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Torinon käärinliinaTorinon käärinliina

on historian perusteellisimmin, monion historian perusteellisimmin, moni--
puolisimmin ja tieteenhistoriallisesti puolisimmin ja tieteenhistoriallisesti 
pitkäjaksoisimmin tutkittu menneipitkäjaksoisimmin tutkittu mennei--
syyden esine. syyden esine. 

Sen olemuksen selvittämiseksi on Sen olemuksen selvittämiseksi on 
valjastettu kaikki nykytieteen valjastettu kaikki nykytieteen 
tämänkaltaiseen tutkimukseen tämänkaltaiseen tutkimukseen 
soveltuvat menetelmät. soveltuvat menetelmät. 

Siitä huolimatta, sen syntymekanismi Siitä huolimatta, sen syntymekanismi 
on yhä mysteeri.on yhä mysteeri.
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Torinon käärinliinaaTorinon käärinliinaa

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

Tätä aiemmin sen sijoituspaikkoja olivat mm. Tätä aiemmin sen sijoituspaikkoja olivat mm. 
Chambéry, Besançon ja Lirey Ranskassa.Chambéry, Besançon ja Lirey Ranskassa.
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Torinon käärinliinalleTorinon käärinliinalle
tehtiin radiohiilitehtiin radiohiili--
ajoitus vuonna 1988.ajoitus vuonna 1988.
Tulokseksi saatiin Tulokseksi saatiin 
aikajakso 1260aikajakso 1260--
1390. Nykytutkimus 1390. Nykytutkimus 
on kuitenkin osoittaon kuitenkin osoitta--
nut, että kyseessä nut, että kyseessä 
on keskiaikainen on keskiaikainen 
paikkakappale ja paikkakappale ja 
muu osa tekstiiliä on muu osa tekstiiliä on 
huomattavasti huomattavasti 
vanhempi.vanhempi.
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Troyesin piispan MemorandumTroyesin piispan Memorandum

vuodelta 1389, jossa vuodelta 1389, jossa 
Ranskassa Lireyn kirkossa Ranskassa Lireyn kirkossa 
esiteltyä (Torinon) käärinliinaa esiteltyä (Torinon) käärinliinaa 
väitetään väärennökseksi, väitetään väärennökseksi, 
onkin  moderni manipuloitu onkin  moderni manipuloitu 
teksti, joka tehtiin 1900teksti, joka tehtiin 1900--luvun luvun 
alussa Torinon käärinliinan alussa Torinon käärinliinan 
aitoutta vastustavien aitoutta vastustavien 
kirkollisten tahojen toimesta. kirkollisten tahojen toimesta. 
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Käärinliinan Käärinliinan 
miestä onmiestä on
ruoskittu hirvittävästi ruoskittu hirvittävästi 
roomalaiseen tapaan. roomalaiseen tapaan. 
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KäärinliinanKäärinliinan
miehellemiehelle onon
painettupainettu päähänpäähän
piikikäspiikikäs lakkilakki, , jokajoka on on 
aiheuttanutaiheuttanut syviäsyviä
haavojahaavoja ylt’ympäriylt’ympäri
päänahkaapäänahkaa. . SenSen muotomuoto
olioli ””lakkilakki”, ”, mikämikä vastaavastaa
päähinettäpäähinettä, , jollaisiajollaisia
juutalaistenjuutalaisten kuninkaatkuninkaat
käyttivätkäyttivät..
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KäärinliinanKäärinliinan
miesmies onon
kantanutkantanut harteillaanharteillaan
ratapölkynratapölkyn kokoistakokoista
ristinristin poikkipuutapoikkipuuta, , 
jostajosta on on nähtävissänähtävissä
ruhjejäljetruhjejäljet. . TämäTämä olioli
yleinenyleinen roomalainenroomalainen
käytäntökäytäntö. . 
KokonaisenKokonaisen ristinristin
kantaminenkantaminen olioli
ruoskitulleruoskitulle mahdotonmahdoton
tehtävätehtävä..
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KäärinliinanKäärinliinan
miehenmiehen
kämmenetkämmenet on on 
lävistettylävistetty ranteidenranteiden
läheltäläheltä suurillasuurilla
rautanauloillarautanauloilla. Ne . Ne 
kulkeutuvatkulkeutuvat silläsillä
kohdinkohdin pienestäpienestä
luuaukileestaluuaukileesta, , 
nirhatennirhaten keskuskeskus--
hermoahermoa niinniin, , ettäettä se se 
aiheuttaaaiheuttaa kaukau--
salgiansalgian, , kovimmankovimman
tuskantuskan jonkajonka kehokeho
voivoi tunteatuntea..
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KäärinliinanKäärinliinan
miehenmiehen
jalkapöydätjalkapöydät on on 
lävistettylävistetty suurellasuurella
rautapiikillärautapiikillä. . TälläkinTälläkin
kohdenkohden on on luidenluiden
välissävälissä pienipieni aukkoaukko jaja
myösmyös keskushermonkeskushermon
kulkuratakulkurata. . SenSen
nirhautuminennirhautuminen
aiheuttaaaiheuttaa hirvittävänhirvittävän
kausalgisenkausalgisen tuskantuskan..
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Käärinliinan Käärinliinan 
miehenmiehen
kylki on lävistetty kylki on lävistetty 
roomalaisella lancea roomalaisella lancea 
keihäällä. Se on keihäällä. Se on 
vuotanut ankaran vuotanut ankaran 
kidutuksen seuraukkidutuksen seurauk--
sena keuhkoihin ja sena keuhkoihin ja 
sydänpussiin sydänpussiin 
kertynyttä ödeemakertynyttä ödeema--
vettä ja verta.vettä ja verta.
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Torinon käärinliinan miesTorinon käärinliinan mies

on on ruoskitturuoskittu, , ristiinnaulitturistiinnaulittu jaja
haudattuhaudattu alastomanaalastomana. . TämäTämä olioli
ajanajan yleinenyleinen käytäntökäytäntö..

NykytutkimusNykytutkimus on on täydellisestitäydellisesti
tyrmännyttyrmännyt hypoteesithypoteesit hengissähengissä
säilymisestäsäilymisestä käärinliinankäärinliinan
vainajanvainajan tapauksessatapauksessa jaja
tämäntämän patologiaapatologiaa luettaessaluettaessa. . 
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Torinon Torinon 
käärinliinaltakäärinliinalta

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

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

Niistä suuri osa on tyypillisiä Jerusalemin Niistä suuri osa on tyypillisiä Jerusalemin 
ympäristössä ja ne kukkivat keväällä ympäristössä ja ne kukkivat keväällä 
Pääsiäisen aikaan. Pääsiäisen aikaan. 
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Torinon käärinliinaltaTorinon käärinliinalta

on on myösmyös eristettyeristetty kiviaineskiviaines--
partikkeleitapartikkeleita. . NiitäNiitä on on löydettylöydetty
erityisestierityisesti vainajahahmonvainajahahmon
polvienpolvien jaja jalkapohjienjalkapohjien kohdaltakohdalta. . 

EnitenEniten esiintyyesiintyy hyvinhyvin harvinaistaharvinaista
travertiiniargoniittiatravertiiniargoniittia, , jokajoka on on 
JerusaleminJerusalemin seudullaseudulla yleinenyleinen. . 
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Käärinliinan miehenKäärinliinan miehen
silmäluomilla on mitä ilmeisilmäluomilla on mitä ilmei--simmin simmin 
ollut pienet kolikot.ollut pienet kolikot.

Huipputarkoilla laitteilla tehdyt Huipputarkoilla laitteilla tehdyt 
tutkimukset ovat tunnistaneet tutkimukset ovat tunnistaneet 
kolikot ns. lituus leptoneiksi, joita kolikot ns. lituus leptoneiksi, joita 
Pontius Pilatus lyötätti ja jotka Pontius Pilatus lyötätti ja jotka 
tunnetaan myös ns. ”lesken tunnetaan myös ns. ”lesken 
ropoina”. ropoina”. 

Käärinliinan miehen silmillä olevat Käärinliinan miehen silmillä olevat 
kolikot on ajoitettu vuosiin 29 ja 30. kolikot on ajoitettu vuosiin 29 ja 30. 
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Käärinliinareliikkejä säilytettiin Käärinliinareliikkejä säilytettiin 
Konstantinopolissa 944 Konstantinopolissa 944 -- 12041204

Sittemmin Sittemmin 
Torinon käärinTorinon käärin--
liinana tunnettu liinana tunnettu 
reliikki joutui reliikki joutui 
Blanchernaesta Blanchernaesta 
ensin Ateenaan ensin Ateenaan 
ja sieltä 1206 ja sieltä 1206 
Ranskan Ranskan 
Burgundiin.Burgundiin.
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Käärinliinareliikkejä säilytettiin Käärinliinareliikkejä säilytettiin 
Jerusalemissa 30 Jerusalemissa 30 -- 6666

Reliikkien Reliikkien 
todennäköisin todennäköisin 
säilytyspaikka oli säilytyspaikka oli 
alkuseurakunnan alkuseurakunnan 
keskus Siionin keskus Siionin 
vuorella. Sieltä ne vuorella. Sieltä ne 
kuljetettiin turvaan kuljetettiin turvaan 
juutalaiskapinan alla juutalaiskapinan alla 
vuonna 66.vuonna 66.



2121

Sudarium ChristiSudarium Christi
Espanjassa 600Espanjassa 600--
luvulta lähtienluvulta lähtien

Uusimmat tutkimukset ovat vahvistaneet, että Uusimmat tutkimukset ovat vahvistaneet, että 
Oviedon kasvoliina ja Torinon käärinliina ovat Oviedon kasvoliina ja Torinon käärinliina ovat 
kuuluneet samalle vainajalle.kuuluneet samalle vainajalle.
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Torinon käärinliina tekstiilinäTorinon käärinliina tekstiilinä
on harvinaista ns. kalanruototoimikastekniikalla on harvinaista ns. kalanruototoimikastekniikalla 
kudottua pellavakangasta, jota vastaavaa on tavattu kudottua pellavakangasta, jota vastaavaa on tavattu 
lähinnä ajanlaskumme alun Lähilähinnä ajanlaskumme alun Lähi--Idästä.Idästä.

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

Se on säilynyt hämmästyttävän hyvin. Se on säilynyt hämmästyttävän hyvin. 



2323

Torinon käärinliinan verijäljetTorinon käärinliinan verijäljet

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

Niistä on voitu erottaa jonkin Niistä on voitu erottaa jonkin 
verran DNA:ta.verran DNA:ta.

Veri on hemolyyttisesti Veri on hemolyyttisesti 
pilkkoutunutta ankaran kidutuksen pilkkoutunutta ankaran kidutuksen 
jäljiltä.jäljiltä.
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Torinon käärinliinan Torinon käärinliinan 
vainajahahmovainajahahmo

on on syntynytsyntynyt tuntemattomantuntemattoman
prosessinprosessin seurauksenaseurauksena, , mikämikä on on 
aikaansaanutaikaansaanut lukuisialukuisia mystisiksimystisiksi
luonnehdittujaluonnehdittuja ominaisuuksiaominaisuuksia, , 
kutenkuten holografisenholografisen
kolmiulotteisuudenkolmiulotteisuuden jossajossa
ruumiskuvaruumiskuva muodostaamuodostaa aivanaivan kuinkuin
topografisentopografisen kartankartan.  .  
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Torinon käärinliinan mysteereistäTorinon käärinliinan mysteereistä

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

Kaikki selitysyritykset ja hypoteesit ovat vajavaisia. Kaikki selitysyritykset ja hypoteesit ovat vajavaisia. 
Nykyisin eniten kannatusta on saanut ns. koronaNykyisin eniten kannatusta on saanut ns. korona--
purkausteoria, jossa pallosalamaa muistuttava purkausteoria, jossa pallosalamaa muistuttava 
käsittämättömän nopea dematerialisoituvasta ruumiista käsittämättömän nopea dematerialisoituvasta ruumiista 
lähtöisin oleva energiavirtaus jättää jäljet kankaaseen lähtöisin oleva energiavirtaus jättää jäljet kankaaseen 
kaikista sillä olevista objekteista. kaikista sillä olevista objekteista. 
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Torinon käärinliinan todistusTorinon käärinliinan todistus

viittaa ainoastaan yhteen päätelmään: viittaa ainoastaan yhteen päätelmään: 

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

Valokuva Jeesuksesta!Valokuva Jeesuksesta!


