fantasiakirjallisuudelle tyypillinen hyvän ja pahan välinen taistelu muodostaa omalta osaltaan 

kristillistä arvomaailmaa noudattavaa kirjallisuutta. Usein kirjailija käyttää fantasiatarinaansa 

punoessaan hyväkseen myyttejä juonen rakenteessa ja mytologisia henkilöhahmoja. Tästä 

huolimatta fantasiatarinan arvomaailma voi olla kristillinen. Näin ovat tehneet muun muassa 

Tolkien ja Lewis omissa teoksissaan. He ovat käyttäneet myyttejä hyväkseen kristillisten 

allegorioiden luomiseen. Esimerkiksi Lewisin luoma hahmo Aslan on allegoria Jeesuksesta, 

vaikka kirjailija ei olekaan käyttänyt kristilliseen mytologiaan lukeutuvia hahmoja. Kuitenkin 

Aslanin käytös jäljittelee niin paljon Jeesuksen toimintaa, että allegorinen yhteys on 

havaittavissa. (Bengtsonn 2001: 20–21.) Erkkilällä on samankaltaisia yhdistelmiä. Areski on 

kuin yhdistelmä Jeesusta ja Paavalia. Myös Miilain taistelu Lohikäärmettä vastaan muistuttaa 

Jeesuksen ja paholaisen taistelua, missä Miilailla on Jeesuksen rooli (V: 270–273). 

Manlove huomauttaa, että kristinuskon ja fantasian välillä on kytköksiä. Hän luettelee, kuinka 

Raamattuakin voi lukea fantasiaseikkailuna, mikä kuhisee yliluonnollisia olentoja. Raamattu 

on usein kirjoitettu fantasian muodossa. (Manlove 1992: 1,5.) Manlove jakaa kristillisen 

fantasiakirjallisuuden kolmeen aikakauteen: aikaan ennen 1800-lukua, 1800-luku ja 1900-

luvun kirjallisuus. Manloven teos on ilmestynyt vuonna 1992, joten teoksessa ei käsitellä 2000-
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luvun kristillistä fantasiaa. On kuitenkin selvää, että Erkkilän vuonna 2007 ilmestynyt teos 

liittyy selkeimmin 1900-luvun kristillisen fantasiakirjallisuuden jatkumoon. 

Sellaisen kristinuskon tulkinnan etsiminen, missä hyvän ja pahan välinen taistelu on keskeisellä 

sijalla, on fantasiakulttuurille tyypillistä. Tällöin ihminen voitaisiin nähdä pahan ja hyvän 

taistelukenttänä. Ihmiseen vaikuttavat hänen sisimmästään tulevat pahat ajatukset ja tämän 

lisäksi vielä ulkopuolelta tulevat Pahuuden hyökkäykset. Miettisen kokoaman ”fantasian 

teologian” mukaan eräs piirre on se, että maailmassa on pahuuden vallassa olevia asioita, joihin 

Jumala ei voi vaikuttaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pahuuden palvelijat, jotka estävät 

Jumalan toimintaa. Miettinen viittaa tässä raamatunkohtaan, missä todetaan, että Jumala on 

antanut maailman Saatanan käsiin. (Miettinen 2008: 32–33.) 

Fantasiakirjallisuudelle on tyypillistä pelastajahahmot. Miettinen on pohtinut, mitä yhteistä 

heillä on kristinuskon Pelastajan, Jeesuksen kanssa. Miettisen mukaan fantasiakirjallisuuden 

luomat pelastajahahmot ovat kysymyksiä siihen vastaukseen, minkä Kristus antaa. 

Pelastajahahmot auttavat ymmärtämään, minkälainen merkitys Jeesuksella on. Vanha 

testamentti ennusti tulevaa Messiasta. Jeesus täytti ennustukset ja vastasi Vanhan testamentin 

aatteeseen. Miettinen on rinnastanut fantasiakirjallisuuden luomat pelastajatarinat Vanhan 

testamentin ennustuksiin. Samankaltaisesti pelastajatarinat toisintavat Jeesuksen tekemää 

sovitustyötä. Fantasiakirjallisuudessa pelastajahahmolla on usein samanlaisia piirteitä kuin 

Jeesuksella. Näin historiallinen hahmo elää myös fantasiakirjallisuudessa. (Miettinen 2008: 

157–158.) 

 

2.2.3 Kristillisen fantasiakirjallisuuden on tarkoitus lohduttaa ja tuottaa taivaallista iloa 

 

J.R.R. Tolkien on kirjoittanut kuuluisan esseen, On Fairy Stories (1988), missä hän määrittelee 

omasta näkökulmastaan, mitä fantasiakirjallisuus on. Tolkien pyrki esseellään puolustautumaan 

satujen (fairy tale) aliarvioijia vastaan (Sammons 2010: 22). Tolkien määrittelee teoksensa 

saduiksi (fairy-storie), koska se oli genre, mihin hän tahtoi teoksensa liittää (Sammons 2010: 

28). Lewis pitää Tolkienin esseetä tärkeimpänä kirjoituksena fantasian merkityksestä: ”I hope 

everyone has read Tokien’s essay on ’Fairy tales’. which is perhaps the most important 

contribution to the subject that anyone has yet made.” (Lewis 1966: 26.)  

Fairy-storien (tästä eteenpäin fantasia tai satu) määritelmä muotoutuu Fäerien, Satumaan, 

luonteesta, jota ei voida täysin sanallistaa. Satu on tarina, missä käsitellään Satumaata. Sadut 
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ovat taikuutta ”ilman vulgaareja vempeleitä”. Fantasian tulee olla moraalista. (Tolkien 1983: 

114–115, 118.) Taikuuden osaset nousevat arkitodellisuudesta. Kirjoittaja on fantasiassa sub-

creator eli aliluoja: jo luodun uudelleenjärjestäjä. Kirjailija yhdistää tunnettuja asioita uudella 

tavalla, luoden näin vanhasta uutta. (Tolkien 1983: 122.) Fantasialla on myyttistä voimaa, mitä 

ei voida täysin selittää (Tolkien 1983: 128–129). Fantasialla on kolmet kasvot: myyttinen, mikä 

kurottautuu yliliuonnollista kohti, taianomainen, mikä kurottautuu luontoa kohti ja säälin ja 

ylimielisyyden syyttävä peili, mikä heijastaa ihmistä. Fäerie kuuluu toiseksi mainittuun. Tarinat 

ovat kuitenkin niin sekoittuneet toisiinsa, että yhtä on vaikea erottaa toisesta. (Tolkien 1983: 

124–125.) 

”Elvish craftia” Tolkien kutsuu nimellä ”Enchantment”, lumous. Tämän avulla kirjailija luo 

sekundaarimaailman, jonne kirjailija ja lukija voivat astua sisään. Lumouksen tarkoitus on 

taiteellinen ja se etsii jaettua iloa. Fantasia on inhimillistä ja luovaa toimintaa. Ihminen haluaa 

luoda maailmoja, koska ihminen itse on luotu. Ihminen on luotu Luojansa kuvaksi, joten on 

vain luonnollista, että ihmisellä on sisäinen halu luoda: ”Fantasy remains a human right: We 

make in our measure and in our derivate mode, because we are made: and not only made, but 

made in the image and likeness of a Maker” (Tolkien 1983: 145)”. Tolkien korostaa, että 

fantasia on sitä selkeämpää, mitä selkeämpi järki maailman luojalla on. (Tolkien 1983: 142–

145.) 

Sadut pitävät ihmiset lapsenmielisinä. Tämän lisäksi fantasia voi uudistaa näkökulman 

johonkin tuttuun asiaan, mitä ei tuttuuden tähden kykene enää näkemään selvästi. Fantasia 

käsittelee konkreettisia asioita, jotka tulevat uudenlaisessa ympäristössä uudenlaiseen valoon. 

(Tolkien 1983: 146–147.) Tolkienin mukaan ilo, ”Joy” on merkki todellisesta fantasiasta 

(Tolkien 1983: 155).  

Fantasialla on Tolkienin mukaan kolme tärkeää tehtävää: uudistaa ajatuksia, auttaa pakenemaan 

todellisuuden kauhuja ja lohduttaa. Fantasia on Tolkienin mielestä mitä selkeintä pakoa 

todellisuudesta. Pakokirjallisuutta ei tulisi Tolkienin mukaan kuitenkaan käsittää halventavasti. 

Pako pahaa maailmaa on hyvä asia, eikä se liity siihen, että hylkäisi oman paikkansa. 

Maailmassa on pahuutta, mitä ei tarvitse hävetä pakenevansa. Tolkien huomauttaa, ettei ole 

tarkoitus paeta elämää vaan nykyaikaa ja itsetehtyä kurjuutta. Ihminen tiedostaa tekojensa 

rumuuden. Sekundaarimaailmassa ei myöskään ole samankaltaista hyvän ja pahan 

sekoittumista kuin mitä arkitodellisuudessa on. (Tolkien 1983: 148–151.) Ihmisen syvin toive 
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on paeta kuolemaa. Pako fantasiakirjallisuuden maailmaan heijastaa myös tätä kaipuuta 

(Tolkien 1983: 153.) 

Tolkien on luonut termin ilon tunteelle, kun onnellinen loppu tarinassa koittaa: eukatastrofi. 

Kun kaikki vaikuttaa mahdottomalta tapahtuu yllättävä, iloinen käänne. Katastrofi vaikuttaa 

väistämättömältä, mutta yhtäkkiä tapahtuu odottamaton tapahtuma – yhtäkkinen ja yllättävä 

armo, hyvä katastrofi. Tämä armo kieltää universaalin lopullisen tappion. Hyvä fantasiateos 

salpaa käänteen tullessa lukijansa hengen. Lukija kokee samankaltaista iloa kuin mistä 

evankeliumi puhuu. Käänne onkin kuin välähdys taivaallisesta Ilosta. Käänne on vaikea 

rakentaa ja tarinan jokainen käänne punoo juonta tähän ratkaisevaan kohtaukseen. (Tolkien 

1983: 153–154). Tolkien määrittelee evankeliumin täydelliseksi eukatastrofiksi ja fantasiaksi: 

”The Birth of Christ is the eucatastrophe of Man’s history. The Resurrection is the 

eucatastrophe of the story of the Incarnation. This story begins and ends in joy. It has pre-

eminently the ’inner consistency of reality’.” (Tolkien 1983:156.) 

Ilo on Tolkienin mukaan merkki todellisesta sadusta. Tässä kohtaa Tolkien liittää fantasian ja 

kristinuskon: ”The Gospel contain a fairy-story or a story of a larger kind which embraces all 

the essence of fairy-stories” (Tolkien 1983: 155). Koko evankeliumi on täynnä satumaisia 

elementtejä ja ihmeellisiä asioita. (Tolkien 1983: 155–156.) 

Tolkienin määrittelemä ”Ilo” on tuttu minulle useista lukukokemuksista. Se on tunne, joka saa 

lukemaan yhä uusia teoksia. Tolkienin teorian mukaan voidaan määritellä Erkkilän teoksen 

laatu oman lukukokemukseni kautta sen mukaan, saiko Valtakunta minussa aikaan ”Iloa”. Kun 

ensimmäisen kerran luin Valtakunta-teosta, herätti tarina minussa samankaltaisia tunteita kuin 

mistä Tolkien puhuu. Tunteet heräsivät tarinan ratkaisukohtauksessa, missä Miilai voittaa 

Lohikäärmeen ja löytää totuuden kristinuskosta. Toisaalta voidaan myös todeta, että kirjailija 

on punonut kristilliset ainekset osuvasti juuri teoksen avainkohtaukseen, missä lukijan on ”Iloa” 

kokiessaan yhdistettävä ne lähes huomaamattaan myös kristinuskon sanomaan (katso 4.2). 

Colin Manlove nostaa esiin Tolkienin määrittelemien fantasiakirjallisuuden kriteerien 

arvioimisen vaikeuden. Tutkijan on lähes mahdotonta saada selville, täyttyvätkö Tolkienin 

kriteerit jossain fantasiateoksessa. Tolkienin mukaan fantasiateos on onnistunut, jos se tuottaa 

lukijassa tietynlaisia tunteita. Lukijan tunteita on tutkijan kuitenkin haastavaa kattavasti tutkia. 

Mitä voidaan tutkia, on se, sisältääkö teos sellaisia ainesosia, jotka saavat aikaan lukijassa 

tunteita. Lisäksi näiden tunteiden tulisi olla juuri niitä, joita fantasiakirjallisuuden Tolkienin 

mukaan tulisi tuottaa. Tolkienin teorian perusteella voidaan siis tutkia sitä, kannustaako jokin 
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teos tunteellisuuteen ja hengellisyyteen. On kuitenkin vaikeampi Tolkienin ajatusten pohjalta 

määritellä, miten jokin teos on fantasiakirjallisuutta. (Manlove 1975: 169.) 

Näyttää siltä, että Lewis tai Tolkien ei kumpikaan ole tahtonut luoda fantasialla tarkkoja 

kriteerejä, joiden pohjalta fantasiateos voitaisiin rakentaa. Tolkienin ja Lewisin ajatuksista 

voidaan päätellä, että fantasiakirjallisuus oli heille oman hengellisyyden, mielikuvituksen ja 

luomisen ilon tulosta. Näin ollen on loogista, ettei heidän teorioistaan löydykään oppaita siitä, 

miten fantasiateos askel askeleelta rakennetaan. Fantasia näyttäisi olevan heille jotain 

henkilökohtaista ja tärkeää. Sellaista, mitä luodaan itsestä käsin, ei mistään oppaasta. Kuten 

uskoa, on myös Tolkienin ja Lewisin määritelmää fantasian toiminnasta haastavaa sanallistaa. 

 

2.3 Fantasiakirjallisuus on kaavakirjallisuutta 
 

Northop Frye on luonut teorian, minkä mukaan maallista kirjallisuutta voi tarkastella 

kokonaisuutena, samoja elementtejä toistavina. Hän väittää, että romanssi on kaiken fiktion 

rakenteellinen ydin. Ihminen näkee oman elämänsä etsintäretkenä (quest). (Frye 1976: 15.) Hän 

keskittyy naiiviin ja sentimentaaliin romanssiin. Romanssi on saanut muotonsa jo klassisella 

kaudella ja samanmuotoisia tarinoita löytyy myös kansansaduista. Romanssi on muuttumaton 

genre, mikä nousi uudelleen suosioon 1950-luvulla science fictionin ja Tolkienin myötä. 

Romanssin muodon vakaus näkyy siinä, että tarinankerronnankeinot ovat samoja niin 

kreikkalaisissa romansseissa kuin science fictionissakin. (Frye 1976: 3–5). Juonen 

kaavamaisuus on tyypillistä fantasiakirjallisuudelle.  Tehtävä-tarina on hyvin tyypillinen juoni 

fantasiakirjallisuudessa. Tehtävä-juoni-kaavan voi kiteyttää sankarille annetun tehtävän kautta. 

Sankarin tulee pelastaa yhteisönsä. Usein sankari voi pelastaa yhteisönsä kukistamalla 

vihollisensa. Vihollinen on yleensä yliluonnollinen. Yhteisön pelastamiseen voidaan myös 

tarvita jonkin erityisen taikaesineen löytyminen. (Sisättö 2003: 12.) 

Romanssin vetovoimaan kuuluu sen yksinkertainen moraali, missä hyvä ja paha eivät ole 

sekoittuneet keskenään. (Frye 1976: 50). Romanssi alkaa yleensä idyllisestä maailmasta: 

harmonisesta, onnellisesta maailmasta, missä painotetaan lapsuuden viattomuutta. Kevät, kesä, 

kukat ja aurinko liittyvät tähän rauhan tyyssijaan. Idyllisestä maailmasta siirrytään seikkailun 

pyörteisiin, mitä Frye kutsuu demoniseksi maailmaksi. Demonisessa maailmassa 

henkilöhahmot kohtaavat seikkailujen lisäksi yksinäisyyttä, kipua ja uuden kivun uhkaa ja 
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nöyryytystä. (Frye 1976: 53.) Romanssin juonikaava muistuttaa vahvasti fantasiakirjallisuuden 

tyypillistä juonikaavaa, ja edelleen samankaltaisuuksia löytyy Valtakunnan juonen rakenteesta.  

Tarinan alussa pahan enteitä on jo ilmassa, vaikka elämä on vielä rauhallista. Näin ollen 

Valtakunnankin voidaan nähdä alkavan idyllisestä maailmasta. Miilai, Sediment ja muut hyvän 

puolella olevat päähenkilöt joutuvat pakenemaan Valtakunnasta, kun Sigrifin joukot 

hyökkäävät kaupunkiin. Idylli on viimeistään tällöin täydellisesti murrettu, vaikka jo tätä ennen 

Sigrif on huijannut Sedimentin osallistumaan Valtakunnan raja-alueelle suunnattuun 

sotaretkeen. Joka tapauksessa Valtakunta on se rauhaisa kaupunki, mistä tarinan seikkailu saa 

alkunsa. Sigrifin hyökkäyksen jälkeen maailmassa ei ole enää rauhaisaa.  

Etsintäretki on ollut kirjallisuudessa teemana kreikkalaisista mytologioista alkaen. Etsintäretki 

eroaa merkittävästi seikkailusta. Etsintäretkellä on aina jokin päämäärä, jota kohti pyritään. 

Etsintäretkelle on tyypillistä, että sankari nimitetään tehtäväänsä korkeamman voiman toimesta. 

Siihen kuuluvat seikkailut, taianomaisuus ja vaarat. Etsintäretki saa alkunsa, kun rauhallista 

maailmaa uhkaa jokin vaara. Korkeampi voima lähettää sankarin matkaan pelastamaan 

maailman tai yhteisön vaaralta. Frye uskoo, että tämä fantasian elementti on keskeinen teema 

kaikelle kirjallisuudelle. (Attebery 2002: 22–23).  

John H. Timmerman on määritellyt, miten etsintäretki eroaa seikkailusta. Seikkailun ei tarvitse 

olla vakava ja se voi johtaa minne vain. Seikkailulle voidaan lähteä myös useasta eri syystä. 

Etsintäretkelle sen sijaan on nimitetty sankari, se menee aina jotain kohti ja se on aina 

luonteeltaan vakavamielinen. Etsintäretki vaatii sankarin kaikki voimat. Ennen kaikkea 

etsintäretki opettaa lukijalle jotain uutta maailmasta: ”The goal of fantasy is to lead to a keener 

understanding of himself and his world” (Timmerman 2002: 98–99). Se on myös luonteeltaan 

hengellinen: ”The quest, however, is always a spiritual or religious undertaking” (Timmerman 

2002: 98).  

Jollain tasolla on totta, että romanssi korvaa todellisen maailman unimaailmalla. Välillä 

unimaailmassa ollaan onnen kukkuloilla ja välillä painajaisen kourissa. Romanssi kertoo ajasta 

”Olipa kerran…” ja ”He elivät elämänsä onnellisena loppuun saakka” välillä. Romanssit ovat 

kehiä missä lähdetään rauhasta ja päädytään rauhaan, mutta välissä on seikkailuja sekä 

vaikeuksia. (Frye 1976: 53–54.) 

Romanssin kaavaan kuuluvat sankari ja sankaritar. Sankarin ominaisuuksiin kuuluu yleensä, 

että hän on hyvin onnekas. Kun hänen onnensa kääntyy, taustalla on useimmiten houkutuksiin 

viekoitteleva nainen. Sankari käy läpi voitokkaita vaikeuksia ja taisteluja. Usein sankari pyrkii 
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saamaan jonkinlaista vapautumista voimiensa ja urotöidensä avulla. Sankari on tyypillisesti 

vahva ja miehinen. (Frye 1976: 67–68). Sankaritar puolestaan on ominaisuuksiltaan 

neitseellinen. Siinä missä kunnia on sankarin tärkein ominaisuus, on neitseellisyys sitä naiselle.  

Neitsyys symboloi romanssissa naisen olevan vapaa, ei orja. Romanssin sankaritar on usein 

neitsyt niin kulttuurisista syistä kuin tarinankerronnallisen osansa vuoksi. Kun sankaritar on 

vangittuna, mutta edelleen neitsyt, hän on yhtä aikaa vapaa ja vangittu. Usein sankaritar on 

asemassa, missä sankarin täytyy vakuuttua, että hän toimii omien vaikuttimiensa 

aikaansaamana. Sankaritar, joka menee naimisiin tarinan lopussa, seuraa romanssin syklimäistä 

kaavaa. Usein romansseissa on kaksi sankaritarta. Toinen heistä sankaritar edustaa rakkautta ja 

avioliittoa, toinen taas neitseellisyyttä. Kun sankari ja sankaritar menevät seikkailusta toiseen, 

juoni kaipaa mutkistumista. Romanssin juoni on serpentiinin kaltainen, se on kiertynyt monelle 

mutkalle. Mutka syntyy, kun sankari ja sankaritar kohtaavan vaikeuden, haasteen tai 

katastrofin, mistä he selviävät voittajina.  Romanssi on lähes aina synonyyminen rakkaustarinan 

kanssa. (Frye 1976: 73–75, 83.) 

Romanssin myytti on läheisessä yhteydessä kristinuskon kanssa. Kristillisen myytin ytimessä 

on Kristus, jonka sankaruus perustuu pitkämieliseen kärsimiseen. Kantamallaan ristillä 

maailman kärsimykset hän vapautti maailman. Näin ollen kristilliseen sankaruuteen kuuluu 

hiljainen ja alistuva sankaruus. Samankaltaista sankaruutta ilmenee myös romanssissa, vaikka 

romanssi ei ole sidottu kristinuskon opinmääreisiin. Tästä johtuen romansseissa nähdään 

naispuolisia vapauttajiakin. Tällainen nainen on nähtävissä samankaltaisena vapahtajana kuin 

mitä Jeesus on kristinuskossa. (Frye 1976: 87–88.) Miilain voidaan nähdä olevan 

samankaltainen naispuolinen vapauttaja. Hän on se, joka kykenee lopulta voittamaan 

Lohikäärmeen.  

Romanssin kuvitteellinen maailma ja kristinusko ovat myös rakenteeltaan samankaltaisia. Frye 

määrittelee molempien olevan luonteeltaan komedioita. Rakenteeseen sisältyy traaginen osuus, 

mutta se on vain osa suurempaa kokonaisuutta. Tragedia on vain osa tarinaa, mikä alkaa 

komediana ja päättyy iloon. (Frye 1976: 90–93.) Ihmisuhri, joka on yleensä neitsyt nainen, on 

romanssissa hyvin vakaa elementti. Pääsääntöisesti sankaritar välttää uhraamisen ja hänet 

pelastetaan (Frye 1976: 81). Myös Valtakunnassa on uhrauskohtaus. Tarinan päähenkilö, 

neitseellinen Miilai, pelastuu täpärästi uhraamiselta. 

Fryen mukaan kaikella kerronnalla on neljä kerronnallista tasoa, joihin kaikki tarinat voidaan 

liittää. Kaksi tasoista on yläpuolellamme, yksi maantasolla ja yksi alapuolellamme. 
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Korkeimmalla tasolla on taivas, joka on Jumalan valtakuntaa. Tätä maailmaa voidaan kuvata 

vain symbolisesti. Se ylittää paikan rajat. Taivaan alapuolella on maailman korkein paikka, 

Eden, mistä ihminen on lankeemuksen myötä suistunut astetta alemmalle tasolle – Maahan. 

Ihmisten oli tarkoitus asua Edenissä, mutta heidät karkotettiin Maahan, kolmannelle tasolle. 

Luonto ja eläimet elävät kolmannella tasolla luontevasti, mutta ihminen kaipaa tasoa 

korkeammalle. Tässä kaipuussa Edeniin on samankaltaisuutta Lewisin määrittelemän 

kaipauksen kanssa, jota käsiteltiin jo edellä. Neljäs ja alin taso on demoninen maailma, helvetti. 

Kaikki tarinat kertovat jollain tai joillain näistä tasoista seikkailemisesta. (Frye 1976: 97–98) 

Narratiivisia kerronnan tasoja on neljä, joissa kahdessa tasossa pyritään nousevaan 

korkeampaan maailmaan ja kahdessa laskeutumaan alempaan. Laskeutuminen voidaan jakaa 

kahteen ryhmään: laskeutuminen taivaalta eli jommastakummasta ylemmästä tasosta. (Frye 

1976: 97–99.) Yleisiä teemoja laskeutumisessa ovat kasvava identiteetin hämmennys, 

toiminnan rajoitteet, liikuntakyvyttömyys ja yhä lisääntyvä eristäytyneisyys. Nouseminen 

voidaan jakaa niin ikään kahteen pääryhmään: kiipeäminen alemmasta maailmasta tai 

kiipeäminen ylempään maailmaan. Nousemisen teemat ovat vastakkaisia laskeutumisen 

kanssa. Kiipeämisen teemoihin kuuluvat, muistaminen, todellisen identiteetin löytäminen, 

pako, vapauden kasvaminen sekä taian tai loitsun purkaminen. (Frye 1976: 129.) 

Kristinuskon myytti kuuluu laskeutumisen kerrontaan. Jeesus laskeutuu Taivaasta Maahan 

ihmisen muodossa, kun Hän syntyy ihmiseksi. Romanssin toiminnan taustalla on usein jumala, 

joka ilmoittaa tahtonsa ennustuksen tai oraakkelin kautta. Tämä viittaa ennalta 

määräytymiseen. (Frye 1976: 107–108.) Tältä kulmalta katsottuna Valtakunta kuuluu 

laskeutumisen kerrontaan. Valtakunnassa on löydetty vanhat kirjoitukset, joiden mukaan 

toiminta alkaa muotoutumaan. Toisaalta Valtakunnasta löytyy paljon enemmän viitteitä 

kiipeämisnarratiiviin liitettäväksi. Kiipeämisnarratiivin kannalta katsottuna tulee keskittyä 

siihen, miten henkilöhahmot kamppailevat päästäkseen Jumalan yhteyteen. Tällöin he löytävät 

totuuden ja kokevat olevansa vapaita ja pelottomia. Esimerkiksi Hogar nousee konkreettisesti 

kuoltuaan korkeampaan maailmaan, taivaaseen. Miilai puolestaan ymmärtää tarinan lopussa 

kristinuskon olevan totta ja pääsee irti kaikista peloistaan ja samalla voittaa taistelunsa 

Lohikäärmettä vastaan.  

Kiipeämisnarratiivissa tarina ”ratkeaa” avainkohtauksen kautta. Tarina on kuin palapeli, minkä 

lopputulos ei yllätä. Tällaisissa tarinoissa lukijan mielenkiinnon ylläpitää kuoleman ja 

uudelleensyntymisen teemat. Ennen avainkohtausta tarina menee kohti mahdottomilta tuntuvia 
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vaikeuksia, mitkä herättävät lukijassa kuoleman väistämättömyyden tunteen. Kun tarina 

”ratkeaa” onnelliseen loppuun, tulee tunne, että uusi elämä on mahdollinen. Tällaiset teemat 

romanssissa kuuluvat kristilliseen universumiin. (Frye 1976: 130–133.) Tämä on 

rinnastettavissa jo edellä mainittuun Tolkienin teoriaan hyvästä katastrofista, eukatastrofista.  

Romanssin tarinankerronnan tekniikka liittyy myyttiseen viitekehykseen. Komedia ja romanssi 

käsittelevät ihmisen tarvetta taistella, selviytyä ja paeta mahdollisuuden tullen. Pako onnistuu 

usein henkilöhahmon identiteetin muutoksen kautta. Identiteetin muutos on perustana 

avainkohtaukselle. Pako symboloi voittoa pahasta. Tähän liittyy romanssissa usein 

varastaminen viholliselta tai valepuvun käyttö. Onnellinen loppu sopii romanssin kaavaan. 

Tällöin selviytyjät voittavat. (Frye 1976: 133–136.)  

Valtakunnan avainkohtaus on Miilain ja Lohikäärmeen taistelu. Taistelun keskellä Miilai löytää 

identiteettinsä ja onnistuu voittamaan Lohikäärmeen. Kun Miilai on löytänyt todellisen 

identiteettinsä Kristuksessa, paha ei pysty häntä voittamaan. Taistelun myötä Miilai ystävineen 

pystyy pakenemaan. Tämä on yhdenmukainen kiipeämisnarratiivin kanssa, missä 

henkilöhahmolle tapahtuu usein metamorfoosi. Henkilöhahmo kasvaa läpi sen, mikä häntä 

pidättelee – hahmo pääsee irti kaavoistaan. (Frye 1976: 140.) Miilain lisäksi myös Sediment 

uudistaa avainkohtauksessa identiteettiään. Näin ollen voidaan sanoa, että Valtakunnassa on 

kaksi avainkohtausta niin kuin siinä on kaksi päähenkilöäkin. Sedimentin vapauttava kokemus 

on hänen nouseminen veljeään vastaan, vaikka hän on tottunut tekemään niin kuin Sigrif 

käskee. Valtakunta ei kuitenkaan romanssille tyypillisesti anna tarinalle täysin onnellista 

loppua. Pahaa ei kukisteta lopullisesti. Työ jää kesken.  

Loppujen lopuksi romanssin kaava päättyy Eros-teemaan: sankari kiipeää korkeampaan 

maailmaan rakkautensa ajamana. Tätä symboloivat kiipeäminen, vuoret, lentäminen, tornit, 

tikkaat, pyöreät portaikot, nuolten ampuminen ja mereltä tuleminen saarelle. Romanssin sankari 

löytää todellisen identiteettinsä pelastaessaan naista. On olemassa kahdenlaisia ylöspäin 

suuntautuvia etsintäretkiä. Ylevöittävä retki päättyy neitsyyteen ja seksuaalinen retki, mikä 

päättyy avioliittoon (Frye 1976: 151–152.) Näin on nähtävissä myös Valtakunnassa, missä 

Sediment löytää rohkeuden nousta veljeään vastaan ja kristittyjen puolelle pelastaessaan 

Miilaita. Sediment saapuu pelastamaan Miilaita laivalla, koska häntä pidetään vangittuna 

saarella.  

Traditionaalisessa romanssissa ylöspäin suuntautuva matka kertoo luodun paluusta Luojansa 

luo. Moderneilla kirjailijoilla luova voima palautuu kertomuksessa alkuperäiseen 
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tietoisuuteensa. (Frye 1976: 157.) Valtakunta voidaan laskea traditionaaliseksi romanssiksi, 

missä tarinan alussa Luojasta erossa olevat ihmiset lopulta löytävät hänen yhteyteensä. 

 

2.4 Luterilaisuuden piirteitä Valtakunnassa  
 

Tätä alalukua varten on haastateltu kirjailijaa. Kirjailija on nykyisin sukunimeltään Lahti. Tätä 

sukunimeä käytetään puhuttaessa haastattelusta. Häneltä on kysytty kysymyksiä hänen 

arvopohjastaan ja sen vaikutuksesta Valtakunta-teokseen. Haastattelu löytyy liitteistä. 

Lisäksi tässä alaluvussa määritellään luterilainen kristinusko. Luterilaisuus on pyritty 

määrittelemään kattavasti mutta tiiviisti. Luterilaisuuden määritteleminen on tälle tutkimukselle 

hyvin tärkeää, sillä seuraavat kaksi analyysilukua tulevat vertaamaan Valtakunnasta löytyvää 

kristinuskoa luterilaiseen kristinuskoon.  

 

2.4.1 Kirjailijan arvopohja vaikuttaa teoksen syntyyn 

 

Minna-Leena Lahti toteaa, ettei hänellä ole selkeää kuvaa siitä, millaista kristillisen 

fantasiakirjallisuuden tulisi olla: ”En mene sanomaan, mitä sen pitäisi olla. Fantasia 

lähtökohtaisesti sopii kristilliseen kehykseen erinomaisesti, sillä se on samaan tapaan 

mustavalkoista.” (Lahti 2015: haastattelu.) Lisäksi hän mainitsee, että on lukenut Esko 

Miettisen Velhon uskontunnustukset, missä käsitellään fantasiakirjallisuutta kristilliseltä 

kannalta. Teosta on käytetty tässäkin tutkimuksessa lähteenä. 

Lahti on kuitenkin todennut, että hänen arvopohjansa on vaikuttanut Valtakunnan syntyyn. Hän 

on kirjoittanut teoksensa uskoen, että Jumala on antanut hänelle keinon tuoda kristinusko julki 

teoksessaan:  

Halusin tehdä nimenomaan selvästi kristillisen kirjan, jossa Jumalan nimi on 

oikeasti Jumala. Kun mietin kirjaa, minusta alkoi tuntua ahdistavalta ajatus, että 

minun pitäisi osata sisällyttää Jumala tekstiini. Niinpä rukoilin, että Jumala sallisi 

minun vain kirjoittaa ja huolehtisi itse siitä, että näkyisi tekstissäni jos haluaisi. 

Hän halusi. 

Timmermanin mukaan fantasiakirjailija kutsuu lukijan käsittelemään omaa hengellisyyttään. 

Etsintäretki antaa tällaiselle pohdinnalle hyvän pohjan. Etsintäretken voi ajatella olevan 

ihmisen sisäinen tarve etsiä tarkoitusta. Se on kuin kaipuun kaiho kohti tuntematonta 
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täyttymystä kohtaan. Tästä voi mielestäni johtua se, että etsintäretki on maailman vanhimpia 

kirjallisuuden muotoja. (vrt. Timmerman 2002: 99.) Lewisin töille on ominaista samankaltainen 

”kaipaus”. Jotkin asiat maailmassa muistuttavat taivaallisesta. Näitä asioita ei tule kuitenkaan 

pitää taivaallisina, vain taivaallisen kaipauksen aiheuttajina. Tämä kaipauksen teema on 

tyypillistä Lewisin luomalle kirjallisuudelle. Kaipauksella Lewis tarkoittaa kaipuuta taivaaseen, 

jonka Jumala on istuttanut ihmiseen.  Lewisille etsintäretken tarkoitus on havainnollistaa 

ihmiselle hänen toiseutensa, erilaisuutensa. Lewisille fantasian luominen ja toiseus ovat samaa 

tarkoittavia. Kaipaus ja toiseus ovat teemoja, joiden tulisi saada ihminen kurottautumaan 

lopulta Jumalaa kohti. (Manlove 1992: 237–240.) Frye kritisoi Lewisiä siitä, että uskonnollisten 

arvojen esittäminen kirjallisuudessa saa lukijassa aikaan vain kuvitteellista vaikutusta (Frye 

1976: 171). 

Kaipaus on sen laatuista, että se herättäessään halua johonkin kuvailemattomaan 

samanaikaisesti herättää myös iloa (Lewis 1966: 30). Kaipaus ilmenee Lewisin mukaan myös 

sekundaarimaailmassa. Fantasiamaailma voi herättää lukijassa kaipuun jotain 

määrittelemätöntä kohti:  

It would be much truer to say that fairy land arouses a longing for he knows of 

what. It stirs and troubles hi (to his life-long enrichment) with the dim sense of 

something beyond his reach and, far from dulling or emptying the actual world, 

gives it a new dimension of depth. (Lewis 1966: 29.)  

Näyttää siltä, että Lewisin töiden taustalla on teologia siitä, että ihmisen tulisi löytää fantasian 

avulla jotain suurempaa kuin tavallinen maailma. On kuin fantasiamaailmat olisivat hänelle 

symbolisia keinoja kertoa omasta kristillisestä uskostaan. Lewisin teorioita seuraavan kirjailijan 

on syytä pohtia, onko taiteella muuta tarkoitusta kuin yliluonnollisen tajun herättäminen 

lukijassa. Lewisin teorian herättämät ajatukset ovat linjassa Manloven ajatuksen kanssa siitä, 

että jokainen kristityn luoma fantasiamaailma on symbolinen kuvaus etsintäretkestä Jumalaa 

kohti:  

Every time the writer of Christian fantasy creates a Fairy Land in which to explore 

the supernatural world of the spirit; every time he describes the search for Christ 

in terms of knightly quest for a Grail, or the way to heaven in terms of a pilgrim’s 

journey along a road; every time he invents metaphoric pictures or mythic re-

creations of spiritual truth, his imagination, whether or not ’under lisence’ from 

God, is at work, and is open to challenge for impiety. (Manlove 1992: 8.) 

Lahti painottaa, ettei tehnyt kristillistä kirjaa ainoastaan Jumalasta kertomisen takia. 

Valtakunta-teos on syntynyt kirjailijan omasta tahdosta ja tarpeesta luoda. Fantasiakirjallisuus 
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on kirjailijalle tärkeää. Toisaalta Valtakunnan muotoon on vaikuttanut se, että Lahti halusi 

kirjoittaa avoimesti kristillistä fantasiaa: 

Kirjoitin ihan käytännön tarpeeseen. Omaan tarpeeseeni. Aloin lukea 

fantasiakirjallisuutta kun olin yläasteella. Harry Potterista taisi ilmestyä kolmas 

ja neljäs osa niihin aikoihin. Laji vei mennessään. Koska myös monet muut 

lukivat käytännössä pelkästään fantasiakirjoja, aloin miettiä, eikö olisi hienoa, jos 

löytyisi myös selkeästi kristillistä fantasiaa. Ei vain arvopohjaltaan kristillistä, 

vaan avoimesti. Kun en sellaista löytänyt, ajattelin kirjoittaa itse. Olin jo aiemmin 

yrittänyt kirjoitella jotain. 

 

Kun Lahdelta kysyy, onko hänen teoksellaan ollut esikuvia, hän kertoo, ettei mitään tarkkaa 

esikuvaa ole ollut. Hän myöntää, että kaikki, mitä hän on lukenut, on vaikuttanut hänen omaan 

kirjoitustyöhönsä. Erkkilää viehättää tapa, jolla fantasiakirjallisuuden kautta pystyy 

käsittelemään arkitodellisuuden ongelmia: 

Ei mitään tiettyä. Toki kaikki, mitä olen lukenut, on vaikuttanut omaan 

kirjoittamiseeni: Potterit, Sormusten Herra, Bo Giertsin Kalliopohja, satunnaiset 

Forgotten Realmsit ja Dagonlancet ym. Tietoisen valinnan tein siinä, että halusin 

kytkeä kirjani perinteisiin satuihin ja täyttää sen prinsseillä, prinsessoilla ja 

noidilla. Fantasian viehättävyys on juuri siinä, että kipeitä ja lähelle tulevia asioita 

voidaan heittää satuhahmojen niskaan ja käsitellä sitä kautta. Ehkä se siksi 

puhuttelee niin usein juuri nuoria. 

Lahti tunnustaa arvojensa olevan luterilaiset. Hänelle kristinusko näyttäytyy henkilökohtaisena 

tosiasiana. Jumalalla on ylin auktoriteetti hänen elämäänsä ja tekemisiinsä. Jumalan Lahti näkee 

hyvänä. Vaikka tässä tutkielmassa ei tutkitakaan sitä, mikä on kirjailijan oma uskonnollinen 

vakaumus, auttaa Lahden uskosta tietäminen ymmärtämään teosta paremmin. Kuten Lewisilla 

ja Tolkienillakin, on Lahdella vahvat kristilliset arvot: 

Minulla on perinteiset luterilaiset arvot. Tiedän ja tunnustan, että kolmiyhteisellä 

Jumalalla, Isällä, Jeesuksella ja Pyhällä Hengellä on valta minun ja koko 

maailman yli. Hän voi tehdä mitä haluaa ja hän on päättänyt olla minulle hyvä. 

Hän on minut luonut, lunastanut ja lähettänyt. Hän on pessyt minut 

kertakaikkisesti puhtaaksi kaikesta synnistä ja kärsinyt minun rangaistukseni. 

Kasteen ja ehtoollisen kautta olen saanut hänen vanhurskautensa ja hänen ikuisen 

elämänsä omikseni niin konkreettisesti, ettei kukaan voi niitä minulta viedä. Hän 

on myös Raamatussa käskenyt minut tekemään lähetystyötä tavalla tai toisella. 

Uskon Raamattuun Jumalan pyhänä ilmoituksena, joskin ihmisten kirjoittamana, 

ja luen sitä mieluummin liian kirjaimellisesti kuin liikaa tulkiten. 

Valtakunta-teoksen loppu jää avoimeksi. Se on kirjailijalta tietoinen päätös. Teos ei ole 

kuitenkaan saamassa jatko-osaa: ”Ei. Olen sitä kyllä harkinnut. Alun perin tein Valtakunnan 
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itsenäiseksi teokseksi, eikä se mielestäni kaipaa jatko-osaa. Jätin lopun osittain avoimeksi, jotta 

lukijan oma mielikuvitus pääsisi jatkamaan tarinaa.” (Erkkilä 2015: haastattelu.) 

C.S. Lewis ja J.R.R. Tolkien ovat määritelleet pitkälle sitä, millaista kristillisen 

fantasiakirjallisuuden tulisi olla. Erkkilälle Tolkien ja Lewis ovat molemmat tuttuja:  

Tolkienin Tarun Sormusten Herrasta olen lukenut ensimmäisen kerran 8. luokalla 

ja monta kertaa sen jälkeenkin, Silmarillionin kahlasin läpi joskus lukiossa, mutta 

Hobitti jäi kesken. Se ei enää kahden eeppisemmän opuksen jälkeen jaksanut 

kiinnostaa. Lewisin kirjoja en ole lukenut. Eräs ystäväni luki ja mös hehkutti niitä. 

Liikaa. Paholaisen kirjeopisto vaikuttaa minusta erittäin viehättävältä kirjalta. 

Olen sitä monesti kirjakaupassa selaillut ja naureskellut itsekseni. Narniaan olen 

häpeäkseni tutustunut vain elokuvien välityksellä. 

Lewisin ja Tolkienin mukaan fantasian tulee olla ennen kaikkea hyvä tarina. Sen tulee pystyä 

vetämään puoleensa kaikenikäisiä lukijoita. Hyvän tarinan Lewis ja Tolkien määrittelevät 

suoraviivaiseksi seikkailuksi. Tarina ei kuitenkaan voi olla hyvä, jos tarinan aihe ei ole 

yleisinhimillinen niin, että se liittyy merkittävällä tavalla ihmisyyteen. Vaikka Lewisin ja 

Tolkien taustalla on tietty teologia, ei tarinaa tule kirjoittaa vain tätä teologiaa esitelläkseen. 

Itse tarinan tulee olla mielenkiintoinen. Kirjailijan ei tulisi pakottaa tarinaansa kristillisiä 

ajatuksia. (Sammons 2010: 118.) Mielestäni Erkkilän teos täyttää nämä kriteerit. Vaikka 

Valtakunnassa on paljon kristillisiä piirteitä, eivät ne ole tarinankerronnan tiellä. Valtakunta on 

ensisijaisesti fantasiaseikkailu, toissijaisesti kristillinen fantasiaseikkailu. Jos Valtakunnan 

pohjatekstinä toimivaa Raamattua ei kuitenkaan tunne tai osaa yhdistää teokseen, ei tarinan 

kokonaisuus toimi. Erkkilä on ennen kaikkea luonut teoksen, joka leikittelee sillä ajatuksella, 

että kristinusko olisi löydetty jossain erilaisessa maailmassa, eri aikakautena. On myös 

mahdollista lukea tarinaa puhtaasti apokalyptisena tarinana, mihin paneudutaankin tarkemmin 

seuraavassa luvussa.  

Lewisille luominen oli kuin kiitoksen ja ylistyksen lähettämistä Jumalalle (Sammons 2010: 40). 

Lewis esittää teoksissaan väläyksiä todellisesta maailmasta unien kautta (Sammons 2010: 112). 

Tässä on yhtymäkohtia Valtakuntaan. Kuoltuaan Areski vajoaa uneen, jossa hän kohtaa 

Jeesuksen ja pääsee Taivaaseen (V: 106–108). Valtakunnassa pyritään kohti parempaa 

maailmaa ja toisaalta myös kohti Taivasta. Päähenkilöt pyrkivät pääsemään turvaan Kaukaiseen 

maahan.  

Lewisiä on kritisoitu siitä, että hänen työnsä ovat allegorisia siitä huolimatta, että hän itse kiisti 

tämän. Tolkien vastusti Lewisin Narnia-kirjoja niiden kristinuskon puutteen vuoksi. Tolkien 

väitti, että Narnia-kirjojen kristinuskossa oli puutteita. (Sammons 2010: 163.) Samankaltaista 
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kristinuskon puutteellisuutta on huomattavissa myös Erkkilällä. Hän on Lewisin tavoin luonut 

sekundaarimaailman, missä esitellään kristinuskoa. Erkkilä ei kuitenkaan ole esitellyt kaikkia 

kristinuskon piirteitä. Esimerkiksi kastetta tai ehtoollista ei teoksessa mainita lainkaan (katso 3 

luku). Herää kysymys, voiko kristinuskoa esitellä ilman että esittelee sitä kokonaisuudessaan? 

Onko kristillisellä kirjailijalla didaktinen vastuu paneutua kristinuskon kaikkiin kysymyksiin 

teoksissaan?  

Minna-Leena Erkkilän teos liittyy vahvasti tähän Lewisin tapaan tehdä fantasiaa. Erkkilä 

käyttää samanlaista upottamisen tekniikkaa kuin Lewis. Ei ole yllättävää, että Erkkilän 

teoksesta löytyy enemmän piirteitä Lewisin kuin Tolkienin töiden kanssa. Lewis on 

anglikaaninen protestantti ja Erkkilän teos on julkaistu protestanttisessa maassa, ja hän on itse 

tunnustava luterilainen.  

Kekäle ja Murto toteavat, että Lewis on luonut omia myyttejään Narnia-tarinoissaan – tai 

oikeammin kertonut uudelleen kristinuskon myyttiä. Narnia-kirjoissaan Lewis on nostanut 

esille kristinuskon myyttisen ja tarinallisen puolen. (Kekäle, Murto 2005: 65.) Kekäle ja Murto 

toteavat, että Narniassa toimii sama Jumala kuin kristinuskossakin:  

Raamattu on se mytologia, joka antaa juonellisen perusrakenteen Narnia-sarjalle. 

Lähtökohtana onkin ollut sen kuvitteleminen, millaisia nuo Raamatun 

perusmyytit olisivat olleet, jos ne olisivat tapahtuneet maailmassa nimeltä Narnia. 

Lewis siis luo mielikuvitusmaailman, jossa kuitenkin vaikuttaa sama Jumala kuin 

meidänkin maailmassamme. … Vastaavuus ei siis olekaan tällainen: ”Edmund 

tarkoittaa Juudasta”, vaan: ”Edmund ja Juudas muistuttavat toisiaan – mutta eivät 

kuitenkaan ole sama asia.” (Kekäle, Murto 2005: 63.)  

Kekäleen ja Murron teoria toimii myös Erkkilän teokseen sovellettuna. 

  

2.4.2 Valtakunta ja luterilainen kristinusko 

 

Tässä alaluvussa kerrotaan lyhyesti, millaista luterilainen kristinusko on. Tässä alaluvussa 

tullaan antamaan muutamia esimerkkejä Valtakunta-teoksesta, jotka osoittavat Valtakunnan 

kristinuskon ja luterilaisen kristinuskon olevan samankaltaisia. Tämän alaluvun tarkoitus on 

kuitenkin ensisijaisesti määritellä luterilaisuus, jotta seuraaville kahdelle luvulle saadaan pohja, 

mitä vasten Valtakunnan kristinuskoa verrata. Jos luterilaisuutta ei määritellä, on 

analyysiluvuissa haasteellisempaa verrata Valtakunnan kristinuskoa luterilaisuuteen.  
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Luterilaisuuden isä, Martin Luther (1483–1546), syntyi katoliseksi kristityksi. 23-vuotiaana 

hänestä tuli katolisen kirkon pappi, mutta hänen kristinuskon uudistustyönsä alkoi, kun hän 

noin kymmenen vuotta myöhemmin alkoi uudistamaan uskontonsa virheellisiksi tulkitsemiaan 

opinkohtia. Opit, joita hän ei kyennyt hyväksymään kristinuskoon juontuivat katolilaisuudessa 

Aristoteleen filosofiasta. 1200-luvulla vaikuttaneen Aristoteleen ajatukset olivat päässeet 

limittymään katolisen kristinuskon kautta. Vaikka Lutherin esittämät epäkohdat lopulta johtivat 

uuden kirkon syntyyn, ei se ollut hänen perimäinen tarkoituksensa. Lutherin ajatukset johtivat 

reformaation eli uskonpuhdistuksen syntyyn. Nykyään luterilaisia on maailmassa 66 miljoonaa 

kristittyä. (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 113, 117.) 

Valtakunnan Jumala on luonteeltaan sellainen, ettei Hän vaadi ihmisiltä mitään. Se käy ilmi 

Sedimentin sanoista, kun hän vertaa Jumalaa kaikkiin muihin Valtakunnan jumaliin: ”Onko 

muka yhtäkään toista jumalaa, joka ei vaadi ihmiseltä mitään?” (V: 59). Teeseissä, joilla Martin 

Luther aloitti uskonpuhdistuksen, painotti kristinuskon ytimen olevan evankeliumi ja armo. 

Evankeliumi on vastakkainen laille. Evankeliumi ei vaadi ihmiseltä mitään: ”Se on pelkkää 

vapauttamista ja päästämistä” (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 47). (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 

45–47.) 

Luterilaisuus on syntynyt aikana, joka muistuttaa Valtakunnan oloja: ”Luterilainen reformaatio 

syntyi aikana, jolloin köyhyys, nälkä, sodat ja sairaudet koskettivat jokaista. Keskimääräinen 

elinikä osui 30 ja 40 välille” (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 9). Valtakunnan maailma on myös 

täynnä, sotaa, kurjuutta ja köyhyyttä.  

Uskonpuhdistuksen aikaan kristittyjen kesken nousi kiistaa siitä, mikä on oikea kristinuskon 

oppi. Augsburgin tunnustus on ensimmäinen luterilaisuuden virallinen tunnustus, joka on 

laadittu täsmällisesti määrittelemään kristinuskon perusteet. Sen tarkoituksena on tuoda esiin 

luterilaisen kirkon kanta siitä, millainen kristinusko on, ja torjua muiden kirkkojen oppien 

sellaiset kohdat, jota luterilaisuus ei hyväksy. Augsburgin tunnustus laadittiin vuonna 1530. 

Martti Lutherin Vähä Katekismus ja Iso Katekismus on laadittu opetuskäyttöön. (Augsburg 

1980: 51.)  

Tässä tutkimuksessa luterilaisen uskon määritteleminen lähtee Augsburgin tunnustuksesta, 

mikä kiteyttää luterilaisen uskon ja pohjautuu uskonpuhdistaja Martti Lutherin ajatuksille. 

Olennaisiksi lähteiksi on valittu lisäksi Martti Lutherin laatimat tunnustuskirjat, katekismukset 

eli Vähä katekismus ja Iso katekismus. Vähä katekismus julkaistiin vuonna 1529.  Viisi tärkeää 

katekismuksen oppisisältöä ovat Kymmenen käskyä, Isä meidän – rukous, uskontunnustus sekä 
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sakramentit eli kaste ja ehtoollinen.” Näissä viidessä kohdassa tiivistyy siis luterilaisuus. 

(Pirinen 1984: 9–12.) 

Augsburgin tunnustus alkaa Jumalan ja Hänen luonteensa määrittelemisellä. Jumala 

määritellään kaiken yläpuolella olevaksi yliluonnolliseksi voimaksi, joka pitää elämää yllä. 

Lisäksi Jumala kuvataan persoonaksi, joka on hyvä ja voimallinen: 

– – on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan Jumalaksi ja joka 

on Jumala, ikuinen, näkymätön, jakamaton, ääretön voimassaan, viisaudessaan ja 

hyvyydessään, kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja ja ylläpitäjä. Kuitenkin on 

olemassa kolme persoonaa, joilla on sama olemus ja valta ja jotka ovat yhtä 

ikuisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Käytämme tässä sanaa persoona samassa 

merkityksessä kuin vanhan kirkon opettajat; se tarkoittaa sellaista, mikä ei ole 

toisen osa eikä ominaisuus, vaan on olemassa itsenäisesti. (Augsburgin t. 1980: 

11.) 

Ihmiset ovat perisynnin ja itse tekemiensä tekosyntien vuoksi erossa Jumalasta. Perisynti 

periytyy aina ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, lähtien. Jumalan yhteyteen ei 

luterilaisuuden mukaan pääse, jos ei ole syntynyt kasteen ja Pyhän Hengen kautta syntyneet 

uudelleen:  

Edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki 

ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, so. ilman 

jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina, ja 

että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt 

mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen 

voimasta synny uudelleen. (Augsburg 1980: 12.)  

 

Lewis toteaa, että paholainen on istuttanut jo ensimmäisiin ihmisiin ajatuksen siitä, että heidän 

tulisi olla samanlaisia kuin Jumala. Tähän ajatukseen kuuluu käsitys siitä, että ihmisellä tulisi 

olla itsemääräämisoikeus sekä oikeus löytää oma onnensa. Paholaisen valheeseen kuuluu ajatus 

siitä, että oman tien kulkeminen on parempaa kuin pysyminen Jumalan suunnitelmissa. (Lewis 

2012: 90.) Tätä samaa asiaa luterilaisuudessa kutsutaan perisynniksi.  

Valtakunnassa Jesua on kuoleman jälkeen silta Taivaaseen. Kun Hogar kuolee, risti on 

konkreettinen silta, mitä pitkin hän pääsee Jesuan luokse: ”Ilosta itkien Hogar tarttui noihin 

käsiin ja antoi johdattaa itsensä ristiä pitkin tulisen kuilun yli lasisille portaille. Hän kohotti 

katseensa kultaiseen kaupunkiin ja astui ensimmäiselle portaalle Jesua vierellään.” (V: 108.) 

Valtakunnassa risti toimii siis siltana tulisen kuilun yli.  Zohvian sanoista käy ilmi, että 

Valtakunnan Jumala on kuollut hänen puolestaan: ”Jos joku niin iso herra kuin Jumala on 
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tarpeeksi kiinnostunut minusta kuollakseen puolestani… (V: 230)”. Miilain ajatuksista saa 

selville sen, että Valtakunnan Jumala on voittanut kuoleman: ”Zohvia oli sanonut, että Jesua 

voitti kuoleman” (V: 251). Tekstinkatkelmista voi päätellä, että Valtakunnan Jumala on kuollut 

ihmisten puolesta. Koska Jesuan risti on se väylä, mitä pitkin Jumalan luokse päästään, voi 

päätellä, että Jumalan kuolema on tapahtunut Jesuan muodossa ristillä. Ilman Jesuan toimintaa 

ei ihminen pääsisi Jumalan luokse, koska on sisäisesti kelpaamaton Jumalalle. Tämä käy ilmi 

Hogarin tuntemasta ”sisäisestä saastaisuudesta”, mikä valtaa hänet, kun hän kohtaa Jesuan (V: 

107). 

Luterilaisen kristinuskon mukaan synti on siis kuilu ihmisen ja Jumalan välillä. Jumala 

kuitenkin lähetti poikansa Jeesuksen poistamaan tämän kuilun, sovittamaan ihmisten tekemät 

synnit. Jumala tarjosi Pojassaan sillan, jota pitkin ihminen pääsee jälleen Jumalan luokse: 

– – Sana, so. Jumalan Poika, otti inhimillisen luonnon autuaan neitsyt Marian 

kohdussa, niin että molemmat luonnot, jumalallinen ja inhimillinen, samassa 

persoonassa erottamattomasti yhtyneinä, ovat yksi ainoa Kristus, tosi Jumala ja 

tosi ihminen, joka syntyi neitsyt Mariasta, todella kärsi, ristiinnaulittiin, kuoli ja 

haudattiin, jotta hän sovittaisi Isän kanssamme ja olisi uhri ei ainoastaan 

perisynnin, vaan myös kaikkien ihmisten tekosyntien tähden. (Augs. 1980: 12–

13.) 

Synnin alkuperä on Jumalalle vastakkaisten voimien syy – ”saatanan ja jumalattomien tahto” 

(Augs. 1980: 19). Augsburgin tunnustuksessa painotetaan, ettei ihminen kykene saavuttamaan 

pelastusta tekojen kautta. Ihminen ei itse pysty tekemään itsestään mieluisaa Jumalalle, vaan 

siihen tarvitaan aina usko Kristukseen. Jumalan tarjoamaa uskoa kutsutaan armoksi:  

Samaten seurakuntamme opettavat, että ihmiset eivät voi tulla vanhurskautetuiksi 

Jumalan edessä omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille lahjoitetaan 

vanhurskaus ilmaiseksi Kristuksen tähden uskon kautta, kun he uskovat, että 

heidät otetaan armoon ja että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka 

kuolemallaan on sovittanut syntimme. Tämän uskon Jumala lukee 

vanhurskaudeksi itsensä edessä. (Augs. 1980: 13.) 

Valtakunnan kristinuskossa on samankaltainen käsitys siitä, että ihminen ei itse voi teoillaan 

tehdä itseään Jumalalle kelpaavaksi. Sedimentin sanoista käy ilmi, että ihmisellä ei itsessään 

ole Jumalalle mitään tarjottavaa: ”Ei kai meillä voi olla kaikkivaltiaalle mitään annettavaa. 

Hyvien tekojen ja uhrien vaatiminen vain osoittaa toiset uskonnot huijaukseksi.” (V: 59.) 

Lutherin teologia vastaa siihen kysymykseen, miten ihminen pääsee Jumalan yhteyteen. Alister 

E. McGrath on jakanut Lutherin teologian uskosta kolmeen pääkohtaan. Ensiksi ihmisen tulee 

ymmärtää, että Jeesus on tehnyt sovitustyön jokaisen ihmisen edestä: ”Pelastavassa uskossa on 

kysymys uskosta ja luottamuksesta siihen, että Kristus on syntynyt meidän puolestamme (pro 
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nobis), syntynyt juuri meille henkilökohtaisesti ja suorittanut pelastustekonsa meidän 

puolestamme” (McGrath 2011: 509).  

Toinen kohta käsittelee luottamusta. Luottamuksella Luther tarkoittaa, että ihmisen tulee täysin 

heittäytyä uskon varaan. Kolmas uskon osapuoli on se, että usko liittää ihmisen Jeesukseen: 

”Usko ei ole tietyn abstraktin oppijärjestelmän hyväksymistä, vaan se on Kristuksen ja uskovan 

yhdistymistä” (McGrath 2011: 509). Uskomalla ihminen saavuttaa toivon, vanhurskauttamisen 

ja anteeksiantamuksen. (McGrath 2011: 509.) Lewis puolestaan toteaa, että Jeesus on vastaus 

ihmisen ja Jumalan välirikkoon: ”Kristinuskon keskeisin sanoma on, että Kristuksen kuolema 

on jotenkin pannut Jumalan ja ihmisten välit kuntoon ja antanut meille mahdollisuuden alkaa 

alusta” (Lewis 2012: 96). 

Zohvian kirjeestä Areskille käy ilmi Valtakunnan kristinuskon ydin – sielun pääseminen 

taivaaseen. Zohvia kertoo kirjeessä Areskille, että Hogar kuoli salakähmäisten iskussa, mutta 

Zohvia uskoo Hogarin päässeen taivaaseen: ”Uskon kuitenkin, että hän säästyi palamiselta ja 

kuoli rauhassa ja että hänen sielunsa pääsee taivaaseen” (V: 110). 

Luterilaisuuden perusajatus kiteytyy Jumalan pelastavassa armossa. Armo on lähtöisin 

Jumalasta, ja se mahdollistaa ihmisen pääsemisen Jumalan yhteyteen: ”Luterilainen syntinen ei 

pääse edes alkuun ilman Jumalaa. Pelastus perustuu alusta loppuun yksin Jumalan armoon. 

Pohjimmiltaan armo ei ole ihmisen suonissa virtaava kasvuhormoni vaan Jumalan ominaisuus.” 

(Heinimäki, Jolkkonen 2008: 14–15.) Jumalan yhteyteen pääseminen alkaa Jumalan tahdosta 

pyrkiä saamaan ihmiset lähelleen. Ihminen ei ole kuitenkaan tahdottomasti Jumalan tahtoon 

taipuva passiivinen olento, vaan ihmisen tulee pyrkiä Jumalan yhteyteen tietoisesti. Tämä 

tapahtuu pyrkimällä synnittömyyteen ja uskoon. (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 14–15.) 

Kymmenen käskyä, dekalogia, on yksi keskeisimmistä Vanhan testamentin kirjoituksista. Se 

on moraalinen säännöstö, missä määritellään hyvää ja pahaa. Dekalogia on säännöstä eettisiin 

tilanteisiin. Se alkaa Jumalan kunnioittamisesta ja päättyy toisten ihmisten arvostamiseen. 

(Heinimäki, Jolkkonen 2008: 93.) Kymmenestä käskystä ensimmäinen on, että Jumalan tulee 

olla ihmisen ainoa jumala, eikä muita jumalia sallita. Luther selittää käskyn tarkoittavan sitä, 

ettei tule turvautua tai rukoilla mitään muuta kuin Jumalaa. (Luther 1984: 26.) Käsky on 

vetoomus luottamaan Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 60). 

Toisen käskyn mukaan Jumalan nimeä ei tule käyttää turhaan tai Jumalan nimeen ei tule 

esimerkiksi kiroilla. Jumalan nimi on tarkoitettu vain oikeanlaiseen käyttöön – rukoilemiseen 

ja ylistämiseen. Kolmas käsky kehottaa pyhittämään lepopäivän ja neljäs kehottaa 
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kunnioittamaan omia vanhempia. (Luther 1984: 26.) Viides käsky on ”Älä tapa”, missä kiteytyy 

kristinuskon elämän kunnioittaminen. Kuudes käsky kehottaa pysymään omalle puolisolle 

uskollisena ja kahdeksas käsky kieltää valehtelun. Yhdeksäs käsky kieltää hamuamasta toisen 

omaa. Viimeinen käsky laajentaa jo aiempia käskyjä kieltämällä kaiken toiselle kuuluvan 

tavoittelemisen. (Luther 1984: 27–29.) 

Luther määrittelee käskyjen noudattamisen olevan uskolle hyvin olennaista, jotta ihmistä ei 

kohtaisi Jumalan rangaistus ja viha:  

Jumala uhkaa rangaistuksella kaikkia, jotka rikkovat hänen käskyjään. Sen tähden 

meidän tulee pelätä hänen vihaansa, emmekä saa tehdä vastoin näitä käskyjä. 

Jokaiselle näitä käskyjä noudattavalle hän sen sijaan lupaa armoa ja kaikkea 

hyvää. Siksi meidän on rakastettava häntä ja turvauduttava häneen sekä 

mielellämme noudatettava hänen käskyjään. (Luther 1984: 29.) 

Isä meidän-rukouksen ydinkohtia Luther tiivistää seuraavasti: luominen, lunastus ja pyhitys. 

Rukouksen ensisäkeet ”Minä uskon Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan 

Luojaan” tarkoittavat Lutherin mukaan sitä, että kaikki on Jumalalta saatua, Jumalan luomaa ja 

kaikesta tulisi kiittää Jumalaa. Toisen kohta tarkoittaa Jeesuksen sovitustyötä: 

Uskon, että Jeesus Kristus, Isästä ikuisuudessa syntynyt tosi Jumala ja neitsyt 

Mariasta syntynyt tosi ihminen, on minun Herrani. Hän on lunastanut minut, 

kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan vapauttanut 

kaikista synneistä, kuolemasta ja Perkeleen vallasta – –  

 

Luther lisää, että uskomalla lunastustyöhön voi päästä asumaan Jumalan valtakuntaan, missä 

Jeesus myös elää. (Luther 1984: 30–31). Kolmas uskonkohta on pyhitys: ”Minä uskon Pyhään 

Henkeen, pyhän kristillisen kirkon, pyhien yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin 

ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.” Tällä tarkoitetaan uskoa siihen, että Jumala antaa 

ihmiselle hänen syntinsä anteeksi ja herättää eräänä päivänä kuolleet ja kutsuu luokseen 

elämään iankaikkista elämää. (Luther 1984: 31–32.) 

Isä meidän -rukous on osa Lutherin määritelmää kristinuskosta. Siinä Jumala tulisi nähdä 

hyvänä isänä, joka tahtoo lapsilleen parasta. Rukouksessa pyydetään taitoa kyetä pyhittämään 

Jumalan nimi ja rukoillaan, että saataisiin olla osa Jumalan valtakuntaa sekä alistutaan Jumalan 

tahtoon. Rukouksessa kiitetään ja pyydetään niin ruumiin ravintoa kuin helpotusta sielun 

ahdistukselle syntien anteeksipyytämisen muodossa. Lisäksi rukouksessa sitoudutaan 

kohtelemaan samalla armollisuudella niitä, jotka ovat kohdelleet itseä kaltoin. Rukous päättyy 

pyyntöön pysyä Jumalan osoittamalla tiellä kaukana pahuudesta. Rukous päättyy toteamukseen 
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”aamen”. Se tarkoittaa luottamusta siihen, että kaikki mitä on rukoiltu, tulee tapahtumaan. 

(Luther 1984: 32–36.) 

Luterilaiseen uskoon kuuluu kaksi sakramenttia. Sakramentit ovat kaste ja ehtoollinen. Luther 

puolustaa jyrkästi sakramentteja. Hän väittää, ettei ihminen voi olla Jumalan yhteydessä ilman 

sakramentteihin säännöllistä osallistumista (Luther 1984: 24–25). Kasteella tarkoitetaan vettä, 

joka on liitetty Jumalan sanaan. Kasteen kautta vapaudutaan pahasta ja saadaan synnit anteeksi: 

”Kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja Perkeleen vallasta sekä antaa 

iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat” 

(Luther 1984: 36). Kasteessa ihminen jättää jälkeensä menneen ja siirtyy elämään Jumalan 

tahdon mukaisesti. (Luther 1984: 36–37.) Sakramentit kuuluvat luterilaisuuteen hyvin 

merkittävällä tavalla, sillä ne ovat pelastuksessa käytettävät työkalut. Ihminen ei kykene 

pysymään armossa, jos hän ei käytä ”armon välineitä”: ”… kastetta ja ehtoollista, kutsutaan 

perinteisesti pelastuksen ”instrumenteiksi” tai armon ”ajoneuvoiksi”, jotka kuljettavat Jumalan 

armon ylhäältä alas”. (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 15.) 

Seuraavassa kahdessa analyysiluvussa tullaan vertaamaan yksityiskohtaisemmin 

Valtakunnasta löytyvää kristinuskoa luterilaisuuteen. Ensin tarkastellaan Valtakunnan Jumalaa 

ja Lohikäärmettä ja verrataan niitä kristinuskon Jumalaan ja perkeleeseen. Neljännessä luvussa 

puolestaan tarkastellaan, ilmentävätkö henkilöhahmot toiminnallaan ja persoonallisella 

olemuksellaan luterilaista uskoa. 
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3 Valtakunta-teoksen persoonallinen hyvä ja paha 
 

3.1 Valtakunnan persoonallinen hyvä on Jumala 
 

Prinssi-Maamer on tarinan aikana löytänyt kristinuskon. Uskoon tulemista ei tarkemmin 

teoksessa eritellä, mutta Maamerin sanoista pääsee siihen käsitykseen, että Valtakunnan Jumala 

on persoona. Jumala on yhtä aikaa kaikkialla ja hänelle pystyy puhumaan kuin kenelle tahansa 

elolliselle olennolle. Kun Maamer on ystäviensä kanssa alkamassa rukoilemaan ensimmäistä 

kertaa, Maamer tietää, että Jumalalle voi vain puhua: ”Ei tarvitse. Jumala on joka paikassa yhtä 

aikaa, joten Hänelle voi puhua niin, että puhuu vain” (V: 283). Repliikistä käy ilmi myös se, 

että Jumala on kaikkialla samanaikaisesti. Jumala on siis yliluonnollinen olento. Valtakunnan 

Jumala ei rajoitu paikkaan. Jumala on metafyysinen. Jumalan kanssa voi myös kommunikoida. 

Alister E. McGrath toteaa, että kristinuskon Jumalaa on pidetty kautta aikojen persoonana: 

Kautta aikojen teologit sen enempää kuin tavalliset kristitytkään eivät ole 

epäröineet käyttää Jumalasta persoonallisia käsitteitä. Kristityt ovat esimerkiksi 

antaneet Jumalalle koko joukon ominaisuuksia – esimerkiksi rakkaus, 

luotettavuus ja tarkoitus – joilla on voimakkaasti persoonallisia vivahteita. Monet 

teologit ovat painottaneet, että kristillinen rukouskäytäntö näyttää pitäneen 

esikuvanaan lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. (McGrath 2011: 280.)  

Ajatus siitä, että Jumala olisi persoona, tukeutuu sille ajatukselle, että ihminen voi olla Jumalan 

kanssa suhteessa (McGrath 2011: 282). Myös Augsburgin tunnustuksessa määritellään Jumala 

persoonaksi, millä tarkoitetaan Jumalan olevan olemassa täysin itsenäisesti (Augs. 1980: 11). 

Areskin neljännestä kirjeestä käy ilmi, miten Areski on tutustunut Jumalaan. Hän löysi jo lähes 

menneisyyteen vaipuneet pyhät kirjoitukset: ”Olen kuitenkin jo useita kertoja kirjoittanut 

kuningas Viisaalle, Jumala häntä suojelkoon, ja kertonut hänelle siitä ihmeellisestä uskon 

lahjasta, jonka olen saanut osakseni kaikkien odotusten vastaisesti” (V: 49). Areskin sanoista 

käy ilmi, että usko on lahja. Termiin ”lahja” liittyy se, että se annetaan lahjan vastaanottajalle 

ilman, että tämä ehkä osaa sitä edes odottaa. Lahja on myös jotain, mitä ei voi itse ansaita. 

Valtakunnasta löytyy myös tarinan lopusta samainen määritelmä siitä, että Jumalan tarjoama 

pelastus on lahja. Yksi Miilaille puhuvista kuvajaisista, Maamer, puhuu Jumalan armollisesta 

luonteesta: ”’Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla uskon. Pelastus ei ole lähtöisin 

teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä’” 

(V: 272). Repliikistä käy ilmi, että Jumalan antama pelastus on lähtöisin yksinään Jumalasta, 
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jotta ihmiset eivät voisi ylpistyä. Valtakunnan kristinuskon Jumala on asettanut ihmiset tasa-

arvoiseen asemaan, niin että ”pelastus” on kaikille ihmisille yhtä lailla saatavilla.  

Erkkilän teoksessa henkilöhahmot tasa-arvoistuvat tarinan edetessä. Tarinan alussa 

palvelijoiden ja kuninkaallisten välillä on selvä hierarkkinen jako. Ihmiset saavat arvonsa sen 

mukaan, mikä heidän asemansa on yhteiskunnassa. Hierarkkinen järjestys sulaa tarinan 

edetessä pois. Näin käy etenkin niiden ihmisten keskuudessa, jotka jollain tavalla tuntevat 

Jumalan. Etenkin prinssi Sediment ja prinsessa-Miilai ovat esimerkkejä tällaisesta muutoksesta. 

Tarinan alussa Sediment ottaa kuninkaallisen asemansa ja sen tuoman arvostuksen 

itsestäänselvyytenä. Hänellä ei ole vaikeuksia ottaa palvelijoiden apua vastaan. Kun hän kulkee 

matkaseurueessa viikko ja kuukausitolkulla, hän alkaa unohtaa ennen niin erikoisen asemansa. 

Hän on tottunut saamaansa samanarvoiseen kohteluun muiden kanssa. Kun hän pääsee taas 

olosuhteisiin, joissa hänellä on palvelijoita, tuntuu palvelijoiden huomio kiusalliselta. 

Miilai puolestaan on tarinan alussa arvostettu, pidetty ja etuoikeutettu. Miilai kuvaa oman 

asemansa muuttuneen vastakkaiseksi keskustellessaan serkkunsa kanssa. Miilain serkku, 

Mattias, on ennen sodan syttymistä ollut hyljeksitty, mutta päässyt nyt nokkeluutensa ansiosta 

Porstuan johtajaksi: ”Minusta piti tulla Valtakunnan kuningatar. Sen sijaan minusta tuli 

kiertolainen ja orpo, kun sinä taas vaalit sitä, mitä meidän kansastamme ja ylpeydestämme on 

jäljellä.” (V: 123.) 

Uudessa testamentissa painotetaan Jumalassa sitä, ettei Hän erottele ihmisiä toisistaan. Kaikki 

ovat samanarvoisia ja Jumala on tasapuolinen kaikkia kohtaan: ”Jumala ei tee eroa ihmisten 

välillä” (Apt 10:34), Gal. 2:6). Jumalan tasa-arvoista suhtautumista voidaan soveltaa myös 

ihmisten välisiin suhteisiin. Jos Jumala ei tee eroa ihmisten välillä, miksi ihmisten pitäisi tehdä 

niin? (Aejmelaeus 2000: 409.) 

Areski määrittelee Jumalan olevan armollinen ja haluavan ihmiset jälleen luokseen (V: 49). 

Tästä voi päätellä, että ihmiset ovat joskus olleet Jumalan luona, mutta eivät ole enää. 

Lohikäärmekö on eksyttänyt ihmiset vai ovatko he vaipuneet uneen, kuten Areski Sedimentiä 

varoitti? Areskin kirjeestä käy ilmi, että Jumala on armonsa kautta tullut Areskin luokse. 

Jumalan itsestään ilmoittaminen on armoa ihmistä kohtaan, ja uskon saa Jumalalta lahjana (V: 

49).  

Areski määrittelee Jumalan hyväksi Isäksi, jonka valta on ääretön: ”Hän on Herra, rakastava ja 

hyvä isä, eikä hänen kuninkuudellaan ole vertaa” (V: 49). Myös Psalmeissa puhutaan Jumalan 

äärettömästä vallasta: ”Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa 
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hallitsee kaikkia” (PS 103:19). Areskin lopputervehdyksistä selviää, että Valtakunnan Jumala 

on kolmiyhteinen, kuten kristinuskon Jumala: ”Siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala, Isä Poika 

ja Pyhä Henki” (V: 49). Teoksessa puhutaan vain Jumalasta ja Jesuasta. Pyhää Henkeä ei 

mainita kuin tässä Areskin kirjeen lopputervehdyksessä. Se on kuitenkin olemassa, koska 

Areski lukee sen osaksi kolmiyhteistä Jumalaa. 

Jumala ei esiinny teoksessa ankarana tuomitsijana tai ihmisiä valikoivana Jumalana. Hän toivoo 

kaikkien tulevan luokseen. Häntä nimitetäänkin useaan otteeseen teoksessa Isäksi. Häntä 

kuvaillaan rakastavaksi, armahtavaksi ja lempeäksi. Maamerin ja kalastaja-Samuelin 

keskustelusta käy ilmi, miten Jumala suhtautuu ihmisiin. Kalastaja, joka on Areski salapuvussa, 

kertoo, että Jumala pitää ihmistä rakastettavina ja arvokkaina. Jumala toivoisi, että ihmiset 

pääsisivät Hänen luokseen kuoltuaan. Ikivanhat kirjoitukset, jotka Areski on löytänyt ja jotka 

ovat Valtakunnan kristinuskon pyhät kirjoitukset, kertovat juuri tästä. Jos ajatellaan, että 

Valtakunnan ikivanhat kirjoitukset ovat sama kuin Raamattu, kiteytyy Raamatun sanoma 

kalastajan sanoihin: ihmiset ovat arvokkaita, ja Jumala haluaa viettää ikuisuutta heidän 

kanssaan: 

”Mitä Jumala sitten ajattelee?” 

Kalastaja hymyili. ”Että me olemme kaikki arvokkaita ja rakastettavia sellaisina kuin me 

olemme, ja Hän tahtoisi mielellään meidät kaikki luokseen kuoleman jälkeen.” 

”Mistä tiedät?” 

”Juuri siitä se kirja kertoo.” (V: 195–196.) 

 

Areski kuvaa kirjeessään, miten prinssi-Sediment on ottanut vastaan oikean opin: ”Ilo valtaa 

sieluni kuullessani teidän ottaneen opiksenne ja kääntyneen elävän Jumalan puoleen, Hänen, 

joka yksin voi auttaa” (V: 25). Uskoon tuleminen on tämän katkelman perusteella ihmisen 

puolelta aktiivinen kääntyminen Jumalan puoleen. Tapahtuma ei vaadi muuta kuin ihmisen 

tietoista valintaa valita Jumala jumalakseen. Kun prinsessa-Miilai lopulta ymmärtää tarinan 

lopussa, että Sedimentin Jumala on oikea Jumala, hän kuvaa uskoon tulemistaan ”tajuamisena”, 

ymmärtämisenä: ”Minä olen vihdoin tajunnut, mitä Sediment, Zohvia ja se munkki ovat 

jankuttaneet kohta vuoden päivät. Jesua todella on Jumala, ainoa Jumala…”(V: 273). 

Voidaanko Valtakunnassa nähdä olevan kaksi rinnakkaista tapaa päästä Jumalan yhteyteen? 

Toisaalta se olisi vain ihmisen omasta tahdosta johtuvaa kääntymistä Jumalan puoleen, ja 

toisaalta Jesuan sovitustyöstä johtuvaa Jumalan armoa syntistä ihmistä kohtaan. Jälkimmäinen 

vaihtoehto on linjassa luterilaisen käsityksen kanssa. 
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Uusi testamentti maalaa kuvan Jumalan rakkaudesta. Se on luonteeltaan mittaamatonta, 

ääretöntä. Jumalan rakkaus on täydellisempää kuin mitä ihminen kykenee ymmärtämään. 

Samanaikaisesti Jumala on anteeksiantava, ehdoton ja ankara rakkaudessaan. Ensimmäisessä 

Johanneksen kirjeessä on kiteytettynä Jumalan luonne: ”Jumala on rakkaus” (1 Joh 4:16). 

Tämän rakkauden voi ymmärtää sen kaikessa syvällisyydessään, kun tiedostaa Kristuksen 

uhrautumisen ihmisten puolesta. Tämä jae määrittelee ja tiivistää kristittyjen jumalakäsityksen 

niin Vanhan kuin Uuden testamentinkin osalta. (Aejmelaeus 2000: 411.) Lewis puolestaan 

määrittelee kristillisen rakkauden tahdon tilaksi. Se ei ole tunne. Rakkaus on nähtävänä 

asenteena. Asenne löytyy ihmisellä luonnostaan itseä kohtaan, mutta se tulee opetella suhteessa 

muihin. (Lewis 2012: 183.) 

Areskin neljännestä kirjeestä, joka on osoitettu Miilaille käy ilmi, että Jumala on luonut 

maailman: ”Hän on luonut maailman aikojen alussa ja päättää sen kohtalosta” (V: 49). Jumala 

on siis kaiken voiman ja vallan yläpuolella. Mitään ei tapahdu ilman, että Jumala sallii sen. 

Areskin tokaisusta Roopertille, kuningas Viisaan neuvonantajalle, käy ilmi, miten Jumala on 

läsnä ihmisten elämissä ja heidän kohtaloissaan. Kun Roopert käskee Areskin pitää jumalansa 

erossa heidän suunnitelmistaan, Areski vastaa hymähtäen: ”Koetapa pitää Jumala tästä erossa” 

(V: 181).  

Prinssi Sediment ja prinsessa Miilai keskustelevat Sedimentin ollessa vangittuna Valtakunnassa 

siitä, mitä mieltä he ovat Areskin opetuksista yhdestä ainoasta, oikeasta Jumalasta. Areski on 

lähettänyt molemmille kuninkaallisille kirjeitä, joissa puhuu opetuksistaan. Miilain mielestä 

ajatus Jumalasta käy järkeen, mutta hän ei aivan ymmärrä, miksi juuri tämä yksi Jumala olisi 

juuri se oikea: ”Rehellisesti sanottuna en ole ollenkaan varma. Toisaalta hänen puheensa käyvät 

järkeen, mutta toisaalta maailmahan on täynnä jumalia! Miksi juuri tämä yksi?” (V: 59.) 

Sedimentin vastauksesta käy ilmi Jumalan luonne. Jumala ei vaadi ihmisiltä mitään. Hän on 

kaikkivaltias. Hyvät teot tai uhrit eivät voi pelastaa ihmistä: ”Ei kai meillä voi olla 

kaikkivaltiaalle mitään annettavaa. Hyvien tekojen ja uhrien vaatiminen vain osoittaa toiset 

uskonnot huijaukseksi.” (V: 59.) Ajatus repliikin takana on looginen sen suhteen, että Jumala 

on kaiken yläpuolella. Ihminen ei voi antaa kaiken yläpuolella olevalle mitään sellaista, mitä 

Jumalalla ei jo olisi. Sen sijaan Jumalan hyvyys ja rakkaus ilmenee siinä, että Hän haluaa 

ihmiset luokseen taivaaseen. Kristinuskon alkutaipaleella juuri kristinuskon henkilökohtaisuus 

oli se, mikä veti ihmisiä puoleensa (Walsh 1988: 18). Lisäksi Sedimentin ajatus Jumalan 

luonteesta on samanlainen luterilaisuuden käsitykselle siitä millainen on kristinuskon hyvä 
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sanoma, evankeliumi: ”Lain vastakohdaksi ymmärretty evankeliumi ei sisällä yhteen 

vaatimusta.” (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 47). 

C.S. Lewis määrittelee teoksessaan, Tätä on kristinusko, millainen kristinuskon Jumala on. 

Jumala on luonut ja keksinyt maailman ja ihmisen (Lewis 2012: 43). Lewisin mukaan 

kristinusko ei ole yksinkertainen uskonto (Lewis 2012: 45). Kristinuskon sanoman 

totuudenmukaisuus kumpuaa Lewisin mukaan siitä, että sen sisältö on niin kaukana siitä, minkä 

ihminen ajattelisi olevan totta. Todellisuus on erilainen kuin ihminen osaisi itse aavistaa, ja se 

on peruste sille, miksi kristinuskon antama maailmankuva on tosi. (Lewis 2012: 47.) 

Kristinuskon Jumalaa ei kyetä kuvaamaan täydellisesti. Mitkään symbolit, kuvat tai kuvaukset 

eivät kykene tallentamaan koko Jumalaa paperille. Ihminen voi kyllä yrittää kuvata Jumalaa, ja 

parhaiten siihen kykenee luultavasti kuvaamalla jotain Jumalan osaa, luonteenpiirrettä. 

Erityisesti Jumalan kolminaisuuden kuvaaminen on haasteellista. Usein yritykset kuvata 

Jumalaa paljastavat vain inhimillisen rajallisuuden. (Lempiäinen 2006: 41–43.) Tätä ajatusta 

vasten on mahdotonta kirjoittaa sellaista analyysiä, joka kiteyttäisi kristinuskon Jumalan. Käsite 

on liian laaja, monimutkainen ja ihmisen ymmärryksen ja logiikan yläpuolella. Seuraavaksi 

kuitenkin pyritään saamaan käsitys Valtakunnan Jumalasta. Koska kukaan ei ole Lempiäisen 

mukaan kyennyt tyhjentävästi kuvaamaan Jumalaa, ei voi olettaa, että Erkkiläkään olisi siinä 

teoksessaan onnistunut. Tästä huolimatta on mahdollista ja mielekästä määritellä sitä, millainen 

Valtakunnan Jumala on. Vastaako Hän suuruudeltaan ja pääpiirteiltään kristinuskon Jumalaa?   

Valtakunta-teoksessa Zohvian elämänasenteesta voi päätellä, että Jumala huolehtii ihmisistä.  

Zohvia on vaarojen ja huolienkin keskellä huoleton ja iloinen. Hän on omaksunut 

elämänasenteen, mikä mahdollistaa hänen ilonsa. Zohvia ajattelee, että koska Jumala on kuollut 

hänen puolestaan, ei maailmassa voi olla mitään niin vakavaa, että se saisi hänet murehtimaan: 

”Zohvia raaputti korvaansa: ”’Ei maksa vaivaa murehtia. Jos joku niin iso herra kuin Jumala 

on tarpeeksi kiinnostunut minusta kuollakseen puolestani, tämä maailma ei voi enää heittää 

eteeni mitään ratkaisevaa’” (V: 230.) Repliikistä käy ilmi, että Jumala on kuollut Zohvian 

puolesta. Jumala on siis henkilökohtaisesti kiinnostunut juuri Zohviasta. Näin ollen 

Valtakunnan Jumala on ihmistä lähelle tuleva jumala, jolle yksilö on tärkeä. 

Miilain repliikistä Maamerille käy ilmi, että lapset ovat Jumalalle kaikkein tärkeimpiä: 

”Zohvian ja… Pieterin jumalan mielestä lapset ovat kaikkein tärkeimpiä. Ja siinä asiassa minä 

olen hänen kanssaan samoilla linjoilla.” (V: 131.) Samankaltainen on myös Raamatun käsitys 

lapsista ja heidän tärkeydestään. Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että Jumalan 
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valtakunta on lastenkaltaisten. Matteuksen evankeliumissa puolestaan todetaan, että taivasten 

valtakuntaan ei pääse, jos ei ole lapsen kaltainen (Mark. 10:14, Matt. 18:3).  

Valtakunnan kristinuskon mukaan ihminen pelastuu uskomalla Jumalaan. Pelastuminen 

tarkoittaa sitä, että ihminen pääsee kuoltuaan asumaan Jumalan luokse. Ihmisen on elämänsä 

aikana tehtävä valinta, uskoako Jumalaan vai ei. Ihminen on vapaa valitsemaan kummin vain, 

mutta ihminen ei kykene pakenemaan sitä, miten Jumala on järjestänyt kuoleman jälkeisen 

elämän. Tämä käy ilmi Maamerin ja Samuelin keskustelusta. Keskustelu jättää auki sen, 

pelastuuko sellainen ihminen, jolle ei ole annettu mahdollisuutta kuulla Jumalasta, ja näin ollen 

itse valita uskooko Häneen vai ei: 

”Millaista Jumalan luona on? Pääsevätkö kaikki sinne?” 

Kalastaja pudisti päätään. ”Vain ne, jotka uskovat Jumalaan.” 

”Entäs ne, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan teidän jumalastanne?” 

Samuel kohautti olkapäitään ja silmäili järvenselkää. ”En tiedä. Mutta tapaan ajatella, että 

Jumala tietää.” (V:196.) 

 

Lewis on huomannut, ettei Raamatussa ole vastausta siihen, minne ne ihmiset joutuvat, jotka 

eivät tiedä kristinuskosta mitään: ”Tiedämme kyllä, ettei kukaan voi pelastua muuten kuin 

Jeesuksen avulla. Mutta ei ole sanottua, että vain ne, jotka ovat kuulleet Jeesuksesta, voivat 

pelastua hänen avullaan.” (Lewis 2012: 108.) Kristinusko jättää siis avoimeksi sen, miten käy 

ihmisille, joille ei ole julistettu evankeliumia. 

Lars Aejmelaeus on teoksessaan Kristinuskon synty määritellyt kristinuskon jumalakuvaa. 

Jumalakuva on erilainen Uudessa ja Vanhassa testamentissa. Vanhassa testamentissa kuva 

Jumalasta on Uuteen testamenttiin verrattuna yksipuolisempi ja yksinkertaisempi. Vanhimman 

käsityksen mukaan Jumala muistuttaa heimojumalaa, joka pitää huolta vain yhdestä kansasta. 

Jumala oikeuttaa muiden kansojen sortamisen ja tuhon, jotta Hänen valittu kansansa voisi 

hyvin. Tämä kuva Jumalasta on ristiriidassa myöhemmän jumalakuvan kanssa, minkä mukaan 

Jumala on rakastava Isä, joka rakastaa kaikkia ihmisiä ja haluaisi pitää kaikista huolta. 

Myöhempi kuva Jumalasta antaa ymmärtää, ettei Jumala ole vain yhden kansan tai heimon 

Jumala, vaan maailmanlaajuinen Isä. Aejmelaeus toteaa, että Raamatusta nousevassa kuvassa 

Jumalasta on ristiriitaisuutta. Jumalan luonne on sellainen, ettei sitä voi inhimillisellä logiikalla 

täysin ymmärtää. On vaikea muodostaa Jumalasta yhtenäistä kuvaa. (Aejmelaeus 2000: 404.) 
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Uuden testamentin kuva Jumalasta rakentuu Vanhan testamentin luoman jumalakuvan pohjalta. 

Myös varhaisen kristinuskon ja Jeesuksen elinajan juutalainen käsitys Jumalasta ovat 

samankaltaisia. Jotta voisi ymmärtää Uuden testamentin käsitystä Jumalasta, pitää olla 

ymmärrystä myös Vanhan testamentin Jumalasta. Juutalaisessa uskossa on lähdetty uskosta 

yhden jumalan palvelemiseen. Monolatria ei kiellä muiden jumalien olemassaoloa, mutta siinä 

palvonnan kohteeksi on valittu vain yksi. Jahve on ollut Israelin Jumala vuosituhansien ajan. 

Häntä on kutsuttu ”isien Jumalaksi”. Jahve turvasi israelilaisten elämää samoin kuin muiden 

heimojen jumalat turvasivat toisten elämää. Monolatriasta siirryttiin monoteismiin, mikä 

määrittelee olemassa olevaksi vain yhden Jumalan.  Siirtymä ehdottomaan monoteismiin 

tapahtui 500-luvulla eKr. Tuolloin Babylonia valloitti israelilaisten asuinalueet, tuhosi heidän 

temppelinsä ja syöksi heidät maanpakoon, jolloin juutalaiset tarkensivat jumalakuvaansa. 

(Aejmelaeus 2000: 404–405.) 

Uuden testamentin jumalakuvan ratkaiseva eroavaisuus juutalaisten jumalakuvaan, eli Vanhan 

testamentin kuvaan Jumalasta, on Jeesus. Uusi testamentti korostaa Jeesusta, hänen elämäänsä, 

toimintaansa ja vahvimpana sitä, että hän on ylösnoussut Jumalan Poika. Uusi testamentti näkee 

Vanhan testamentin luoman kuvan Jumalasta pääasiassa kuvaukseksi Jeesuksen 

Kaikkivaltiaasta Isästä. Uudelle testamentille on tyypillistä Jumalan kutsuminen Isäksi. Tässä 

se eroaa antiikin aikaisesta juutalaisuudesta sekä muista uskonnoista. Jumalan nimittäminen 

johtunee Jeesuksen antamasta esimerkistä. Myös apostoli-Paavali käyttää Abba-nimitystä.  

(Aejmelaeus 2000: 405, 407.) 

Uudesta testamentista löytyy myös vakavia ja pelottaviakin määritelmiä Jumalalle. Aejmelaeus 

toteaa, että muun muassa Heprealaiskirjeessä kehotetaan palvelemaan Jumalaa pyhällä pelolla 

ja kunnioituksella (Hepr. 10:31, 12:25–29). Jumalaa ohjeistetaan palvelemaan kunnioituksella 

ja pelolla, sillä hän on luonteeltaan myös ”tuhkaksi polttava tuli” (Hepr. 12:25–29). 

(Aejmelaeus 2000: 407–408.) Tällaisia kuvauksia ei löydy Erkkilän teoksesta. Jumala kuvataan 

hyväksi Isäksi, ja negatiiviset kuvaukset ihmistä suuremmista voimista liitetään 

Lohikäärmeeseen ja sen palvelijoihin. Jumalaan ei Erkkilän teoksessa liitetä mitään negatiivisia 

ominaisuuksia. Valtakuntaan ei kuulu pelkoa siitä, että Jumala rankaisisi ihmisiä heidän 

synneistään ja vääristä teoista.   

Prinssi-Maameria ja muita lapsia askarruttaa tarinan lopussa se, minne heidän kuolleet 

vanhempansa ovat joutuneet. Ovatko he päässeet Jumalan tykö kuoltuaan? Tähän kysymykseen 

lapset saavat vastauksen, kun he kysyvät asiaa Jumalalta rukouksessa. Jumala ei vastaa heille 
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sanoin, vaan tunteen kautta. Näin pystytään samanaikaisesti kuvaamaan sitä, miten Jumala 

toimii ja vastaa ihmisten rukouksiin, mutta pysyy ihmisen käsityskykyä suurempana: 

Vitja viittilöi Maameria aloittamaan. Prinssi näytti vainotulta ja selvitteli pitkään 

kurkkuaan. ”Tuota noin. Päivää, Jumala. Ja Jesua. Me – öh – ihan vaan kyseltäisiin, että 

miten siellä menee.” 

Lapset vilkuilivat ympärilleen, mutta mitään ei tapahtunut.  

Taivas pysyi hiljaa, mutta kaikkien sisimpään levisi lämmin tunne. (V: 283.) 

 

3.1.1 Hogarin uni on kuvaus kuoleman jälkeisestä elämästä 

 

Hogar on Erkkilän teoksessa vahva henkilöhahmo, joka murhataan salakähmäisten eli 

Lohikäärmeen kätyrien toimesta melko alussa tarinaa. Hogar on omistanut elämänsä Jumalan 

kirjoitusten kääntämiselle. Hogarin kuoleman jälkeisten tapahtumien kautta päästään 

tarkastelemaan myös Jumalan luonnetta. Unesta käy ilmi myös se, mitä kuoleman jälkeen 

tapahtuu ihmiselle. Se, mitä Hogarille tapahtuu kuoleman jälkeen, näyttäytyy kuin unessa.  Uni 

on täynnä värien, valon ja pimeyden symboliikkaa. Uninäky itsessään muistuttaa Ilmestyskirjan 

kirjoittaneen Johanneksen näkyjä, joiden pohjalta Ilmestyskirja on kirjoitettu (katso 3.3). 

Kristinuskon mukaan ihminen elää ikuisesti – joko Jumalan läsnäolossa tai ilman sitä (Lewis 

2012: 119). 

Unessa Hogar näkee ensin Helvetin kaltaisen paikan, jonne hän ei haluaisi joutua. Helvetin 

nimeä ei mainita, mutta Hogar kuvailee sitä syväksi kuiluksi, jossa palaa korventava tuli. 

Helvetti sijaitsee maan alla, kuilussa. Taivas sijaitsee kirjaimellisesti ylhäällä taivaassa, ja sinne 

kavutaan lasisia portaita. Kaikki eivät pääse taivaaseen. Ne, jotka joutuvat viettämään 

iäisyyttään kuilussa, kärsivät lohduttomasti. Heitä kiusaavat tanssivat ja nauravat olennot, jotka 

tuntuvat nauttivan työstään. He muistuttavat ilakoivia demoneita:  

Unessa hän seisoi valtavan kuilun reunalla. Syvällä kuilussa paloi korventava tuli. 

Lieskat löivät kohti tähdetöntä yötaivasta, ja kitkerät huurut saivat hänen silmänsä 

kirveltämään. Alhaalta kuilusta kuului lohdutonta huutoa ja kirkumista, ja 

liekkien lomassa tanssahteli nauravia, mustia hahmoja, jotka kiusasit riutuvia 

sieluja hehkuvilla raudoilla. Hogar käänsi kauhuissaan katseensa kuilusta. (V: 

106.) 

Hogar näkee kuilun toisella reunalla ihmisjoukon, joka ei joudu kärsimään. Heidät on puettu 

valkoisiin vaatteisiin. He välttävät tulisen kuilun kauhut. Hogar ei voi ymmärtää, miten he ovat 

päässeet kuilusta pois: ”Kaukana edessä häämötti kuilun toinen reuna. Siellä hän näki suuren 
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kansanjoukon (Ilm. 7:9) valkoisissa vaatteissa kulkevan pois kuilun reunalta. Hogar hämmästyi. 

Olivatko he päässeet kiipeämään ylös kuilusta, ylös suoraa seinämää?” (V: 106.) 

Tämän unikuvan perusteella on olemassa kaksi vaihtoehtoa kuolemanjälkeiselle elämälle. On 

jo aikaisemmin mainittu elämä Jumalan tykönä. Nyt unikuvassa esitellään toinen mahdollisuus: 

kuilu, jossa palaa korventava tuli, ja missä ihmiset kärsivät vailla toivoa. Aejmelaues toteaa 

tuhlaajapoika-vertauksen pohjalta, että Jumalan läsnäolossa oleminen on parasta, mitä ihmiselle 

voi tapahtua. Jumalan läsnäolon ulkopuolella oleminen sen sijaan on vain kuolemaa ja 

tyhjyyttä. Ihmisen osa olisi olla Jumalan läsnäolossa. (Aejmelaeus 2000: 410.) 

Ne, jotka Hogarin unessa pääsevät taivaaseen, ovat pukeutuneet valkoisiin vaatteisiin. Tästä on 

löydettävissä viittaus Ilmestyskirjaan: ”Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä 

minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni 

edessä ja hänen enkeliensä edessä” (Ilm. 3:5). Hogar pääsee Taivaaseen, vaikka hän itse kokee, 

ettei ansaitse taivaspaikkaa. Hän kokee olevan täynnä ”sisäistä saastaisuutta” (V: 107). 

Valtakunnassa käy ilmi, että ihmisen tulisi kääntyessään Jumalan puoleen luopua pahoista 

teoistaan. Areski kehottaa Sigrifiä kirjeessään luopumaan pahuuden töistä sekä ”pirstomaan 

paatunut sydämensä” (V: 18). Areski kehottaa Sigrifiä siis katumaan ja tekemään parannus 

töistään.  

Hän kurkotti kaulaansa nähdäkseen, mihin valkopukuiset olivat matkalla. Hän 

näki maasta nousevat lasiset portaat, jotka hehkuivat puhdasta valoa ja kohosivat 

yhä ylemmäs ja ylemmäs. Hogar varjosti silmiään ja tähysi korkeuksiin katoavia 

portaita. Hänen silmänsä alkoivat tottua valoon, ja hän näki taivaissa loistavan, 

suuren, kultaisen kaupungin. Kaupunkia kiersi hopeinen virta ja sen porteissa 

näkyi vihreitä niittyjä, kaartuvien pilareiden varassa seisovia rakennuksia ja 

suuria puita, joiden hedelmät hohtivat kaikissa sateenkaaren väreissä. (V: 107.) 

 

Alister McGrath toteaa, ettei kristillinen teologia pysty täydellisesti kuvailemaan taivasta. Se 

on kuitenkin paikka, jossa kristitty pääsee ensimmäistä kertaa näkemään Jumalan. Tätä ennen 

kristitty ei ole tuntenut Jumalaa kokonaan. Taivas onkin paikka, jossa ihminen saa olla Jumalan 

läsnäolossa. Se on ”kristillisen sovitusopin täydellistymä” (McGrath 2011: 649). Taivaassa 

ollaan osana yhteisöä, ja taivas onkin esitetty Uudessa testamentissa kaupunkina, juhlana tai 

hääjuhlana. Taivas on paikka, josta kristitty löytää lopullisen, todellisen kotinsa. (McGrath 

2011: 649–653.) McGrath nostaa esiin Paavalin kirjoituksissa nousevan ristiriitaisen piirteen 

taivaasta. Toisaalta Paavali määrittelee kristittyjen olevan jo maan päällä ”taivaan kansalaisia”. 

Toisaalta taas taivas on jotain, minne kristitty pyrkivät. (McGrath 2011: 650.) 
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Hogarin näkemän ihmisjoukon kuvauksesta löytyy viittaus ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, 

jossa Jumala lupaa Abramille tehdä tämän jälkeläisistä lukuisammat kuin tomun hiekka (1 

Moos. 13:16): ”Kuilun reunalla seisoi määrätön ihmisjoukko. Heitä oli enemmän kuin 

hiekanjyviä meren rannalla, ja he kaikki tuntuivat odottavan jotain.” (V: 107.) 

Raamatunpaikasta voidaan päätellä, että Abram eli Aabraham on kaikkien kristittyjen esi-isä.  

Kaupunki, johon ihmisjoukko nousee, hohtaa. Kaupunki saa valonsa Jeesuksen valosta: ”Hogar 

seurasi heidän katsettaan takaisin taivaalla hohtavaan kaupunkiin. Sieltä laskeutui alas 

kirkkaasti hohtava tähti. Kesti hetken ennen kuin Hogar erotti miehen, jonka kasvot loistivat 

kuin aurinko ja jonka hiuksissa hohtivat tähdet.” (V: 107.) Ilmestyskirjassa Jumalan 

asuinpaikkana olevaa kaupunkia kuvaillaan seuraavasti: ”Eikä kaupunki tarvitse valoksensa 

aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa” (Ilm. 21:23.)  

Hogarin unikuvan valkoisuus ja valoisuus ovat yhteydessä kristinuskon valkoisen ja valon 

symboliikkaan, missä valkoisella värillä kuvataan kristinuskon erityistä iloa. Valkoinen on 

puhtauden ja synnittömyyden väri sekä enkelten ja taivaan väri. (Lempiäinen 2006: 377–379.): 

”Kertomuksissa Jeesuksen ylösnousemuksesta enkelien vaatteet ovat ”valkeat kuin lumi”. 

Niissä samoin kuin jouluevankeliumissa enkelien tehtävänä oli tuoda ihmiskunnalle suuri 

ilosanoma. Niinpä valkoinen on kirkollisessa symboliikassa erityisesti ilon väri.” (Lempiäinen 

2006: 379.) 

Hogarin unessa Jesua on lempeä mies, jonka luokse Hogar tahtoisi päästä. Ihmiset kävelevät 

pelotta Jesuan luokse, vaikka heidän tulee kävellä yli kuilun sinne päästäkseen:  

Mies laskeutui seisomaan kuilun ylle tyhjään ilmaan. Hänen lempeä katseensa 

kiersi suunnattomassa väkijoukossa. Hänen suustaan kuului sanoja, rauhallisia, 

käsittämättömiä sanoja, jotka nostattivat kyyneleet Hogarin silmiin. Siellä täällä 

ihmisiä erkani väenpaljoudesta ja käveli kohti hohtavaa miestä. Pelottomina he 

astuivat kuilun reunan yli. (V: 107.) 

 

Hogar huudahtaa ja jää tuijottamaan suu auki, kun ihmiset yksi kerrallaan astelivat kuilun yli 

pitkin tummaa, karkeasti veistettyä puuta. Kaikki näyttävät onnellisilta: ”Monet itkevät, jotkut 

laulavat, eikä Hogar tunnista kuulemiaan kieliä” (V: 107). Ilmestyskirjassa Taivaaseen 

pääsevää ihmisjoukkoa kuvaillaan yhtä moninaiseksi kuin Hogarin unessa: ”Tämän jälkeen 

minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja 

sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä 

puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään” (Ilm. 7:9). 
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Hogar vaikutti eläessään olevan täysin omistautunut työlleen. Häntä ei tuntunut pelottavan edes 

kuoleminen. Nyt hän vaikuttaa hyvin epävarmalta ja pelokkaalta. Hänellä ei ole varmuutta siitä, 

että pääseekö hän taivaaseen. Hän tuntee liian hyvin oman sisäisen saastaisuutensa. Kuilun 

reunalle jää lopulta jäljelle vain Hogar. Kaikki muut pääsevät Taivaaseen: ”Pian jäljellä ei ollut 

muita kuin hän. Saamatta sanaa suustaan, peläten, että hänet jätettäisiin yksin, hän vajosi 

polvilleen ja tuijotti epätoivoisesti miestä, joka yhä seisoi ilmassa kuilun yläpuolella.” (V: 108.) 

Kun Jesua katsoo Hogariin, Hogar ei kykene vastaamaan katseeseen. Jesua vaikuttaa niin 

pyhältä, ettei Hogar koe olevansa arvollinen olemaan Jesuan seurassa: ”Silloin mies kohotti 

katseensa ja katsoi suoraan Hogariin nähden kaiken, tietäen kaiken. Hogar puri huultaan, ja 

kyyneleet vierivät hänen poskilleen. Hän ei kestänyt katsoa noihin rakastaviin silmiin. Hänellä 

ei ollut oikeutta katsoa edes tuon miehen varpaita.” (V: 108.) 

Hogarin epävarmat tuntemukset ovat yhteydessä kristilliseen jumalakuvaan. Aejmelaeus toteaa 

teoksessaan, että suhde Jumalaan vaatii jatkuvaa ponnistelua. Ihmisen tulee kilvoitella, ettei hän 

ylpistyisi ja ottaisi Jumalan armoa ja anteeksiantoa itsestäänselvyytenä ja omia etujaan ajavana 

nautinnon lähteenä. Tästä syystä kristityillä tulee olla selvä käsitys siitä, että Jumala on se, jota 

palvellaan ja ihminen on asemaltaan palvelija. Ihminen tuntee itsensä uskovanakin aina 

syntiseksi, koska ei voi elää omassa voimassaan sen määritelmän mukaan, minkä Jumala on 

antanut hänelle ohjenuoraksi. Jumala on ohjeistanut ihmisen elämään arvollisesti sille kutsulle, 

jonka hän on saanut (Ef 4:1.). (Aejmelaeus 2000: 408.) 

Kristitty elää elämänsä jännitekentässä. Jumala on samanaikaisesti pelottava ja pyhä sekä 

armollinen ja rakastava. Ihminen ansaitsisi tekojensa perusteella tuomion, mutta Jumala on 

lahjoittanut hänelle anteeksiantamuksen armon, jota ihminen ei ansaitse. Tämä jännite pitää 

ihmisen suhteen Jumalaan elävänä ja aina uudistuvana. Jännite myös saa aikaan sen, ettei 

ihminen voi ylpistyä. Elämässä on niin paljon haasteita, jotka Jumala on antanut, että ne pitävät 

ihmisen nöyränä. Jumala vaatii ihmiseltä niin paljon, että vaatimukset pakottavat ihmisen 

hakemaan Jumalalta apua käskyjen noudattamisessa. (Aejmelaeus 2000: 408.) 

Jesua pyytää Hogarin luokseen. Hän käskee Hogaria olemaan pelkäämättä, koska Hogar tietää, 

kuka mies on. Tästä tiedosta johtuenko Hogar pääsee taivaaseen? Hogar kävelee Jeshuan luo 

puisen ristin yli:  

Hetkeäkään epäröimättä, uskaltaen tuskin uskoa miehen sanoja todeksi Hogar 

nousi jaloilleen ja hoiperteli kuilun reunaa karkean puulankun luo. Vasta 

seistessään lankun päädyssä hän huomasi, että se oli tosiasiassa puusta veistetty 

risti. Ilosta itkien Hogar tarttui noihin käsiin ja antoi johdattaa itsensä ristiä pitkin 
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tulisen kuilun yli lasisille portaille. Hän kohotti katseensa kultaiseen kaupunkiin 

ja astui ensimmäiselle portaalle Jesua vierellään. (V: 108.) 

 

Puinen risti symbolisoi kristinuskossa Jeesuksen sovitustyötä, missä hän kantoi ristillä 

kuollessaan ihmisten synnit. Risti voi merkitä myös kuulumista Kristuksen seurakuntaan. 

(Lempiäinen 2006: 49.) Näin ollen ihmisten ei tarvitse syntiensä tähden elää erossa Jumalasta.  

Hogarin unessa risti toimii samanlaisena ihmisen ja Jumalan välisen kuilun poistajana. Risti on 

yksi yleismaailmallisista symboleista. Sen symboliikka ei rajoitu pelkkään kristinuskoon 

(Biedermann 1993: 303.), vaikka sitä tässä tutkimuksessa vain tältä kannalta tarkastellaankin. 

Kristillisessä symboliikassa ristin sakarat voidaan nähdä ilmaisevan paikkaa. Tällöin se 

tarkoittaa Kristuksen ristin olevan kaiken ihanteellisena keskipisteenä. Pääasiassa 

ristisymboliikka viittaa siihen ristiin, jolla Kristus kuoli. Erilaisia ristin muotoja on paljon, 

mutta se risti, jolla Jeesus kuoli, on luultavasti ollut muodoltaan niin sanottu T-risti. Se on ollut 

vanha symboli Jumalan valinnalle. (Biedermann 1993: 304–305.) 

Jeesus eli ja kuoli antiikin maailmassa, missä jumalien oli totuttu olevan kuolemattomia ja 

voittamattomia. Kun Jeesus kuoli ristillä, eivät alkuseurakunnan kristityt tahtoneet ottaa 

häpeällisestä tapahtumasta muistuttavaa merkkiä symbolikseen. Risti olisi alkuseurakunnan 

aikoina vienyt kristityiltä ja heidän sanomaltaan uskottavuutta. 400-luvulta lähtien ristiä alettiin 

käyttää kristittyjen symbolina. Ristillä symbolisoitiin useita asioita. Se oli paitsi Jeesuksen 

myös useiden pyhimysten symboli.  (Väisänen 2011: 60–61.) Risti on uskonnoissa yleinen 

symboli, sillä ristissä leikkaavat vertikaalinen ja horisontaalinen. Pystysuoran ja vaakasuoran 

viivan risteäminen on nähty oivallisena tapana kuvata Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. 

Ristin voidaan nähdä kuvaavan myös ajallisen ja ikuisen sekä taivaallisen ja maallisen 

kohtaamista. (Lempiäinen 2006: 45.) Hogarin unessa risti toimii välittäjänä kuoleman ja ikuisen 

elämän välillä, koska sitä pitkin Hogar pääsee kulkemaan ikuiseen elämään. 

Lewis painottaa, ettei Raamatun kuvauksia taivaasta tulisi ottaa kirjaimellisesti. Ne ovat 

metaforia ja symboleita asioille, joita ei voi ihmissanoin kuvata. Musiikki, kulta, kruunut ja 

valo ovat kaikki symbolisia. Niiden tarkoituksena on kuvastaa sitä iloa, jota Jumalan yhteyteen 

pääseminen tarkoittaa. Lewis arvostelee kärkkäästi niitä, jotka ottavat kielikuvat tosissaan: ”Ne, 

jotka ottavat nämä vertauskuvat kirjaimellisesti, voisivat aivan yhtä hyvin kuvitella, että 

käskiessään meidän olla kyyhkysten kaltaisia Jeesus tarkoitti, että meidän on ruvettava 

munimaan” (Lewis 2012: 192). (Lewis 2012: 192.) 
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Lewis määrittelee kapinalliseksi ihmisen, joka ei ole kristitty. Ihminen on ilman Jumalaa tilassa, 

jossa hän taistelee Jumalaa vastaan pyrkimällä itse hallitsemaan elämäänsä. Jotta ihminen 

pääsee takaisin Jumalan yhteyteen, hänen tulee lopettaa kapinointi ja pahoiteltava käytöstään. 

Taistelun lopettamista Lewis kutsuu parannuksen teoksi, missä ihminen alistuu Jumalalle. 

(Lewis 2012: 99–100.) Jos ihminen ei tee parannusta, hän ei voi olla kristitty: ”Parannus kuvaa 

vain, millaista paluu Jumalan luo on. Jos pyydät Jumalaa ottamaan sinut uudestaan yhteyteensä 

ilman parannusta, pyydät itse asiassa, että saisit tulla takaisin ilman että sinun tarvitsee tulla 

takaisin. Eihän sellainen ole mahdollista.” (Lewis 2012: 100.)  

Toisaalta parannuksen teko ei ole johdonmukainen uskon osa Valtakunnassa. Areski ja 

Sediment ovat vain löytäneet vanhat kirjoitukset ja uskoneet ne todeksi. Kun Miilai lopulta 

valitsee kristinuskon, hän on ”tajunnut” lopulta totuuden (V: 273). Toisaalta Hogar koki Jesuan 

kohdatessaan ”suurta sisäistä saastaisuutta”. Hogar siis koki itsensä pahaksi Jesuan silmissä.  

Parannuksen teko on välttämätön osa kristityn elämää, mutta Miilain tapa kääntyä kristityksi 

jättää avoimeksi sen, onko parannuksen tekeminen välttämätöntä Valtakunnan kristitylle.  

Valtakunnassa on vallalla ihmiskäsitys, minkä mukaan ihminen olisi sisimmässään hyvä. Tämä 

käy ilmi Roopertin kommentista: ”Tuskin kukaan ihminen on sisimmässään paha” (V: 41). 

Tässä kohtaa Valtakunnan ihmiskuva on positiivisempi kuin luterilainen. Lutherin mukaan 

ihminen on yhtä aikaa hyvä ja paha. Toisaalta ihminen on luotu hyvän Jumalan toimesta 

hyväksi. Toisaalta taas ihminen on langennut syntiin. Näin ollen hän voi olla samanaikaisesti 

niin syntinen kuin vanhurskaskin. Luterilaisuuteen kuuluu myös ajatus siitä, että ihminen voi 

joka päivä valita uudelleen, onko hän hyvä vai paha. Ihminen voi aina aloittaa alusta. 

(Heinimäki, Jolkkonen: 2008: 54–55.) 

Valtakunta-teoksessa vanhoilla kirjoituksilla, jotka Areski ja Sediment ovat molemmat 

tahoillaan löytäneet, on valtava merkitys. Vanhat kirjoitukset, Valtakunnan Raamattu, on koko 

kristinuskon perusta. Muuta tietoa muinaisesta uskosta ei ole saatavilla. Vanhat kirjoitukset ja 

Raamattu ovat molemmat auktoriteetiltaan yhtä vahvat. Hogar ja Zohvia ovat omistautuneet 

kirjoitusten käännöstyölle, mikä on linjassa luterilaisen käsityksen kanssa siitä, että jokaisen 

tulisi kuulla kristinuskosta omalla kielellään. Luterilainen usko painottaa, että Raamattu on 

elämän suurin auktoriteetti. Sieltä löytyvät ohjeet niin uskonelämään kuin elämään 

laajemminkin. Pyhä Henki on ollut auttamassa Raamatun syntymisessä. Raamatussa on 

Jumalasta ja uskosta, mitä tarvitsee uskosta tietää. Raamatun lukeminen on tärkeää, sillä 
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lukemisen kautta kristityn usko voi vahvistua. Luterilaisuuteen kuuluu se, että jokainen kristitty 

voisi lukea Raamattua omalla kielellään. (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 149.)  

Lewis on määritellyt kolme pääpiirrettä, jotka kuuluvat erottamattomasti kristinuskoon. Ne ovat 

uskon ydinkohdat, jotka mahdollistavat uskon syntymisen ja Jumalan toiminnan. Ne ovat usko, 

kaste sekä ehtoollinen, jota voidaan kutsua myös kirkosta riippuen messuksi tai leivänmurroksi. 

Lewis kuitenkin huomauttaa, että voi olla olemassa erityistapauksia, jossa kristinusko voi levitä 

niin, että piirteistä puuttuu yksi tai enemmän. Lewis ei tarkemmin erittele, mitä erityistapaukset 

voisivat olla. (Lewis 2012: 104.) Jos Valtakunnan kristinuskoa tarkastellaan Lutherin 

määrittelemän kristinuskon mukaan, ei Valtakunnasta löydetty uskonto voi kasteen ja 

ehtoollisen puuttumisen vuoksi olla kristinuskoa. Lewisin teorian mukaan se on kuitenkin 

mahdollista. On myös mahdollista, että Valtakunnan kristityt ovat tietoisia sakramenteista, 

mutta se ei vain paljastu tarinassa. 

Valtakunnassa ei mainita kertaakaan luterilaisuuden sakramentteja. Areskin löytämässä 

kristinuskossa ei kasteella ja ehtoollisella ole mainittavaa merkitystä. Uskoon tuleminen 

kuvataan Jumalan puoleen kääntymisenä. Valtakunta-teoksessa kristityksi pääsee 

automaattisesti, kun tunnustaa Jumalan ainoaksi Jumalaksi. Valtakunnassa ei erikseen 

määritellä syntiä, mutta Hogar tuntee itsensä Jumalan edessä arvottomaksi, Jumalan läsnäoloon 

kelpaamattomaksi. Ristin sovitustyö on Valtakunnassa olemassa, koska ristiä pitkin Hogar 

pääsee taivaaseen. Jos ristiä ei olisi, hän putoaisi kuiluun, eroon Jumalasta. Ristin sovitustyö ei 

kuitenkaan tunnu olevan Valtakunnan kristittyjen pääsanoma. Kaiken kaikkiaan Valtakunnan 

kristinusko näyttää pelkistetyltä uskolta. 

Hogarin unesta käy ilmi, että Valtakunnassa ja luterilaisuudessa on samankaltaiset 

pelastustarinat. Jeesuksen sovitustyö on molemmissa samanlainen ja mahdollistaa ihmisen 

pääsyn Jumalan yhteyteen (McGrath 2011: 509). Ihminen on Valtakunnassa ikuinen olento, 

jolla on kuoleman jälkeen kaksi vaihtoehtoa. Joko hän päätyy tuliseen kuiluun, missä heitä 

kidutetaan tai sitten kultaiseen kaupunkiin, missä asuu Jesua. Taivaassa vallitsee rauha, rakkaus 

ja pyhyys. (V: 106–108.) Hogarin unesta käy myös ilmi se, että maailmankaikkeus on sodassa. 

On olemassa kaksi voimaa, hyvä ja paha, jotka taistelevat ihmisten sieluista. Hyvä tahtoo 

sieluille hyvää, kun paha puolestaan tahtoo laittaa ihmiset kärsimään. Risti eli Jesua toimii 

kahden vahvan voiman välillä tekijänä, joka kallistaa voimasuhteen hyvän voitoksi. Tämä on 

samanlainen käsitys kuin kristinuskossa. (Miettinen 2008: 36–37.) Näiltä osin Valtakunnan 

kristinusko on opeiltaan samanlaista kuin luterilainen kristinusko. 
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3.2 Erkkilän esipuhe luo apokalyptista tunnelmaa  
 

Perustelu sille, että Erkkilä kirjoittaa tarinansa lopun ajoista löytyy Esipuheesta. Erkkilän 

esipuhe pohjautuu käsitykselle siitä, että jossain vaiheessa aika loppuu ja koittaa jotain muuta. 

Hän ei kuitenkaan ole varma, mitä tämä ajan loppuminen tarkoittaa ja mitä sen jälkeen on. Hän 

heittää tosin ilmoille ajatuksen siitä, että ajattomuus voisi olla sama asia kuin ikuisuus:  

Joskus aika myös päättyy, spiraali kiertää loppuun, saavutaan B-pisteeseen tai 

ihminen lentää ulos ajan kehästä elettyään tarpeeksi sievästi. Mitä tämän 

päättymisen jälkeen seuraa? Millaista on ajattomuus - ja voidaanko sen 

hahmottamista helpottaa käyttämällä siitä nimeä ikuisuus? (V: 8.) 

Erkkilä kirjoittaa ajan loppumisesta kuin siihen uskominen olisi itsestäänselvyys. Tämä käy 

ilmi seuraavasta tekstipätkästä, missä Erkkilä kuvailee erilaisia suhtautumistapoja 

lopunaikoihin: ”Moni varmasti toivoo, etteivät lopunajat sattuisi omalle kohdalle. Eikä omien 

lasten. Eikä lastenlastenkaan. Toiset puolestaan laskevat jo päiviä antikristuksen tuloon ja 

viimeiseen tuomioon.” (V: 9.) 

Erkkilä ei kiellä sitä, että hänen kohta alkava tarinansa on vain ajatusleikki. Hän leikittelee 

ajatuksella, että entä jos maailma olisikin erilainen kuin mitä se nyt on. Hän listaa useita 

vaihtoehtoja sille, mitä voisi tapahtua. Tämän jälkeen Erkkilä siirtyy kertomaan, mistä hänen 

tarinansa kertoo. Hän ei kerro kirjoittavansa ajasta, mikä on jo ollut tai on vasta tuleva. Ehkä se 

on mennyt tai vasta tuloillaan. Näin Erkkilä liittää oman tarinansa samaan ”Entä jos”-leikkiin, 

jossa kaikki on mahdollista: 

Tämä on tarina olennoista ja paikoista, mutta myös ajasta. Ajasta, joka voi koittaa 

tai olla koittamatta – ja joka loppujen lopuksi kiertää juuri sellaista silmukkaa 

kuin tahtoo juurikaan välittämättä ihmisen sille antamista määreistä. Ajasta ennen 

tai jälkeen ajanlaskun riippuen siitä, mistä laskeminen aloitetaan. (V: 9.) 

Erkkilä ei kerro suoraan Valtakunnan kertovan lopunajoista. Esipuhe ja tarinan tapahtumat 

antavat tähän useita viitteitä ja vihjeitä. Erkkilän teos on tässä mielessä samantyylinen kuin 

Lewisin Narnia-teokset. Valtakunta herättää ajatuksia ja saa lukijan pohtimaan tapahtumien 

merkitystä, koska ne vaikuttavat hämärästi tutuilta. Valtakunta-teoksen voi näin ollen lukea 

välittämättä sen viitteistä kristinuskoon, mutta näin tehdessä menettää paljon tarinan syvyydestä 

ja moniulotteisuudesta. 

Valtakunnassa on viitteitä Ilmestyskirjaan ja siihen että teos käsittelisi osittain kristinuskon 

mukaisesti lopunaikoja. Hyvän ja pahan taistelu on kristinuskon pääkohtia, vaikka taistelun 

lopputulos onkin jo selvillä. Kristityt uskovat, että Jeesuksen sovitustyö ristillä takaa sen, että 
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paha on jo voitettu hyvällä. Tässä alaluvussa tarkastellaan Erkkilän teosta hyvän ja pahan 

taistelun kannalta. Seuraavaksi määritellään Ilmestyskirja ja sen keskeiset tapahtumat. 

Ilmestyskirja on Raamatun kirjoista se, joka keskittyy kuvaamaan lopunaikoja. Tarkoituksena 

on vain raapaista lopunaikoja käsittelevän alan pintaa, jotta tulisi ilmi se, kuinka tämänkin osa-

alueen kohdalta Erkkilän teos liittyy kristilliseen ajatteluun. Tarkoituksena ei ole selvittää 

Ilmestyskirjan ja Valtakunnan kytköksiä yksityiskohtaisesti. Sen sijaan keskitytään luomaan 

ymmärrys siitä, että Ilmestyskirjan teemoja löytyy Valtakunta-teoksesta. Ensin määritellään 

Ilmestyskirja lyhyesti ja sen jälkeen tarkastellaan Valtakuntaa lopunaikojen valossa.  

Luomiskertomuksen ja Ilmestyskirjan yhteiset teemat antavat tulkintamahdollisuuden sille, että 

Jumala toimii maailman lopussa samoin kun sen alussa. Jumala tulee luomaan jotain uutta. 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan käärme on samankaltainen kuin Ilmestyskirjan lohikäärme. 

Ilmestyskirjassa paha kukistetaan ja käärme heitetään tuliseen järveen. Ilmestyskirjassa 

kumotaan lankeemuksessa ihmiselle langetettu kuolemisen pakko. Uudessa Jerusalemissa ei 

tule olemaan enää kuolemaa. Mitään kirottua ei tule enää olemaan Uudessa Jerusalemissa. 

Ilmestyskirjassa lankeemuksen jälkeen asetetut taakat otetaan ihmiseltä pois. Näin ollen 

Ilmestyskirja on luettavissa takaperoiseksi luomiskertomukseksi. Uuteen Jerusalemiin tosin 

pääsevät ne ihmiset, jotka ovat olleet taistelun oikealla puolella.  Uuden paratiisin asukkaat ovat 

siis ennalta määrätty ja suljettu ryhmä. (Jack 2012: 151–153.) 

Apokalyptisen kirjallisuuden ytimessä on tulevaisuuteen liittyvän tiedon vastaanottaminen ja 

jakaminen eteenpäin. Usein tieto tulevasta saadaan unien, sanojen tai näkyjen kautta. 

Apokalyptista kirjallisuutta varjostaa ajatus siitä, että maailma on loppumassa ja ihmiset tullaan 

tuomitsemaan. Genreen kuuluu vahvasti erityisyyden tunteen tunteminen. Se ihminen tai 

joukko ihmisiä, jotka saavat tiedon tulevasta tuhosta, ovat etuoikeutettuja. He pyrkivät 

aktiivisesti välttämään tulevia kauheuksia. Tulevaisuuden ennustusten tietäminen antaa heille 

lohdutusta ja rohkaisua. Apokalyptinen kirjallisuus ei painota armoa ja rauhaa. Usein lukijalle 

esitetään jyrkkä valinta tuhoutumisen ja selviytymisen välillä. (Jack 2012: 146.) 

Apokalyptiseen kirjallisuuteen kuuluvat ilmestyksen taivaallinen miljöö, Jumalan väliintulo, 

vainoojan hyökkäykset jumalallista vastaan sekä uuden ja paremman ajanjakson lupaus. (Jack 

2012: 151.) 

Ilmestyskirja on ollut kirjallisuudessa suosittu mutta ristiriitainen aihe. Lukijan ei tarvitse 

välttämättä pitää Ilmestyskirjan kuvaamaa tulevaisuutta totuudenmukaisena sitä lukiessaan. 

Ilmestyskirjan kautta lukija voi esimerkiksi käsitellä pelon tunteita siitä, millaiseksi tulevaisuus 
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muodostuu. (Jack 2012: 146) Ilmestyskirja eroaa muusta Raamatun profetaallisesta 

kirjallisuudesta. Toisin kuin Danielin kirjassa, Jeremiassa tai Jesajassa, ei Ilmestyskirja sisällä 

kutsua katumukseen. Ilmestyskirja on ilmeeltään synkempi. Ei ole odotettavissa muutosta 

asioihin inhimillisistä vaikuttimista käsin. Maailma on suistunut niin pimeään aikakauteen, että 

vain Jumalan väliintulo voi pelastaa sen. Tämä on selkeästi tulkittavissa Ilmestyskirjassa. Se on 

myös tyypillistä apokalyptiselle kirjallisuudelle. (Jack 2012: 147.) Ilmestyskirjassa ei ole yhtä 

selkeää juonta. Yksikään tutkija ei ole pystynyt rakentamaan Ilmestyskirjasta kokonaiskuvaa 

tai rakennetta, joka olisi saanut kiistattoman hyväksynnän. Tulkinnan vaikeudet johtuvat siitä, 

että Ilmestyskirjassa on käytetty useita eri genrejä. Kirjallisuuden kannalta on kannattavaa 

tutkia sitä, miten Ilmestyskirja ja sen kuvitus ovat vaikuttaneet kirjallisuuteen. (Jack 2012: 150–

151.)  

Ilmestys on kreikaksi apokálypsis. Kristinusko on antanut sanalle oman merkityksensä. Se 

tarkoittaa sellaisen paljastamista, mikä on aiemmin ollut salattua. Uudessa Testamentissa 

poistetaan peite Jumalan suunnitelmalta pelastaa ihmiskunta. Jumalan suunnitelma paljastui 

Jeesuksessa. Apokalypsis-nimitystä käytetään myös Jeesuksen paluusta maan päälle. 

Ilmestyskirja alkaa tällä sanalla, ja tällöin kyse on viestistä, joka tulee Jeesukselta. 

Ilmestyskirjassa Jeesus on antanut Johanneksen tehtäväksi kertoa Hänen ilmoittamaa 

profetaalista viestiä. (Giertz 1986: 12–13.) Ilmestyskirja on luonteeltaan hyvin symbolinen. 

Aejmelaeus vertaa Ilmestyskirjaa moderniin taideteokseen, josta jokaisella on subjektiivinen 

mielipide. Ilmestyskirjaa tulkitaan taiteen tavoin subjektiivisesti, eikä näin ollen toisten 

mielipiteitä voi sanoa toisia paremmiksi tai oikeammiksi. Hän sanoutuu irti Ilmestyskirjan 

fundamentalistisesta tulkinnasta todeten sen olevan mieletön. (Aejmelaeus 2000: 352.)  

Ilmestyskirja on yksi niistä Raamatun kirjoista, joiden selittäminen on tuottanut vaikeuksia. 

Aimo T. Nikolaisen mukaan Ilmestyskirjan tarkoitus ei ole ilmoittaa yksityiskohtia myöten, 

kuinka maailma tulee loppumaan. Ennen kaikkea Ilmestyskirjan tehtävänä on kuvata Jumalan 

ja Jeesuksen voittoisaa taistelua historiassa. Kirjan tarkoituksena on rohkaista vainottua 

Jumalan kansaa. Timolainen tiivistää Ilmestyskirjan sanoman jakeeseen 5:5: ”Karitsa, joka on 

teurastettu, on voittanut.” Jeesus, joka on Ihmisen Poika, on tuleva taivaallisine 

sotajoukkoineen pian. (Nikolainen 1963: 147.) 

Tapahtumien toistuvuutta auttaa ymmärtämään kristillinen historiankäsitys. Kristillinen 

historiankäsitys poikkeaa kreikkalaisesta ajattelutavasta, minkä mukaan historia on ajan 

toistuvaa kiertokulkua. Sen sijaan kristillisen historiankäsityksen mukaan aika on taistelua 
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Jumalan ja paholaisen välillä. Taistelun tulee lopulta voittamaan Jumala, mutta sitä ennen Pahan 

voimat kasvavat enemmän ja enemmän. Tähän historiankäsitykseen kuuluu kiertokulku siinä 

mielessä, että menneet tapahtumat ovat enteitä tulevista tapahtumista. Raamatussa tämä on yksi 

keskeisimmistä pelastushistoriankäsityksistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmiskunnan kriisit 

ovat ennusteita tulevista lopunajan vielä suuremmista kriiseistä. (Giertz 1986: 18–20.) 

Ilmestyskirjan selittäminen on ollut kristilliselle kirkolle lähes aina ongelma. Vuosisatojen 

saatossa vallalla on ollut erilaisia tulkintakäsityksiä. Keskiajalla sekä uskonpuhdistuksen aikaan 

Ilmestyskirjaa luettiin kuin se olisi profeetallinen kirkkohistoria. Tällöin Ilmestyskirjasta 

löydettiin kirkon eri vaiheiden kuvaus vuosisatojen kuluessa. Eskatolismi vallitsi pietismin 

aikaan. Tällä tarkoitettiin tietoa lopunajoista eli ajasta jolloin maailmanhistoria päättyy. 

Eskatolismin mukaan Ilmestyskirja koskee ainoastaan lopunaikoja, eikä sillä ole relevanttia 

merkitystä nykyajalle. Kolmas näkemys on nimeltään idealismi. Sen mukaan Ilmestyskirja 

sisältää ajatuksia, jotka ovat tärkeitä kaikkina aikoina. Maailman käsitetään säilyvän miljardeja 

vuosia. Lopunaika ei näin ollen saa paljoa mielenkiintoa. Yhteistä kaikille ajoille ja 

Ilmestyskirjalle on se, että ajasta riippumatta maailmassa on käynnissä pahojen voimien ja 

Kristuksen kirkon välinen taistelu. Ilmestyskirjasta on löydettävissä vertauskuvallisia kuvia 

tästä taistelusta. (Giertz 1986: 15–16.) 

 

3.3 Valtakunnan persoonallinen paha on Lohikäärme 
 

Valtakunta-teoksen ensimmäinen luku alkaa Areskin, muinaisen uskonnon löytäjän, 

ensimmäisellä kirjeellä. Ensimmäinen Areskin kirje on osoitettu kuningas Viisaalle, 

Valtakunnan kuninkaalle. Kirjeen tarkoitus on varoittaa kuningas Viisasta vaarasta, joka vaanii 

Valtakuntaa. Kuningas Viisas tietää jo pelätä viereisen valtakunnan Kunlandian hyökkäystä. 

Kirjeessään Areski kertoo, että on olemassa suurempi vaara kuin prinssi Sigrifin 

valtausyritykset. On olemassa pahuus, jonka valtaan prinssi-Sigrif on joutunut: ”Minä tuon 

teille varoituksen pahemmasta, varoituksen, itse Pahuudesta, joka käyttää Sigrif-prinssiä 

välikappaleena” (V: 11).  

Koska Areski kirjoittaa, että Pahuus käyttää prinssiä välikappaleena, täytyy Pahuuden olla 

jollain tavalla elollinen ja tietoinen olento. Tätä tulkintaa tukee myös se, että Pahuus on 

kirjoitettu etunimen tapaan isolla alkukirjaimella. Pahuus muistuttaa kristinuskon Saatanaa, 

joka on persoonallinen paha. Paholainen kykenee käyttämään ihmisiä omien juoniensa 
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toteuttamiseen. Tästä valosta tarkasteltuna prinssi-Sigrif on joutunut Pahuuden juonien 

kohteeksi.  

Areski kehottaa kuningasta olemaan sortumatta ”pahan vallan alle”. Hän päättää kirjeen Uuden 

Testamentin kirjeiden tapaiseen tervehdykseen: ”Olkaa siis peloton ja vaikka pelkäisitte, 

luottakaa, sillä saatte vielä nähdä Herran päivän.” Uudelle Testamentille on myös tyypillistä 

kehotus olla pelkäämättä. Viittaus ”Herran päivään” voi viitata kristittyjen odottamaan päivään, 

jolloin Jeesus palaa maan päälle ja hakee Häneen uskovat luokseen Taivaaseen. Esimerkiksi 2. 

kirjeessä Tessalonikalaisille puhutaan Herran päivästä, jota edeltää luopumus ja jolloin Perkele 

pääsee valloilleen (2 Tess. 2:1–2:4). Raamatunkohdassa kerrotaan tulevasta pahuuden vallasta 

maan päällä:  

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, 

ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, 

kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi 

tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa 

olevansa Jumala. (2 Tess. 2:3–4.)  

 

Kristillisen maailmankuvan mukaan maailma on langennut paikka. Maailma ei ole sellainen 

kuin se voisi parhaimmillaan olla. Maailma oli alun perin järjestyksen ja harmonian paikka, 

mutta kaunis maailma on järkkynyt kahden eri lankeemuksen myötä. Ensimmäinen lankeemus 

tapahtui henkiolentojen toimesta ja toinen ihmisten. Ensimmäisessä lankeemuksessa ylienkeli-

Lucifer rikkoi Jumalaa vastaan niin, että hänet karkotettiin taivaasta. Synti, johon Lucifer 

syyllistyi, oli ylpeys: ”Aikojen alussa paholainen lankesi ylpeyden syntiin, hän halusi korottaa 

itsensä Jumalan rinnalle. Tämän seurauksena hänet ajettiin pois taivaasta. Paholaista usein 

kutsutaan nimellä Lucifer, joka kirjaimellisesti tarkoittaa valon kantajaa.” (Katajala-Peltomaa 

2004: 79.) 

Luciferia seurasi joukko hänelle uskollisia demoneita. Tästä sai syntynsä Saatana ja demonit. 

Toinen lankeemus tapahtui ihmisten toimesta, kun ihminen rikkoi Edenissä Jumalan tahtoa ja 

käytti vapauttaan väärin. Näistä kahdesta lankeemuksesta johtuen maailma ei ole siinä 

järjestyksessä, kun Jumala alun perin tarkoitti. (Metso 2004:38.) 

Ulo Valk on sitä mieltä, ettei Vanhassa testamentissa anneta selitystä Paholaisen alkuperälle. 

Hän täydentää vielä, ettei demonien alkuperällekään anneta selitystä. Valk toteaa, että koska 

kristityt ja juutalaiset uskovat, että Jumala on luonut alkujaan täydellisen maailman, eivät 

demonitkaan ole alun perin pahoja. Pahuus on seurausta syntiinlankeemuksesta. Paholainen 
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enkelijoukkoineen nousi ylpeydessään Jumalaa vastaan. Toisen teorian mukaan enkelit olisivat 

syyllistyneet ylpeyden sijasta kateuteen ihmisiä kohtaan. (Valk 1997: 25–30.) Lewis toteaa, 

etteivät ihmiset kykene tietämään varmasti, miten paholaisen lankeemus tapahtui. Hän 

huomauttaa, että on helppoa kuitenkin kuvitella, että se on tapahtunut saman heikkouden kautta 

kuin mitä ihmisistäkin löytyy. Ihminen tahtoo minuutensa ymmärrettyään olla huomion 

keskipisteenä ja nostaa itsensä muita tärkeämmäksi. (Lewis 2012: 89–90.) 

Miettinen luettelee kaksi erilaista tapaa ymmärtää pahuutta kristillisestä näkökulmasta. 

Ensimmäisen näkökulman mukaan persoonallinen Paha haastaa Jumalan. Toisen näkökulman 

mukaan hyvä on pahaan verrattuna ylivoimaista. Hyvän ylivoimaisuus näkyy Jobin kirjassa, 

missä Paholaisen tulee pyytää Jumalalta ensin lupa ennen kuin hän voi alkaa piinata Jobia. 

Uudessa testamentissa hyvän ylivoimaisuus näkyy vielä selkeämmin. Vaikka Jeesuksen 

kuolema näyttäytyy ensisilmäyksellä Paholaisen voittona, käy ilmi, että tässäkin Paholainen 

toimii Jumalan suunnitelman mukaan. Murhauttamalla Jeesuksen Paholainen toimii juuri 

Jumalan suunnittelemalla tavalla, ja lopputuloksena on Jeesuksen lopullinen voitto kuolemasta 

ja kaikkien ihmisten mahdollisuus saada Jumalan armo. (Miettinen 2008: 36–37.) 

Tolkien on luonut teoksessaan Taru sormusten herrasta kuvauksen hyvyyden 

ylivoimaisuudesta. Teos päättyy hyvän voittoon. Tämän lisäksi hyvän ylivoimaisuus näkyy 

teoksen hyvyyden vihollisessa, Sauronissa. Sauronin keltaisesta silmästä käy ilmi, että hän on 

loppujen lopuksi tyhjä. Kun silmää katsoo tarkkaan, huomaa että silmän takana näkyy tyhjyys. 

Sauronin katse on kuin ikkuna olemattomuuteen. Tolkien on kuvauksessaan luonut pahuuden 

olemuksen ontoksi. (Miettinen 2008: 36–37.) 

Tolkien on todennut, että pahuus voi vahingoittaa kaikkea luotua. Hän uskoo, että pahuuden 

kuvaus fantasiakirjallisuudessa saa lukijan kokemaan turvallisesti pahuutta:”Tolkien believes 

that evil in fantasy teaches us that we have an eternal element; it teaches us about ourselves and 

allows us to‘‘experience’’evil without actually having it affect usspiritually” (Sammons 2010: 

59).  

Lewis on Tolkienin kanssa samaa mieltä siitä, että paholainen ei voi kuin myrkyttää kaikkea 

luotua. (Sammons 2010: 59–60). Lohikäärme on fantasiakirjallisuudelle tyypillinen pahuuden 

kuvauksen muoto (Bengtsonn 2001: 337). 

Louhikismi on saanut alkunsa, kun mies nimeltä Barjosua on saanut näyn Lohikäärmeeltä: 

”Tarina kertoi, että siinä samaisessa paikassa mies nimeltä Barjosua oli ensi kertaa saanut näyn 

Lohikäärmeestä” (V: 254). Miehestä tai uskonnon aloittaneesta näystä ei kerrota tämän 
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enempää.  Louhikismissa palvotaan Lohikäärmettä, jonka kivinen patsas sijaitsee kappelissa. 

Patsas on ilmeisesti vain muotokuva Lohikäärmeestä, mutta se herää eloon useaan otteeseen. 

Lohikäärmeen arkkipastori on uskonnon johtohahmo, jota kuningas Sigrif palvelee. 

Arkkipastori on kuin uskonnon ruumiillistuma. Hän nauttii toisinaan lähes suurempaa valtaa 

kuin kuningas, sillä jopa Sigrif joutuu osoittamaan hänelle kunnioitusta kuin itse kuninkaalle. 

Tämän lisäksi Sigrif kuuntelee arkkipastorin neuvoja ja ehdotuksia. Toisinaan arkkipastori 

manipuloi Sigrifiä toimimaan tahtonsa mukaan.  

Lohikäärme on herätetty syvyyksistä, minne se oli ollut sidottuna:  

Pyhä Lohikäärme on suuressa voimassaan noussut luoksemme syvyyksistä, jonne 

paholaisen enkelit olivat hänet vanginneet. Meille Hän on ilmoittanut pyhän 

tahtonsa, ja me olemme puolestamme vannoneet Hänelle ikuista 

uskollisuuttamme. Palvokaa Kaikkivoipaa, te vähäiset! Olkoon Pyhä Lohikäärme 

meille suosiollinen ja kuulkoon meitä, kun uhraamme yhteisuhrin. (V: 254.)  

 

Tässä voi nähdä viitteen kristinuskon Saatanaan. Useasta Vanhan Testamentin paikasta on 

ymmärrettävissä, että Saatana oli yksi Jumalan luomista ”pojista” eli taivaallisista olennoista. 

(Giertz 1986: 80–81). Hänet syöstiin kuitenkin Maan päälle. Ilmestyskirja kertoo, miten hän 

menetti paikkansa, jonka Jumala oli luonut häntä varten (Giertz 1986: 81). Lisäksi kohdassa on 

viitteitä Ilmestyskirjan kohtaan, jossa Saatana on sidottu tuhanneksi vuodeksi. Tänä aikana 

Kristus ja hänen palvelijansa hallitsevat maailmaa. Kun Saatana päästetään määräajan jälkeen 

vapaaksi, hän kokoaa armeijan. Sen avulla Paholainen käy taisteluun Jumalaa vastaan. 

Katkelmasta voi myös tulkita, että sitomisen toimitti joku Jumalan enkeleistä, joita louhikistit 

nimittävät ”pahoiksi enkeleiksi”. Lohikäärme on yhtä valhetta ja petosta, ja yksi petoksen 

muoto on se, että louhikistit kuvittelevat palvovansa heille hyvää tahtovaa jumalaa. Juontuuko 

Lohikäärmeen lisänimi, Kostaja, siitä, että se haluaa kostaa sen, että se on ollut vangittuna maan 

alla ’pahojen enkelien toimesta’? Ovatko nämä enkelit Jumalan enkeleitä ja siksi Lohikäärmeen 

viha kohdistuu erityisesti Jumalaan ja Hänen palvelijoihinsa? 

Nyt Lohikäärme on jälleen voimissaan ja pyrkii valloittamaan koko maailman Sigrifin ja 

arkkipastorin avulla. Lohikäärme kivettyy teoksen lopussa, kun prinsessa Miilai ei alistu sen 

valtaan. Lohikäärme edustaa Valtakunnassa persoonallista pahaa, Saatanaa. Lohikäärme on 

yksi Saatanan raamatullinen symboli. Voidaanko tätä taustaa vasten sanoa, että Valtakunnassa 

on alkanut ylösnousemusta ja tuomiopäivää edeltävä taistelu, jonka Lohikäärme on tuomittu 

häviämään? 
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Lohikäärme herättää pelonsekaista kunnioitusta. Lohikäärme on pelottava kostaja, jota sen 

palvojat yrittävät uhreilla lepyttää. Louhikismi perustuu pelkoon, eikä se ole kristinuskon tavoin 

rakkauden uskonto. Sigrifin kuvauksesta käy ilmi, että vaikka hän palvoo Lohikäärmettä, hän 

pelkää sitä. Tästä huolimatta hän on sitoutunut noudattamaan Lohikäärmeen tahtoa, kuten hän 

on tehnyt aina ennenkin (V: 29). Louhikismi ja kristinusko ovat toisilleen vastakkaiset, kuten 

Raamatussa Jumala ja Saatana ovat vastakkaiset. 

Sigrif kuvailee Lohikäärmeen patsasta pelonsekaisella kunnioituksella. Patsas seisoo 

ikkunattomassa kappelissa. Vaikka patsas on tehty kivestä, Sigrif uskoo sen tuijottavan häntä: 

”Keskellä kappelia kohosi valtaisa lohikäärmepatsas, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen 

sarvea. Sigrifiä puistatti. Hän kammosi tuota patsasta, sillä hän ei päässyt irti tunteesta, että se 

tuijotti häntä.” (V: 29.) Lohikäärmeen kuvaus löytyy samankaltaisena myös Ilmestyskirjasta 

(12:3): ”Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli 

seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua.” Lohikäärme on kuin 

Ilmestyskirjassa oleva peto, joka tulee hallitsemaan maailmaa määrätyn ajan ennen kuin se 

syöstään lopullisesti vallasta. Tässä Valtakunnan Lohikäärme viittaa Ilmestyskirjan 

lohikäärmeeseen, mikä on Saatanan välikappale hallita maailmaa.  

Louhikismi ja Lohikäärmeen pelolla hallitsema valta muistuttavat ”ahdistusta”, johon 

premillennialismiin uskovat kristityt uskovat. McGrath kuvaa ahdistusta seuraavasti: 

”’antikristuksena’ tunnettu hahmo ilmestyy maan päälle ja tuo mukanaan seitsemän vuoden 

kärsimyksen jakson, joka tunnetaan nimellä ”ahdistus” ”(McGrath 2011: 649). Ahdistuksen 

aikakausi on täynnä tuhoa, pelkoa ja sotaa. Jumala voittaa taistelun pahaa vastaan 

Harmageddonin taistelussa, minkä jälkeen maan päälle tulee tuhatvuotinen valtakunta, jolloin 

paha on täysin voitettu. (McGrath 2011: 649.) Valtakunta-teoksen voi tulkita olevan kuvaus 

tästä maailmanajasta, jolloin ”ahdistus” on juuri alkanut. Pahuus pääsee Valtakunnassa vallalle. 

Lohikäärme jää tarinan lopussa eloon, aivan kuin odottamaan Harmageddonin taistelua ja 

lopullista tuhoaan.  

Lohikäärmepatsas herää eloon teoksen lopussa. Se on niin kauhua herättävä, että jopa kristityt 

joutuvat suunnattoman pelon valtaan. Teoksessa kuvaillaan, kuinka Zohvia lähes lamaantuu 

pelosta, kun peto lähestyy häntä: ”Jokin syöksyi käytävää pitkin kuin ulvova tuuli. Se muistutti 

enemmän aavistusta ja tunnetta kuin aineellista hahmoa. Zohvia aisti olennon pahuuden 

painavan itseään. Pakokauhu sai hänen polvensa pettämään.” (V: 267–268.) 
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Zohvia ei kykene järjelliseen ajatteluun joutuessaan pedon lähettyville. Hän juoksee huutaen 

karkuun unohtaen kaiken muun kuin pelkonsa (V: 269). Lohikäärmeen kuvailussa on paljon 

samaa kuin Ilmestyskirjan Pedossa: 

Kuului kauhea ärjähdys ja jyrähdys, ja raunioiden keskeltä syöksähti esiin valtava 

olento. Sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Sen kyljet hehkuivat kuin 

sula rauta, ja sen silmät loistivat kuin siniset liekit. Sen pitkä, piikikäs pyrstö 

piiskasi ilmaa ja pyyhkäisi ihmiset tieltään veteen. Peto karjui paljastaen 

naulanterävät kyynärän mittaiset hampaansa ja ojensi seitsemän päätään eri 

suuntiin nielaistakseen kenet tahansa, joka sen tielle osui. Jokainen, joka sen näki, 

joutui suunnattoman pelon valtaan ja pakeni kirkuen. (V: 268.) 

Antikristus on Jumalaa vastustava vihollinen, joka ennakoi maailmanloppua. Peto vaatii 

ihmisiä ottamaan käteensä Pedon merkin. Antikristus tekee myös ihmeitä. Hän kerää 

sotajoukkoja Jumalan ja hänen vastaiseen taisteluun. Kristinusko ei ole dualistinen uskonto, 

mutta joissain Raamatun kohdissa on dualistisuutta. Näin on esimerkiksi puhuttaessa 

Antikristuksesta ja hänen taistelustaan Jumalaa ja hänen valittujaan vastaan (Ilm. 19). Pahuus 

on kristinuskossa aktiivisesti Jumalaa vastaan toimivaa.  (Miettinen 2008: 23–26.) 

Valk toteaa, että kristinuskossa Perkele on yhdistetty Vanhan testamentin alkulohikäärmeeseen, 

Leviataniin. Leviatan nousi kapinaan Jumalaa vastaan. Jesajan kirjasta löytyy ennustus siitä, 

miten Leviatan lopulta kukistetaan: ”Sinä päivänä Herra vaatii tilille ja lyö suurella, vahvalla ja 

terävällä miekallaan Leviatanin, nopealiikkeisen käärmeen, Leviatanin, kiemurtelevan 

käärmeen, iskee hengiltä syvyyden hirviön (Jes. 27:1)”. (Valk 1997: 37.)  

Louhikismista tulee tarinan edetessä valtionuskonto. Louhikismista kieltäytyminen on laissa 

kiellettyä.  Muiden uskontojen seuraaminen ja jumalien palvominen kielletään ankarasti. Jopa 

uhripaikat ja pyhät kirjoitukset on tuhottava: ”Kaikkien muiden uskontojen pyhäköt ja pyhät 

kirjoitukset sekä jumalten kuvat tulee lain nojalla polttaa tai muutoin hävittää 

kolmenkymmenen päivän kuluessa tästä julistuksesta. Kerettiläisyydestä tulee pikimmiten 

ilmoittaa viranomaisille.” (V:79.) 

 Uskonnonjulistuksessa määritellään myös se, että kaikkien aikuisten on otettava uskonnon 

seuraamisen merkiksi käteensä Lohikäärmeen merkki:  

Lisäksi tehdään tiettäväksi, että jokaisen kansalaisen on otettava pyhän 

Lohikäärmeen merkki käteensä kuudenkymmenen päivän kuluessa tästä 

julistuksesta. Ilman tätä merkkiä on kaikki kaupankäynti lain nojalla kielletty. 

Alle seitsemänvuotiaiden lasten merkitsemistä ei vaadita. (V: 79.)  
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Määräys merkistä on tehokas, sillä pian ei maailmassa ole mahdollista käydä kauppaa ilman 

polttomerkkiä: ”… Sitä paitsi, koko kaupungissa ei ole toista majataloa, jossa ei kysytä sitä 

pahuksen merkkiä”, hän puhahti viitaten tähden muotoiseen polttomerkkiin, jota ilman oli 

melkein mahdotonta ostaa ruokaa tai yleensäkään mitään enää nykyään” (V: 173).  

Käteen otettavassa Lohikäärmeen merkissä on selviä viittauksia Ilmestyskirjan Pedon 

merkkiin. Pedon merkki toimii samoin kuin Lohikäärmeen merkki: ”– – ettei kukaan muu voisi 

ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku (Ilm. 13:17)”. Pedon 

merkin ottaminen Ilmestyskirjassa tarkoittaa samaa kuin jos ihminen ottaisi Paholaisen merkin 

itseensä. Merkki tarkoittaa sitä, että ihminen ei kuulu enää Jumalalle, vaan Saatanalle. Jumalan 

viha tulee merkin ottaneiden ylle. Merkittyjä ihmisiä tulee myös odottamaan kärsimys 

enkeleiden edessä. He joutuvat ikuiseen kadotukseen:  

– – Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, 

niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu 

hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien 

enkelien edessä ja Karitsan edessä.  Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja 

iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen 

kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. (Ilm. 14:9–11.) 

 

Suurin osa kunlandialaisista ottaa Lohikäärmeen merkin käteensä. Ihmiset eivät tunnu tietävän, 

mitä merkin ottaminen tarkoittaa. He toimivat lain sanelemalla tavalla. Koska kristinusko on 

Kunlandiassa ja Valtakunnassa vielä lähes tuntematon uskonto, eivät he voi ymmärtää, mihin 

sitoutuvat merkin käteensä ottaessaan. Voidaanko näin ollen heidät tuomita eroon Jumalasta, 

koska he eivät tiedä, mihin ovat sitoutuneet? Toisaalta Sediment anelee Sigrifiä palaamaan 

hyvän puolelle vielä silloinkin, kun hän on myynyt sielunsa Lohikäärmeelle ja ottanut sen 

merkin otsaansa. Tästä voidaan päätellä, etteivät mitkään sopimukset pahan kanssa ole 

lopullisia. Ihmisellä on valintana palata Jumalan luokse ainakin tiettyyn pisteeseen asti.  Tämä 

muistuttaa Ilmestyskirjan kohtaa, missä kerrotaan, että Jumala antaa ihmisten sydänten taipua 

Pedon puoleen: ”Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen 

aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat 

täyttyvät” (Ilm. 17:17). 

Lohikäärmeen papisto uhraa Lohikäärmeelle ihmisuhreja. Arkkipastori yrittää saada uhrin 

alistumaan Lohikäärmeelle ennen tämän kuolemaa. Ihmisuhrit ovat niitä, jotka ovat tuomittuja 

”kerettiläisyydestä”. He eivät ole halunneet tunnustaa Lohikäärmettä Jumalakseen. Tällaisia 

uskon marttyyreja on tuhansia. Nainen, joka uhrataan, ei kuitenkaan suostu tunnustamaan 
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Lohikäärmettä Jumalakseen ja tämä saa arkkipastorin vihan valtaan. (V: 137–138.) Hänen 

hiuksensa on keritty ja hänen selkäänsä on ruoskittu:  

”Palveletko koko sydämestäsi ja sielustani pyhää Lohikäärmettä, julistat hänen 

oikeutettua vihaansa ja olet hänen kostonsa välikappale?” arkkipastori kysyi munkkien ja 

pappien hymistessä taustalla.  

Arkkipastori tuhahti tyytymättömänä. ”Otatko sinä vastaan kunnioitetun Kaikkivoivan 

merkin otsaasi osoittaaksesi hänelle uskollisuuttasi?” pappi tiukkasi. …  

Arkkipastori tärisi vihasta ja nousi kipakasti seisomaan. Hän levitti taas kätensä kohti 

patsasta ja sanoi tyynellä, kylmällä äänellä: ”Tämä syntinen nainen on kieltäytynyt 

katumasta! Päättäköön Lohikäärme hänen kohtalostaan!” (V: 137–138.) 

 

Teoksessa leikitellään ajatuksella, että Lohikäärmeen kivipatsas olisi elossa. Kun 

Lohikäärmeelle uhrataan kerettiläinen nainen, naista ei murhata, vaan hän lyyhistyy yhtäkkiä 

kuolleena maahan Lohikäärmeen patsaan eteen. Teoksessa ei sanota suoraan, että Lohikäärme 

olisi murhannut naisen:  

Kivipatsas liikahti. Tai sitten se oli vain varjojen leikkiä.  

Äkkiä nainen kirkaisi kauhuissaan, hänen selkänsä jähmettyi kaarelle, ja hän lysähti 

kuolleena lattiaan. 

Arkkipastori kääntyi katsomaan kappelissa olijoita. ”Lohikäärme on puhunut!” hän huusi. 

(V: 138.) 

 

Jos teoksesta on tulkittavissa, että Lohikäärme tappaa naisen, eroaako sen toiminta tästä 

kristillisestä Pahuuden käsityksestä? Kykeneekö Saatana ottamaan ihmiseltä henkeä? 

Teoksessa ei sanota, että nainen on kristitty, hänet mainitaan vain kerettiläiseksi eli ihmiseksi, 

joka ei suostu tunnustamaan Lohikäärmettä ainoaksi oikeaksi Jumalaksi. Jos nainen on kristitty, 

on Lohikäärmeen suorittama murha ristiriidassa teoksen muun teologian kanssa. Teoksessa 

nimittäin mainitaan, että, jos ihminen on Jumalan oma, ei Saatana voi saada häntä. Vai 

koskeeko tämä ajatus vain naisen sielua, ei hänen henkeään? 

Kun Lohikäärmeen palvelijat pääsevät toteuttamaan suunnitelmiaan maailman valloituksista, 

maailma joutuu kurjuuden valtaan. Sota runtelee tunnettua maailmaa, ja kaikkialla on köyhyyttä 

ja puutetta. Maailmassa tapahtuu myös tuhoja, jotka eivät selity tavallisella sodalla. Esimerkiksi 

viljasato on enimmäkseen mennyt pilalle (V: 97). Kun Miilai kulkee seurueensa kanssa läpi 

maan, hän huomaa, kuinka äkkiä Valtakunta on tuhoutunut: ”Miilai vilkuili taakse jäävää kylää 

niin kauan kuin saattoi sen nähdä. Hän oli pelästynyt, kauhistunut siitä, miten nopeasti ja 
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helposti valtakunta oli lyöty.” (V: 98.) Seurue näkee matkallaan, millaista tuhoa ja hävitystä 

sota ja kunlandialaisten nousu valtaan on saanut aikaan:  

– – he näkivät kaikkialla hävitystä ja tuhoa. Sota oli pyyhkäissyt maan tasalle 

kokonaisia kaupunkeja. Kadut olivat täynnä ruumiita, kun kukaan ei jaksanut 

haudata kaikkia kuolleita, ja ne, jotka olivat yhä hengissä, olivat kodittomia ja 

nälissään. Taudit levisivät kuin kulovalkea. (V: 112.) 

Käärmeen symbolinen sisältö on ristiriitainen. Sitä on kulttuurista riippuen pidetty joko 

positiivisena tai negatiivisena symbolina. Kristinuskossa käärmeen negatiivinen symbolinen 

edustus lähtee jo paratiisikertomuksesta. Käärme esiintyy siinä pahuuden ja Jumalan 

vastustamisen ruumiillistumana. Toisaalta Raamatussa tunnetaan myös positiivista käärmeen 

symboliikkaa, kun Mooses käytti vaskikäärmettä. Myöhemmin siitä tuli ristiinnaulitun 

Kristuksen esikuva. Käärmeet voivat toimia jumalallisen voiman symboleina. Käärme voi olla 

jumalallisen voiman lihaksi tullut muoto.  (Biedermann 1993: 176–179.) 

Paholainen esiintyy käärmeenä Vanhasta testamentista löytyvässä 

syntiinlankeemuskertomuksessa. Myöhemmin Raamatussa käärme on muuttanut muotoaan 

lohikäärmeeksi. Lohikäärme on käärmettä uhkaavampi, sillä sille on voitu lisätä useita päitä ja 

kitoja. Vanhassa testamentissa lohikäärme mainitaan kahdesti, mutta se ei toimi vielä 

Paholaisen merkityksessä (Ps. 91:13, Jer. 51:34). Ilmestyskirjassa lohikäärme sen sijaan 

tarkoittaa Paholaista, ja se mainitaan kirjassa jopa kaksitoista kertaa. Ilmestyskirjassa 

lohikäärmeellä on seitsemän päätä, jotka voidaan nähdä seitsemän kuolemansynnin 

symboleina. (Lempiäinen 2006: 367.)  

Lohikäärme on ollut vuosisatojen ajan Euroopassa Paholaisen symbolina. Keskiajalla 

Paholaista symbolisoi basiliski, mielikuvituspeto. Basiliski muuttui lohikäärmeeksi, kun 

Euroopassa tultiin tietoiseksi Kiinan lohikäärmesymbolista. (Väisänen 2011: 91.) Lohikäärme 

on Ilmestyskirjassa väriltään tulipunainen, mikä kuvaa tuhoa ja hävitystä sekä synnin 

houkutuksia. (Lempiäinen 2006: 371.) Kristillisessä symboliikassa lohikäärme on paholaisen 

eli Luciferin ruumiillistuma. Ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka arkkienkeli Mikael voittaa sen 

ja syöksee helvetissä sijaitsevaan tulijärveen (Ilm. 12). Tästä kohtauksesta johtuen lohikäärme 

ja tuli yhdistetään usein toisiinsa. Usein lohikäärmeet kuvataan suustaan tulta syöksevinä 

petoina. (Biedermann 1993: 199.) Valtakunnan kuvaus pahuudesta Lohikäärmeen muodossa on 

kristillisen symboliikan mukaista.  

Keskiaikaisessa juutalaisessa legendassa esiintyy käärme, joka houkutteli Eevan 

tottelemattomuuteen Paratiisissa. Legenda nimittää käärmettä Samaeliksi, mikä tarkoittaa 
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Luciferia, helvetin hallitsijaa. Legendassa kuvaillaan Samaelin mietteitä, joiden mukaan se 

mieluummin puhuu naiselle kuin miehelle. Nainen on helpommin taivuteltavissa 

tottelemattomuuteen, koska hän on mieleltään miestä heikompi. (Biedermann 1993: 180.) 

Valtakunta-teoksessa louhikismin merkki on viisisakarainen tähti. Tähtimerkin ottaminen 

määrätään laissa pakolliseksi jokaiselle aikuiselle. Prinssi-Sigrif ottaa tähtimerkin otsaansa, kun 

hän antaa sielunsa Lohikäärmeelle (V: 42–43). Miilain kuvauksesta käy ilmi, että tähti on 

Sigrifin otsassa: ”Vahamainen iho kiristyi vahvojen poskiluiden yli, ja keskellä otsaa oli 

rosoinen tähden muotoinen arpi” (V: 223). Valtakunta-teoksessa ei mainita, seisooko tähti 

yhdellä sakaralla, mutta tästä huolimatta se on selvästi pahan symboli. Valtakunnassa tähti 

rinnastuu myös Ilmestyskirjan Pedon merkkiin. 

Antikristusta ja Paholaista symbolisoi myös kristillisessä symboliikassa tähti. Tähdellä on viisi 

sakaraa, ja se seisoo yhdellä sakarallaan. Kaksi sen sakaroista osoittaa ylöspäin. Merkki on 

peräisin jo keskiajalta, mutta nykyisin se on käytössä saatananpalvojilla, jotka sijoittavat tähden 

ympyrän sisään. Ympyrän sisällä oleva tähti kuvaa Paholaisen suurta valtaa, mikä yltää joka 

puolelle. (Lempiäinen 2006: 372–373.) Hans Biedermannin symboleita käsittelevästä kirjasta 

käy ilmi, että viisisakarainen yhdellä vedolla piirrettävä pentagrammi viittaa kristillisessä 

ikonografiassa ristiinnaulitun Jeesuksen viiteen haavaan. Tämä on rinnastettu myös ympyrään, 

mikä merkitsee sitä, että Jeesus on kaiken alku ja loppu. (Biedermann 1993: 273.) 

Areski kirjoittaa Pahuuden isolla alkukirjaimella, koska Valtakunnan pahuus on persoona: 

”Minä tuon teille varoituksen pahemmasta, varoituksen itse Pahuudesta, joka käyttää Sigrif-

prinssiä välikappaleena” (V: 11). Valtakunnassa on käytetty pahuutta kuvatessa samankaltaista 

symboliikkaa kuin kristinuskossa. Pahuuden kuvauksessa on myös paljon viitteitä 

Ilmestyskirjaan ja lopunaikoihin, joten voidaan tulkita, että Valtakunnan Lohikäärme on 

rinnastettavissa kristinuskon Saatanaan. Merkki, jonka kaikki joutuvat Valtakunnassa 

ottamaan, muistuttaa Ilmestyskirjassa olevaa pedon merkkiä. Valtakunnassa merkki otetaan 

Ilmestyskirjan tavoin joko käteen tai otsaan. Luonteeltaan Lohikäärme on pelättävä kostaja. 

Luonteenpiirteet sopivat myös Saatanaan. Pahuutta ei kuitenkaan Valtakunnassa kukisteta 

samalla tavalla kuin se Ilmestyskirjassa tehdään. Lohikäärme kyllä kivettyy tarinan lopussa 

takaisin patsaaksi. Olisi kuitenkin epäloogista olettaa, että kivettyminen olisi tuhonnut 

Lohikäärmeen, sillä Lohikäärme esiintyy lähes koko ajan muutenkin teoksessa patsaana.  

Verrattaessa Valtakunnan hyvyyttä ja pahuutta voidaan todeta, että hyvyys muistuttaa 

enemmän kristinuskon hyvyyttä. Jumalaa kuvatessa on Valtakunnassa käytetty paljon 
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vähemmän omaa mielikuvitusta, ja tukeuduttu enemmän kristillisten konventioiden luomaan 

kuvaan Jumalasta. Tämä on toisaalta linjassa sen kanssa, että Erkkilä on myöntänyt halunneensa 

kirjoittaa teoksen, missä Jumalaa kuvataan suoraan Jumalana (Erkkilä 2015:haastattelu).  

Lohikäärme, ja yleensä pahuuden kuvaus, on teoksessa puolestaan fantastisemmin kuvattu. 

Pahuutta kuvataan enemmän fantasian konventioiden keinoin. Tästä herää kysymys, kuinka 

paljon Valtakunta on kristillinen teos ja kuinka paljon se on fantastinen teos. Salakähmäiset, 

noidat, vankityrmän jätti ja tarinan tapahtumaympäristö kuuluvat selkeästi 

fantasiakirjallisuudelle tyypillisiin elementteihin (James 2012:70). 

 

3.4 Valtakunta-teoksen demonit ja enkelit 
 

Valtakunnassa ja Kunlandiassa on noitia. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä tai usko niiden 

olemassaoloon. Osalla kirjan henkilöhahmoista on selvä kuva siitä, kuinka vaarallisia noidat 

voivat olla. Osa puolestaan suhtautuu niihin kuin taruolentoihin. Metsässä, jonka läpi 

matkalaiset taivaltavat, asuu noita. Sediment kertoo, että noidat voivat aiheuttaa nälänhätää ja 

kurjuutta Kunlandiassa. Sen tähden heitä poltetaan roviolla. (V: 91.) Noitaroviot muistuttavat 

keskiajan noitavainoja. Padra kuitenkin vakuuttaa prinssi-Maamerille, ettei noitia ole olemassa 

(V: 91). 

Kristinuskossa demonien luonteeseen kuuluu ihmisten sysääminen tuhoon. Kirkkoisä 

Tertullianus (n. 160–220) on kuvannut demoneita yksityiskohtaisesti. Hän toteaa, että demonit 

saavat aikaan ihmisissä muun muassa onnettomuuksia ja sairauksia. Demonit ovat silmin 

havaitsemattomissa, mutta niiden läsnä ollessa kasvit usein kuihtuvat. Demonien hengitys voi 

aiheuttaa ihmisessä esimerkiksi mielisairautta ja hulluutta. (Valk 1997: 46–47). Paholainen 

hyökkää niin kristittyjä kuin ei-kristittyjäkin vastaan. Toimivimpia aseita demoneita vastaan on 

pidetty rukousta, kristillistä uskoa, Kristuksen nimeä ja ristinmerkkiä. (Valk 1997: 55.) 

Kunlandian noita käyttää voimiaan Kunlandian ja Lohikäärmeen vallan vahvistamiseen.  

Kunlandian noitaa kuvaillaan rispaantuneesti pukeutuneeksi pieneksi eukoksi, jonka hiuksista 

roikkuu sammalta ja linnunjalkoja (V: 168). Noita loitsii valtakuntalaisille ankaran 

kuumetaudin, mikä aiheuttaa heidän häviämisensä taistelussa kunlandialaisia vastaan 

Porstuassa (V: 140). Noita on ilmeisesti saanut ongittua tietoonsa asioita Miilain mielestä 

vastoin tämän tahtoa. Lisäksi vaikuttaa siltä, että noita on se, joka herättää loitsullaan 

lohikäärmepatsaan eloon. Juuri ennen kuin patsas herää eloon, Sigrif huutaa noidalle, että tämä 
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alkaisi loitsia: ”– – kun kaukaa kappelista kantautui Sigrifin huuto: ’Sinä hyödytön eukko! Ala 

loitsia!’” (V: 267.) Onko mahdollista, että patsas ei olisi kyennyt heräämään eloon ilman noidan 

apua? Onko se silloin alisteinen noidan voimille? 

Vanhassa testamentissa tavataan niin paholainen kuin demoneitakin. Molemmilla oli sarvet 

päässään. Niiden kykyihin kuului pahuuden, kuten onnettomuuksien ja sairauksien, 

aiheuttaminen toisille. Demonit ovat yhteydessä paholaiseen. (Olli 2004: 117.) 

Zohvia ei tiedä noidista entuudestaan, mutta Areski vakuuttaa, että niiden voimat perustuvat 

Lohikäärmeen enkeleihin eli pahoihin henkiin. Raamatullisin termein ajateltuna noidat 

edustavat Valtakunnassa demoneita. Ihmisillä ei ole aseita noitia vastaan ilman Jumalaa, joten 

he joutuvat noidan juonien ja taikuuksien uhreiksi. Noidat ovat ihmisiä vahvempia ja pystyvät 

hallitsemaan ihmisiä. Ainoastaan Jumala on tarpeeksi voimallinen vastustamaan noitia. Ainoa 

mahdollisuus auttaa ihmisiä on rukoilla heidän puolestaan: 

  ”Onpa hyvinkin”, vanhus sanoi synkästi. ”Eivätkä oikeat noidat ole mitään taikasauvan 

heiluttelijoita. Heidän voimansa perustuu pahoihin henkiin, Lohikäärmeen enkeleihin.” 

  Zohvia värisi pelosta ja vilkuili ympärilleen hämärtyvässä metsässä. ”Mitä se noita 

tekee?” 

  ’Hän käyttää taikojaan käännyttääkseen valtakuntalaiset louhikismiin.’ 

  Zohvia risti sormensa niskan taakse ja hengitti syvään. ”Siksi siis olit huolissasi 

valtakuntalaisten uskosta. He eivät tunne Jumalaa…” 

  ”Joten heillä ei ole aseita taistella noidan juonia vastaan”, Areski päätti lauseen hänen 

puolestaan. 

  ”Mitä me voimme tehdä?” nainen piipitti ja hieroi masentuneena kasvojaan. 

  Areski puristi hänen olkapäätään lempeästi. ”Rukoilla, Zohvia”. (V: 237–238.) 

 

Miilain ollessa vankina häntä kuulustelee Valinorin noita. Miilai ei muista kertoneensa mitään 

noidalle, mutta ilmeisesti noita on saanut tietoja Miilailta tämän muistamatta asiaa lainkaan:  

Miilai vaikeni järkyttyneenä. Miten se voisi olla mahdollista? Hän ei ollut 

kertonut kenellekään mitään, ei varmasti! Ennemmin hän olisi kuollut! Ellei… Se 

eukko, se noita! Prinsessa väänteli kahleiden hiertämiä ranteitaan ja yritti pidätellä 

itkua. Oliko hän kertonut? Ei hän olisi voinut! Mitä toisille nyt tapahtuisi? Mitä 

Maamerille tapahtuisi? Hän ei ollut edes osannut välittää pikkuveljestä. Entä jos 

hän ei saisi tilaisuutta korjata virhettään? (V: 190.)  

Koska Miilai ei usko Jumalaan, hän on noidan riepoteltavissa. Näyttää siltä, että ihminen on 

Valtakunnassa pahojen henkien riepoteltavissa, jos hän ei tunne Jumalaa.  
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Valtakunnassa tavataan myös hyvä henki, enkeli. Enkeli suojelee Maameria varmalta 

kuolemalta. Salakähmäinen heittää veitsen kohti Maameria, eikä poika ehdi itse reagoida 

aseeseen mitenkään. Enkeli kuvataan kirkkaana valona: ”Maamer näki veitsen lentävän ilman 

halki kuin hidastettuna. Sekunnin murto-osassa hänen päässään risteili tuhansia ajatuksen 

riekaleita. Sitten oli vain valo.” (V: 243.) Enkeliä ei kuvailla tarinassa enempää. Enkelin 

kohtaaminen saa Maamerin tuntemaan itsensä innostuneeksi, eikä hän innostukseltaan kykene 

kuvailemaan enkeliä sen tarkemmin (V: 245). 

Esko Miettinen on koonnut kolme erilaista tapaa, joilla enkelit voidaan ymmärtää. 

Ensimmäisen mukaan enkelit nähdään osana ihmistä. Ne ovat ihmisen parhain osa, jotka 

pyrkivät vaikuttamaan ihmisen toimintaan. Tällaiseen käsitykseen enkeleistä ei liity mitään 

uskonnollista, ja se liittyykin 1900-luvun new age -filosofiaan. Toisen käsityksen mukaan 

enkelit kuuluvat Jumalan ulottuvuuteen. Ne nähdään vertauskuvana. Tämä käsitys on vallalla 

protestanttisissa seurakunnissa.  Enkeleillä ei ole fyysistä olemusta. Kolmannen käsityksen 

mukaan enkeli on erillinen olento, vaikka sillä ei olekaan fyysistä olemusta. Enkeli kuuluu 

Jumalan todellisuuteen, mikä ei ole normaalein aistein havaittavissa. Enkelit voivat olla hyviä 

tai pahoja. (Miettinen 2008: 122–123.) Erkkilän teoksen kuvaamat enkelit ovat samankaltaisia 

Miettisen kolmannen teorian kanssa. 

Valtakunta-teoksessa Kunlandian noita tavoittelee Miilain sielua Sigrifiltä Miilain uhraamisen 

yhteydessä: ”’Olen käytettävissäsi, poika, kunhan et unohda palkkiotani.’ Sigrif hymyili: 

’Prinsessan sielu on sinun’” (V: 249–250). Teoksessa ei selvennetä, mitä noita Miilain sielusta 

hyötyisi, mutta selvästi Valtakunnassa sielu voi joutua kristinuskon vastaisesti myös noitien 

haltuun.  

Viidennessä luvussa esitellään ensimmäisen kerran salakähmäiset: ”Salakähmäiset ovat 

erikoisjoukkoja, joita Lohikäärmeen papisto pitää. Kukaan ei ole koskaan nähnyt heitä, tai 

ainakaan jäänyt kertomaan siitä.” (V: 65.) Sedimentiä murhaamaan lähetetty salakähmäinen saa 

voimaa ja uskallusta kädessään olevasta poltinmerkistä: ”Hiukan epäröiden hahmo vilkaisi 

veistä, jota piteli kädessään. Veitsestä hänen katseensa siirtyi käteen painettuun polttomerkkiin, 

jota kuumotti yhä. Uutta päättäväisyyttä saaneena hahmo kohotti veistä kädessään ja syöksähti 

vuodetta kohti.” (V: 64.) 

Mahdollisuus siitä, että salakähmäisillä on yliluonnollisia voimia, jätetään tarinassa avoimeksi. 

Kun Miilai on kaapattuna Morirassa, hänen silmiensä kautta päästään tarkkailemaan 

salakähmäisten ulkomuotoa:  
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Aika-ajoin vastaan käveli hiljaisia ja vakavia miehiä ja naisia, arkisesti 

pukeutuneina ja rentoja, kuten hänen vartijansa. Hän tiesi, millainen kohtalo häntä 

odotti. Kukaan ei ollut vielä koskaan nähnyt salakähmäisiä ja jäänyt kertomaan 

siitä. Nyt hän oli todistanut heidän olemassaolonsa, mutta vain itselleen. (V: 221.) 

 

Valtakunnassa on siis niin enkeleitä kuin demoneitakin. Niiden olemuksessa on 

samankaltaisuutta kristinuskon kanssa. Enkelit voivat olla Valtakunnassa joko hyvän tai pahan 

puolella. Kristilliset henkiolennot ja fantastiset olennot ovat kirjassa sulassa sovussa. 

Henkiolennoille on kuitenkin teoksessa tyypillistä se, että ne ovat joko täysin hyvän tai täysin 

pahan puolella. 
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4 Valtakunnan kristinusko henkilöhahmojen kautta tarkasteltuna 
 

Yleensä kristillisen fantasiakirjallisuuden päähenkilöt ovat lapsia. He saavat suoritettavikseen 

tehtäviä ja usein heillä on yliluonnollisia apureita. Seikkailun aikana lapset kokevat 

koettelemuksia ja kohtaavat pahuutta, mutta lopussa he palaavat kotiin vanhempiensa 

huolenpitoon. On tyypillistä, että ”hyvät” henkilöhahmot näyttävät hyvyytensä verraten 

myöhään. Kristillisessä fantasiassa Jumala voittaa hyvän ja pahan välisen taistelun. Sankari 

valitsee hyvän puolen pitkän sisäisen kamppailun jälkeen. (Sammons 2010: 144–

145.)Sammons kiteyttää sankarin sisäisen taistelun merkityksen:”Because this moral struggle 

is the primary focus of the story, the character’s journey is often symbolic of a spiritual ques.” 

(Sammons 2010: 144). 

Kristinusko henkilöhahmojen toiminnan kautta tarkasteltuna on mielekästä, koska toiminta 

määrittelee henkilöhahmoa (Steinby 2013: 76–77). Erkkilä on luonut teoksessaan 

henkilöasetelman, missä melkein jokaisen tärkeän henkilöhahmon tajuntaa kuvataan ulkoapäin. 

Ainoa poikkeus on arkkipastori, jonka ajatuksia avataan vain kerran. Erkkilän teoksen 

henkilöhahmot voidaan jakaa E.M. Forsterin luoman luokituksen mukaan ”litteisiin” ja 

”pyöreisiin” henkilöhahmoihin. ”Litteät” henkilöhahmot ovat sellaisia, joita kuvataan hyvin 

rajatulla tavalla. Heidät määritellään vain muutamalla ominaisuudella. Näin heistä muodostuu 

hyvin yksinkertainen kuva, karikatyyrimäinen luomus. ”Pyöreät” henkilöhahmot puolestaan 

ovat moniulotteisuudessaan monimutkaisia. He muistuttavan moniulotteisuudessaan ihmisiä, 

koska heitä ei voida määritellä vain kourallisella piirteitä. (Steinby 2013: 72–73.)  

Valtakunnan henkilöhahmoista Miilai, Sediment, Zohvia, Maamer ja Sigrif ovat selkeästi 

”pyöreitä” henkilöhahmoja. Litteisiin ”henkilöhahmoihin” kuuluvat Padra, Roopert ja lapset, 

arkkipastori sekä muut vähemmän tärkeät sivuhenkilöt. Padra määrittyy huolehtivaksi äiti-

hahmoksi. Roopert on suojeleva isä-hahmoinen mies, joka panee henkensä alttiiksi rakkaidensa 

puolesta. Maamer on Roopertia ja Padraa moniulotteisempi, mutta häntä kuvataan vähemmän 

kuin Sedimentiä, Miilaita ja Sigrifiä.  

Areski on moniulotteinen lähettämissään kirjeissä, joissa hänen tajuntaansa ja ajatuksiaan 

pääsee lukemaan. Hänen sisäistä maailmaansa ei kuitenkaan kuvata. Areskin voisikin laskea 

siinä mielessä ”litteäksi” henkilöhahmoksi, että kristinusko, sen levittäminen ja siitä 

saarnaaminen tuntuu olevan hänen ainoa määrittävä piirteensä. Areski on epäinhimillisen 

yksiulotteinen kiinnostuksen kohteissaan, vaikka hänen ja Zohvian välillä leijuukin 



81 
 

mahdollisuus romanssista. Toisaalta Areski on kiinnostunut Zohviasta, mikä luo Areskiin 

moniulotteisuutta. Areski roikkuu ”litteän” ja ”pyöreän” henkilöhahmon rajamailla. Voi olla, 

että kristillisen teoksen sanoman esiintuominen Areskin välityksellä on pakottanut Areskin 

persoonan rajallisesti kuvatuksi. Sama kohtalo on Hogarilla, joka toimii unensa ja elämänsä 

kautta lukijalle tulkkina siitä, millainen on Jumala ja elämä kuoleman jälkeen. 

Miilai, Sediment, Zohvia ja Sigrif ovat hedelmällisimpiä henkilöitä tutkittaessa sitä, millaisia 

kristittyjä Valtakunta-teoksesta löytyy. Heidän tehtävänsä ei ole julistaa kristinuskoa, joten he 

toimivat kristittyinä esimerkkeinä toimintansa kautta. Miilai on se henkilö, joka tulee tarinan 

aikana uskoon. Sediment ja Zohvia ovat läpi tarinan kristittyjä, joiden tulisi toimia uskonsa 

mukaan. Sigrif puolestaan on se henkilö, jonka kautta päästään tarkastelemaan sitä, millainen 

on ihminen kääntää kristinuskolle selkänsä kääntävä ihminen.  

Valtakunnan päähenkilöt ovat teini-ikäisiä tai nuoria aikuisia. Miilai on 16-vuotias ja Sediment 

häntä kaksi vuotta vanhempi. Zohvian on parikymppinen. Kun Miilai näkee Zohvian 

ensimmäisen kerran, hän luulee tätä korkeintaan 15-vuotiaaksi pojaksi (V: 119). Areski esiintyy 

useissa rooleissa, mutta todellisuudessa hän on nuori aikuinen. Hänen tarkkaa ikäänsä ei 

mainita. Roopert, Padra ja Miilain veli Maamer sekä muut retkikuntaan kuuluvat lapset ovat 

teoksen sivuhenkilöitä, joita ei tässä luvussa erikseen tarkastella. Pahan puolella olevat 

henkilöhahmot ovat kaikki aikuisia. Sigrif on Sedimentin isoveli. Kunlandian noita on iäkäs, 

kuten ovat myös arkkipastori ja muut papit. 

Maria Ihonen on todennut artikkelissaan ”Lasten ja nuorten fantasian kerronnalliset keinot”, 

ettei fantasiakertomuksen päähenkilöiden ikä välttämättä määrää sitä, onko teos tarkoitettu 

lapsille vai aikuisille. Esimerkiksi Ihonen nostaa Tolkienin Hobitin (The Hobbit, 1937), jossa 

päähenkilö on aikuinen. Ihonen toteaa, että yli 10-vuotiaiden lasten seikkailut lastenfantasiassa 

nostavat esille aikuiseksi kasvamisen teemoja. Aikuiseksi kasvamisen haasteita käsitellään 

fantasiassa yleensä tarinan etsintäretken muodossa (quest). Loppujen lopuksi Ihonen toteaa, että 

lasten ja nuorten fantasiakirjallisuuden voi määritellä sillä, kiinnostaako se lapsia tai nuoria. Ilo 

ja toivo ovat kuitenkin sellaisia piirteitä, mitkä ovat hyvin yleisiä lasten fantasiakirjallisuudessa. 

(Ihonen 2004: 76–77.) 

Teoilla on kristinuskossa merkitystä. Lewisin mukaan teot – niin hyvät kuin pahatkin- kasvavat 

korkoa. Pahat teot lisäävät riskiä tehdä pahuutta uudelleen ja toisinpäin. Ne ikään kuin 

ennustelevat sitä, miten ihminen tulee tulevaisuudessa toimimaan. (Lewis 2012: 186.) 
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4.1 Areski on Valtakunnan Paavali-hahmo 
 

Areski on monella tavalla Valtakunta-teoksen monimuotoisin henkilöhahmo. Areskin 

merkitystä kuvaa seuraava tekstikatkelma, jossa häntä määritellään, kun hän ensimmäistä 

kertaa esiintyy Valtakunta-teoksessa: ”On olemassa ihmisiä, jotka tekevät kaikkensa 

sopeutuakseen maailman menoon, ollakseen huomaamattomia. Ja sitten on ihmisiä, joiden 

menoon maailma sopeutuu. Areski oli jälkimmäisenlainen ihminen” (V: 165). Hän on 

kristinuskon löytäjä ja yksi sen pääasiallisista levittäjistä. Areski toimii kristinuskon leviämisen 

katalysaattorina. Hän on se, joka on löytänyt vanhat kirjoitukset, ja kääntynyt ensimmäisenä 

nykyajan ihmisistä kristinuskoon. Areskin elämä muistuttaa hyvin paljon alkukristittyjen 

elämää. Kuten alkukristityt Antiikin aikana, myös Areski elää maailmassa, missä sanoma 

Jeesuksesta on uusi ja tuore. Oppi yhdestä, ainoasta, hyvää tahtovasta Jumalasta on vieras 

kulttuurissa, joka on pullollaan erilaisia jumalia, mistä valita mihin uskoa (V: 15). Tämän lisäksi 

Areskin elämä muistuttaa apostoli Paavalin elämää. 

Paavali kuuluu alkukristittyihin, joiden elämä kristinuskon seuraajina ei ollut helppoa. 

Kristinuskon Jumala oli tapettu häpeällisellä tavalla. Lisäksi kristinusko pohjautui 

halveksittuun juutalaisuuteen. Kristittyjä vainottiin, eikä heitä arvostettu. (Walsh 1988: 11.) 

Myös Paavalia vainottiin, jotta hänet olisi saatu kiinni ja murhattua (Walsh 1988: 97). 

Areskin monimuotoisuus tulee ilmi hänen useista eri hahmoistaan. Hän esiintyy kolmessa eri 

valeasussa. Valeasuillaan hän yrittää estää louhikismin edustajia saamasta itseään kiinni.  

Areskin valeasuista mikään ei ole täysin totuudenmukainen hänen persoonansa kanssa. 

Areskina ollessaan hän on vanha, viisas mies: ”… hän paljastui lyhyeksi, vanhaksi mieheksi, 

joka nojasi raskaasti kyhmyiseen kävelykeppiin. Mies oli pukeutunut karkeaan, 

säkkikankaiseen kaapuun, ja hänen muhkea, harmaa partansa peitti kasvot näkyvistä lukuun 

ottamatta hupun alla välkkyviä silmiä.” (V: 176.) Tässä roolissaan hän lähettää kirjeitä 

Valtakunnan ja Kunlandian päättäjille kertoen heille löytämästään ikivanhasta uskosta. Areskin 

rooli muistuttaa eniten hänen valitsemistaan hahmoista apostoli Paavalia. Areski on 

kunnioitettava uudelleen löydetyn kristinuskon perustaja ja levittäjä. Hän elää auttaakseen 

ihmisiä ja viedäkseen tietoa Jumalasta eteenpäin. 

Areski esiintyy myös nuorena mattokauppiaana, Ivanina. Ivan on viekas liikemies. Ivania 

kohtaan Zohvialla on romanttisia tunteita. Mattokauppias muistuttaa ammattinsa puolesta 

Paavali-teltantekijää. Kuten Paavalilla, myös Areskilla on ammatti, joka mahdollistaa kiertävän 

elämäntyylin. Paavali oli teltantekijä, joka kykeni tienaamaan elantonsa kaikkialla, minne hän 
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kulki kertomaan uskostaan. Molempien ammatit takaavat miehille omavaraisuuden. (Walsh 

1988: 100.) 

Kolmas hahmo, jona Areski esiintyy, on Samuel. Samuel on yksinkertainen kalastaja. Samuelia 

kuvaillaan yksikätiseksi, tukevaksi mieheksi: ”Hän on lyhyt ja tukeva, hänen hiuksensa ja 

partansa ovat mustat ja kiharat, ja hänellä on vain yksi käsi” (Erkkilä 20007: 183). Jeesuksen 

opetuslapsista osa oli kalastajia ja Samuel tuo mieleen yksinkertaisen uskon miehen, joka ei 

turhaan epäile uskomuksiaan. Jeesus kutsuu Matteuksen evankeliumin alussa opetuslapsikseen 

kaksi kalastajaa: ”Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota 

kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat 

kalastajia. Ja hän sanoi heille: ’Seuratkaa minua niin minä teen teistä ihmisten kalastajia’” 

(Matt. 4: 18–19).  

Jeesus rinnastaa kalastamisen ihmisten ”kalastamiseen”, millä Hän tarkoittaa ihmisille 

evankeliumin julistamista. Areskin kalastajavaleasun voi näin ollen nähdä symbolisena kuvana 

hänen työstään. Sen sijaan, että Areski tahtoisi kalastaa kaloja, on hänen motiivinaan julistaa 

evankeliumia. 

Nämä kolme valehenkilöllisyyttä luovat moninaisen kokonaisuuden. Hänellä on kolme erilaista 

puolta, kuten kolmiyhteisellä Valtakunnan ja kristinuskon Jumalalla. Areskin eri 

henkilöllisyyksissä yhdistyvät viisas mies, nuori, juonikas liikemies ja yksinkertainen 

kansanmies. Todellisuudessa Areski on miehen oikea nimi, mutta ulkomuodoista todellisin on 

Ivanin. Vaikka Areski esiintyy teoksessa useissa eri rooleissa, missään vaiheessa hänen 

ajattelustaan ei kerrota suoraan. Areskin kirjoittamat kirjeet ovat selkein tapa päästä 

tarkastelemaan Areskin sisäistä maailmaa.  

Zohvia on saanut Hogarilta ohjeita, miten hänen tulisi toimia, jotta saisi yhteyden Areskiin. 

Kun Areski tapaa Sedimentin ja Zohvian ensi kertaa, hän tekee itsensä heille tunnetuksi 

siteeraamalle Raamattua. Areski lainaa Pietarin sanoja: ”’Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta 

mitä minulla on, sitä minä sinulle annan’, hän vastasi hiljaa” (V: 177). Tässä on viite Apostolien 

tekoihin (Apt. 3:6): ”Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla 

on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." 

Areskin lausuma siteeraus on selvästi ennalta sovittu lausahdus, mistä kristityt tunnistaisivat 

toisensa.  

Myös Areskin seuraavat sanat ovat viitteitä Raamattuun: ”’Pysykää rauhallisina, minä tässä 

olen. Älkää pelätkö’, ukko sanoi niin kuin oli sovittu ja alkoi hitaasti piirtää kadun hiekkaan.’” 
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(V: 177). Lausahdus muistuttaa selkeästi Jeesuksen sanoja, kun hän käveli kohti opetuslapsiaan, 

jotka eivät tunnista häntä: ” Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella 

mielellä, minä se olen; älkää peljätkö” (Matt. 14:27). Tästä katkelmasta voi selkeästi päätellä, 

että Valtakunnan kristittyjen pyhät kirjoitukset ovat samat tai samankaltaiset kuin Raamattu. 

Lausahduksen jälkeen Areski tekee vielä kolmannen riitin, jolla hän tekee itsensä tunnetuksi 

Zohvialle ja Sedimentille. Hän piirtää hiekkaan kala-symbolin: ”Kun hänen varjonsa väistyi 

kuvion tieltä, matkalaiset näkivät kahdesta viivasta muodostuvan kalan. Zohvia tuijotti kuviota 

pää kallellaan. Hänen silmänsä levisivät. Hän oli nähnyt Hogarin käyttävän samaa merkkiä 

kirjeissään.” (V: 177.)  

Varhaiskristillisenä aikana symbolikieli oli aluillaan. Kristinusko syntyi keskelle antiikin 

kulttuuria, joka oli täynnä kuvia. Varhaiskristillisenä aikana kristillinen symboliikka sai 

suuresti vaikutteita antiikin symbolikuvastosta. Kuvat olivat varhaiskristillisenä aikana tärkeitä, 

koska lukutaito ei ollut yleistä. Tänä aikana syntyneet symbolit ovat hyvin vähäeleisiä ja 

tarkoitukseltaan rajattuja. (Väisänen 2011: 35–39.) Kala on ensimmäinen vahva kristillinen 

symboli. Kun alkuseurakunnan kristittyjä vainottiin, toimi kala-symboli toisten kristittyjen 

tunnistamisen keinona. Kala piirrettiin usein esimerkiksi hiekkaan, jotta se olisi nopeasti 

pyyhkäistävissä pois. Kala päätyi kristittyjen symboliksi sen kieliasun puolesta. 

Kreikankielinen sana kalalle muodostuu, kun otetaan kreikankielisten sanojen Jeesus Kristus 

Jumalan Poika Pelastaja ensimmäiset kirjaimet ja laitetaan ne yhteen. 300-luvulta, kun latinasta 

tuli kreikan sijaan pääkieli, kalasymboliikka ei enää auennut yhtä helposti. Siitä tulikin 

harvinaisempi symboli merkitsemään kristittyjä. Risti alkoi saada saman symbolisen aseman 

kuin mitä kalalla oli ollut. (Väisänen 2011: 40–41.) 

Siitä huolimatta, että Areski on Valtakunnan kristinuskon löytäjä, myös hän epäilee Jumalan 

olemassaoloa. Tämä käy ilmi Samuelin, joka on naamioitunut Areski, ja Maamerin 

keskustelusta. Maamer kysyy Samuelilta, mistä Samuel voi olla varma, että Vanhat kirjoitukset 

ovat oikeassa (V: 195). Kysymys ei ole Samuelille yksinkertainen, sillä hän vaivaantuu 

kysymyksestä. Muita perusteluja kuin sydämen varmuus, ei Samuel kykene Maamerille 

antamaan: ”Minä en ole mikään hengenmies, prinssi. Minä vain kalastan, en minä ymmärrä 

tuollaisia. Kai sen ihminen sydämessään tuntee, mikä on oikein ja mikä väärin”, kalastaja sanoi 

hiukan vaivaantuneena.” (V: 195.) Samuel päättää perustelunsa vastaukseen, että vaikka 

ihminen itse epäilee usein Jumalaa, siihen ei tule keskittyä: ”… kyse ei ole siitä, mitä me 

ajattelemme, vaan siitä, mitä Jumala ajattelee” (V: 196).  



85 
 

Jumalan ajattelu laitetaan näin ollen Valtakunnan kristinuskossa kaiken yläpuolelle. Areskin 

epäilemisestä ja epävarmuuden tunteista voi päätellä, että ihmisen ei tulisi uskossaan keskittyä 

omiin tunteisiinsa tai ajatuksiinsa vaan tukeutua Jumalan ajattelutapaan. Tarkemmin hän ei 

määritä, miten Jumalan ajatteluun pääsee tutustumaan. 

Uuden testamentin apostoli-Paavalin ja Areskin elämänkerrat muistuttavat toisiaan. Areski oli 

ennen Jeshuan löytämistä munkki, joka palvoi Suurta Lohikäärmettä. Munkkina toimiessaan 

hän löysi jo melkein unohtuneen tekstin, jossa kerrottiin elävästä Jumalasta (V: 194). Juuri 

luostarissa Areski löysi Jumalan vanhojen, pyhien kirjoitusten kautta. Jumalaan on ilmeisesti 

uskottu jo tuhansia vuosia sitten, koska kirjoitukset on kirjoitettu tuolloin elossa olleella 

kielellä.  Kirjoitusten lukemisen jälkeen Areski havaitsi, että Lohikäärme, jota hän oli koko 

elämänsä palvonut, oli sisimmältään ainoastaan valhetta ja petturuutta. Areski kääntyi pois 

louhikismista ja aloitti Jumalasta kertomisen: 

Oltuaan täysivaltainen munkki kaksi vuotta, hän oli kerran kirjastossa, kun hänen 

silmiinsä osui kirja, jota hän ei ollut ennen nähnyt. Kirja oli kirjoitettu 

muinaiskielellä, jota näillä alueilla puhuttiin joskus muutama tuhat vuotta sitten. 

Areski oli juuri alkanut opetella tuota kieltä, kiinnostui kirjasta ja luki sen. Silloin 

hänen silmänsä avautuivat huomaamaan, että Lohikäärme oli pelkkää petturuutta 

ja valhetta. Hän karkasi luostarista ja lähti etsimään lisää tietoa. (V: 194.) 

 

Paavali oli kreikankielinen, Tarsosta kotoisin oleva juutalainen. Hän oli hellenisti. Paavalin 

ollessa nuori hänet oli lähetetty Jerusalemiin opiskelemaan Gamalielin luokse, joka oli kuuluisa 

kirjanoppinut. Paavali opiskeli Vanhan Testamentin kirjoituksia hepreaksi. Koulutuksensa 

ansiosta Paavali liittyi fariseusten puolueeseen, ja hänestä tuli kiivas, aitoa juutalaisuutta 

korostava, oppinut mies. Hän halusi puhdistaa juutalaisuudesta kaikki harhaopit. Luukkaan 

evankeliumissa kerrotaan, kuinka hän kääntyi Jeesuksen seuraajien vainoajasta Hänen 

seuraajakseen. Kääntyminen tapahtui, kun ylösnoussut Jeesus ilmestyi Paavalille 

henkilökohtaisesti Damaskon tiellä. Jeesuksen kuolemasta oli tuolloin kaksi vuotta aikaa. 

Ilmestyessään Paavalille. Hän kutsui tämän julistamaan evankeliumia pakanakansoille. 

(Nikolainen 1963:151.) 

Paavalin kääntyminen kristityksi muutti täysin hänen ajatusmaailmansa. Hän ei kuitenkaan 

löytänyt uutta tietoa ymmärtäessään, että Jeesus on juutalaisten odottama Messias. Juutalaisena 

miehenä ja kristittyjen vainoajana Paavalilla oli tiedon palikat jo hallussa, mutta Jeesuksen 

kohtaaminen järjesti ne vain uudelleen. Paavali tiesi jo ennen Jeesuksen kohtaamista 

kristinuskon peruskysymykset.  (Aejmelaeus 2000: 132–133.) Samoin ei ollut Areskilla, joka 
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löysi Lohikäärmeen munkkina toimiessaan täysin unohdettua tietoa. Areskin uskomukset 

kääntyivät Paavalin uskomusten tavoin päälaelleen, mutta tieto oli uutta. Paavalin uskoon 

tuleminen tapahtui uuden tiedon sulautuessa vanhaan tietoon uskosta. Areski puolestaan joutuu 

toteamaan vanhan uskonsa olleen täysin väärässä löytäessään Jumalan.  

Paavali tiesi jo heti käännyttyään kristityksi, millainen hänen kutsumuksensa oli. Siitä hetkestä, 

kun Jeesus ilmestyi Paavalille, tiesi hän tulevan opetuksensa kaksi pääajatusta. Ensimmäinen 

on oppi vanhurskauttamisesta, minkä mukaan ihminen pelastuu pelkän uskon kautta. Teot eivät 

pelasta ihmistä. Toinen on Jeesuksen tekemä työ ristillä. (Aejmelaeus 2000: 132.) Areskin 

kääntyminen näyttää olevan samankaltainen. Erkkilän teoksessa ei mainita, että Areskikaan 

olisi tarvinnut opetusta uskon perusasioita. Näyttää siltä, että Areski on Paavalin tavoin 

ymmärtänyt heti kutsumuksensa Jumalan sanan julistajana.  

Paavali eli Jeesuksen kanssa samoihin aikoihin, vaikkeivat miehet koskaan tavanneet toisiaan. 

Hän on mitä todennäköisimmin syntynyt hieman Jeesuksen jälkeen. Suurin osa tiedoista, joita 

Paavalista on, nousevat hänen omista kirjoituksistaan ja Luukkaan kirjoittamasta Apostolien 

teoista.  (Keefer 2008: 54.) 

Areskin toiminta aiheuttaa muissa ihmisissä ja eri uskonnon edustajissa voimakkaita tunteita. 

Areski on Kunlandian suurimpia vihollisia. Etenkin Lohikäärmeen arkkipastori tahtoo päästä 

Areskista kiihkeästi eroon. Kunlandiassa ja Valtakunnassa on useita eri jumalia ja lukuisia 

uskontoja. Tästä huolimatta Areskin edustama Jumala ja uskonto saavat Lohikäärmeen 

arkkipastorin vihan valtaan. Areski on hänen pääasiallinen vihollisensa. Myös Paavali koki 

julistustyötä tehdessään vastustusta muista kansoista (Aejmelaeus 2000: 133).  

Arkkipastori suhtautuu Areskiin samankaltaisesti kuin fariseukset suhtautuvat Jeesukseen, kun 

Jeesus on ennen ristiinnaulitsemistaan kuulusteltavana. Arkkipastori syyttää Areskia 

jumalanpilkasta samaan tapaan kuin Jeesusta syytettiin (Matt. 26: 65). Ilmeisesti Areskista on 

ollut harmia jo jonkin aikaa. Arkkipastori vaatii, että Areskille tehtäisiin jotain: ”’Herrani, tälle 

niskuroivalle munkille on vihdoin tehtävä jotain’, arkkipastori sanoi. ’Kauanko aiotte vielä 

odottaa? Annatteko hänen pilkata Jumalaa ja teitä miten mielii?’” (V: 27) Arkkipastorin 

repliikistä käy ilmi, että louhikismin kannattajat pitävät Lohikäärmettä ainoana oikeana 

Jumalana. Valtakunnassa taisteleekin käytännössä kaksi vahvaa uskontoa, joissa molemmissa 

on yksi vahva, ainoa Jumala. Tämä siitä huolimatta, että Valtakunnassa on myös useita muita 

jumalia. Nämä kuitenkin jäävät tarinassa vain maininnan tasolle.  
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Jo tarinan alussa papit haluavat pysäyttää Areskin ja saada hänet kiinni (V: 28). Arkkipastori 

syyttää Areskia kansankiihotuksesta. ”Tämä munkki Areski on kansankiihottaja ja 

kerettiläinen. Hänet on saatava pois… tieltä ennen kuin hän käännyttää koko kansan teitä 

vastaan!” (V: 28.) Arkkipastorin sanoissa on samankaltaisuutta kuin niissä syytöksissä, joita 

Jeesusta vastaan sanottiin, kun häntä syytettiin kansan kiihottamisesta. Luukkaan 

evankeliumissa Herodes luettelee Jeesukselle annettuja syytöksiä: ”… Te olette tuoneet minulle 

tämän miehen kansan yllyttäjänä…” (Luuk. 23:14). Ylipapit ovat olleet mukana syyttämässä 

Jeesusta (Luuk. 23: 1). Areskin persoonassa on havaittavissa tässä samankaltaisuutta Jeesuksen 

kanssa.  

Lisäksi arkkipastori muistuttaa fariseuksia ja oppineita, jotka olivat Jeesusta vastaan. 

Samankaltainen Uuden testamentin tapahtumien kanssa on myös Sigrifin vastaus 

arkkipastorille, sillä Sigrif ei näe mitään lakia tai rikettä, mitä vastaan Areski olisi rikkonut: 

”Hän ei ole aiheuttanut mitään varsinaista harmia minulle. Hän ei yllytä kansaa kapinaan eikä 

yritä poistaa säätyjä tai verotusta, kuten ne kaksoset, jotka tuomitsin hirteen. Mistä häntä pitäisi 

rankaista? Kirjeiden lähettäminen ei ole rikos.” (V: 28.) Sigrifin sanat muistuttavat Pilatuksen 

sanoja, kun hän sanoi ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista, ettei löydä mitään lakia, mitä 

vastaan Jeesus olisi rikkonut: ”ja katso minä olen teidän läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole 

havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte, eikä Herodeskaan, sillä hän 

lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. (Luuk. 

23: 14–15.)”  

Areskin kirjoittamista kirjeistä käy ilmi useita Valtakunnan kristinuskon pääkohtia. Valtakunta-

teoksessa on eri tapahtumien yhteydessä kirjoitettu seitsemän kirjettä. Pääasiassa kirjeet ovat 

Areskin kirjoittamia. Hän on lähettänyt Jeesuksesta ja tulevista ajoista julistavia kirjeitä usealle 

eri henkilölle. Seuraavaksi tarkastellaan Areskin viittä kirjoittamaa kirjettä niiltä osin kuin ne 

kertovat Valtakunnan kristinuskosta. Kirjeiden kirjoittaminen ajoittuu tarinan alkuosaan. 

Kirjeiden kautta päästään tarkastelemaan Areskin ajatusmaailmaa ja hänen käsitystään 

kristinuskosta.  

Areskin toiminta on hyvin täsmällistä. Hän lähettää kirjeitään maiden johtajille. Kirjeiden 

vastaanottajat ovat kuninkaita, prinssejä ja prinsessoja. Hän ei lähetä kirjeitään tavalliselle 

kansalle. Tarina ei kerro, julistiko hän evankeliumia rahvaalle. Näyttää siltä, että hän kertoi 

vanhasta uskosta ensimmäiseksi valtakuntien johtajille. Tämä on ymmärrettävää, jos ajatellaan, 

että valtakuntien johtajilla oli suurin mahdollisuus vaikuttaa kansaan. Valtakunta oli jo täynnä 
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uskoa lukuisiin eri Jumaliin. Tämä käy ilmi jo aivan tarinan alussa, kun kuningas-Viisaan 

neuvonantaja Roopert kertoo Valtakunnan ylipapin tahtovan yön kestävää rukousta sodan 

uhatessa Valtakuntaa:  

”Ylipappi pyysi teitä ottamaan osaa yön messuun, jossa rukoillaan menestystä 

pyhälle sodallemme”, Roopert sanoi, ja Miilai oli kuulevinaan ivaa neuvonantajan 

äänessä. Ei ihme, papisto oli todella hämäräperäistä porukkaa. Jumalia oli 

melkein yhtä monta kuin Valtakunnassa asukkaita! (V: 14.) 

 

Kun tapahtumat eskaloituvat, ja Sigrif aloittaa avoimen sodan Valtakuntaa vastaan, loppuu 

kirjeiden kirjoittaminen. On kuin Areski olisi varoittanut kaikkia päättäjiä, ja tämän jälkeen ei 

kirjeitä enää kirjoiteta. Ainoa kirje, mikä mainitaan teoksen loppupuolella, on kirje, jossa Areski 

ehdottaa vaihtokauppaa Miilain ja Sedimentin välillä. On huomioitavaa, ettei Areski lähetä 

yhtään kirjettä Lohikäärmeen arkkipastorille. Ehkä tämä johtuu siitä, että Areski tietää, ettei 

hänen sanoillaan ole vaikutusta arkkipastoriin. 

Areskin kirjeitä on tarkoituksenmukaisinta käsitellä sen henkilöhahmon kohdalla, kenelle kirje 

on lähetetty. Tämä siksi, että kirjeiden sisältö kertoo kristinuskon sanoman lisäksi paljon 

henkilöstä, jolla kirje on lähetetty. 

Kyle Keefer on toimittamassaan teoksessa New Testament as Literature paneutunut Paavalin 

elämään. Hän tarkastelee teoksessaan Paavalia kirjallisuudentutkimuksen valossa. Keefer 

tarkastelee Paavalia kuin ketä tahansa fiktiivisen kirjallisuuden henkilöhahmoa – tulkitsemalla 

hänen persoonaansa Paavalin itse kirjoittamista teksteistä ja hänestä kirjoitetuista teksteistä 

käsin. Keefer toteaa, että kirjallinen analyysi Paavalin kirjoituksista eroaa evankeliumien 

tulkitsemisesta. Paavalin kirjoitukset ovat kirjeitä, joten niistä ei ole löydettävissä samanlaista 

juonikaavaa ja draaman kaarta kuin esimerkiksi evankeliumeissa. (Keefer 2008: 53.) 

Uuteen testamenttiin kuuluu kolmetoista kirjettä, joihin on merkitty Paavali kirjoittajaksi. 

Keefer toteaa, että useiden kirjeiden todellisesta kirjoittajasta, on ollut paljon kiistelyä. Keefer 

laskee itse, että kolmestatoista kirjeestä olisi kymmenen todella Paavalin kirjoittamia. (Keefer 

2008: 54.) Keefer näkee Paavalin kirjoittamat kirjeet kirjallisuutena. Teoksessaan Keefer nostaa 

esille Paavalin suuren merkityksen länsimaiselle kulttuurille. Suuret länsimaiset vaikuttajat, 

kuten Luther ja Augustinus ovat saaneet vaikutteita töihinsä Paavalin kirjoituksista. (Keefer 

2008: 53.) 

Keefer toteaa, ettei Paavalin opetuksia tai persoonaa ole helppo punoa yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi. Keefer tyytyykin toteamaan, että Paavalissa on monia puolia. Hänet voi 
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nähdä vakuuttavana suostuttelijana, teologisesti lahjakkaana pastorina ja kiihkeästi omaa 

maailmankuvaansa ajavana henkilönä. (Keefer 2008: 54.) Paavali on samalla tavalla 

moninainen persoona kuin Areskikin.  

Kirjeen kirjoittaja muodostaa kirjeessään fiktiivisen kuvan itsestään. Kirjoittaja ikään kuin luo 

kirjoituksessaan uuden persoonan, ”kirjeen minuuden”. Kirjeen kirjoittamisen konventiot 

auttavat muodostamaan kirjeen kirjoittajan ja vastaanottajan roolit. Kirjoittaja muovaa 

kirjeestään sellaisen, mikä palvelee häntä hänen omissa tarkoitusperissään. Kirjeen agenda 

määrittää sen tyylin ja tavan, miten kirjoittaja kokoaa kirjeensä. Kirjoittaessaan kirjettä 

kirjoittaja pitää mielessään tekstin kohdeyleisön. Kirjeen tulee olla sellainen, mikä parhaiten 

puhuttelee kirjeen lukijaa tai lukijoita. Keeferin mukaan Paavalin kirjeissä tämä näkyy 

erityylisinä kirjeinä. (Keefer 2008: 55.) 

Paavali on tämän teorian mukaan luonut jokaiseen kirjeeseensä niin kirjoittajan kuin 

vastaanottajatkin. Paavali on näin ollen luonut jokaiseen kirjoittamaansa kirjeeseen ”fiktiivisen 

minuuden”, joka poikkeaa historiallisesti todellisesta Paavalista.  Samalla tavalla kuin kirjeen 

vastaanottaja on fiktiivinen, on myös vastaanottaja kuvitteellinen.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

epärehellisyyttä. Paavali ikään kuin valitsee persoonastaan ne puolet, jotka ovat tarpeellisia 

paljastettavaksi, jotta hänen viestinsä tulisi parhaiten esille. (Keefer 2008: 55–56.) 

Paavalin kirjeitä on perinteisesti kutsuttu ”epistoloiksi”. Epistola eroaa kirjeestä siinä, että se 

on viimeistellympi kuin kirje ja tarkoitettu laajemmalle yleisölle. Kirje puolestaan on osoitettu 

tarkemmin rajatulle yleisölle ja se vastaa johonkin tai joihinkin tarkkaan rajattuihin aiheisiin. 

Uskotaan, että Paavali olisi kirjoittanut enemmänkin kirjeitä kuin ne neljätoista, jotka ovat 

päässeet Raamattuun hänen kirjeinään. (Walsh 1988: 77.) Paavali lähetti kirjeitä perustamilleen 

seurakunnille sekä seurakunnille, joissa ei ollut koskaan vieraillut (Roomalaiskirje). Paavali 

lähetti kirjeitä myös yksittäisille henkilöille. Nämä kirjeet ovat henkilöä ojentavia kirjeitä. 

Uuden Testamentin kirjoja, jotka Paavali on kirjoittanut, kutsutaan myös kirjeiksi (Walsh 1988: 

80). Areskin kirjeet toimivat samalla motiivilla. Myös niiden tehtävänä on kertoa Jumalasta, 

ohjeistaa ja antaa neuvoja. 

 

4.2 Miilai löytää Jumalan hädän hetkellä 
 

Tarinan alussa Miilai on nuori nainen, jonka suurin ongelma on oikean puolison löytäminen. 

Hänet temmataan keskelle seikkailua, mikä pakottaa hänet valitsemaan puolensa Lohikäärmeen 
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ja Jumalan taistelussa. Miilai on koko seikkailun avainhenkilö, sillä hän onnistuu voittamaan 

henkilökohtaisen taistelunsa Lohikäärmettä vastaan. Prinsessa-Miilain ja prinssi-Sedimentin 

ulkonäöt kuvaillaan toistensa silmien läpi. He ovat tavallisen, jopa kummallisen näköisiä. 

Sedimentin katseen kautta Miilai kuvaillaan kookkaaksi ja harteikkaaksi nuoreksi naiseksi: 

Huolimatta kauniista puvusta, nainen olisi Sedimentin mielestä sopinut paremmin 

maatilalle kuin palatsiin. Hän oli melko pitkä ja harteikas, ei sellainen siro ja 

hienostunut kuten prinsessan tulisi olla. Taidokkaasti sidottu letti riippui 

puolivälissä prinsessan selkää ja hänen silmänsä olivat jäätä. Taivaan vallat, 

Valinorissa palvelijatkin olivat hienostuneempia! (V: 44.) 

 

Tarinan alusta lähtien prinsessa-Miilai tietää Areskin löytämästä uskosta: ”Ja sitten oli vielä se 

uusi suuntaus, jonka joku kirkosta erotettu munkki oli keksinyt Valtakunnan ja Kunlandian 

rajalla. Hän pohjasi oppinsa johonkin kirjaan, ja sanoi, että tosiasiassa jumalia olikin vain yksi. 

Vai oliko se kolme?” (V: 14–15.) Hän ei kuitenkaan itse tunnusta uskoa. Miilain kamppailu 

totuuden löytämisen kanssa onkin yksi teoksen kantavista teemoista. Miilain suhtautuminen 

Jumalaan selkeytyy vasta tarinan viime metreillä. Hän on tyypillinen uskonsa kanssa 

kamppaileva ihminen, joka ei osaa heti erottaa oikeata väärästä. Hänen ajatustensa ja 

kokemustensa kautta lukija pääsee käsiksi uskon vaikeisiin aiheisiin: mistä voi tietää, mikä on 

totuus? Miten usko syntyy? 

Areski lähettää Miilaille kirjeen, kun saa tietää Sedimentin olevan vankina Valtakunnassa. 

Kirjeessään Areski pyrkii vakuuttamaan Miilain siitä, että Jumala on oikea Jumala. Hän toteaa 

myös, ettei Lohikäärme ole oikea Jumala:  

En puhu nyt Lohikäärmeestä tai muista tämän maan jumalista vaan siitä ainoasta 

oikeasta, joka luultiin jo vaipuneen menneisyyden hämärään, kunnes hän suuressa 

armossaan tuli luokseni kirjoitetun sanan välityksellä, jotta voisin johtaa ihmisiä 

takaisin hänen luokseen. (V: 49.)  

Areski toivoo, että Jumala tulisi Miilaille tutuksi. Hän pyrkii saamaan toiveensa toteen 

rukoilemalla: ”Rukoilen hartaasti, että Herra tulisi teille tutuksi” (V: 49). Rukoilemalla voi siis 

vaikuttaa tapahtumiin. 

Miilai noudattaa Areskin kirjeessään antamaa neuvoa, ja auttaa Sedimentin pakoon linnasta, 

kun kunlandialaiset hyökkäävät sinne (V: 67). Miilai toimii Areskin pyynnön mukaan, vaikka 

ei itse uskokaan Jumalaan, joten Areskilla on vaikutusvaltaa Miilaihin. Miilai myös uskoo, ettei 

Sediment ole täysin paha tai ”pahalainen”, kuten hänen veljensä Maamer tätä nimittää: ”Ei hän 

niin paha ole, jokaisessa on jotain hyvää”, prinsessa sanoi. Sediment tavoitti hänen katseensa, 
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mutta prinsessan silmät olivat kylmän ilmeettömät.” (V: 72.) Aivan kuin prinsessa tottelisi 

uskomiaan hyveitä ilman niiden täydellistä uskomista, sillä hänen silmänsä ovat kylmän 

ilmeettömät. 

Kun Miilai on joutunut veljensä Maamerin, prinssi Sedimentin ja muun seurueen mukana 

pakenemaan kotoaan, hän kokee, ettei selviä koettelemuksistaan: ”’Minä en selviä tästä, en 

selviä!’ hän uikutti. Karkea villakangas hiersi hänen jalkojaan, eikä pellavasta kudottu paita 

ollut juurikaan pehmeämpi.” (V: 99.) Prinsessa huomaa ihastuneensa prinssiin (V: 101–102). 

Pakomatkan aikana ylellisyyksiin tottunut prinsessa oppii pärjäämään. Hän alkaa 

ulkomuodoltaankin muistuttaa tavallista työläistä: ”Pikku prinssi pudisti päätään ja silmäili 

sisarensa käsiä, Miilai seurasi hänen katsettaan ja hätkähti nähdessään, miten hienot prinsessan 

sormet olivat vaihtuneet likaisiin ja sierettyneisiin työläisen kouriin” (V: 129). Tässä on 

havaittavissa samanlaista samanarvoistumista muun kansan kanssa kuin Sedimentilläkin. 

Kuninkaalliset muuttuvat tarinan edetessä samanarvoisiksi muiden kansalaisten kanssa. 

Kun kunlandialaiset hyökkäävät Porstuaan, missä valtakuntalaiset ystävineen piileskelevät, 

kaapataan Miilai Sigrifin valtakuntaan vangiksi. Kun Miilai herää vankityrmästä, hän ei tiedä, 

onko hän edelleen elossa. Miilain ajatuksista käy ilmi, ettei hänellä ole käsitystä siitä, mitä 

ihmiselle tapahtuu kuollessa: ”Mutta hän oli elossa. Tai ainakaan hän ei uskonut olevansa 

kuollut. Toisaalta, Miilailla ei ollut käsitystä siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtui, joten hän ei 

voinut olla varma.” (V: 168.)  

Arkkipastori ja Kunlandian kuningas Sigrif aikovat uhrata Miilain uhriksi jumalalleen, 

Lohikäärmeelle. Kun Miilai on viety Lohikäärmeen palvontakappeliin, Miilai kauhistuu siellä 

olevaa Lohikäärmeen patsasta. Patsas herättää Miilaissa suunnatonsa pelkoa. Hän uskoo, että 

patsas on elollinen olento:  

Miilai oli nähnyt seitsenpäisen patsaan, kun yksi salakähmäisistä oli tuonut hänet 

tänne. Hänen oli helppo ymmärtää, miksi louhikistit kunnioittivat ja palvoivat 

Lohikäärmettä, kun jo pelkkä sen kuva sai hänen sydämensä vapisemaan. Se on 

todellinen, hän ajatteli – – (V: 250.) 

Kuolema kauhistuttaa Miilaita. Hän ei tiedä, mitä kuoleman jälkeen on. Miilai on kuullut 

Zohvialta Jesuasta, mutta ei usko Häneen:”Ja entäpä kuoleman jälkeen? Mitä sitten seuraisi? 

Oliko kuoleman jälkeen yleensäkään mitään? Miilain mieleen juontui pelottava ajatus, että ehkä 

Lohikäärme tulisi hakemaan hänen sielunsa. Silloin kukaan ei enää voisi auttaa häntä. (V: 

251.)”  
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Miilain ajatuksista käy ilmi, että Jesua on voittanut kuoleman: ”Zohvia oli sanonut, että Jesua 

voitti kuoleman” (V: 251–252). Tämän maininnan lisäksi Hogarin unessa mainitaan risti, joka 

symbolisoi kuoleman voittamisesta. Muuten teoksessa ei kerrota yksityiskohtaisesti, miten 

Jesua on voittanut kuoleman. Viitteistä voi tästä huolimatta päätellä, että Valtakunnan 

kristinuskossa on samanlainen asema Jeesuksella kuin luterilaisuudessa.  (katso luku 3.1) 

Miilaille joka paikassa olevat Lohikäärmeen palvontapaikat ja ihmisten ottamat Lohikäärmeen 

merkit todistavat enemminkin louhikismin olevan oikea uskonto. Miilai toivoo, ettei kuoleman 

jälkeen olisi muuta kuin hiljaisuutta, koska hän ei halua, että Lohikäärme vie hänen sielunsa: 

Hän ei ollut nähnyt mitään todisteita siitä, että Jesua oli olemassa. Sen sijaan 

jokainen Lohikäärmeelle pystytetty temppeli, jokainen sen merkin ottanut 

ihminen todisti, että sen oli oltava totta. Ja vaikka Jesua olisikin oikea Jumala, 

miksi Hän pelastaisi Miilain, eihän prinsessa edes uskonut Häneen! (V: 251–252.)  

Ajatus siitä, että Jesua saisi hänen sielunsa Lohikäärmeen sijaan, tuntuu Miilaista 

rauhoittavalta. Jesua on Jumala, joka tuo ihmiselle rauhaa. Miilai ei kuitenkaan usko vahvasti 

tähän mahdollisuuteen: ”Voisiko Sedimentin ja Zohvian Jumala pelastaa hänet? Pääsisikö Jesua 

ehkä nappaamaan hänen sielunsa ennen kuin Lohikäärme saisi siitä otteen? Ajatus tuntui 

rauhoittavalta, mutta samaan aikaan prinsessaa epäilytti.” (V: 251–252.)  

Lukijan tulee samaistua fantasiakirjan päähenkilöön, koska tarkoituksena on muuttaa lukijan 

arvoja (Sammons 2010: 145).  Tämä on se syy, miksi kristillisen fantasiakirjallisuuden 

henkilöhahmot kääntyvät usein kristinuskoon tai ovat muuttuvat muuten moraalisesti: ”For this 

reason characters are often converted or morally changed” (Sammons 2010: 145). Miilai on 

Valtakunnassa se henkilöhahmo, johon lukijan oletetaan samaistuvan. Valtakunta-teoksen 

lopussa Sigrif käskee noitaa loihtimaan Lohikäärmeen patsaan eloon. Lohikäärme herää 

henkiin ja kietoo Miilain unenomaiseen horrokseen, missä se houkuttelee Miilaita 

kumartamaan itseään.  

Raamatussa Saatana kiusaa samalla tavalla Jeesusta. Raamatunpaikasta käy ilmi, että Henki vie 

Jeesuksen erämaahan, missä Perkele saa Häntä kiusata. Jeesus oli edeltävästi paastonnut 

neljäkymmentä vuorokautta, ja Hänelle oli tullut nälkä. Jeesus on inhimillisesti katsottuna 

hyvin heikossa tilassa. Perkele yrittää saada Jeesuksen muuttamaan kivet leiviksi, 

heittäytymään katolta ja lopuksi kumartamaan itseään. Jos Jeesus kumartaisi Perkelettä, hän 

saisi koko maailman valtaansa. Kaikkiin Perkeleen viettelyksiin Jeesus vastaa siteeraamalla 

Vanhaa testamenttia, eikä suostu kumartamaan. (Matt. 4:1–11.) 
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Jeesuksen kumartamisessa Perkeleelle ja Miilain kumartamisessa Lohikäärmeelle on 

samanlaisuutta. Kumartaminen on näissä yhteyksissä verrattavissa sen valtaan joutumiselle, 

jota kumarretaan. Näin ollen Miilai olisi valinnut omaksi herrakseen Lohikäärmeen tätä 

kumartaessa. Lohikäärmeen ja Miilain kohtaaminen on koko tarinan avainkohtaus, missä 

päähenkilön mukana lukijakin voi käsitellä omaa suhtautumistaan Lohikäärmeeseen ja 

Jumalaan – hyvään ja pahaan. Kumartaminen on sen kunnioittamista, jota kumarretaan. 

Kumartaminen on kristillinen rukousasento, joka juontaa Vanhan testamentin ajoista. Se, jolle 

kumartaa, sen alamainen on. (Lempiäinen 2006: 206.) Jos Miilai kumartaisi Lohikäärmettä, se 

tarkoittaisi, että Lohikäärme olisi hänen valtiaansa. Kumartamisesta on pääteltävissä, että 

Lohikäärme havittelee ennen kaikkea valtaa. 

Lohikäärme saa Miilain onnellisen ja iloisen harhakuvan valtaan. Lohikäärme lupaa Miilaille 

kaikkea, mitä tämän sielu haluaa – valtaa, onnea, rakkautta ja kauneutta. Vastineeksi 

Lohikäärmeen lupaamista asioista Miilain tulee kumartaa Lohikäärmettä. Lohikäärmeelle 

kumartaminen tarkoittaa samaa kuin tämän valtaan alistuminen. Lohikäärme puhuu Miilaille 

rakastavalla äänellä: ”Tosiaan, millainen ääni! Niin suloinen, rehellinen ja rakastava. Miilai 

olisi tahtonut itkeä” (V: 270). Lohikäärme ei käyttäydy lainkaan samoin kuin mitä sen palvojien 

antamat kunnianimet antavat ymmärtää. Lohikäärmettä kutsutaan Peljättäväksi Kostajaksi, ja 

se osaa siis olla petollinen niin puheissaan ja ulkomuodossaankin. 

Lohikäärme näyttää Miilaille sarjan kuvia, jotka hän voisi saada, jos vain kumartaisi 

Lohikäärmettä (V: 270–271). Lohikäärme lupaa antaa Miilaille kaikki hänen tekonsa anteeksi. 

Lupaus koskee myös Zohvian ja Sedimentin tekoja. Lohikäärme esittää Miilaille tarjouksen, 

jota hänen on miltei mahdoton vastustaa:  

”Me annamme kaiken anteeksi, annamme anteeksi jopa Zohvialle ja Sedimentille 

heidän petturuutensa. Saat kaiken, mitä suinkin tahdot, valtaa, kauneutta, voimaa. 

Hallitsisit kansasi kuningattarena, kiistattomana yksinvaltiaana kuunnellen 

neuvonantajinasi maailman viisaimpia miehiä. Hallitsisit oikeamielisesti päiviesi 

päähän asti ja kuoleman ylikin! Tuomiosi on pyhä ja mielesi puhdas. Ei enää 

kipua. Ei koskaan enää.” (V: 271.)  

 

Miilai harkitsee tosissaan Lohikäärmeelle kumartamista. Jos Miilai ei olisi nähnyt onnellisen 

harhakuvan reunamilla jotain pahaenteistä, hän olisi voinut kumartaa Lohikäärmettä: 

Millainen tarjous! Miilai taputti innoissaan käsiään. Vain yksi kumarrus. Olipa se 

helppoa! Hän kääntyi kuplan puoleen valmiina heittäytymään kasvoilleen 
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maahan, kun hän näki silmäkulmassaan häilähtävän tumman varjon. Hän kääntyi 

katsomaan, mutta varjo oli poissa. (V: 271.)  

Miilai pelastuu Lohikäärmeen juonilta, kun hänen ystävänsä ja perheenjäsenensä kuvajaiset 

siteeraavat hänelle Pyhiä kirjoituksia. Siteeratut paikat löytyvät kaikki Raamatusta. Ensin 

aloittaa Sediment: ” ’Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun 

nimelläni. He sanovat: ”Minä se olen”, ja ”Aika on tullut.” Mutta älkää lähtekö heidän 

peräänsä.’” (V: 272).  Sedimentin siteeraus löytyy Luukkaan evankeliumista: ”Niin hän sanoi: 

"Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 

'Aika on lähellä.' Mutta älkää menkö heidän perässään.” (Luuk. 21:8)” Jakeesta löytyy myös 

useita rinnakkaisviitteitä, jotka varoittavat vääristä profeetoista ja tietäjistä, jotka ovat tulleet 

maailmaan eksyttämään ihmiset Jumalan luota (Jer. 29: 8–9, 2.Tess. 2: 2–3, 1. Joh 4:1.) 

Lohikäärme on näin ollen Valtakunnassakin hyvän Jumalan luota eksyttävä voima.  

Sedimentin jälkeen kuningas Viisas yrittää saada Miilain tekemään oikean päätöksen 

siteeraamalla Raamattua: ”’Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, 

kun hän on lähellä! Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin 

Herran luo, sillä hän armahtaa, turvatkoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas.’” 

(V: 272.) Lainauksessa on viitteitä Jesajan kirjaan: ”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää 

voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on” (Jes. 55:6). Raamatunpaikoista voi päätellä, 

että Valtakunnan Jumala on armollinen, anteeksiantava. 

Myös Maamer puhuu prinsessalle, vaikka tarinasta ei ole käynyt ilmi, että hän olisi saanut 

koskaan kuulla pyhiä kirjoituksia: ”’Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. 

Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei 

kukaan voisi ylpeillä.’” (V: 272.) Maamerin siteeraaman kohta löytyy Efesolaiskirjeestä: ”Sillä 

armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen 

kautta, ettei kukaan kerskaisi” (Ef. 2: 8–9). Maamerin puheesta selviää, että Valtakunnan 

Jumala on antanut uskon lahjana, uskon kautta saatavana samaan tapaan kuin luterilaisuudessa. 

Lopussa kaikki kuvajaiset lausuvat hurjalla äänellä yhteen ääneen viimeisen lainauksen, minkä 

jälkeen Lohikäärme on voitettu: ”Kaikki kuvajaiset avasivat nyt suunsa, ja niiden äänet 

humisivat kuin seitsemän pasuunaa. ’Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi 

ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen vaan saisi 

iankaikkisen elämän’” (V: 273). Viittaus on hyvin tunnettu raamatunpaikka. Se löytyy 

Johanneksen evankeliumista: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
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ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 

iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16).  

Lainaukset, joita kuvajaiset Miilaille puhuvat löytyvät Raamatusta, niin Uudesta kuin Vanhasta 

Testamentistakin. Mutta viimeinen raamatunkohta on niin voimallinen, että Lohikäärme ei 

kykene pitämään yllä Miilaille luomaansa illuusiota itsestään. Tai voi olla myös niin, että 

raamatunpaikat ovat poistaneet Miilain silmiltä suomut, ja hän kykenee näkemään 

Lohikäärmeen sellaisena kuin se oikeasti on.  Lohikäärme näyttäytyy todellisessa muodossaan, 

täynnä varjoja ja vihaa: 

Kupla alkoi kirkua vertahyytävästi. Sen sisältä levisi mustuus, joka pian valtasi 

sen kokonaan. Varjot tihenivät ja nielivät kitaansa kaikki rauhalliset, toiveikkaat 

näkymät. Yhtäkkiä varjot syöksähtivät kohti taivaita ja muotoutuivat seitsemäksi 

lohikäärmeen pääksi. Peto karjui raivoissaan ja irvisteli Miilaille, mutta prinsessa 

ei osannut pelätä. Hän oli nähnyt pedon valheiden läpi, eikä se enää kyennyt 

sumentamaan hänen mieltään. (V: 272.) 

Miilaille rakkaiden ihmisten lausuessa hänelle pyhiä kirjoituksia Miilai valitsee Jumalan. Sen 

jälkeen ei Lohikäärme voi enää kietoa häntä harhakuvitelmiin (V: 273). Peto ei Jumalan 

valitsemisen jälkeen kykene myöskään vahingoittamaan Miilaita: ”Peto ärjyi, viuhtoi 

pyrstöllään ja tuhautteli rikinkatkuisia pilviä prinsessan kasvoille, muttei voinut koskea häneen” 

(V: 273). Tästä käy ilmi, ettei Erkkilän luoma maailma ole dualistinen. Hyvä ja paha eivät ole 

yhtä voimakkaat voimat. Paha on aina alisteinen hyvälle, koska sekin on loppujen lopuksi 

lähtöisin hyvästä. (Miettinen 2008: 36–37.) Erkkilän teos noudattaa kristillistä 

maailmankatsomusta.  

Miilai ei itse tiedä, että Jumala on Lohikäärmettä vahvempi. Hän on varma, että kuolee pedon 

kynsissä. Hän on kuitenkin täyttynyt Jumalan löytämisen jälkeen syvällä rauhalla, eikä kuolema 

enää pelota häntä. Aiemmin, kun Miilaita oltiin uhraamassa Lohikäärmeelle, prinsessa oli 

täynnä pelkoa:  

Silloin Lohikäärme hyökkäsi karjaisten prinsessaa kohti. Miilai pelästyi ja sulki 

silmänsä, mutta hänen sisälleen jäi pieni kohta, josta huokui syvempää rauhaa, 

kuin prinsessa oli uskonut mahdolliseksi. Tässä se nyt on, hän ajatteli. Kuolema 

ei häntä pelottanut. (V: 273.)  

 

Usko Jumalaan poistaa jumalanpelon Miilailta. Se ei kuitenkaan poista tahtoa elää. Kun Zohvia 

saa tarinan alussa tietää, että salakähmäiset tahtovat vahingoittaa häntä ja Hogaria heidän 

pyhien kirjoitusten käännöstyön takia, hän ei ole ollenkaan halukas kuolemaan. Sen sijaan 

Hogar vaikuttaa paljon alistuvaisemmalta. Hän ei aio taistella salakähmäisiä vastaan, ja toivoo 
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vain, että saisi käännöstyönsä päätökseen ennen kuin salakähmäiset saavat hänet kiinni. Zohvia 

puolestaan valmistelee pakoaan siltä varalta, että salakähmäiset hyökkäsivät. Hogar kuolee 

salakähmäisten toimesta, mutta Zohvian onnistuu paeta.  

Hogarin ajattelu on samansuuntaista kuin kristinuskon ajatus siitä, että kärsimykset maailmassa 

ovat hyvin pientä sen rinnalla, että Jumalalla on suunnitelma ihmiskunnan varalle. Jumalan 

suunnitelman mukaan maailma tulee loppumaan Jumalan säätämänä aikana. Suunnitelmaan ei 

ihminen kykene vaikuttamaan. (Walsh 1988: 89). Hogar on paljon alistuvampi Jumalan 

suunnitelmaan kuin Miilai tai Zohvia. Hogar onkin kuolemaan vapaaehtoisesti antautumisessa 

samankaltainen kuin Jeesus. Kun Jeesus päätti mennä Jerusalemiin pääsiäisenä, hän päätti 

tietoisesti antautua kuolemanvaaraan, mikä johti hänen kuolemaansa. (Walsh 1988: 57.) 

Peto on voinut käydä Miilain kimppuun, koska hän on tuleva maansa hallitsija. Sitä kautta 

Lohikäärme pyrkii saamaan kaikki valtaansa – valtakuntien johtajien kautta. Tämä käy ilmi 

seuraavasta Miilain kommentista Lohikäärmeelle, jossa Miilai kamppailun lopussa toteaa, ettei 

Lohikäärme tule saamaan häntä tai muitakaan valtaansa: ”Sinä et meitä saa, et minua etkä 

ketään muutakaan! Luovuttaisit suosiolla (V: 272)”. Tarkoittaako Miilai muilla ihmisillä oman 

valtakuntansa kansalaisia vai ihmisiä yleensä? 

Koettelemuksensa keskellä Miilai löytää uskonsa Jumalaan: ”Minä olen vihdoin tajunnut, mitä 

Sediment, Zohvia ja se munkki ovat jankuttaneet kohta vuoden päivät. Jesua todella on Jumala, 

ainoa Jumala.” Miilai hymyili haaveellisesti.” (V: 273.) Miilain Jumalan löytämistä ei kuvata 

tämän enempää. Usko on kuitenkin teoksessa asia, mikä voidaan ”löytää” ja ”kadottaa”. 

Teoksessa annetaan ymmärtää, että uskon löytäminen tapahtuu Jumalan armosta. Teoksessa ei 

anneta vastauksia siihen, miten Jumalan armo näyttäytyy, ja annetaanko se kaikille ihmisille 

tasapuolisesti.  

Fantasiakirjallisuudelle on tyypillistä, että lukija samaistuu hyviin henkilöhahmoihin. Kun 

henkilöhahmo oppii seikkailujensa ja kokemustensa kautta, samoin voi lukija oppia niistä: ”If 

the reader identifies with good characters, he can learn through their lessons and experience” 

(Sammons 2010: 145). Manlove on puolestaan todennut, että kristillisellä 

fantasiakirjallisuudella voi olla tarkoituksena saada lukija uskomaan kristinuskoon totuutena: 

”Some Christian fantasies try to prove or make us come to believe in the existence of God and 

heaven generally…” (Manlove 1975: 2). 

Mass ja Levine toteavat, että fantasiakirjallisuudessa lukija saa rauhassa tutkia omaa 

suhtautumistaan hyvään ja pahaan, kun tapahtumat käydään vieraassa ympäristössä. Tällöin 
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lukija pääsee eroon olosuhteidensa luomista ennakko-oletuksista ja ennakkoluuloista. Hyvä ja 

paha nähdään subjektiivisina. (Mass, Levine 2002: 21.) Päteekö sama kristilliseen 

fantasiakirjallisuuteen, missä asioita saa kyllä tutkia vieraassa ympäristössä, mutta hyvä ja paha 

on tarkoin määriteltyjä piirteitä, eivät niinkään subjektiivisia valintoja.  

 

4.3 Sediment valitsee Jumalan veljensä sijasta  
 

Prinssi-Sediment, johon prinsessa Miilai ihastuu tarinan edetessä, esitellään toisessa luvussa. 

Hän on viettänyt nuoruutensa kolme edellistä vuotta rauhallisella kesähuvilalla, jonne hänen 

isoveljensä Sigrif on hänet lähettänyt. Siitä huolimatta, että veljekset virallisesti hallitsevat 

yhdessä Kunlandiaa, on prinssi-Sigrif se, joka tullaan kruunaamaan valtakunnan kuninkaaksi. 

Sedimentiä kruunun tavoittelu ei kiinnosta. Hän on kesähuvilalla viettämänään aikana löytänyt 

saman Jumalan kuin Areski. (V: 19–20.)  

Sedimentin ulkonäköä kuvaillaan prinsessa-Miilain katseen kautta. Prinsessa kuvailee prinssin 

muistuttavan lihansyöjäperhosta:  

Sediment ei oikein vastannut hänen mielikuvaansa Kunlandian nuoremmasta 

prinssistä. Nuorukainen oli hontelo ja tavallaan nuhruinen. Prinssin piinkovat 

silmät pälyilivät Miilaita rypistyneiden kulmien alta. Hän toi mieleen 

lihansyöjäperhosen. Prinsessa unohtui ihmettelemään, mahtoiko sellaisia olla 

olemassa. (V: 44.) 

 

Tarinasta voi päätellä, että Sediment on tullut uskoon noin kaksi kuukautta sitten. Hän on 

innokas kertomaan löydöistään veljelleen ja jakamaan uskon hänen kanssaan. Sediment yrittää 

kertoa veljelleen kirjoituksesta, jonka hän on löytänyt. Sediment on ilmeisesti saanut tekstit 

käsiinsä itse ja tätä kautta löytänyt Jumalan. Hän on lukenut kirjoitukset useampaan kertaan. 

Sediment on innoissaan löydöstään ja tahtoisi palata takaisin sitä tutkimaan: ”Löysin, tiedätkös, 

oikein kiintoisan kirjoituksen. Ikivanhan! Olen lukenut sen nyt jo pariin kertaan, ja siinä 

esitetään muutamia ajattelemisen arvoisia asioita…” (V: 23.) 

Tämän veljesten tapaamisen jälkeen Areski lähettää Sedimentille kirjeen, missä hän kertoo 

olevansa huolissaan siitä, että Sedimentin usko saattaisi laimeta (V: 25). Areski kehottaa myös 

Sedimentiä huolehtimaan veljestään. Hänen tulisi estää Sigrifiä tekemästä typeryyksiä. 

Sanoissa ”veljensä vartija” on viittaus Vanhaan testamenttiin, missä on kertomus kahdesta 

veljeksestä, Kainista ja Aabelista. Toinen veljistä murhaa toisen veljistä (1 Moos. 4: 1-12). 
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Areskin huolesta Sedimentiä kohtaan käy ilmi uskon olemukseen kuuluva löytäminen ja 

kadottaminen. Samaan tapaan kuin uskon voi löytää – kuten Miilai teki – sen voi myös kadottaa. 

Usko voi Areskin sanojen mukaan ”laimeta”. 

Kirjeessä Areski iloitsee siitä, että Sediment uskoo hänen julistamaansa totuuteen: ”Ilo valtaa 

sieluni kuullessani teidän ottaneen opiksenne ja kääntyneen elävän Jumalan puoleen, Hänen 

joka yksin voi auttaa” (V: 25). Kirjeestä voi päätellä, että samaan tapaan kuin uskon voi saada, 

sen voi myös menettää. Jos Sediment ei ole tarkkana, hän voi kuin huomaamattaan joutua pois 

oikeasta uskosta. Areski kuvaa uskosta pois kääntymistä uneen tuudittautumisena: ”Sallinette 

kuitenkin varoittaa teitä. Vaara vaanii joka puolella, olkaa siis valpas. Katsokaa, ettette 

tuudittaudu jälleen uneen, jossa olette elänyt, sillä jos sen teette voi olla ettette enää herää.” (V: 

25.) Areski pelkää, että Sediment liukuu pois uskostaan. 1. Tessalonikalaiskirjeestä löytyy 

samankaltainen kehotus valvomiseen: ”Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan 

valvokaamme ja olkaamme raittiit” (1.Tess. 5:6). 

Lewis kuvaa tapaa, jolla usko usein menetetään samantyylisesti kuin Areski kirjeessään. Lewis 

toteaa, että usko – liittyi se sitten mihin tahansa – ei säily ilman, että siitä pitää huolta. Usko on 

asia, jota ei voi jättää ilman huomiota. Jos niin tekee, voi pian huomata, että sen on 

huomaamattaan kadottanut. Usein on niin, ettei ihminen tietoisesti hylkää uskoaan. (Lewis 

2012: 196–197.) 

Areski varoittaa Sedimentiä petoksesta: ”Petos vaanii teitä, parahin Sediment, nytkin se kiertää 

ympäri kuin saalistava villikissa odottaen heikkoa hetkeä.” Areski käyttää varoituksessaan 

samankaltaisia sanankäänteitä kuin mitä on Pietarin 1. kirjeessä. Raamatunpaikassa varoitetaan 

Perkeleestä, joka yrittää saada Jumalaan uskovat pauloihinsa: ”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän 

vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä (1 

Piet. 5:8)”. Tämän viittauksen myötä Areskin kirjeessä avautuu uusi merkityssisältö petokseen, 

josta Areski mainitsee. Petoksen voi nähdä Perkeleen töinä tai Perkeleenä.  

Areski toteaa, etteivät vaikeudet, joita Sediment tulee kohtaamaan, ole mahdottomia voittaa: 

”Vaikeuksien edessä älkää kuitenkaan antako periksi vaan kohottakaa ylpeänä kätenne 

vastustamaan vääryyttä, jota maan mahtavat kylvävät” (V: 25). Tästä on löydettävissä viite 

Jaakobin kirjeeseen: ”Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä 

pakenee” (Jaak. 4:7). Lopuksi Areski kehoittaa Sedimentiä olemaan rohkea: ”Olkaa rohkea ja 

jääkää Herran rauhaan” (V: 25). Raamatusta löytyy useita kohtia, joissa kehotetaan samaan. 
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Näin on niin Vanhassa kuin Uudessakin testamentissa (5 Moos. 31:6, Joos. 10:25, Joh. 14:27, 

Apt. 27:25). 

Jumalan löytämisen myötä Sediment haluaa vaikuttaa asioihin, joihin hänellä ei ollut aiemmin 

minkäänlaista kiinnostusta. Vaikuttaa siltä, että Jumalan löytäminen on saanut Sedimentin 

ajattelemaan muutakin kuin itseään, ja sitä mitä hän itse haluaa elämältään: ”Sitä paitsi täällä 

Valinorissa, Kunlandian pääkaupungissa, Sediment saattoi vaikuttaa asioihin, joista ei olisi 

kahta kuukautta aiemmin osannut edes välittää” (V: 20). Voiko tästä yleistää, että kristinuskon 

tulisi saada ihminen ajattelemaan enemmän toisten parasta? 

Sediment ei ole uskoa, kun hänelle selviää, että Sigrif on aloittanut avoimen sodan Valtakuntaa 

vastaan kertomatta siitä hänelle. Hädän hetkellä hän jopa valehtelee yrittäessään saada 

sotajoukot perääntymään hyökkäyksestä. (V: 32.) Ollessaan vankina Valtakunnassa Sediment 

ymmärtää, että Kunlandiassa on pettureita. Hän ei voi uskoa, että Sigrif olisi tieten tahtoen 

lähettänyt hänet sotaan. Sediment uskoo kuitenkin, että Valtakunnasta on lähetetty vakoojia 

Kunlandiaan. Hänellä ei käy mielessä, että petturit olisivatkin hänen oman maansa kansalaisia. 

Sediment haluaisi varoittaa veljeään pettureista, mutta ymmärtää, ettei se oli vanginoloista 

käsin mahdollista. Hän ei kykene täyttämään Areskin pyyntöä ja olemaan veljensä vartija. 

Sediment ei kuitenkaan usko, että Sigrif olisi lähettänyt hänet sotaan tietoisesti (V: 47). 

Arkkipastori tulee seurueineen Valtakuntaan vapauttamaan Sedimentiä vankeudesta. 

Arkkipastori on sitä mieltä, että Lohikäärme on saattanut Sedimentin vankeuteen, koska 

Sediment ei ole ollut tälle uskollinen. Samaan tapaan Areski myös uskoo, että Jumala on 

lähettänyt Sedimentin Valtakuntaan. Arkkipastori yrittää saada Sedimentiä alistumaan 

Lohikäärmeelle. Sediment uskoo kuitenkin, ettei Lohikäärmeellä ole valtaa häneen – hän uskoo 

ilmeisesti, että hänen oma Jumalansa suojelee häntä Lohikäärmeeltä. (V: 56–57.) Arkkipastori 

vihastuu Sedimentin taipumattomuudesta: ”’Toivottavasti kadutte nyt epäilyjänne, joita teillä 

on Lohikäärmettä kohtaan’, arkkipastori torui synkkänä” (V: 56). Arkkipastori kokee asemansa 

niin vahvaksi, että hän voi jopa nuhdella Sedimentiä.  

Sediment kamppailee tarinan loppuun asti sen kanssa, voiko hän luottaa veljeensä. Sediment ei 

tahdo uskoa veljestään mitään pahaa. Sigrif on Lohikäärmeen puolella ja Sediment on löytänyt 

Jumalan. Veljekset ovat joutuneet vastakkaisille puolille. Tämä aiheuttaa veljesten välille 

suuren ristiriidan, mikä lopulta johtaa siihen, että heidän välinsä katkeavat lopullisesti. Tarinan 

loppuun asti veljekset tahtovat veljensä samalle puolelle kuin, millä itse ovat. Sedimentin toive 

johtuu hänen rakkaudestaan veljeään kohtaan, mutta Sigrifille Sedimentin kääntyminen 
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louhikismiin merkitsisi sitä, että hän voisi todistaa itselleen olevansa niin arvovaltainen kuin 

hän haluaisi olla. Näyttää siltä, että ihmisen tulee valita elämässään, uskooko vai ei Jumalaan. 

Tämä käy ilmi Zohvian kommentista Sedimentille, kun tämä suree veljensä jäämistä 

Lohikäärmeen puolelle: ”Se ei ollut sinun syysi, Sediment. Hän valitsi itse sen tien.” (V: 275.) 

Kuninkaalliset muuttuvat samanarvoisiksi tavallisten kansalaisten kanssa tarinan edetessä. He 

joutuvat toimimaan askareissa, joissa he eivät ennen sotaa voineet kuvitellakaan itseänsä. 

Sediment joutuu esimerkiksi siivoamaan Mattiaksen oksennusta lattialta. Tosin Zohvia luulee, 

että Sediment on vain tavallinen kansalainen näin määrätessään (V: 145). Sediment ei 

kuitenkaan vaikuta kovin tyytyväiseltä arvonalennukseensa: 

Sediment harppoi tuohtuneena alas linnan portaita. Kun hän oli siivonnut lattian 

oksennuksesta, Zohvia oli laittanut hänet pesemään huoneen, jossa Mattias 

makasi. Sitten hän oli saanut syöttää löysää velliä ruokahaluttomille, sairaille 

lapsille ja nyt hänen täytyi hakea polttopuita metsästä! Olisikin sitä ollut jossain 

valmiina, mutta ei! Ihan piti alkeista lähteä liikkeelle niin kuin hän muka olisi 

koskaan kaatanut yhtäkään puuta. (V: 147.) 

 

Tarinan edetessä Sediment ei enää nauti palvelijoiden läsnäolosta. Heidän läsnäolonsa saa hänet 

vaivaantuneeksi (V: 225). Teoksen lopussa Sediment ei ulkomuodoltaan muistuta enää lainkaan 

kuninkaallista: ”…Sedimentiin, joka seisoi aloillaan jähmettyneenä maanviljelijän karkeissa 

vaatteissa, kasvot likaisina eikä näyttänyt ollenkaan kuninkaalliselta” (V: 163). Sediment on 

muuttunut matkan varrella. Hän voi helposti jakaa huoneensa Roopertin kanssa (V: 200). Hän 

on myös valmis lähtemään muiden mukaan Valinoriin, vaikka ei uskokaan selviävänsä 

matkasta hengissä (V: 201). 

Sedimentin tehtäväksi nousee estää veljeänsä uhraamasta Miilaita Lohikäärmeelle. Kaikki 

muut ovat lopussa riippuvaisia Sedimentin toiminnasta. Sedimentin tulisi tarjota veljelleen 

itseään Miilaista. Kun uhraaminen on alkanut, Sediment huomaa, ettei hän kykene tähän:  

– – papit huusivat hurmioituneena. Sediment kyyristyi lattialle muiden mukana 

pelosta vavisten. Hän ei uskaltanut! Hän vilkaisi syrjäsilmällä Zohviaan, joka 

vilkuili häntä merkitsevästi. Prinssi painoi päänsä. Hän kuolisi tänne. Tornin 

huipulta alkoi kaikua kellojen soittoa. (V: 258.) 

Areski oli aavistanut Sedimentin epäröimisen etukäteen. Tämän takia hän aiheuttaa 

uhraamistilanteessa kaaoksen, mikä sysää Sedimentin liikkeelle (V: 259). Tässä on tiettyä 

samankaltaisuutta kuin Frodon taistelussa itsensä kanssa, kun hänen tulisi tuhota mahtisormus 

(Tolkien 2007: 330–332). 
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Sediment tarvitsee tilanteessa sellaista uskoa, joka on Lewisin mukaan haastavampaa kuin vain 

se, että pitää kristillisen uskon oppeja tosina. Sediment tarvitsee tilanteessa uskoa, joka ei ole 

riippuvainen tunteista. Tällainen usko on järjellinen päätös uskoa, vaikka tuntuisi epäuskoiselta. 

Lewis linjaa, että ei ole mahdollista uskoa mihinkään ideologiaan tai uskontoon, jos usko on 

sidoksissa tunteisiin. (Lewis 2012: 193–196.) Tällaisessa uskon määritelmässä järjellä näyttää 

olevan tunteita suurempi vaikutus. Näin ollen ei ole siis kummallista, että myös Areski 

kristinuskon levittäjänä ajoittain epäilee Jumalan olemassaoloa (V: 195). 

Sediment joutuu vielä uudelleen hämmennyksen valtaan, kun Sigrif saa melkein uskoteltua 

hänelle, että Sediment on se, joka on ollut kaiken aikaa väärässä: ”Hänen mielensä oli sekaisin. 

Jos hän päättäisi uskoa Sigrifiä, hän tuomitsisi valtakuntalaiset kuolemaan, mutta jos hän 

uskoisi Miilaita, hän kääntäisi lopullisesti selkänsä omalle maalleen” (V: 263.) 

Hätäännyksissään Sediment rukoilee kuitenkin Jumalaa, ja saa varmuuden toimia oikein: 

”Jumala, jos olet siellä, kerro minulle, mikä on totta! Kerro, mitä tehdä!” (V: 263). Sediment 

saa rukouksen kautta varmuuden tehdä oikein. Tästä esimerkistä käy ilmi, että Jumala vastaa 

rukouksiin.  

Lewis on määritellyt rukoilemisen toimintana, missä ihminen muuttuu aktiiviseksi Jumalaa 

kohti. Ihminen on koko ajan täysin Jumalan tiedossa kokonaisuutena. Tilannetta ennen 

rukoilemista Lewis kuvailee seuraavasti: ”Se, että Jumala tietää ja tuntee meidät, on sitä, että 

me olemme tässä suhteessa samassa kategoriassa kuin esineet” (Lewis 1984: 24–25). Kun 

ihminen alkaa rukoilla, hän ikään kuin poistaa verhon edestään: ”Muutos tapahtuu meissä. 

Passiivinen muuttuu aktiiviseksi. Sen sijaan, että meidät pelkästään nähtäisiin, me 

näyttäydymme, kerromme, tarjoamme itseämme nähtäväksi.” (Lewis 1984: 25.)  

Anteeksiantaminen on kristillisen moraalikäsityksen mukaan hyvin jyrkkä. Kristinuskossa ei 

erotella, kenelle tulee antaa anteeksi ja kenelle ei. Jopa vihollisille tulee antaa anteeksi. (Lewis 

2012: 165–166.)  Jos ihminen ei anna toiselle anteeksi, ei Jumalakaan anna hänelle anteeksi. 

Anteeksiantaminen ei tarkoita samaa kuin toisen tekojen hyväksyminen tai niistä pitäminen.  

(Lewis 2012: 166–167). Sigrif anoo veljeltään anteeksiantoa hänen tekemiään vääryyksiä 

kohtaan.  Sediment on valmis antamaan Sigrifille anteeksi yhä uudestaan ja uudestaan tämän 

rikkomukset: ”Tietenkin. Vaikka sen seitsemänkymmentäseitsemän kertaa” (V: 261). Tässä on 

viittaus Matteuksen evankeliumiin: 

Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ”Herra, kuinka monta kertaa 

minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 
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seitsemän kertaa?” Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon sinulle: ei seitsemän 

kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.” (Mark. 18:21–22.)  

 

 

4.4  Zohvia kasvaa evankelistaksi 
 

Zohvia esitellään tarinan viidennessä luvussa. Hän on kotoisin Kunlandiasta, ja hänen 

lapsuutensa on rikkonainen. Lapsuudessaan hänen isänsä vaihtoi hänet kahteen aasiin. Zohvia 

päätyi ensin piiaksi ankaralle miehelle. Zohvia karkasi isäntänsä luota, koska hän kyseenalaisti 

liian kuuluvasti Lohikäärmeen kirkon palvelijoiden luotettavuuden. Karattuaan hän päätyi 

lopulta Hogarin oppipojaksi, kun mies sai tietää, kuinka Zohvia oli vastustanut louhikisteja.  

(V: 230.) Tarinan alussa Zohvia on Hogarin oppilaana opiskelemassa, miten vanhoja, pyhiä 

kirjoituksia käännetään. Tarkoituksena on saattaa muinaiset kirjoitukset nykykielille ja täten 

kansan käyttöön. Zohvia ei ole hyvä työssään. Hogarin kuoltua Zohvia kasvaa monien 

takapakkien ja vaikeuksien jälkeen evankeliumia julistavaksi evankelistaksi, joka on täysin 

omistautunut työlleen. Zohvian tarina on selkeästi kasvutarina, mikä on kehitysromaanille 

tyypillistä. Kehitysromaanissa henkilöhahmo muuttuu tarinan aikana. (Steinby, Mäkikalli 

2013: 144.) 

Jos Zohvian kertomusta tarkastellaan siltä kannalta, että kaikki hänen tekonsa tulisi olla linjassa 

kristinuskon kanssa, antaa hänen toimintansa hyvin uudenlaisen kuvan kristinuskosta. Tällöin 

epäluottamus, epäonnistuminen ja epäusko kuuluisivat olennaisesti kristinuskoon. Mutta jos 

Zohvian henkilöhahmoa tarkastelee kasvutarinana ja siltä kannalta, mitä teemoja hänen 

toimintansa nostaa esiin, on kuva kristinuskosta erilainen. Tällöin käy ilmi, että vajavainen 

ihminen saa toimia kristinuskosta kertojana, eivätkä hänen heikkoutensa määrittele Jumalaa tai 

kristinuskoa. Lewis onkin todennut, ettei kristitty määrity sen mukaan, tekeekö hän virheitä, 

vaan sen mukaan, osaako hän virheitä tehtyään anoa anteeksiantoa ja parannusta (Lewis 2012: 

106–107). 

Zohvia on se henkilö, jonka tulee julistaa kunlandialaisille ja valtakuntalaisille tietoa uudesta 

uskonnosta. Hän on yksi harvoista, jotka tietävät uudelleen löydetystä uskonnosta. Hän on 

saanut Hogarin opissa tietoa uudesta uskonnosta, joten hänen toimintaansa tutkimalla tulisi 

päästä selvyyteen siitä, millainen uusi uskonto on. Zohvia on kuitenkin hyvin ristiriitainen 

henkilö. Hän epäonnistuu tehtävässään useita kertoja. Näyttää siltä, että hän ei ole sisäistänyt 

uuden uskonsa pääoppisisältöjä.  
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Zohvia ei usko, että vaaran uhatessa Jumala olisi se, jolta tulisi apu. Tämä käy ilmi hänen 

toiminnassaan yhä uudestaan ja uudestaan. Kun hän Valinorin hyökkäyksen yhteydessä selviää 

taistelusta, kyse on ”tuurista”. Kuoleman uhatessa hän mieluummin armomurhaa kuin uskoo 

ihmeisiin (V: 265). Kuitenkin hän uskoo, että Jumala pitää ihmisestä huolta, eikä ihmisellä ole 

syytä murehtia. Zohvia kokee myös, että hänelle on uskottu tehtävä, joka hänen tulee suorittaa. 

Hän kokee huonoa omaatuntoa siitä, että ei ole täyttänyt tehtäväänsä aina.  

Zohvia uskoo, että hänen tärkein tehtävänsä, kutsumuksensa, on levittää tietoa Jeshuasta. 

Zohvia kuitenkin epäonnistuu itsellensä asettamissa vaatimuksissa kerta toisensa jälkeen. 

Paettuaan Hogarin mökistä Raamatun käännöksen kanssa hän on Areskia lukuunottamatta 

ainoa, jolla on käännös Raamatusta. Hänellä on sanoma oikeasta Jumalasta, mutta hän 

epäonnistuu uskon julistamisessa siitä tietämättömille. Zohvia potee tästä huonoa omaatuntoa:  

Joskus hän hätkähti syyllisenä kesken parantavien voiteiden sekoittamisen 

huomaamaan, ettei ollut vilkaissutkaan kirjaa aikoihin, ajatellut Hogaria tai 

rukoillut Areskin puolesta. Hän tunsi polttavaa tarvetta kertoa kapinallisille 

oikeasta Jumalasta, Jesuasta ja kaikista ihmeellisistä asioista, joista oli lukenut. 

Kuitenkaan hän ei tuntenut tietävänsä tarpeeksi eikä uskaltanut puhua kovin 

avoimesti. (V: 131.) 

 

Sedimentin puheista kävi jo aiemmin ilmi, ettei Jumala odota uhria tai vaadi ihmisiltä mitään. 

Silti Zohvia tuntee syyllisyyttä siitä, ettei hän ole julistanut uskoaan muille. Häntä ei kuitenkaan 

myöhemminkään tuomita tästä. Kun hän keskustelee myöhemmin asiasta Areskin kanssa, 

Areski ei kovistele häntä asiasta. Ehkä Zohvia ei vielä aivan ymmärrä kaikkia Jumalan 

opetuksia, sillä syyllisyys tuntuu ristiriitaiselta, kun sitä vertaa siihen, ettei Jumala vaadi 

ihmiseltä mitään tekoja.  

Luterilaisuuden mukaan omatuntoa ei pidä sokeasti uskoa. Omatunto voi osoittaa ihmisen 

toimivan väärin, mutta se voi myös erehtyä. Omatunto olisi erehtymisen vaarasta johtuen 

laitettava Jumalan sanan alaisuuteen. Tästä tulisi seurata iloa, sillä Jumala lohduttaa ja johtaa 

ihmisiä. (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 137.) Käsityksen voi nähdä olevan samanlainen 

Valtakunnan kristinuskossa, koska Zohvian omatunto soimasi häntä turhaan siitä, että hän ei 

ollut toiminut tarpeeksi hyvänä kristinuskon levittäjänä.  

Porstuassa ollessaan Zohvia alkaa kertoa Jumalasta. Tätä ei kerrota suoraan.  Zohviaa epäillään 

ihmisten sairastuttamisesta. Hän käyttäytyy kummallisesti muiden silmissä. Eräs 

valtakuntalaisista kertoo epäilyksestään, että Zohvia olisi vakooja: ”Se puhuu kummallisista 

asioista ja mutisee itsekseen silmät kiinni, lukee isoa kirjaa ja pistää lapset pyydystämään rottia. 
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Mä luulen, että se on vakooja” (V: 142). Zohvia on kuitenkin ruvennut kertomaan Jumalasta, 

koska ”puhuu kummallisista asioista”.  

Kun Zohvia toteaa, että hän ei välttämättä kykene pelastamaan valtakuntalaisten henkiä 

kuumetaudista, hän takertuu omaan heikkouteensa: ”En minäkään mikään ihmeidentekijä ole” 

(V: 147). Näyttää siltä, ettei Zohvia usko ihmeisiin. Hän ilmeisesti rukoilee, kuten käy ilmi 

erään valtakuntalaisen kuvauksesta: ”mutisee itsekseen silmät kiinni” (V: 142). Mutta ihmeitä 

Zohvia ei tunnu rukoilevan. Hän ei rukoile ihmettä edes silloin, kun kunlandialaiset hyökkäävät 

sairastuvalle ja kuolema näyttää valtakuntalaisille lähes varmalta. Tällöin hän toimittaa 

armomurhan. Voiko tästä vetää johtopäätöksen, ettei Jumala kykene tekemään ihmeitä?  

Zohvien heikkous on myös syyllistyminen liialliseen ihmisten ihannointiin. Areski nuhtelee 

Zohviaa siitä, että Zohvia antaa liikaa arvoa hänelle eikä Jumalalle: ”’Ja niinpä sinun tulisikin 

kiittää Jumalaa, ei minua’, mies sanoi tiukasti. Zohvia painoi päänsä yllättyneenä ja häveten” 

(V: 182). Zohvia selittää ihailuaan Areskia kohtaan sillä, että hänestä on hämmentävää nähdä 

mies, josta hänen opettajansa on puhunut usein. Zohviasta tämä on hämmentävää ja lähes 

yliluonnollista: ”Melkein kuin näkisi enkelin” (V: 182). Areskin kommentista käy kuitenkin 

ilmi se, ettei ihmisen tulisi ihannoida toisia ihmisiä, vaan kunnia tulisi antaa Jumalalle.  

C.S. Lewis kommentoi eräässä kirjeessään pyhimysten palvomista. Henkilökohtaisesti hän ei 

ole asiaa vastaan, vaikka hän ei itse pyhimysten palvontaa harrastakaan:  

Pyhimysten palvonnalle on selvästi olemassa teologinen puolustus: jos voi pyytää 

eläviä rukoilemaan puolestaan, miksi ei saisi pyytää samaa palvelusta myös 

kuolleilta? Pyhimysten palvonnassa on toki myös vaara. Eräissä kansanomaisissa 

muodoissa näemme sen johtavan äärettömän typerään kuvaan taivaasta: taivas on 

kuin maallinen oikeusistuin, jossa on viisasta vetää oikeista naruista, etsiä parhaat 

”kanavat” ja liittyä vaikutusvaltaisimpiin painostusryhmiin (Lewis 1984: 18.) 

 Augsburgin tunnustuksessa puolestaan todetaan pyhien palvonnan olevan kiellettyä, mutta he 

voivat toimia kristityille hyvinä esikuvina siinä, miten toimia ja elää (Augsburgin tunnustus 

1980: 23). 

Zohvia ja Sediment keskustelevat Areskia odotellessaan. Sediment kysyy, miksi Zohvia tahtoo 

auttaa valtakuntalaisia (V: 180). Kysymys saa Zohvian ensin närkästyneeksi, mutta hän alkaa 

pian itsekin pohtia motiivejaan:  

”En ole ihan varma”, hän sanoi lopulta. ”Kai se tuntuu oikealta. Oikeastaan minä 

en välitä niinkään valtakuntalaisista. Haluan – en ole varma – haluan kai levittää 

sanomaa oikeasta Jumalasta ja Jeshuasta. Valtakuntalaisten auttaminen on 

tavallaan korviketoimintaa. En oikein vielä tiedä, miten kertoisin ihmisille 
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uskostani, joten teen jotain muuta hyödyllistä ja odotan, että asiat kirkastuvat” (V: 

175.)  

Zohvian kuvauksesta käy ilmi naisen epävarmuus omasta työstään. Vaikuttaa siltä, että hän ei 

ole vielä löytänyt keinoa, jolla hän haluaisi kertoa Jumalasta. Toisaalta kristinuskon 

perussanomaan kuuluu se, että jokainen ihminen on tärkeä. Näin ollen on erikoista, ettei Zohvia 

välitä valtakuntalaisista.  

Zohvia on kantanut mukanaan pyhiä kirjoituksia siitä lähtien, kun pakeni opettajansa luota. Hän 

ei ole uskaltanut kertoa Jumalasta kenellekään. Hänellä on niin mahdollisuus kuin 

apuvälineetkin Jumalasta kertomiseen. Teoksen lopussa Zohvia on saanut elämälleen selkeän 

suunnan. Hän ei enää aio epäröidä Jumalasta kertomisessa. Hän tiedostaa heikkoutensa ja sen, 

että voisi helposti lähteä muiden mukaan nauttimaan elämästä ilman huolta Jumalan sanan 

levittämisestä. Tästä huolimatta hän kokee, että hänen kutsumuksensa on jäädä Kunlandiaan 

julistamaan evankeliumia. Hän kopioi pyhiä kirjoituksia vietäväksi Unohdettuihin maihin. (V: 

276.) 

Zohvia kokee, ettei kykenisi täyttämään kutsumustaan ilman luottamusta Jumalan apuun. 

Hänen tehtävänsä vaikuttaa niin suurelta. Vaikka Zohvian elämä tulee olemaan jatkuvassa 

vaarassa elämistä, hän ei aio pyörtää päätöstään lähteä takaisin Sigrifin ja arkkipastorin vallassa 

olevaan Kunlandiaan. Zohvia näkee tärkeänä sen, että sanoma Jeshuasta kerrottaisiin koko 

tunnettuun maailmaan:  

Zohvia kastoi kynän musteeseen ja jatkoi kirjoittamista. Hän toivoi, että olisi 

ottanut mukaansa myös Hogarin muut käännökset Unohdettujen maiden 

heimoille, Kiniaan ja muihin paikkoihin levitettäväksi, mutta koska hän ei ollut 

ymmärtänyt noita kieliä, se oli tuntunut tarpeettomalta. Zohvia huokaisi. Hän 

pelkäsi, että Hogarin työ oli mennyt hukkaan ja tunsi siitä syyllisyyttä. No, 

ainakin hän voisi auttaa kunlandialaisia. Ja Kunlandiakin oli jo niin suuri maa, 

että sen käännyttäminen yksin oli sula mahdottomuus. Zohvian rintaa ahdisti, kun 

hän ajatteli asiaa. Ellei nainen olisi luottanut Jumalan apuun, hän ei olisi 

ikimaailmassa uskaltanut edes yrittää. (V: 277–278.) 

 

Zohvian päätös lähteä levittämään tietoa Jumalasta muistuttaa apostolien työtä alkukirkon 

aikana, kun Jeesus antoi opetuslapsilleen lähetyskäskyn. Zohvia ei jätä työtään kuolemankaan 

uhalla. Tässä hän käyttäytyy samoin kuin Jeesus ja hänen opetuslapsensa, jotka viettivät 

elämänsä saarnaten ja kulkien paikasta toiseen. Jeesus kehotti opetuslapsiaan elämään 

yksinkertaisesti tavoitteena vain levittää Jumalan sanaa. Tällöin omalla turvallisuudella, 
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mukavuudenhalulla tai ihmissuhteilla ei ollut tilaa vaeltavan saarnaajan elämässä. (Walsh 1988: 

92.) 

Anssi Simojoki on määritellyt luterilaisen lähetysteologian. Hänen mukaansa Lutherin 

kirjoituksia tulkitsemalla päästään näkemykseen siitä, millaista lähetystyön tulisi olla. Tämä 

siitä huolimatta, ettei Luther suoraan puhukaan lähetystyöstä: 

Luterilainen lähetysteologia ei synny naaraamalla hakusanaa ”lähetys” 

uskonpuhdistajan teoksista. Meidän on tulkittava sen sijaan, mitä hän opettaa 

Raamatusta ja Jumalan sanan saarnasta sekä kristillisestä seurakunnasta 

maailmassa. Silloin olemme aidosti keskellä lähetysteologiaa. Evankeliumi on 

levoton kuin elohopea. Sen täytyy päästä kaikkialle. Jos sitä ei oteta yhdessä 

paikassa vastaan, se lähtee muualle. Evankeliumi ei ole vain hyvä viesti. 

Evankeliumi on kaste, evankeliumi on synninpäästö ja alttarin sakramentti. 

(Simojoki: 1990:54.) 

Areski on koko teoksen ajan Zohvian ihannoinnin kohde. Hän kunnioittaa vanhaa miestä kuin 

tärkeää oppi-isää, mutta myöntää Ivanille, että hän voisi kokea miestä kohtaan romanttisiakin 

tunteita, jos tämä olisi nuorempi. Kun tarinan lopussa käy ilmi, että Areski, Ivan ja Samuel ovat 

kaikki sama henkilö, jää Zohvian ja Areskin välinen romanssi kytemään, vaikkei sitä suoraan 

auki kirjoitetakaan. Zohvia ja Areski jäävät kahdestaan Kunlandian ja Valtakunnan alueelle 

julistaakseen ihmisille tietoa Jumalasta. 

Miilai, Sediment sekä muut retkiseurueesta pakenevat laivalla uuteen maahan. Onko tämä 

linjassa sen kanssa, että luterilaisuuden mukaan maailma on kaikkien ihmisten yhteinen ja sitä 

tulisi hoitaa yhdessä? (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 119–120.)  Luterilainen käsitys on 

ristiriidassa valtakuntalaisten toiminnan kanssa:  

Luterilaisuuden mielestä Jumala on antanut juuri tämän maailman kaikkien 

kodiksi, eikä kristittyjen ole lupa haaveilla mistään pelkästään heidän 

hemmotteluunsa varatusta kylpyläosastosta. Taivaan koti on erikseen, mutta sinne 

ei pidä pyrkiä, ennen kuin kutsu käy (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 19).  

 

Unohdetut maat, joihin matkataan pakoon Valtakunnan ja Kunlandian kauheuksia, toimivat 

symbolisena paikkana. Unohdetut maat toimivat symbolina taivaalle. Maan nimikin jo 

muistuttaa sen luonteesta. Unohdettu maa on jäänyt unholaan tunnetussa maailmassa samalla 

lailla kuin kristinusko: ”Siellä kerrotaan olevan ihania maita, joissa ei ole valtiaita eikä herroja, 

riistaa ja viljelysmaata riittää, eikä kukaan ole kuullutkaan Lohikäärmeestä” (V: 180). Kuvaus 

muistuttaa taivasta siinä, ettei siellä ole Lohikäärmeellä valtaa. 
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4.4.1 Zohvia ja Sediment suorittavat armomurhan 

 

Eräs Valtakunnan selkeimmistä eettisistä tilanteista tapahtuu Porstuassa, minne seurue on 

päätynyt talvelta suojaan. Porstuassa asuu suuri joukko valtakuntalaisia. Kunlandialaiset 

hyökkäävät valtakuntalaisten asuttamaan linnoitukseen. Valtakuntalaiset häviävät taistelun. 

Zohvia, Sediment ja Mattias joutuvat vaikeaan eettiseen tilanteeseen, kun heille selviää, että 

taistelu on hävitty. He ovat sairastuvalla pitämässä huolta sairaista - aikuisista ja lapsista. On 

selvää, että kunlandialaiset sotilaat ovat tulossa sairastuvalle tappamaan sairaat. 

Valtakuntalaiset eivät pääse pakoon. Zohvian, Sedimentin ja Mattiaan tulee päättää, miten he 

toimivat tässä tilanteessa:  

”Me hävisimme”, hän sanoi hiljaa. Tieto kirvoitti epätoivoista voihketta ympäri 

huonetta. Sediment katsoi valtakuntalaisia. Vanhoja ja heikkoja, nuoria ja 

heikkoja. Vaikka he pääsisivätkin pakoon… Niin no, he eivät pääsisi pakoon. 

Taistelun äänet kuuluivat yhä lähempää. (V: 159–160.) 

 

Zohvia ja Sediment ovat kristittyjä. He tuntevat Jumalaa, ja he tahtovat toimia niin, että 

toimisivat oikein. Mitä kristillinen etiikka sanoo Zohvian ja Sedimentin toiminnasta? Zohvia 

on se, joka ehdottaa ensimmäisenä armomurhaa: ”’On yksi keino. Minä voisin sekoittaa 

myrkyn. Tarkoitan sairaille. Sellaisen, joka vaivuttaa uneen, josta… ei enää herää’, hän sanoi 

hiljaa” (V: 160). Sediment toteaa, että myrkyn sekoittaminen sairaille olisi murha. Mattias sen 

sijaan on Zohvian suunnitelman kannalla: ”Mattias kohotti katseensa prinssiin. ’Et ole joutunut 

juuri tottelemaan toisia, vai kuinka? Päätös on minun, vastuu on minun.’ Hän katsoi jälleen 

Zohviaan. ’Tee se.’” (V: 160.) 

Sediment ei tiedä tilanteessa, mikä olisi oikein ja mikä väärin. Hän väittää, ettei kukaan voi 

ottaa toisen syytä niskoilleen. Tässä hän unohtaa Jeesuksen sovitustyön, kun Hän kantoi kaikki 

ihmisten synnit ristillä (katso 2.4.2 Valtakunta ja luterilainen kristinusko). Sediment muistaa 

Jumalan hätänsä hetkellä, mutta hän pyytää Häneltä vain anteeksi tulevaa tekoaan. Hän ei 

rukoile, kuten ei tee Zohviakaan, tilanteen ratkeamiseksi. Sediment tai Zohvia ei kumpikaan 

myöskään kerro sairaille oikeasta Jumalasta. Tuomitsevatko he näin valtakuntalaiset ikuiseen 

eroon Jumalasta? Edes ennen myrkyn antamista he eivät rukoile sairaiden puolesta. Lohtua 

kuoleman hetkellä sairaille tuo erään naisen hyräilemä tuutulaulu. (V: 161.) 

Zohvia haluaisi jäädä kuolevien vierelle, kun myrkky on annettu, mutta Sediment kiskoo hänet 

pois. Kun Zohvia ymmärtää, mitä on mennyt tekemään, hän masentuu: ”Zohvia purskahti 

itkuun ymmärtäessään yhtäkkiä, mitä oli tehnyt ja ettei päätöstä voinut enää pyörtää. 
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Masennuksen lamauttamana hän antoi periksi ja seurasi prinssiä poispäin aulaan vievistä 

portaista.” (V: 162.) Jää epäselväksi, ymmärtääkö Zohvia tässä, että hän on menetellyt 

kyseenalaisesti vai lamauttaako pelkkä tilanteen kamaluus hänet. 

On huomattavaa, etteivät Zohvia ja Sediment pyri pelastamaan edes osaa valtakuntalaisista. 

Kohtauksessa mainitaan, että osa sairastuvalla olijoista on lapsia. On selvää, etteivät Zohvia ja 

Sediment kykene pelastamaan kaikkia sairaita. Mutta he eivät yritä pelastaa ketään. Voidaan 

kysyä, eikö yhdenkin pienen lapsen kantaminen sylissään olisi ollut yrittämisen arvoista.  

Päivi Räsänen on tarkastellut eutanasiaa kristillisen etiikan kannalta. Hänen mukaansa 

eutanasia voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: tahdonalaiseen, tahdottomaan ja tahdonvastaiseen. 

Henkilön omasta pyynnöstä tapahtuva armomurha on rinnastettava itsemurhaan. Se tapahtuu 

henkilön oman pyynnön aikaansaamana. Tahdoton eutanasia on armomurha, joka tehdään 

uskoen, että se on henkilön parhaaksi. Tällaisissa tilanteissa eutanasian kohde ei kykene 

kertomaan omaa mielipidettään asiasta. Tahdonvastainen armomurha muistuttaa tahdotonta 

eutanasiaa, mutta eroaa siitä siinä, että henkilö kykenee kertomaan mielipiteensä. Henkilö, 

johon eutanasia kohdistuu, tahtoisi elää. (Räsänen 1993: 9.) Zohvian ja Sedimentin suorittama 

armomurha lukeutuu yllä olevien määritelmien mukaan tahdonalaiseen eutanasiaan. 

Valtakuntalaiset tietävät, että he tulevat myrkyn juotuaan kuolemaan. Näin on ainakin aikuisten 

osalta. Sairaiden joukossa on myös lapsia, joten Zohvian ja Sedimentin teko voidaan laskea 

lisäksi tahdonvastaiseen tai tahdottomaan eutanasiaan tarkastelukulmasta riippuen.  

Eutanasia jaetaan vielä edeltävien määritelmien lisäksi aktiiviseen ja passiiviseen 

armomurhaan. Aktiivinen armomurhaaminen on sellaista, missä henkilö tapetaan jollain 

suoralla teolla, kuten myrkyn juottamisella. Kuoleman jouduttaminen esimerkiksi epäämällä 

jokin hoitotoimenpide, on passiivista eutanasiaa. Moraalisesti nämä eutanasian eri muodot eivät 

Räsäsen mukaan poikkea suuresti toisistaan. (Räsänen 1993: 9.) Valtakunta-teoksessa eutanasia 

on selkeästi aktiivista kuolemantuottamista. 

Räsänen lähtee eutanasian tarkastelussa liikkeelle kristillisestä ihmiskuvasta. Ihminen on ainoa 

Jumalan luoma olento, joka on luotu Hänen kuvakseen. Ihminen edustaa ja heijastaa Jumalaa. 

Vaikka ihmisten syntiinlankeemus turmeli ihmisen, on ihminen edelleen Jumalan kuva. Tästä 

johtuu kristillisen etiikan suuri kunnioitus ihmiselämää kohtaan – ihminen ei ole missään 

vaiheessa menettänyt asemaansa ”Jumalan kuvana”. Syntiinlankeemus erotti ihmisen 

moraalisesti Jumalasta, mutta Kristuksen sovitustyö mahdollistaa jälleen ihmisten pääsyn 

lähelle Jumalaa.  (Räsänen 1993: 104–106.)  



109 
 

Ihmisen ei tulisi kristillisen etiikan mukaan vahingoittaa toisen ihmisen elämää. Ihmistä koskee 

koskemattomuuden periaate. Raamatusta löytyy vakavat seuraamukset toista ihmistä 

vahingoittavalle. Räsänen nostaa esille Vanhasta testamentista kohdan, missä kerrotaan 

Jumalan kostavan toisen ihmisen hengen ottamisen: ”Teidän oman verenne minä kostan; 

jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmiselle minä kostan ihmisen sielun, … sillä 

Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.” (1. Moos. 9:5-6.) (Räsänen 1993: 106.) 

Kymmeneen käskyyn kuuluva käsky, ”Älä tapa” on tarkoitettu suojelemaan ihmistä. Räsänen 

tulkitsee sen tarkoittavan ihmisiä kaikissa elämäntilanteissa. Käsky ulottuu myös ihmiseen 

itseensä asti. Itseäänkään ei saa tappaa. Tämä kristillinen ajattelu eroaa eutanasian oikeuttavasta 

ajattelusta. Armomurha pohjautuu ajatukselle, että ihmisen kärsimykset ajavat ihmisen 

koskemattomuuden edelle. (Räsänen 1993: 106–107.)  Sediment ja Zohvia eivät seuraa 

eutanasiaa suorittaessaan kristillistä etiikkaa.  

Räsänen huomauttaa, ettei Raamatusta löydy kohtaa, missä armomurha hyväksyttäisiin 

kärsimysten välttämiseksi. Eutanasian kannattajat uskovat, että armomurha tuo kuolemaan 

arvokkuutta. Tätä ajatusta ei Räsäsen mukaan Raamatussa allekirjoiteta. Räsänen nostaa tässä 

esille Jeesuksen elämän. Jeesus kärsi valtavia tuskia ristillä ollessaan mutta ei ottanut henkeään 

oman kätensä kautta. Sen sijaan Hän luovutti elämänsä Taivaallisen Isän käsiin: ”Isä, sinun 

käsiisi minä annan henkeni” (Luuk. 23:46).  

Räsänen nostaa esiin Raamatusta myös toisen esimerkin. Saulin tarina Israelin kuninkaana 

löytyy Vanhasta testamentista. Saul on ollut miehineen taistelussa ja hävinnyt. Saul pyytää 

aseenkantajaansa tappamaan hänet. Tämä ei siihen suostu, joten Saul heittäytyy itse 

miekkaansa. Saul ei kuitenkaan kuole heti. Lopulta paikalle osunut mies auttaa kärsivää Saulia 

kuolemaan. Mies, joka auttoi Saulia, tuomitaan teostaan kuolemaan. (Räsänen 1993: 108.) 

Saman logiikan mukaan myös Sediment ja Zohvia ja Mattias ansaitsisivat teostaan 

kuolemantuomion. 

Kristillinen etiikka näkee elämän Jumalan lahjana ja lainana. Ihmisen elämän pituus on Jumalan 

määriteltävissä. Ihmisen elämä kokonaisuudessaan on Jumalan omaisuutta, minkä tähden 

ihmisen vahingoittaminen on Jumalaa vastaan rikkomista. Ihminen kuuluu Jumalalle lisäksi sen 

tähden, että Jeesus on lunastanut ihmiset ristintyönsä kautta itsellensä. Jumala on määritellyt 

ihmisen hinnan mittaamattoman arvokkaaksi, koska Isä näki ihmisen niin arvokkaaksi, että 

lähetti poikansa kuolemaan ihmissuvun puolesta. (Räsänen 1993: 108–109.) 
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Kristillisen etiikan kielteinen näkemys eutanasiaa kohtaan johtuu kristillisen etiikan asenteesta 

kuolemaan. Kuolema ei ole luonnollinen osa elämää, vaan seurausta syntiinlankeemuksesta. 

Kuolema on tästä huolimatta väistämätön osa elämää, vaikka se onkin ihmisen vihollinen. 

Kuolemaa vastaan tulee taistella kaikin keinoin. Eutanasian puolustajat näkevät kuoleman sen 

sijaan kärsimyksen loppuna ja ihmisen oikeutena. Se nähdään luonnollisena osana elämää. 

(Räsänen 1993: 109–110.)  

Suomen Luther-säätiön julkaisemassa selvityksessä kristillisestä etiikasta eutanasian kohdalla 

todetaan, että armomurhaa tehdessä sääli menee etiikan edelle. Eutanasian suorittaja kokee niin 

paljon sääliä, että se ohjaa hänen toimintaansa, ja etiikka unohtuu. Eutanasia nousee illuusiosta, 

jonka mukaan ihminen hallitsee omaa elämäänsä. Kristuksen evankeliumin tulisi olla ainoa 

etiikka, jota kristitty seuraa. Armomurhasta tai avustetusta itsemurhasta ei löydy vastausta 

kristityn ongelmiin. (Eyer 2007: 108–110.) Lewis huomauttaa, että ihminen on ruumiissaan 

kuin vuokralainen vailla oikeutta kohdella kehoaan miten sattuu, koska ihminen ei kuulu 

itselleen vaan Jumalalle (Lewis 2012: 119). Räsänen toteaa, että eutanasia erottaa kuolevan 

Jumalasta. Eutanasia riistää ihmiseltä armon ja näin tuomitsee hänet pois Taivaasta. (Räsänen 

1993: 110.) Näin ollen voidaan nähdä, että Sediment, Zohvia ja Mattias toimivat vastoin 

kristillistä etiikkaa ja mikä pahinta, tuomitsivat teollaan muut ihmiset pois Jumalan yhteydestä. 

Zohvia tekee Valtakunta-teoksessa kerran ristinmerkin. Hän tekee ristinmerkin sen jälkeen, kun 

hän ja Sediment ovat toimittaneet joukolle sairaita valtakuntalaisia armomurhan. Ristinmerkin 

tekeminen alkoi 100-luvulla. Tällöin ristinmerkkiä tehtiin kunnianosoitukseksi Pyhälle 

Kolminaisuudelle. Ristinmerkkien tekeminen kuuluu niin ortodoksiseen, katoliseen kuin 

luterilaiseenkin kristinuskoon. Martti Luther toteaa ristinmerkin tekemisen olevan itsensä 

siunaamista. Zohvia tekee ristinmerkin ilmaan, ikään kuin siunaten kuolevat ihmiset. 

(Lempiäinen 2006: 210–212.) 

 

4.5 Sigrif jää ylpeytensä vangiksi 
 

Sigrif on kuva siitä, millaiseksi ihminen muuttuu, kun hän asettuu pahan puolelle. Hän 

vanhenee ja näivettyy. Tässä alaluvussa tarkastellaan sitä, miten Sigrifissä tapahtuva muutos 

tapahtuu. Sigrif taistelee koko tarinan ajan hyvän ja pahan välimaastossa. Hän on tehnyt paljon 

”vääryyttä”, kuten Areski kirjeessään kertoo (V: 18). Hän kamppailee omantuntonsa kanssa 

jatkuvasti. Hänen tekonsa saavat hänet jopa voimaan fyysisesti pahoin. Koko teoksen ajan 
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tarinassa säilyy jännite siitä, että minkä puolen Sigrif valitsee. Lopulta hän jää louhikistien 

puolelle itsekkyytensä ja vallanhimonsa tähden. Sigrifiä ei rangaista hänen teoistaan teoksessa 

missään vaiheessa. Hän saa jäädä jatkamaan tyrannimaista hallintoaan. 

Toisesta Areskin lähettämästä kirjeestä käy ilmi Areskin suhtautuminen prinssi-Sigrifiin, joka 

on joutunut pahan valtaan. Tämä ei ole ensimmäinen kirje, jonka Areski on kirjoittanut 

Sigrifille. Areski ei ole tuomitseva kirjeessään, vaan hän kehottaa Sigrifiä, ”kunnon miestä”, 

kääntymään pois pahoilta teiltään. Areskin sanojen takana paistaa ajatus siitä, että ihminen saa 

”lopussa” palkan teoistaan. Areskin kirjeestä käy ilmi, ettei Sigrif itsessään ole paha. Tästä 

voidaan päätellä, ettei Areski pidä ihmisiä luonteeltaan pahoina. Koska Areski edustaa 

teoksessa kristittyä, voidaan päätellä, etteivät Valtakunnan kristillisen opin mukaan ihmiset ole 

pahoja.  

Jos Sigrif ei ota vastaan totuutta, jota Areski tarjoaa, tulee hän ”hukkumaan”. ”Hukkua”-termi 

viittaa yhteen tunnetuimpaan Uuden Testamentin kohtaan, Johanneksen evankeliumiin 

kolmanteen lukuun: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 

Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” 

(Joh. 3:16).  Tästä viittauksesta voidaan tulkita, että ellei Sigrif käänny pois valitsemaltaan 

tieltä, hän joutuu ikuiseen eroon Jumalasta. Areskille oon tärkeää, että Sigrif uskoo hänen 

kertomaansa totuuteen, vaikka Sigrif itse ei osoita sitä kohtaan tarinan alussa mitään 

kiinnostusta. 

Areski kysyy kirjeessään Sigrifiltä kärkkäästi, onko tämä unohtanut, mikä tekee ihmisestä 

ihmisen. Ennen kysymystään Areski on osoittanut, että Sigrif on tehnyt väärin itseään, 

kansaansa ja Luojaansa kohtaan (V: 18). Sigrifistä on tullut kova ja piittaamaton (V: 18). 

Areskin kysymyksestä voi päätellä, että vääryyden tekeminen saa ihmisen muuttumaan 

epäinhimilliseksi. Tämä käy tarinan edetessä yhä selvemmin ilmi, kun Sigrifin vääryydet 

kasvavat ja hänen inhimillisyytensä ja jopa elollinen ruumiinsa heikkenevät.  

Areski kehottaa Sigrifiä luopumaan louhikismista ja lakkaamaan muiden kuuntelemisen: 

”Sanon nyt teille, hylätkää väärät tienne ja kierot oppinne… Lakatkaa kuuntelemasta 

kuiskauksia, joita viisaat ja oppineet teille syytävät, ne ovat sielunvihollisen työtä, hänen 

puidensa hedelmää.” (V: 18.) Areski toteaa Sigrifin kantavan hedelmää sielunviholliselle. 

Roomalaiskirjeessä on samankaltainen jae, jossa ihmisen kerrotaan kantavan hedelmää 

kuolemalle, kun tämä ei ole vielä Jumalan oma: ”Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin 
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himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää 

kuolemalle” (Room. 7:5). 

J.K. Rowlingin luoma pahuuden hahmo, Voldemort, rappioituu ruumiillisesti samaan tapaan 

kuin Sigrif. Mitä enemmän Voldemort veljeilee pahuuden kanssa, sitä vähemmän hän 

muistuttaa ihmistä. Pahojen tekojen kertyessä hän alkaa muistuttaa yhä enemmän 

käärmeihmistä. Samanlaista rappioitumista tapahtuu myös J.R. Tolkienin Taru Sormusten 

Herrasta-saagan pahan puolelle kääntyneille sormusvarjoille. Sormusvarjot eivät ole eläviä 

eivätkä kuolleita, vaan he ovat jääneet kuoleman ja elämän välimaastoon. He kaipaavat takaisin 

entistä inhimillistä luontoaan. (Miettinen 2008: 27–28.) 

Niin Sigrifin ulkonäkö kuin hänen valtakuntansakin ovat hänen sisäistä olemustaan kuvaavia 

miljöitä. Tolkienin mukaan fantasiakirjallisuuden henkilöhahmojen ulkomuoto kertoo heidän 

sisäisestä maailmastaan: ”The imagined beings have their insides on the outside; they are visible 

souls” (Sammons 2010: 143). Sigrif muuttuu kuin eläväksi kuolleeksi, kun hän uppoaa 

syvemmälle Lohikäärmeen palvontaan. Kun Miilai tapaa Sigrifin tarinan loppupuolella, hän 

luulee ensin tuijottavansa aavetta. Myös Sediment järkyttyy, kun näkee veljensä tarinan 

lopussa:  

Sedimentin katse osui portaiden huipulla seisovaan, ankaran näköiseen mieheen. 

Miehen ryhti oli painunut kumaraan, ja posket syvään lommoon. Sedimentin 

valtasi lamaannuttava järkytys, kun hän tunnisti veljensä. Vaatteet roikkuivat 

kuninkaan yllä kuin hänellä ei olisi ollut lainkaan lihaa luittensa päällä. Kultainen 

kruunu nökötti vinossa takkuisten, harmaiden hiusten päällä. (V: 258.)  

 

Myös Sigrifin valtakunta heikkenee ja voi huonosti aivan kuin heijastuksena valtiaansa tilasta. 

Sediment huomaa kaupungin muuttuneen kovasti hänen poissaolonsa aikana. Kaupungista on 

tullut harmaampi ja ankeampi – kuin pahuus olisi mädättänyt sen:  

Miten paljon kaupunki olikaan muuttunut. Sedimentin mielestä se näytti paljon 

suuremmalta ja silti ahtaammalta, harmaalta ja tavallaan näivettyneeltä. Ihmiset 

toimittivat välttämättömät askareensa tuijottaen suoraan eteensä, eikä 

kirkonkulmalla kerjäävää vanhusta tuntunut kukaan edes huomaavan. Valinor ei 

ollut ainoa tällainen paikka. Kurjuus ja synkkyys levisivät pitkin maata kuin jokin 

mädättävä tauti, joka pahensi itse ilmankin. (V: 20–21.) 

 

Lewis on todennut, että kaikki ihmisen yritykset löytää onni muualta kuin Jumalasta, ovat 

tuhoon tuomittuja yrityksiä. Lewis vertaa ihmistä koneeseen, minkä Jumala on luonut ja minkä 

ainoa kelvollinen polttoaine on Jumala itse. (Lewis 2012: 90.) Jos ihminen ei käytä oikeaa 



113 
 

polttoainetta, hän näivettyy: ”Jumala on suunnitellut ihmiskoneen sellaiseksi, että sen 

käyttövoimana on Jumala itse. Hän itse on meidän sielumme polttoaine ja ravinto.” (Lewis 

2012: 60.)  

Sigrif on arkkipastorin vallassa, tämän manipuloinnin kohde. Lisäksi hän on oman 

heikkoutensa ja itsekkyytensä uhri. Sigrif tahtoisi olla hyvä veli Sedimentille, mutta hänet 

vakuutetaan epäilemään veljeään ja tämän tarkoitusperiä. Hän uskoo ”viisaiden miesten 

kuiskutteluja”, joista Areski häntä kirjeessään varoitti. Vasta tarinan lopussa Sigrif tekee 

lopullisen valintansa jäädä itsekkyytensä ja vallanhimonsa tähden Lohikäärmeen puolelle. 

Sedimentin sotaan lähettäminen saa sen aikaan, että Sediment joutuu vangiksi valtakuntalaisten 

haltuun. Arkkipastori käyttää hyväkseen Sigrifin hätää veljensä puolesta. Sigrif on valmis 

tekemään mitä vain, jotta saisi pelastetuksi veljensä. Arkkipastori saa näin Sigrifin houkuteltua 

ottamaan otsaansa Lohikäärmeen merkin. Sigrif tekee tämän pelastaakseen veljensä, sillä hän 

uskoo, että Lohikäärme auttaa häntä veljensä pelastamisessa. Otsaan poltettava merkki on 

uhrilahja Lohikäärmeelle, jotta tämä leppyisi ja päästäisi Sedimentin vapaaksi:  

”Tarjotkaa itseänne”, arkkipastori vastasi.  

”Ottakaa Hänen merkkinsä otsaanne ja käteenne ja julistautukaa näin Hänen 

uskolliseksi palvelijakseen. Silloin Hän kenties myöntyy ja säästää veljenne. 

Kappelin papit auttavat teitä toimituksessa.” (V: 43.) 

 

Sigrif näkee kasvonsa peilistä ollessaan matkalla kappeliin. Jo ennen sielunsa myymistä hänen 

on vaikea katsoa peiliin: ”Tiukan kulmikkaat piirteet näyttivät oudosti väljähtäneiltä kirkkaassa 

aamuauringossa. Sigrif ei kestänyt katsoa itseään silmiin, vaan painoi päänsä ja jatkoi 

matkaansa suurin harppauksi.” (V: 43.) Peiliin katsomisen vaikeus voi kertoa siitä, että hän 

toimii osittain itseään vastaan, ristiriitaisesti.  

Merkin ottamisen jälkeen Sigrif menettää otettaan todellisuuteen. Hän alkaa toimia ilman 

tekojensa hallintaa, aivan kuin hän olisi jonkin vallan hallinnassa. Ensimmäinen tällainen teko 

on kuningas-Viisaan murhaamisen ja Valtakuntaan hyökkäämisen määrääminen. Kuningas on 

murhattu kunniattomalla tavalla, mikä on vastoin Sigrifin moraalia. (V: 92–93.) Muistot hänen 

teoistaan saavat hänet oksentamaan ja koko hänen kehonsa turraksi:  

Sigrifiä yökötti yhä, kun hänen mieleensä palasi näky, jonka papit olivat hänelle 

näyttäneet. Valtakunnan kuningas makasi vuoteessaan kellertävänä ja 

turvonneena, jäykistyneenä kouristukseen, jonka vatsaa poltteleva myrkky oli 

aiheuttanut. Sigrif veti peiton päänsä yli yrittäen paeta muistoja, jotka tunkivat 

hänen silmiensä eteen. Hän olisi suonut vanhalle kuninkaalle kunniallisen 
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kuoleman. Oliko hän käskenyt sotilaidensa tehdä näin? Oliko hän käskenyt heidän 

valloittaa Valtakunnan tuona yönä? Hän muisti sanoneensa nuo sanat, muistin 

huulten ja kielen liikkeet, ilmavirran värinän kurkussa, ja kuitenkin hän tiesi, ettei 

ollut sanonut mitään. (V: 92.) 

 

Kun Sigrif antautuu Lohikäärmeen valtaan, hän näkee kauhunäyn, joka nauraa Sigrifille. Sigrif 

näkee näyn samana aamuna, kun hän ymmärtää määränneensä Viisaan murhan. Valvenäyssä 

hän näkee ruumiittomat kasvot, jotka saavat hänet kauhun valtaan. Kammottavien kasvojen 

suusta näkyy tulinen kuilu. Tuli polttaa Sigrifin sielua. Hahmo, mikä muistuttaa Perkelettä, 

nauraa Sigrifille. Sielunsa myyminen tuo Sigrifin elämään kauhua: 

Hän avasi silmänsä – ja näki edessään ruumiittomat kasvot, joiden luunvalkoinen 

iho kiristyi tiukasti poskipäiden ja terävän leuan päälle ja jonka silmät hehkuivat 

punaisina. Kasvot hymyilivät, ja sahalaitaisten hampaiden välistä näkyi pohjaton, 

tulinen kuilu. Sigrif alkoi kirkua kauhuissaan ja yritti paeta näkyä, mutta vaikka 

hän sulki silmänsä, hän ei päässyt näkemästä kauhistuttavaa hahmoa, joka alkoi 

nauraa hänelle. Tuhannen asteen kuumuus löi sen suusta ja korvensi prinssin 

sielua. (V: 95.) 

 

Näyn jälkeen Sigrif puetaan kultaan ja purppuraan ja valellaan tuoksuvilla öljyillä (V: 92).  

Kammottavien näkyjen jälkeen Sigrif kokoaa taas itsensä. Tai sitten hän toimii jonkin vallassa. 

Hän menee kruunusaliin ja kruunaa itsensä kuninkaaksi. Hän toimii yllättävän harkitusti ja 

rauhallisesti, vaikka vasta on ollut kauhunäkyjen kourissa. Tästä ja lohikäärmepatsaan 

reaktiosta voi päätellä, ettei hän toimi omasta aloitteestaan: 

Sigrif hymyili, astui portaat ylös, kääntyi hitaasti valtaistuinsaliin päin ja istuutui 

isänsä tuoliin. Hän asetti kätensä tuolin käsinojille ja naitti viileän kullan tunnusta 

sormenpäidensä alla. Valtaistuimen laelle muotoiltu taidokas kotka levitti 

siipensä hänen ylleen.  

Valinorin linnan kappelissa seisova seitsenpäinen kivilohikäärme hymyili. (V: 

94–95.) 

 

Tarinan edetessä Sigrif katuu tekojaan ja etsii epätoivoisesti veljeään. Hetken selkeiden 

ajatusten ympäröimänä hän ymmärtää, että hän itse on lähettänyt Sedimentin kuolemaan. Hän 

jopa huutaa Jumalan puoleen katuen tekojaan. Hän ei huuda Lohikäärmeen, jumalansa, 

puoleen. Lohikäärmettä ei kutsuta Jumalaksi. Sigrifin katumuksen hetkestä voi päätellä, että 

tässä olisi hetki, jolloin Kunlandian kuningas toteaa Sedimentin oleva oikeassa ja hänen omien 

tekojensa väärässä: 
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”Ketä minä yritän huijata? Ei Sediment ole täällä.” Hän lysähti polvilleen ja jatkoi 

ääni täristen: ”Minä lähetin itse veljeni surman suuhun!” Hän hautasi kasvot 

käsiinsä ja nyyhkytti. ”Voi, veljeni! Olen typerys! Mitä minulle jäi, kun sinä 

lähdit? Kipua ja huolta, ei muuta. Minä tuhosin Valtakunnan, Sediment! Sinä 

kielsit minua tekemästä sitä, mutta olin liian ylpeä kuunnellakseni.” Hän painoi 

kasvonsa lattiaan ja itki. ”Minä myin sieluni. Luulin tekeväni sinulle palveluksen. 

Hyvä Jumala! Milloin minun juoneni loppuvat? Sinä olit oikeassa kaiken aikaa, 

Sediment, kaiken aikaa!” (V: 139–140.) 

 

Sigrifin puheista jää epäselväksi se, tarkoittaako hän myös Sedimentin puheita Jumalasta. 

Näyttää kuitenkin siltä, ettei Sigrif usko itse kykenevänsä hillitsemään omaa juonitteluaan. 

Tietääkö hän olevansa jonkin vallassa vai tietääkö hän olevansa liian heikko vastustamaan omaa 

itsekkyyttään ja vallanhimoaan? Näyttää siltä, että Sigrif miettii, kenen puolella hänen tulisi 

olla – Lohikäärmeen vai Jumalan. Tämä katumuksen hetki ei ole kuitenkaan pitkäkestoinen. 

Havaitessaan, että Sedimentin saaminen luokseen on jälleen mahdollista, Sigrif unohtaa 

Jumalan ja tekojensa vääryyden. Hän keskittyy juonen punomiseen, mikä toisi Sedimentin 

hänen luokseen. Sediment on Sigrifille tämän perusteella Jumalaa ja katumusta tärkeämpi: 

”Sigrif taputti pöytää innoissaan. ’Etkö käsitä? Minun tarvitsee vain laittaa alulle jotain 

tarpeeksi näyttävää prinsessan pään menoksi, ja rakas velikultani säntää paikalle häntä 

pelastamaan! Minä saan veljeni takaisin, herra pastori!’” (V: 187.) 

 

Sigrif ei ole enää katuva ja epäröivä sen suhteen, mitä hänen tulisi tehdä. Hänen ajatuksensa 

ovat kirkkaat. Hän on myös valmis myymään Miilain sielun. Sigrif tekee miltei mitä tahansa, 

jotta saisi veljensä takaisin. Sedimentin tärkeys johtuu siitä, että tämä muistuttaa Sigrifiä 

rajallisesta vallastaan. Näin ollen valta on Sigrifille kaikkein tärkeintä. Hän haluaa hallita omaa 

elämäänsä: 

Sigrif odotti malttamattomana. Hän ei enää piitannut Miilaista tai louhikisteista, 

jotka yhä odottivat hänen käskyään, tai edes Lohikäärmeestä. Nyt kaikki oli kiinni 

hänen veljestään. Sigrif oli aina ollut mukautuvainen. Hänessä ei ollut samaa 

päättäväisyyttä, jota oli ollut hänen isässään. Hän häpesi ja inhosi heikkouttaan ja 

sitä, miten helposti arkkipastorin kaltaiset ihmiset saattoivat häntä ohjailla. 

Valtakunta oli ollut piikki hänen lihassaan, muistutus hänen rajallisesta 

vallastaan. Jos Sediment päättäisi uskoa häntä, tuo piikki olisi poistettu. Sen 

muistokin katoaisi, ja Sigrif olisi vihdoin oman elämänsä herra. (V: 264.) 

 

Kun Sediment palaa Kunlandiaan pelastamaan Miilaita, Sigrifissä näkyy vielä vilaus 

mahdollisuudesta siirtyä hyvän puolelle. Tämä mahdollisuus on ohikiitävä ja näkyy siinä, 
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kuinka innoissaan Sigrif on tavattuaan jälleen rakkaan veljensä. Muuten Sigrif on 

vallanhimonsa kylmentämä: ”Tiesin, että palaisit luokseni, veli rakas”, hän sanoi, mutta hänen 

äänensä oli hyytävän kylmä, ja itsekkyys loi hänen kasvoilleen nälkäisen ilmeen” (V: 260).  

Kun Sediment pyytää Sigrifiä noudattamaan vaihtokaupan ehtoja ja päästämään Miilain 

vapaaksi, Sigrif kieltäytyy: ”Olet toki rakas, veli hyvä, mutta että päästäisin lauman vihollisiani 

lähtemään kaikessa rauhassa juuri, kun olen saanut heidät kiinni vain saadakseni kuunnella 

marinaasi? Olet käyttäytynyt varsin huonosti, ymmärrät varmaankin sen.” (V: 261.) Miilain 

vapauttamisen sijaan Sigrif yrittää vierittää syyn kaikesta tapahtuneesta Sedimentin harteille. 

Hän saa veljensä epäilemään, että Sigrifin aloittamalla sodalla on perusteensa. Sigrif väittää, 

että valtakuntalaiset ovat murhanneet heidän vanhempansa, ja hän on toiminut oikeutetun 

koston nimissä (V: 261–262). On epäselvää, uskooko Sigrif itse kertomiinsa valheisiin vai 

kertooko hän asioita, joihin itsekin uskoo. 

Sediment ei epäröinnistään huolimatta usko Sigrifin valheita. Sediment antaa Sigrifille vielä 

yhden mahdollisuuden palata valitsemaltaan tieltä, mutta tämä kieltäytyy. Hän luulee, että 

Sediment havittelee hänen valtaansa: ”Hikipisarat valuivat pitkin kuninkaan kasvoja. Hän 

nielaisi ja tiukensi otettaan miekan kahvasta. ”’Pakana’, kuningas ähkäisi. ’Sinä tahdot vain 

syöstä minut vallasta.’” (V: 265). Teko, joka sysää Sigrifin lopullisesti veljestään ja Jumalasta 

eroon on se, kun hän hyökkää rakkaan veljensä kimppuun (V: 266). 

Lewisin mukaan ihminen tuntee olevansa sitä pahempi ja huonompi, mitä lähempänä hyvyyttä 

hän on. Sen sijaan se, että pitää itseään hyvänä ja on tyytyväinen itseensä, kertoo ihmisen olevan 

paljon lähempänä pahuutta. Lewis vie ajatuksen niin pitkälle, että toteaa täysin hyvänä itseään 

pitävän olevan kokonaan paha. (Lewis 2012: 140.)  Arkkipastori sopii viimeisimpään 

kuvaukseen, sillä hän ei näe itsessään mitään pahaa. Sen sijaan Sigrifin käsitys itsestään on 

loppuun saakka vaakalaudalla. Välillä hän näkee itsensä hyvänä ja välillä pahana. 

Vallanhimonsa tähden hän lopulta päättää olevansa hyvä – näin ollen hän vaipuu siis pahuuteen. 

Jumalan töiden käsittämättömyydelle ei anneta teoksessa vastausta. Sigrifin toiminnalle 

annetaan selitys tarinan lopussa. Ennen sodan alkamista arkkipastori on saanut Lohikäärmeeltä 

näyn, missä hänelle näytettiin, kuinka Lohikäärme tulee alistamaan koko maailman valtansa 

alle (V: 279). Näystä lähtien arkkipastori on juoninut niin, että näky saa toteutua. Hän murhasi 

Sedimentin ja Sigrifin vanhemmat, jotta vallankaappaus onnistuisi. Sigrifiä hän on 

manipuloinut niin, että tämä on uskonut valtakuntalaisten olevan syyllisiä vanhempiensa 

kuolemaan. Tämä kaikki selviää Miilain ja Zohvian keskustelusta. Kuullessaan arkkipastorin 
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suunnitelmasta, Miilai toteaa, ettei Sigrif itsessään ole paha, koska hän on toiminut hyvissä 

tarkoitusperissä: 

”Arkkipastori tapatti heidät”, Zohvia sanoi. ”Tiesitkö, että Areski kuului aiemmin 

louhikisteihin? Hän kertoi minulle, että jo ennen kuin hän karkasi luostarista, 

arkkipastori sai Lohikäärmeeltä näyn, että koko maailma tuli alistaa sen vallan 

alle. Sellainen hanke ei olisi onnistunut Sedimentin isän ollessa vallassa”. 

”Mutta silloinhan Sigrifillä oli hyvä syy hyökätä kimppuumme. Eihän se 

tietenkään totta ollut, mutta hän kuitenkin uskoi niin. Sehän tarkoittaisi, ettei 

Sigrif olekaan paha!” (V: 279.) 

Jumalan toiminnan käsittämättömyys selviää Miilaille ja Zohvialle, kun he pohtivat, miten 

Jumala on toiminut tilanteessa. Jumala on tahtonut Sedimentin puolelleen, jotta hän olisi voinut 

saada veljensä uskomaan totuus. Jumala ei ole kuitenkaan toiminut Miilain mielestä loogisesti. 

Hän ei ole toiminut niin, että valtakuntalaisten kansa olisi pelastunut. Kun Miilai tiedustelee 

asiaa Zohvialta, tämä ei osaa antaa kysymykseen vastausta: 

”Mutta eikö Jumala olisi voinut sanoa suoraan Sigrifille, miten asiat ovat? Tai 

pakottaa arkkipastorin paljastamaan tekonsa tai jotain? Miten hän saattoi antaa 

Sigrifin tuhota kokonaisen kansan puuttumatta asiaan mitenkään?” 

”En osaa sanoa”. (V: 279–280.) 

 

Jumala on kaikkivaltias, joten hänellä on ääretön määrä mahdollisuuksia, miten toimia. Jumala 

ei kuitenkaan toimi ihmisten suunnitelmien ja ajatusten mukaan. Usein Jumalan toiminta on 

vastoin ihmisten rukouksia ja toiveita. Jumalan näkökulma asioihin voi olla täysin erilainen 

kuin ihmisten käsitys asioista. Kristittyjen ohjenuorana tapahtumissa, joita ei voi ihmisjärjellä 

ymmärtää on seuraava jae: ”Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat 

Jumalaa” (Room. 8:28). (Aejmelaeus 2000: 409.) 

Valtakunnan lopussa ihminen ei joudu maksamaan teoistaan. Miilai toteaa, että lähteminen 

pakoon tutusta maailmasta tuntuu lähes häviöltä, kun Sigrifiä ei tuomita hänen teoistaan: 

”Miilai veti syvään henkeä. ’Oikeastaan en tiedä, mitä ajatella. Toisaalta olen tietysti todella 

onnellinen, kun pääsimme pakoon, mutta lähteminen on kuin myöntäisi, että Sigrif voitti! Eikö 

ole väärin, ettei hän saa mitään rangaistusta kaikesta tekemästään?’” (V: 278–279.) 
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4.6 Arkkipastori on epäinhimillisen paha 
 

Arkkipastori on ”litteä” eli ”essentialistinen” henkilöhahmo, joka määrittyy muutaman 

luonteenpiirteen kautta (Mäkikalli 2013: 72–73). Arkkipastori on kuvattu tyypitellen hänet 

vallanhimoiseksi ja pahaksi mieheksi, joka ei kadu tekojaan. Arkkipastori on kuvattu aina 

ulkoapäin tarkasteltuna, katseen kohteena, eikä häneen oleteta lukijan samaistuvan. 

Arkkipastorin henkilöhahmo toimii Lohikäärmeen kanssa yhdessä edustaen pahuutta, 

päähenkilöiden vastavoimaa. Arkkipastori on kuin Lohikäärmeen suu, millä jumala pääsee 

vaikuttamaan. Missään vaiheessa arkkipastorille ei anneta muuta nimeä kuin hänen tittelinsä. 

On kuin arkkipastorin arvonimi on kokonaan miehen määrittävä tekijä. Ulkomuodoltaan 

arkkipastori on vaikuttava mies: ”Seistessään hän näytti paljon mahtavammalta kuin istuessaan 

syvällä tuolin uumenissa. Hän oli suuri, kulmikas mies, jota korkean hatun ja raskaiden 

kaapujen kantaminen ei rasittanut vähääkään.” (V: 54.) 

Kunlandian arkkipastori on Valtakunta-teoksessa henkilöhahmo, joka on absoluuttisesti pahan, 

eli täysin Lohikäärmeen puolella. Arkkipastori on louhikismin johtaja ja nauttii jopa enemmän 

kunnioitusta kuin maan kuningas. Kunlandiassa uskonto ja valtionvalta ovat sidottuja yhteen. 

Maata johdetaan sen mukaan, mitä Lohikäärme ilmoittaa. Lohikäärmeen ensisijaisena sanoman 

välittäjänä arkkipastorilla on Kunlandiassa lähes rajaton valta.  

Arkkipastori on toiminnallaan saanut tunnettuun maailmaan sodan. Arkkipastorilla on kaksi 

suurta vihollista, jotka hän haluaa pois tieltään, jotta hän voi toteuttaa suunnitelmansa: 

Sediment ja Areski. Sedimentin vihaaminen käy ilmi jo aiemmista valheista, joita arkkipastori 

on Sigrifille ladellut. Lisäksi se käy ilmi arkkipastorin reaktiosta, kun hän kuulee, että Sediment 

on vangittuna Valtakunnassa: ”’Hänet vietiin, ylhäisyys.’ ’Hienoa, hienoa! Nyt on enää 

toinen.’” (V: 41.) ”Toisella” viitataan mitä luultavimmin Areskiin, sillä Sigrif on jo 

arkkipastorin juonien vallassa. 

Harry Potter-sarjan pahuuden ilmentymä on Voldemort. Hänen pahuutensa ja kauhistuttavat 

tekonsa kasvavat kirjasarjan edetessä. Voldemort ei itse koe olevansa paha. Hänelle ei ole 

olemassa hyvää tai pahaa. Ainoa asia, millä on merkitystä, on hänen oman valtansa 

laajentaminen. Tästä johtuen Voldemort ei kadu tekemiään hirmutekoja. (Miettinen 2008: 27.) 

Voldemort muistuttaa tässä suhteessa Erkkilän teoksen arkkipastoria. 

Arkkipastori ja Sigrif ovat syyllistyneet syntiin, jonka C.S. Lewis määrittelee ihmisen 

suurimmaksi synniksi. Omahyväisyys ja ylpeys ovat täydessä ristiriidassa kristinuskon 
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suosiman nöyryyden kanssa. Ylpeys on kaikista paheista ensimmäinen. Pahimmaksi synniksi 

ylpeyden tekee se, että se erottaa ihmisen Jumalasta. Ylpeä ihminen ei voi tuntea Jumalaa. 

Ylpeä ihminen ei tiedosta, että Jumala on häntä suurempi. Ylpeys on synti, joka tuo mukanaan 

muita syntejä. Se on kaiken pahan alku, ja se on juuri se synti, johon Perkele alun perin 

syyllistyi. (Lewis 2012: 173–178.) 

Arkkipastorin läsnäolo aiheuttaa olemuksellaan pelkoa. Sediment järkyttyy, kun hän huomaa 

arkkipastorin tulevan vankihuoneeseensa. Sediment kalpenee: ”Sediment nousi tuolista, jossa 

oli istunut lukemassa, kun ovi avautui. Nuori mies joutui ottamaan tukea pöydästä nähdessään 

arkkipastorin. Kaikki veri pakeni Sedimentin kasvoilta. Hän laski kirjan pöydälle ja kumarsi 

hienoisesti.” (V: 55–56.) 

Onko Sediment peloissaan? Sediment kunnioittaa arkkipastoria, joskin pelonsekaisesti. 

Arkkipastori sen sijaan ei näytä kunnioittavan Sedimentiä. Arkkipastori ottaa Sedimentin 

kunnioituksenosoituksen lähes halveksivasti vastaan. Sedimentin on vaikea vastustaa 

arkkipastoria. Arkkipastorille nauraessaan Sedimentin on vaikea pystyä katsomaan tätä silmiin 

(V: 57).  

Se, mikä lopulta saa Arkkipastorin tuntemaan pelkoa, on ajatus yliluonnollisista voimista, 

mahdollisesti Jumalasta. Tarinan lopussa päästään vihdoin katsomaan Arkkipastorin pään 

sisälle. Ainoa kerta, kun Arkkipastori osoittaa heikkoutta on, kun hän huomaa suunnitelmiensa 

epäonnistuvan. Hänet saa pelon valtaan ajatus siitä, että tapahtumien taustalla on jotain yli-

inhimillistä: ”’Tähän on nyt sekaantunut joku ihmistä suurempi’”, hän sanoi itsekseen ja värähti 

pelosta kenties ensimmäistä kertaa eläessään. Hän saattoi melkein nähdä lankojen liukuvan 

käsistään.” (V: 188.) 
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5 Päätäntö 
 

Johdannossa totesin, että tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan Minna-Leena Erkkilän 

esikoisteosta. Valtakunta on kristillinen fantasiateos, jonka luterilaista arvopohjaa tämä 

tutkimus on kartoittanut. Tutkielman tärkeimmäksi tutkimuskysymykseksi määrittelin sen, 

onko Valtakunnasta löytyvä kristinusko luterilaista kristinuskoa. Toinen tutkimuskysymys on, 

miten Raamattu toimii Valtakunnan pohjatekstinä. Johdannossa todettiin, että Valtakunnan 

kristinuskoa tullaan tutkimaan henkilöhahmojen toiminnan, puheiden ja asenteiden kautta. 

Johdannossa esiteltiin lyhyesti myös Valtakunnan juoni. Valtakunta alkaa rauhallisesta, 

pienestä kuningaskunnasta, jossa asuvat Kuningas Viisas lastenlastensa Miilain ja Maamerin 

kanssa. Pian linnaan tuodaan sotavangiksi prinssi-Sediment. Sediment on isoveljensä Sigrifin 

kanssa Kunlandian prinssejä. Sigrif on Kunlandian hallitsija, joka luottaa kaikessa 

arkkipastoriin. Kunlandiassa palvotaan pelottavaa Lohikäärmettä. Uskonto on nimeltään 

louhikismi. Tarinan edetessä Sigrif määrää louhikismin koko tunnetun maailman uskonnoksi. 

Tästä alkaa kahden uskonnon, kristinuskon ja louhikismin, kilpailu.  

Teorialuvussa,(2 luku) määriteltiin ensin se, miten Valtakunnassa käytetään Raamattua 

pohjatekstinä (2.1 Raamattu Valtakunnan pohjatekstinä). Ensin määriteltiin suorat ja sen 

jälkeen epäsuorat viittaukset Raamattuun. Kävi ilmi, että Valtakunnasta löytyy eniten viitteitä 

Uuteen testamenttiin, jonka kirjoista eniten on lainattu Ilmestyskirjaa. Lisäksi alaluvussa 

todettiin, että Valtakunnan maailmankuva on kristillinen ja teoksessa on käytetty myös 

kristillisiä symboleja. Alaluvun lopussa Valtakunnan viittaukset Raamattuun määriteltiin 

intertekstuaalisuudeksi. Raamattu toimii Valtakunnan subtekstinä. Jos Raamattua ei paikanna 

lukiessa Valtakunnan subtekstiksi, jää lukukokemus aukkoiseksi, vajaaksi. 

Alaluvussa 2.2 Valtakunta kristillisenä fantasiakertomuksena määriteltiin Valtakunta osaksi 

korkeafantasian genreä (2.2.1 Valtakunta osana korkeafantasiaa). Kävi ilmi, että 

Valtakunnassa on paljon korkeafantasian piirteitä. Sen ensisivuilla on kartta, mikä ohjaa 

lukukokemusta. Sen miljöö on keskiaikainen, ja teoksesta löytyy kuninkaallisia ja vehreää 

luontoa. Erkkilä on luonut perinteisen korkeafantasiateoksen.  

Fantasiakirjallisuudelle on tyypillistä juonen kaavamaisuus (Sisättö 2003: 12). 

Korkeafantasiassa tarina alkaa yleensä sankarista, joka elää rauhallista elämää, kunnes hänet 

temmataan hurjaan ja vaaralliseen seikkailuun. Avukseen sankari saa joukon ystäviä ja 

avunantajia. Sankarilla on jokin merkittävä tehtävä, mikä hänen tulee suorittaa ennen kuin hän 
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voi palata takaisin elämään rauhallista elämäänsä. (Bengtsonn 2001: 335–336.) Valtakunta-teos 

toteuttaa tätä samaa kaavaa.  

Alaluvun toisessa osassa, 2.2.2 Mitä kristillinen fantasiakirjallisuus on?, määriteltiin 

kristillisen fantasiakirjallisuuden olevan sellaista fantasiakirjallisuutta, minkä uskotaan 

käsittelevät hengellisiä totuuksia. Usein tästä johtuen kristillinen fantasiakirjallisuus on 

didaktista. Alaluvun viimeisessä osassa käsiteltiin sitä, miten kristillisen fantasiakirjallisuuden 

on Tolkienin ja Lewisin mukaan tarkoitus lohduttaa lukijaansa, ja tuottaa taivaallista iloa 

(2.2.2.3). Lisäksi fantasian tulisi uudistaa lukijan ajatuksia. Tolkienin mukaan fantasiateos on 

onnistunut, jos sen lopussa on iloinen katastrofi, eukatastrofi.  

Kristillinen fantasiakirjallisuus tukeutuu siihen ajatukseen, että se käsittelee totuutta (Sammons 

2010: 164). Kristillinen fantasiakirjallisuus on kirjallisuutta, mikä käsittelee kristinuskoon 

kuuluvia asioita kuvitteellisessa maailmassa (Manlove 1992: 9). George MacDonaldin ja C.S. 

Lewisin mukaan kristillinen kirjailija on sidottu Jumalan hallitsemaan mielikuvitukseen 

(Sammons 2010: 72–74). J.R.R. Tolkien puolestaan uskoo, että kristitylläkin on täysi vapaus 

käyttää mielikuvitustaan, koska mielikuvituksellisella työllään hän vain kirkastaa Jumalan 

luomistyötä (Tolkien 1983: 155). Tyypillisesti kristillinen fantasiakirjallisuus käsittelee hyvän 

ja pahan taistelua ja ihmisen käyttäytymistä maan päällä (Manlove 1992: 8–9, Bengtsonn 2002: 

20–21). 

Alaluvussa 2.3 paneuduttiin Northop Fryen teoriaan kaunokirjallisuuden kaavamaisuudesta. 

Kaikki kirjallisuus todettiin toistavan uudestaan ja uudestaan samoja elementtejä. Fryen 

mukaan romanssi on kaiken fiktiivisen kerronnan ydin (Frye 1976: 15). Korkeafantasian juonen 

rakenne muistuttaa suuresti romanssin kaavaa. Fryen mukaan kaikenlaiset tarinat ovat 

rakenteeltaan samantyyppisiä (Frye 1976: 3–5). Etsintäretki kuuluu oleellisena osana 

kirjallisuuden kaavamaisuuteen (Frye 1976: 171). Sellainen löytyy myös Valtakunnasta. 

Etsintäretken voi nähdä tarkoittavan ihmisen sisäistä kaipuuta löytää elämälle tarkoitus 

(Timmermann 2002: 99). 

Alaluvussa 2.3 käsiteltiin myös romanssin kaavaan. Romanssiin kuuluvat rohkea sankari ja 

neitseellinen sankaritar. Yleensä sankari pelastaa sankarittaren vaaralta, mikä voi usein olla – 

kuten Valtakunnassakin – sankarittaren uhraaminen jumalille. (Fryen 1976: 73–75, 81.) 

Kristinuskon myytti on läheisessä yhteydessä romanssin myytin kanssa, joissa molemmissa 

tavataan hiljaisia ja alistuen kärsiviä vapauttaja-hahmoja (Fryen 1976: 87–88). 
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Fryen mukaan kerronnallisia tasoja on olemassa neljää erilaista, mitkä ovat joko ylöspäin tai 

alaspäin suuntautuneita tarinoita. Ylöspäin suuntautuvissa tarinoissa ihminen kiipeää lähemmäs 

taivasta ja Jumalaa ja alaspäin laskeutuvissa taas kohti manalaa. Jokin voi myös laskeutua 

Taivaasta alempaan maailman osaan, kuten kristinuskossa Jeesus teki syntyessään maailmaan. 

(Frye 1976: 129.) Alaluvussa kävi ilmi, että Valtakunta kuuluu kiipeämisnarratiiviin, missä 

henkilöhahmot pyrkivät kohti parempaa eli taivasta. Valtakunnan avainkohtaus, missä tarina 

”ratkeaa”, on kun Lohikäärme ja Miilai taistelevat ja Miilai voittaa tämän henkisen taistelun 

(V: 269–273). 

Teorialuvussa määriteltiin luterilainen kristinusko Martin Lutherin ja Augsburgin 

uskontunnustusta apuna käyttäen. Lisäksi määrittelemisessä käytettiin apuna Heinimäen ja 

Jolkkosen vuonna 2008 julkaisemaan yleistajuista teosta siitä, millaista on luterilainen usko, 

Luterilaisuuden abc (2008). Luterilaisen uskon ydin on armo ja evankeliumi (Heinimäki, 

Jolkkonen 2008: 9). Luterilaisuuteen kuuluvat uskon ja armon lisäksi myös kasteen ja 

ehtoollisen sakramentit (Heinimäki, Jolkkonen 2008: 15). 

Kolmannessa luvussa käsiteltiin sitä, millaisia kristinuskon ja Valtakunnan Jumalat ovat 

luonteeltaan. Valtakunnan Jumala muistuttaa suuresti kristinuskon Jumalaa, ja luvussa kävikin 

ilmi, että tältä osin Valtakunnan kristinusko on samanlaista kuin luterilainen kristinusko. 

Jumala on armollinen, hyvä ja rakastava, joka pitää huolta omistaan ja tahtoo kaikki ihmiset 

luokseen. Usko on lahja. Jumala on kolmiyhteinen ja tahtoo kaikki ihmiset luokseen. 

Kuitenkaan vastauksia siihen, minne ne ihmiset pääsevät, jotka eivät ole kuulleetkaan 

Jumalasta, ei anneta Valtakunnassa kuin kristinuskossakaan (V: 196, Lewis 2012: 108).  

Alaluvussa 3.1.1 käsiteltiin Hogarin näkemä uni, jonka voi tulkita olevan myös ilmestys siitä, 

mitä ihmiselle tapahtuu hänen kuollessaan. Unessa Hogar näkee kaksi vaihtoehtoa 

kuolemanjälkeiselle elämälle: tulisen kuilun, missä kärsitään hirvittävästi tai kultaisen 

kaupungin, missä Jesua odottaa kultaisessa kaupungissa. Hogar tahtoo päästä Jesuan luokse, 

mutta kokee, että ei ole itse sinne arvollinen menemään. Kuitenkin Jesua kutsuu Hogarin 

luokseen. Puista ristiä pitkin Hogar pääsee kulkemaan tulisen kuilun yli kultaiseen kaupunkiin. 

(V: 106–108.) Unikuvassa tiivistyi kristinuskon ydinsanoma, mikä on kristinuskossa 

samankaltainen kuin Valtakunnassakin.  

Kolmannessa luvussa tuli ilmi myös se, ettei Valtakunnan kristinuskossa tunneta 

luterilaisuuden sakramentteja, kastetta ja ehtoollista. Lutherin mukaan kristillinen usko ei ole 

kristillistä ilman näitä sakramentteja, mutta Lewis oli myöntyväinen uskomaan, että joissain 
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erityistapauksissa se olisi mahdollista. Jos tarkastellaan tiukasti Lutherin tulkintaa, ei 

Valtakunnan kristinusko ole kristinuskoa.  

Alaluku 3.2 Hyvän ja Pahan taistelu keskittyi kuvaamaan Ilmestyskirjan merkitystä 

kristinuskolle. Ilmestyskirja kuvaa kristittyjen uskomusta maailman lopun ajoista. Ilmestyskirja 

on hyvin ristiriitainen kirja kristittyjenkin keskuudessa, sillä se on hyvin symbolinen ja 

vaikeatulkintainen. Valtakunnan Esipuheessa annetaan kuitenkin ymmärtää, että Valtakuntaa 

voisi lukea kuvauksena lopunajoista.  

3.3 Persoonallinen Pahuus käsittelee Esipuheessa annettua väitettä tarkemmin. Alaluvun alussa 

todettiin, että kristinuskossa uskotaan siihen, että maailma on kahdesti langennut paikka – ensin 

enkelien ja sitten ihmisten toimesta (Merso 2004: 38). On kuin louhikismin jumala, 

Lohikäärme, olisi langennut Lucifer, joka on noussut maan alta. Tässä alaluvussa keskityttiin 

kuvailemaan sitä, millainen on louhikismin jumala. Sen todettiin olevan luonteeltaan kostava, 

petollinen ja pelottava (V: 29). Valtakunnassa on käytetty enemmän mielikuvitusta kuvattaessa 

Lohikäärmettä. Sen sijaan Jumalan kuvaus muistuttaa suuresti kristinuskon Jumalaa.  

Louhikismi muuttuu tarinan edetessä pakolliseksi valtionuskonnoksi, josta on merkiksi otettava 

merkki käteen tai otsaan. Ilman merkkiä ei voi käydä kauppaa. Tässä se muistuttaa 

Ilmestyskirjassa olevaa Pedon merkkiä.  

Lohikäärme on patsas, joka tahtoo ihmisuhreja ja valtaa. Lohikäärme on vanha kristillinen 

paholaisen symboli. Myös viisisakarainen tähti, jonka Sigrif ottaa otsaansa, on yksi paholaisen 

symboleista. Teoksen lopussa patsas herää henkiin ja yrittää käännyttää Miilain puolelleen, 

mutta ei onnistu siinä.  

Kolmannen luvun viimeisessä alaluvussa, 6.7 Demonit ja enkeli, käsitellään Valtakunnan muita 

yliluonnollisia piirteitä. Valtakunnassa on noitia, jotka pystyvät kyvyillään aiheuttamaan 

onnettomuuksia ihmisille. Kunlandiassa Lohikäärmettä palveleva noita käyttää taikojaan 

Lohikäärmeen vallan pönkittämiseen. Noidat muistuttavat kristinuskon demoneita (Valk 1997: 

46–47). Kristinuskon kannalta katsottuna noitien kyky saada Valtakunnassa ei-kristittyjen 

ihmisten sieluja haltuunsa vaikuttaa teoksessa fantastiselta elementiltä.  

Neljännessä luvussa tarkasteltiin Valtakunnan tärkeimpiä henkilöhahmoja yksityiskohtaisesti. 

Alaluvussa 4.1 Areskin todettiin olevan Paavalin kaltainen niin elämäntarinaltaan kuin 

vaikutukseltaankin. Hän on kristinuskon sanoman pääasiallinen levittäjä. Hän on kirjeissään 

kertonut kristinuskon pääsisällön. Areskilta voi oppia Valtakunnan Jumalasta sen, että vaikka 
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toimii täysillä edesauttaakseen sitä, että ihmiset kuulevat Jumalasta, saa Jumalan olemassaoloa 

silti epäillä. 

Alaluvussa 4.2 Miilai löytää Jumalan hädän hetkellä kävi ilmi, että Miilai on teoksen 

päähenkilöistä se, johon lukijan odotetaan samaistuvan. Miilai ei tarinan alussa usko Jumalaan, 

mutta hän kokee kääntymyksen tarinan lopussa. Tällainen päähenkilön kääntyminen 

kristinuskoon on kristilliselle fantasiakirjallisuudelle tyypillistä, sillä päähenkilön kautta 

pyritään vaikuttamaan lukijaan (Manlove 1975: 2). Jumalan löydettyään Miilai ei koe enää 

kuolemanpelkoa. Lisäksi alaluvusta käy ilmi Valtakunnan maailmankatsomus, mikä on 

kristillinen, koska Jumala on kaikista maailman voimista vahvin. 

Alaluvussa 4.3 käsitellään useita teemoja. Sediment taistelee koko tarinan ajan sen kanssa, 

voiko hän luottaa veljeensä. Lopulta hän joutuu valitsemaan Jumalan ja veljensä välillä. 

Sediment valitsee Jumalan. Tästä huolimatta hän antaa veljelleen kaikki tämän pahat teot 

anteeksi ilmentäen näin Jeesuksen opetusta anteeksiantamisen velvoitteesta (Mark. 18:21–22). 

alussa häntä kohdellaan hyvin korkea-arvoisesti, mutta hän tasa-arvoistuu muun kansan kanssa 

tarinan edetessä.  

Alaluvussa 4.4 Zohvia kasvaa evankelistaksi käy ilmi, että Zohvia kasvaa epävarmasta tytöstä 

vahvaksi evankelistaksi. Tarinan alussa Zohvia on hyvin epävarma kertomaan Jumalasta ja 

pysytteleekin usein hiljaa. Hän rohkaistuu tehtävässään tarinan loppua kohden. Lopulta hän 

omistaa elämänsä Jumalasta kertomiselle, ja jää Kunlandiaan Areskin kanssa julistamaan tietoa 

Jumalasta. Tämä on linjassa luterilaisen lähetystyön ajatuksen kanssa, jonka mukaan  

kristinuskoa tulisi levittää kaikkialle (Simojoki: 1990: 54). Luterilaisuuden kannalta alaluvusta 

käy ilmi, miten Valtakunnan kristinuskossakaan ei sallita pyhimysten palvontaa (Augsburgin 

tunnustus 1980: 23).  

Zohvian elämästä kertovassa alaluvussa käsitellään myös Valtakunta-teoksen yllättävin 

kohtaus, kun Zohvia ja Sediment suorittavat suurelle joukolle sairaita ihmisiä armomurhan. 

Armomurhan suorittajat ovat kristittyjä. Heidän toimintaansa ei suoraan tuomita Valtakunta-

teoksessa. Luterilaisen kristinuskon mukaan armomurha eli eutanasia ei ole missään 

olosuhteissa hyväksyttävä toimenpide (Räsänen 1993: 106). 

Alaluvussa 4.5 Sigrif jää ylpeytensä vangiksi käsitellään prinssi-Sigrifiä, jonka pahuus 

mädättää ruumiillisesti ja henkisesti. Lewisin mukaan onnen etsiminen muualta kuin Jumalan 

luota on tuhoon tuomittua, koska Jumala on kuin ihmisen ”polttoaine” (Lewis 2012: 60, 90). 

Sigrif ottaa tarinan alkumetreillä Lohikäärmeen merkin otsaansa vihkiytyen näin Lohikäärmeen 
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palvelukseen. Itsessään Sigrif ei ole paha, ja hänelle annetaan tarinan lopussa vielä 

mahdollisuus palata louhikismista. Sigrif jää kuitenkin ylpeytensä vangiksi ja valitsee 

Lohikäärmeen. Alaluvussa käsitellään myös Jumalan töiden käsittämättömyyttä. Miksi Jumala 

ei estänyt sotaa? Valtakunta-teoksesta ei anneta vastauksia tähän ongelmaan.  

Neljännen luvun viimeisessä luvussa 4.6 käsiteltiin louhikismin arkkipastoria, joka on kuin 

Lohikäärmeen suu ja jalat. Olemukseltaan arkkipastori muistuttaa Harry Potterin Voldemortia, 

joka ei myöskään koe olevansa paha (Miettinen 2008: 27). Ainoa, mikä saa arkkipastorin 

kokemaan pelkoa, on ajatus siitä, että tapahtumiin olisi sekaantunut jokin suurempi voima (V: 

188). Arkkipastori kuvaillaan useassa yhteydessä ylpeäksi, mikä on ominaisuus, joka 

kristinuskon mukaan estää Jumalan tuntemisen (Lewis 2012: 176). 

Kaiken kaikkiaan Erkkilä on onnistunut luomaan teoksen, mikä yhdistää fantasiakirjallisuuden 

ja kristinuskon. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena oli se, miten Valtakunnan uskonnon 

voidaan tulkita olevan luterilaista kristinuskoa. Uskon, että tutkimukseni ja lukutapani ovat 

onnistuneet syventämään Erkkilän esittämää kristinuskoa. Koska Valtakunta on 

kristillisyytensä lisäksi myös fantasiateos, on kristilliset piirteet teoksessa alisteisia 

fantasiakirjallisuuden konventioille. Erkkilä on kuitenkin onnistunut yhdistämään kristinuskon 

ja fantasiakirjallisuuden niin, että molemmat genret toimivat teoksessa sopusoinnussa. 

Tämä tutkielma vastasi omiin tarpeisiini saada vastauksia Erkkilän teoksen kristillisyyttä. 

Tutkimukseni onnistui perustelemaan, että Valtakunnan kristinusko on kristinuskoa. Alussa 

asetin itselleni haasteen siinä, että pyrin määrittelemään Valtakunnan kristinuskon juuri 

luterilaiseksi kristunuskoksi. Valtakunnan kristinusko on todistettavasti kristinuskoa, mutta 

kasteen ja ehtoollisen puuttumisesta johtuen ei voida varauksetta sanoa, että Valtakunnan 

kristinusko olisi juuri luterilaista kristinuskoa. Ennemminkin Valtakunnan kristinusko on 

pelkistettyä kristinuskoa, jossa uskon opit ja sakramentit eivät ole välttämättä vielä saaneet 

muotoansa. Valtakunta-teos on kuitenkin onnistunut siinä, että se herättää evankeliumin eloon 

uudenlaisessa ympäristössä.  
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LIITE 1.  
 

Kirjailijan haastattelu 

1. Miksi kirjoitit kirjan? 

Kirjoitin ihan käytännön tarpeeseen. Omaan tarpeeseeni. Aloin lukea fantasiakirjallisuutta kun 

olin yläasteella. Harry Potterista taisi ilmestyä kolmas ja neljäs osa niihin aikoihin. Laji vei 

mennessään. Koska myös monet muut lukivat käytännössä pelkästään fantasiakirjoja, aloin 

miettiä, eikö olisi hienoa, jos löytyisi myös selkeästi kristillistä fantasiaa. Ei vain arvopohjaltaan 

kristillistä, vaan avoimesti. Kun en sellaista löytänyt, ajattelin kirjoittaa itse. Olin jo aiemmin 

yrittänyt kirjoitella jotain. 

2. Millainen arvopohja sinulla on? 

Minulla on perinteiset luterilaiset arvot. Tiedän ja tunnustan, että kolmiyhteisellä Jumalalla, 

Isällä, Jeesuksella ja Pyhällä Hengellä on valta minun ja koko maailman yli. Hän voi tehdä mitä 

haluaa ja hän on päättäny olla minulle hyvä. Hän on minut luonut, lunastanut ja lähettänyt. Hän 

on pessyt minut kertakaikkisesti puhtaaksi kaikesta synnistä ja kärsinyt minun rangaistukseni. 

Kasteen ja ehtoollisen kautta olen saanut hänen vanhurskautensa ja hänen ikuisen elämänsä 

omikseni niin konkreettisesti, ettei kukaan voi niitä minulta viedä. Hän on myös Raamatussa 

käskenyt minut tekemään lähetystyötä tavalla tai toisella. Uskon Raamattuun Jumalan pyhänä 

ilmoituksena, joskin ihmisten kirjoittamana, ja luen sitä mieluummin liian kirjaimellisesti kuin 

liikaa tulkiten. 

3. Vaikuttiko arvopohjasi Valtakuntaan? 

Kyllä. Halusin tehdä nimen omaan selvästi kristillisen kirjan, jossa Jumalan nimi on oikeasti 

Jumala. Kun mietin kirjaa, minusta alkoi tuntua ahdistavalta ajatus, että minun pitäisi osata 

sisällyttää Jumala tekstiini. Niinpä rukoilin, että Jumala sallisi minun vain kirjoittaa ja 

huolehtisi itse siitä, että näkyisi tekstissäni jos haluaisi. Hän halusi. 

4. Millaista kristillisen fantasian tulisi olla? 

En mene sanomaan, mitä sen pitäisi olla. Fantasia lähtökohtaisesti sopii kristilliseen kehykseen 

erinomaisesti, sillä se on samaan tapaan mustavalkoista. Jos et vielä ole lukenut, lue Esko 

Miettisen Velhon uskontunnustus. Siinä on hyvää pohdintaa kristinuskon ja fantasian suhteesta. 

5. Onko J.R.R. Tolkienin tai C.S. Lewisin teokset sinulle tuttuja? Miten? 
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Ovat tuttuja. Tolkienin Tarun Sormusten Herrasta olen lukenut ensimmäisen kerran 8. luokalla 

ja monta kertaa sen jälkeenkin, Silmarillionin kahlasin läpi joskus lukiossa, mutta Hobitti jäi 

kesken. Se ei enää kahden eeppisemmän opuksen jälkeen jaksanut kiinnostaa. Lewisin kirjoja 

en ole lukenut. Eräs ystäväni luki ja mös hehkutti niitä. Liikaa. Paholaisen kirjeopisto vaikuttaa 

minusta erittäin viehättävältä kirjalta. Olen sitä monesti kirjakaupassa selaillut ja naureskellut 

itsekseni. Narniaan olen häpeäkseni tutustunut vain elokuvien välityksellä. 

6. Onko teoksellasi ollut esikuvia? 

Ei mitään tiettyä. Toki kaikki, mitä olen lukenut, on vaikuttanut omaan kirjoittamiseeni: 

Potterit, Sormusten Herra,  Bo Giertsin Kalliopohja, satunnaiset Forgotten Realmsit ja 

Dagonlancet ym. Tietoisen valinnan tein siinä, että halusin kytkeä kirjani perinteisiin satuihin 

ja täyttää sen prinsseillä, prinsessoilla ja noidilla. Fantasian viehättävyys on juuri siinä, että 

kipeitä ja lähelle tulevia asioita voidaan heittää satuhahmojen niskaan ja käsitellä sitä kautta. 

Ehkä se siksi puhuttelee niin usein juuri nuoria. 

7. Onko Valtakunta saamassa jatkoa? 

Ei. Olen sitä kyllä harkinnut. Alun perin tein Valtakunnan itsenäiseksi teokseksi, eikä se 

mielestäni kaipaa jatko-osaa. Jätin lopun osittain avoimeksi, jotta lukijan oma mielikuvitus 

pääsisi jatkamaan tarinaa. 
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