
PALAUTTEET KIRJAN SISÄLLÖSTÄ: KUOLEMAN 
KOHTAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 
 
 
 
Lähetin ennakkotietoa ”Kuoleman kohtaaminen käytännössä” -kirjasta arkkipiispan kansliaan 
ja kaikille Suomen piispoille. Sitten lähetin kirjan ja myöhemmin pyysin palautetta siitä. 
Toistaiseksi on vastannut piispa Pekka Särkiö. 
 
Särkiö Pekka PV PE <Pekka.Sarkio@mil.fi> kirjoitti 4.4.2018 kello 18.08: 
 
Kiitos, luin kirjasen tuoreeltaan. Siinä oli läheisen kuoleman kohtaamisesta käytännöllistä, 
kokemuspohjaista tietoa. Liian usein arastellaan kohdata kuolevaa tai tämän omaisia. Tämä oli 
kirjassa hyvää. Muistaakseni kerroit pitäneesi aiheesta runsaasti luentoja.  
 
Kirjasessa tuli joissakin kohdissa esille uskonnollinen näkemys kuoleman jälkeisestä elämästä, 
joka ei vastannut  omaa kristillistä näkemystäni. Jos viittaat minun antamaani palautteeseen, 
pyydän että välität palautteen kokonaisuudessaan. 
 
Parhain terveisin, Pekka Särkiö 
 
Lämmin kiitos palautteesta.  
 
Kirjan ei ollut tarkoitus kertoa kuoleman jälkeisestä elämästä, vaan esittää käsitys sielun 
(tietoisuuden - henkisen energian) kuolemattomuudesta eli elämästä, joka virtaa 
maailmankaikkeuden läpi. Tässä mielessä palaute oli minulle tärkeä, koska muutamat esimerkit 
antavat todella kuvan kuoleman jälkeisestä elämästä. Olisi pitänyt olla tarkempi. 
 
Terveisin, Kalle   
 
 
Särkiö Pekka PV PE <Pekka.Sarkio@mil.fi> kirjoitti 5.4.2018 kello 8.33: 
 
Hei, 
 
Luulen että käsitys sielusta henkisenä energiana on nykyisessä nk. uushenkisyydessä aika 
tavallinen ja saanut vaikutteita itämaisista uskonnoista. Tällä katsomuksella on kaikupohjaa 
nykyisessä ajassa, vaikka se ei vastaakaan perinteistä kristinuskon käsitystä. 
 
Parhain Terv. Pekka S 
 
Hei 
 
Olen samaa mieltä mm. uushenkisyydestä, vaikka oma käsitykseni perustuu enemmän 
omakohtaisiin kokemuksiin ja nykypäivän ennakkoluulottoman tieteen näkemyksiin.  
 
Rohkenen todeta, että perinteinen kristinuskon käsitys tarvitsisi päivittämistä. Olen keskustelut 
kirkosta eronneiden ja kirkkoon kriittisesti suhtautuvien kanssa ja lähes kaikilla on sama 
vastaus. Perinteinen käsitys ei vetoa heidän terveeseen järkeen, syvempiin pohdintoihin ja 
omakohtaisiin kokemuksiin. Jos ilmaisen asian suoraan, niin ihmisillä on tarve kokea usko 
sisältä päin, eikä ”ulkoaoppisen" ja julistamisen kautta.  
 
Kirjoitin aikanaan kirjeen silloiselle arkkipiispa John Vikstömille. Kirje johti neljään 
tapaamiseen. Yhdessä oli mukana myös piispa Samuel Salmi, jossa tilaisuudessa esitin 
kysymyksen: Missä Jumala on? En halunnut perustella kysymystä enemmän. Vikström otti 
paperin ja piirsi siihen kolme ympyrää päällekkäin ja kertoi, että näin kirkko ajatteli 
aikaisemmin. Ihminen saa yhteyden Jumalaan vain kirkon (keskimmäinen ympyrä) kautta. Sen 
jälkeen hän piirsi kolme ympyrää siten, että yksi oli ylhäällä ja kaksi alhaalla sekä yhdisti nämä 
suorilla viivoilla - ja kertoi, että tämä vastaa tämän päivän kirkon käsitystä. Ihminen saa 
yhteyden kirkon kautta, mutta myös suoraan. Sen jälkeen kerroin, miten olen saaristossa 



keskellä myrskyä löytänyt sydämestäni oman Jumalani ja siksi tein tämän kysymyksen. 
 
Olen pitänyt aiheesta muutamia esityksiä, joissa toin esiin samoja näkemyksiä kuin kirjassa. 
Yksi oli Turun Mikaelin seurakunnan seurakuntasalissa. Kahvipöydässä esityksen jälkeen 
halusin saada palautetta esityksestä, jolloin yksi vanhempi nainen totesi: ”Usko Jeesukseen niin 
pelastut.” En osannut sanoa siihen mitään. Ajatusmaailmamme olivat niin kaukana toisistaan. 
Mutta se käynnisti kriittisen pohdiskelun: mitä neuvo tarkoitti käytännössä. Minusta päivitetty 
ajatus voisi olla: Usko Jeesuksen esimerkkiin ja opastukseen, niin löydät oman tiesi.” 
 
Linkistä löytyy yhteistyömme aikaisia kirjoituksia ja muutakin, joka liittyy kirkkoon ja uskoon 
http://www.spiik.fi/kms/artikkelit/usko-ja-uskonto/ 
 
Terveisin, Kalle   
 
***** 
 


