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Torinon käärinliina
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Torinon käärinliinaa

on säilytetty vuodesta 
1578 saakka Pyhän 
Johannes Kastajan 
katedraalissa Torinon 
kaupungissa Italiassa. 
Siitä nimitys Torinon 
käärinliina.

Tätä aiemmin sen sijoituspaikkoja oli mm. Chambéry, 
Lirey ja Ray-sur-Sâone Ranskassa.

©
 1978 Barrie M

. Schw
ortz, STER

A Inc.
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Torinon käärinliinasta
julkaistaan n. 25 kirjaa vuosittain.   

Viimeisten 20 vuoden aikana aiheesta 
on ilmestynyt yli 500 kirjaa.
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Torinon käärinliina

on historian perusteellisimmin, 
monipuolisimmin ja tieteenhistoriallisesti 
pitkäjaksoisimmin tutkittu menneisyyden 
esine. Sen olemuksen selvittämiseksi on 
valjastettu kaikki nykytieteen 
tämänkaltaiseen tutkimukseen soveltuvat 
menetelmät. Siitä huolimatta sen 
syntymekanismi on yhä mysteeri.

© 1978 Barrie M. Schwortz, STERA Inc.

6



4

Käärinliinatutkimus 
eli sindonologia  

on monitieteellinen 50 –
60 erilaista tieteenhaaraa 
hyödyntävä tutkimusala.

Sitä voi verrata vaikkapa 
C.S.I. eli                  crime 
scene investigation 
tutkimukseen.
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Torinon käärinliinaa ovat tutkineet:

historioitsijat

antropologit

arkeologit

genealogit

teologit

uskontotieteilijät

taidehistorioitsijat

taidemaalarit

kuvanveistäjät

ikonologit

tekstiiliekspertit

paleografit

numismaatikot

kriminologit

patologit

anatomit
hematologit

mikrobiologit

palynologit

mikrokemistit

kiviainesekspertit

atomifyysikot

radiohiilianalyytikot

radiologit

valokuvaajat

Reliikkien ja historiallisten

väärennösten asiantuntijat

Lähi-Idän vanhojen kielten,

historian ja uskontojen

asiantuntijat

juristit
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Torinon käärinliina tekstiilinä
on harvinaista ns. kalanruototoimikastekniikalla 
kudottua pellavakangasta, jota vastaavaa on tavattu 
lähinnä ajanlaskumme alun Lähi-Idästä.

Se on ollut kallisarvoinen hautaliina, joka 
nykyrahassa olisi noin 6000 euroa. Sellaisen 
hankkimiseen ei ollut varaa muilla kuin ylimyksillä.

Se on säilynyt hämmästyttävän hyvin.

© 1978 Mark Evans Collection, STERA In.
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Palojälkiä

VerijälkiäLähikuva kangaskudoksesta

Käärinliinan kangaskudosta
© 1978 Mark Evans
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Torinon käärinliinan mitat

vastaavat täsmällisesti syyro-palestiinalaista 
kyynärämittaa kaksi vuosituhatta sitten.
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Erikoinen ommel- ja saumaustekniikka
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Uusimmat 
havainnot 
vahvistavat, 
että käärin-
liinan mies on 
kokenut kenties 
ankarimman 
ruoskinnan kuin 
kukaan ja 
selvinnyt siitä 
hengissä:

kuollakseen vasta ristillä.
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Luonnollista kokoa olevat 
luuranko-käsi ja -jalkamallit 
osoittamassa anatomiset 
naulauskohdat antiikin ajan 
ristiinnaulitsemisessa Torinon 
käärinliinan todistuksen 
mukaan. Mallit on valmistanut 
taiteilija Anniina Mikama.
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Kylkihaava ja vuotovaluma ristiselkään
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Torinon käärinliinan verijäljet

ovat kiistattomasti aitoa 
ihmisverta. Ne kuuluvat 
yleisesti harvinaiseen,   
mutta Lähi-Idässä yleiseen 
tyyppiin AB.

Niistä on voitu erottaa jonkin 
verran DNA:ta.

Veri on hemolyyttisesti 
pilkkoutunutta ankaran 
kidutuksen jäljiltä.
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Torinon 
käärinliinalta

on eristetty lukuisten kasvien 
siitepölyjä. Suurin osa niistä kuuluu 
lajikkeille, jotka ovat kotoperäisiä 
Palestiinassa.

Lisäksi tietokonekuvaukset ovat 
paljastaneet useiden kukkien 
terälehtikuvia vainajahahmon pään 
molemmilta puolin.

Niistä suuri osa on tyypillisiä Jerusalemin 
ympäristössä ja ne kukkivat keväällä 
Pääsiäisen aikaan.
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Torinon käärinliinalta
on myös eristetty kiviaines-
partikkeleita. Niitä on löydetty 
erityisesti vainajahahmon 
polvien ja jalkapohjien kohdalta.

Eniten esiintyy hyvin harvinaista 
travertiini-argoniittia, joka on 
Jerusalemin seudulla yleinen.

© 1978 Barrie M. Schwortz, STERA Inc.
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Tutkimukset ovat paljastaneet, 
että käärinliinoilta löytyy jäämiä 
mirhasta ym. vanhassa Lähi-
Idässä käytetyistä tuoksu- ja 
lääkeaineista, joita käytettiin 
mm. hautausten yhteydessä.

20



11

21

©
 2012 Juha H

iltunen

Ja kun hän kurkisti sisään, näki 
hän käärinliinat siellä; 
kuitenkaan hän ei mennyt 
sisälle.
Niin Simon Pietarikin tuli hänen 
perässään ja meni sisälle 
hautaan ja näki käärinliinat 
siellä, ja hikiliinan, joka oli ollut 
hänen päässään, ei pantuna 
yhteen käärinliinojen kanssa, 
vaan toiseen paikkaan erikseen
kokoonkäärittynä.
Silloin toinenkin opetuslapsi, 
joka ensimmäisenä oli tullut 
haudalle, meni sisään ja näki
ja uskoi.

Joh. 20: 5-8.
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Sudarium Christi Espanjassa 600-
luvulta lähtien

Uusimmat tutkimukset ovat vahvistaneet, että 
Oviedon kasvoliina ja Torinon käärinliina ovat 
kuuluneet samalle vainajalle.
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Käärinliinakuvajaisen muuntuminen vuosisatojen kuluessa
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Käärinliinan säilytyskirstuja

Käärinliina tuli Länsi-Eurooppaan n. 1225.
Sen ensimmäinen säilytyspaikka oli Ray-sur-Saonessa.
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Torinon käärinliinan radiohiiliajoitus 1988: näytepalakohta
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Torinon käärinliina
on ajoitettu neljällä uudella menetelmällä 2005 ja 
2013, jotka soveltuvat erityisesti vanhojen 
pellavakankaiden iänmääritykseen. Ne ovat: 
vanilliinipitoisuusanalyysi, 
molekyylispektroskopia ja Raman spektroskopia 
sekä mekaaninen multiparametrimittaus. Niiden 
ajoitushaarukka asettuu ajanlaskumme alkuun.
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Torinon käärinliinan vainajahahmo

on syntynyt tuntemattoman 
prosessin seurauksena, mikä on 
aikaansaanut lukuisia mystisiksi 
luonnehdittuja ominaisuuksia,     
kuten holografisen 
kolmiulotteisuuden jossa 
ruumiskuva muodostaa aivan 
kuin topografisen kartan.
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Torinon käärinliinan mysteereistä

suurin on se, miten ruumis 
on voinut kadota 
käärinliinojen sisältä.

Kaikki selitysyritykset ja hypoteesit ovat vajavaisia. Nykyisin 
eniten kannatusta on saanut ns. koronapurkausteoria, jossa 
pallosalamaa muistuttava käsittämättömän nopea 
dematerialisoituvasta ruumiista lähtöisin oleva energiavirtaus 
jättää jäljet kankaaseen kaikista sillä olevista objekteista.
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Koronapurkaus? Kirliankuva?

Jokin toistaiseksi 
tuntematon 
voima?
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Ylösnousemus tieteellisesti todistettu!

Toinen singulariteetti?

33

Näistä kasvoista säteilee ihmeellinen rauha, arvokkuus 
ja päättäväisyys. Vihasta, tuskasta ja katkeruudesta ei 
ole merkkiäkään…niiden ilme on levollinen, aivan kuin 
kuvattu nukkuisi ja olisi silti jotenkin valveilla.

Jouko N. Martikainen

Ketään koskaan ei ole 
kidutettu yhtä kovin niin, 
että hän on menehtynyt 
vasta ristillä…silti hän 
saattoi sanoa:

”Isä, anna heille anteeksi 
sillä he eivät tiedä mitä 
tekevät!”

Juha J. Hiltunen
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Maailmanhistorian ihmeellisin matka...
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Torinon käärinliinan todistus

viittaa ainoastaan yhteen päätelmään:

se on ihmeellisellä tavalla säilynyt 
uskontomme perustajan hautaliina, johon 
on mystisellä tavalla piirtynyt hänen 
fyysinen hahmonsa. Toisin sanoen se on

Valokuva Jeesuksesta!

36


