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1. Johdanto 
 

”Nämä vuodet viidenkymmenen ympärillä ovat minulle merkinneet myöhään tapahtuneen heräämisen 

aikaa. Herääminen on ollut siksi heräämistä pikemmin pimeään kuin valkenemiseen. Mitä on tapahtunut, 

sitä en kykene käsitteellisesti tulkitsemaan. Voin vain kertoa, mitä tunnen.”1   

 

Esseisti ja Tukholman suomalaisen seurakunnan pitkäaikainen pappi Juhani Rekola (1916–

1986) kuvaili näin keski-iän havahtumistaan, joka käynnisti hänen tuotteliaan ja merkittävän 

kirjailijanuransa. Sen tuloksena syntyi vuosina 1968–1984 kahdeksan esseekokoelmaa, 

väitöskirja, Tukholman suomalaisen seurakunnan historiikki ja satoja sanomalehtiartikkeleita. 

Kuoleman jälkeen tuotanto on kasvanut vielä kahdella postuumilla teoksella.   

Rekola toteaa viimeiseksi jääneen esseekokoelmansa ”Kuva uskon tulkkina” 

esipuheessa kirjoittaneensa 1960-luvulta lähtien useita kirjoja, joiden lukijakunta on ollut 

vaatimaton, ainakin määrältään.2 Tarkennus on paikallaan, sillä sana vaatimaton ei ole paras 

adjektiivi kuvaamaan Rekolan lukijakuntaa. Kirjailija Juha Seppälä on todennut, että Rekolan 

kristillis-metafyysinen esseistiikka edustaa kirkasta, konkreettista ja väkevää Raamatun 

tulkintaa, jonka rinnalla suuri osa vuosittain ilmestyvästä kirjallisuudesta on puuta heinää.3 

Teologi Mikko Heikan mukaan Rekola teki pakolaisen ja kulkurin teologiaa, joka on 

kokonaan toisenlaista kuin akateemisissa linnakkeissa tehty tutkimus.4 Teologi-kirjailija 

Jaakko Heinimäki toteaa, että Rekola oli monille jumalattomille Jumalan edustaja maan 

päällä, mutta mikään Jeesuksen myyntiedustaja hän ei ollut.5  Kirjailija Torsti Lehtiselle 

Rekolan teologia ei aiheuta ahtaanpaikankammoa, vaan siinä on tilaa uskolle ja epäilylle, 

taiteelle ja filosofialle. ”Tunnustaessaan elämän kaikessa raskaudessaan Slussenin sissien 

paimen löytää totuuden, joka tekee vapaaksi.”6 Arkkipiispa Kari Mäkiselle Rekolassa yhtyvät 

sekä syvällinen ja omaperäinen teologi että verraton eurooppalaisen taiteen ja kirjallisuuden 

tuntija, joka kuuntelee kirjojen, niiden henkilöiden ja tekijöiden sanottavaa viisaasti ja 

tarkasti.7 Nykykirjailijoista Rekolan intohimoiseksi lukijaksi tunnustautuu muun muassa Antti 

Nylén: ”Nyt vihdoin minäkin olen tullut Rekolan lukijaksi. Sen täytyi tapahtua. Mutta on 

siunaus, että siinä kesti.”8 

                                                 
1 Rekola 1969, 108. 
2 Rekola 1984, 8. 
3 Seppälä 1996, 14.  
4 Heikka 1987, 38.  
5 Heinimäki 1996, 194.  
6 Lehtinen 2013, 16.  
7 Mäkinen 1983, 133.  
8 Nylén 2916, 149.  
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Nylén ehdottaa omaan kokemukseensa viitaten, että Rekolaa säilytettäisiin jatkossakin 

vähän syrjässä, alle 50-vuotiaiden ulottumattomissa.9 Nylénin huoli lienee aiheeton, sillä 

Rekolan lukijaksi ei ole aivan helppo tulla. Hänellä on annettavaa siinä vaiheessa, kun lukija 

löytää hänen esseistään omat kysymyksensä. Näin Rekolansa on löytänyt myös Juha Seppälä, 

sillä hänen mukaansa Rekolan vahvuus on asettaa oikeat kysymykset, kiusalliset piikit. 

Rekolan lukeminen vaatii rohkeutta myöntää tietämättömyytensä ja epävarmuutensa. Rekolan 

teologia löytää ihmisen sieltä mistä taidekin eli marginaalista.10 Rekolan esseistiikkaa 

hallitsee polttava kysymys, onko elämässä mitään mieltä, ja tämä kysymys kytkeytyy hänen 

ajattelussaan kysymykseen Jumalan olemassaolosta ja olemuksesta.  

Itse löysin Rekolan ensi kertaa jo parikymppisenä, mutta toden teolla aloin perehtyä 

hänen tuotantoonsa vasta vähän alle viisikymppisenä. Sain siinä vaiheessa käyttööni Juhani 

Rekolan perikunnalta hänen arkistonsa ja lupasin toimittaa mahdollisista arkistolöydöistä 

postuumeja julkaisuja hänen alkuperäiselle kustantajalleen Kirjapajalle. Postuumeja teoksia 

on ilmestynyt tähän mennessä kaksi: Irlantilainen päiväkirja (2015) ja Herääminen pimeään 

– varhaiset kirjoitukset (2016). Näiden kirjahankkeiden myötä Rekolan ajattelu alkoi tuntua 

niin merkittävältä keskustelukumppanilta, että aloitin teologian aikuisopinnot vuonna 2015. 

Toiveeni oli, että voisin tutkia Rekolaa perusteellisemmin kuin toimittajana.   

Rekolaa ei tarvitse lukea kovinkaan paljon ymmärtääkseen, että hän mieltää elämänsä ja 

uskonsa käännekohdaksi ”heräämisen pimeään”. Kahdella sanalla luotu jännite on tyypillistä 

Rekolaa ja pakottaa saman tien pohtimaan, eikö kristillisen heräämisen pitäisi olla pikemmin 

valon ja vastausten löytymistä. Rekola halusi herättää lukijansa. Hän vierasti hengellistä 

kieltä, vaikka pappi olikin. Kirkollisessa kielessä oli hänen mukaansa loputon määrä 

sanontatapoja ja fraaseja, jotka vaadittiin uskottaviksi samaan hengenvetoon kuin koko 

evankeliumi. Rekolan mielestä yhteistä tällaisille fraaseille oli valheellisuus.11 Mitä Rekola 

tarjosi näiden fraasien tilalle? Tässä johdannossa tyydyn toteamaan, että oman runollisen, 

mutta monitulkintaisen esseistiikkansa. Hän pikemmin luonnostelee kuin viimeistelee 

ajatuksiaan. Ajatukset eivät sulkeudu teorioiksi, vaan vaativat pureskelemista ja kuulostelua. 

Ne haastavat lukijansa ajattelemaan ja keskustelemaan. Palaan Rekolan esseistiikkaan hänen 

teologiansa äidinkielenä tutkielmani epilogissa.  

Käsitteellinen epätäsmällisyys ja runollisuus tekevät Rekolan tutkimisesta haastavaa. 

Tiedostan tämän vaikeuden lähtiessäni kysymään, miten Juhani Rekolan herääminen pimeään 

                                                 
9 Nylén 2916, 149.  
10 Seppälä 1996, 14.  
11 Rekola 2015, 170. 
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voidaan ymmärtää ja millaiseen elämänkatsomukseen tämä herääminen hänet johdatteli. 

Lohduttaudun sillä, että Rekolan mukaan kysymykset ovat oleellisempia kuin vastaukset. 

Rekola totesi elämänsä ehtoopuolella, että kaikki pohtivat elämässään suuria kysymyksiä ja 

ovat täten luotuja teologeiksi. Toisaalta kaikki tulevat teologeina epäonnistumaan, mutta se ei 

ole mikään syy luopua teologiasta.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 JRA, painamaton elämäkerta, 3. 
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2. Johdatus pimeään  

2.1. Rekolan pimeään heräämisen tausta  

”Aina neljänkymmenenviiden ikään asti koetti olla toisten mieliksi, ettei mitenkään vaan eroa. 

Sitten mää ajattelin, että strunttaan koko roskan.”13 Tätä strunttaamista ymmärtääkseen täytyy 

kerrata Rekolan elämä pikakelauksella. Rekolan elämän luotettavin elämäkertalähde on 

Raimo Niemelän uskontotieteen pro gradu Juhani Rekolan elämä ja traagisuudenkäsitys 

vuodelta 1989. Niemelällä oli käytössään Rekolan arkiston lisäksi yksitoista Liisa-Maria 

Piilan vuonna 1981 tekemää elämäkertahaastattelua Juhani Rekolasta.    

Juhani Rekolan vanhemmat vihittiin helmikuussa 1916 puoli vuotta ennen Juhanin 

syntymää, mutta he eivät asuneet koskaan yhdessä. Juhanin isä, asianajaja-lehtimies Jaakko 

Rekola murhattiin sisällissodassa helmikuussa 1918. Äiti, farmaseutti Verna Gummerus 

kasvatti poikaansa Viipurissa, kunnes kuoli vatsakalvontulehdukseen Juhanin ollessa 

yhdeksänvuotias. Juhani muutti ensin tätinsä perheen luo Vaasaan ja sieltä 

Tornionjokilaaksoon enonsa Erkki Gummeruksen ja tämän vaimon Siirin kasvattipojaksi 

Turtolan pappilaan. Erkki ja Siiri Gummerus kuuluivat lestadiolaiseen liikkeeseen.14  

Kymmenvuotiaana Juhani aloitti oppikoulun Tornion yhteislyseossa ja asui 

nuoruusvuosiensa talvet Torniossa koulukortteereissa. Koulussa pitkää ja laihaa lukutoukkaa 

kiusattiin. Urheilutunnit olivat piinaa. Koulunkäynti sujui keskinkertaisesti, mutta myös 

äidinkielenopettaja otti Juhanin silmätikukseen. Ainekirjoituksesta hän sai jopa ehdot. 

Opiskelupaikkaa valitessaan Rekolalla oli muodollisesti vapaat kädet, mutta äidin puoleisessa 

Gummeruksen suvussa esivanhemmat olivat olleet pappeja polvesta polveen. Sukutradition 

mukaisesti Rekola opiskeli teologiaa vuodet 1934–1938, mutta mietti vielä paljon 

myöhemmin, olisiko pitänyt valita sittenkin lääketiede. Opiskelut sujuivat hyvin, mutta 

mikään aine tai vapaa-ajan harrastus ei vienyt täysin mukanaan. Rekola osallistui omien 

sanojensa mukaan kaikkeen asiaankuuluvasti, ilman suurta intoa. Asiaan kuuluivat muun 

muassa Akateeminen Karjala-Seura ja Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys.15 Sen sijaan tytöt 

eivät kuuluneet asiaan, sillä Rekola oli saanut kasvattikodistaan kovan perinnön. Kaikki 

seksuaalisuuteen liittyvä oli syntiä.16 

Syksyllä 1938 Rekola lähti opiskelijavaihtoon Saksan Marburgiin, jossa hän sai 

opetusta yhdeltä 1900-luvun merkittävältä teologilta, Rudolf Bultmannilta. Toinen vaikuttava 

                                                 
13 Niemelä 1989, 113. 
14 Niemelä 1989, 22–24. 
15 Niemelä 1989, 113. 
16 JRA, painamaton elämäkerta, 17. 
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opettaja oli kirkkohistorioitsija Ernst Benz, jonka keskiajan fransiskaaniliikkeen vaiheita 

valottava teos Ecclesia spiritualis kuului myöhemmin Rekolan lempikirjoihin. Rekola löysi 

Marburgissa myös saksankielisen kaunokirjallisuuden ja joutui todistamaan juutalaisvainojen 

puhkeamisen. Rekolan ystäväpiiri ei salannut vastenmielisyyttään Hitleriä kohtaan.17  

Syksyllä 1939 opinnot jatkuivat Helsingissä, mutta Saksan-vuotta varjostaneet 

vatsakivut ja unettomuus kävivät yhä pahemmiksi. Siiri Gummerus haki ottopoikansa 

Helsingistä toipumaan Kannaksen Kuolemanjärvelle, jonne kasvattivanhemmat olivat 

muuttaneet Erkki Gummeruksen työn perässä. Marraskuussa Rekola oli toipumaan päin, kun 

sota syttyi. Ottovanhemmat lähtivät evakkotaipaleelle edeltä, ja Rekola sulloi viime töikseen 

pappilassa vanerilaatikkoon arvokkaimmat taulut, valokuvat ja muistoesineet. 

Arvotavaralaatikon Rekola antoi naapurin kyytiin ennen kuin jätti pappilan, joka myöhemmin 

paloi irtaimistoineen. Myös vanerilaatikko katosi Kaislahden asemalla. Tästä tuli yksi 

Rekolan elämän avainkokemus: kaik män.18   

Rekolaa odotti asevelvollisuus, joka vei lopulta reserviupseerikouluun Niinisaloon. 

Rekola sai pappisvihkimyksen kesken asepalveluksen maaliskuussa 1941. Hänet määrättiin 

jatkosodan alkaessa jalkaväkirykmentti 33:n toisen pataljoonan sotilaspastoriksi. Alku ei ollut 

lupaava. Nuorta pappia oli joukko-osastossa vastassa yksi hänen kouluaikojensa pahimmista 

kiusaajista. Akateemista oikeistokodin kasvattia odotti muutenkin haastava seurakunta, sillä 

pataljoonan nuoret miehet olivat suurelta osin pohjoisen kommunistikotien kasvatteja 

Ounasjoen, Kittilän ja Rovaniemen seudulta. Aikaa myöten kiusaajasta tuli kuitenkin ystävä 

ja pataljoona hyväksyi pappinsa. Rekola löysi sotavuosien aikana myös puolison, Kittilän 

pappilan tyttären Eeva Aunon, jonka kanssa hän avioitui maaliskuussa 1943.19  

Rekola oli varma hengenlähdöstään heinäkuun kuudentena päivänä 1944, kun viholliset 

yllättivät hänet yksin keskeltä peltoa. Hän selviytyi, mutta varman kuoleman muisto 

luotisateessa säilyi. Muutaman vetäytymisviikon aikana Rekola joutui todistamaan, kuinka 

suuri osa yksikön miehistä kaatui tai haavoittui. Pahimpana päivänä meni 200 miestä. Jumala 

ei varjellut. Tämän takia hän ei voinut pitää omaa ihmeenomaista selviytymistään 

varjeluksena, vaan lähinnä todistuksena sodan sattumanvaraisesta mielettömyydestä. 

Rekoloiden esikoinen syntyi syyskuussa 1944 ja isä-Juhani oli päästä hengestään vielä 

saksalaistenkin luodeista, kun hän osallistui saksalaisten häätämiseen Lapista. Sota oli 

                                                 
17 Niemelä 1989, 28–30 sekä JRA, painamaton elämäkerta, 18–22. 
18 Niemelä 1989, 31–32 sekä JRA, painamaton elämäkerta, 23–25. 
19 Niemelä 1989, 33–37. 
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Rekolan osalta ohi vihdoin marraskuussa 1945.20    

Sodan jälkeen Rekolat asettuivat Helsinkiin ja perhe kasvoi viisilapsiseksi. Helsingin 

eteläiseen seurakuntaan oli kasaantunut lahjakkaita nuoria pappeja, joiden rinnalla Rekola 

koki itsensä epävarmaksi. Perheellä oli myös taloushuolia. Nuoren papin palkka ei riittänyt 

seitsenhenkisen talouden elättämiseen Helsingissä. Rekola jatkoi työn ohessa opintojaan. 

Lisensiaatin tutkinto valmistui vuonna 1949, ja tarkoitus oli jatkaa saman tien tohtoriksi.21  

Taloudellinen ahdinko pakotti kuitenkin jättämään Helsingin. Rekola siirtyi virkaa tekeväksi 

kirkkoherraksi Hauholle. Hauholla Rekola asettui ensimmäistä ja viimeistä kertaa elämässään 

papinvaaliin ja tuli valituksi Hauhon kappalaiseksi. Aloite seuraavaan työpaikan vaihtoon tuli 

puolisolta, joka oli saanut tarpeekseen lapsiparven ja suuren pappilan hoitamisesta. Eeva 

Rekola huomasi ilmoituksen avoimesta Tukholman suomalaisen seurakunnan papiston 

apulaisen paikasta. Pestiin ei kuulunut pappilaa, ja Juhani hallitsi äitinsä suvun perintönä 

ruotsin kielen. Eeva päätteli: saa luvan kelvata.22  

Rekolat muuttivat Tukholmaan joulukuussa 1956. Apupapin virka vuoden koeajalla 

ei ollut nelikymppiselle teologian lisensiaatille mikään unelmapesti. Palkka oli pieni ja 

työmäärä valtava. Suomalaisia siirtolaisia oli alkanut virrata Ruotsiin, kun passivapaudesta 

päästiin sopuun vuonna 1954. Ruotsissa oleskeli vuonna 1960 noin 75 000 Suomen 

kansalaista. Tukholman läänissä heistä asui yli 23 000. Kahden papin seurakunnassa riitti 

tehtävää. Apupappi Rekola sai hoitaakseen monia työaloja nuorisotyöstä vankilavierailuihin. 

Hän toimi myös kirkkoherra Gottfried Seveliuksen sijaisena, kun tämä sairasteli. Apupapin 

virkaa ei missään vaiheessa vakinaistettu, vaan sitä jatkettiin kahden vuoden pätkissä.23    

Kun kirkkoherra Gottfried Sevelius jäi eläkkeelle vuonna 1968, Rekolasta piti tulla 

Tukholman seurakunnan seuraava kirkkoherra. Hakupaperitkin olivat valmiina. Yllätys oli 

suuri, kun apupapin nimeä ei löytynyt virkaa hakeneiden joukosta. Niemelän mukaan Rekola 

asetti etusijalle lukemisen ja vapauden opiskella, ja niin kirkkoherran virka hallinnollisine 

toimineen sai luvan jäädä.24  Kootessani ”Herääminen pimeään” -kokoelmaa löysin Rekolan 

arkistosta kaksi kirjoitusta, jotka selittävät tarkemmin hänen valintaansa kieltäytyä 

urakehityksestä. Jälkimmäinen kirjoituksista on ajalta, jolloin uuden kirkkoherran haku on 

käynnissä. Rekola otsikoi kirjoituksensa ”Älkää unohtako mehiläisiä” ja kirjoittaa aluksi 

perheensä Putte-kissasta, joka on luopunut epätoivoisesta mehiläisten pyydystämisestä ja 

                                                 
20 Niemelä 1989, 38–39 sekä JRA, muistelu heinäkuun kuudennen päivän tapahtumista 1944. 
21 Niemelä 1989, 39–41. 
22 Niemelä 1989, 44–45.  
23 Niemelä 1989, 50. Pihlajamaa 2000, 256. Rohkimainen 2014, 164, 188.  
24 Niemelä 1989, 52. Pihlajamaa 2000, 256. 
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siirtynyt järjestettyyn porvarilliseen elämään. Seuraavaksi Rekola kuvailee 

puhelinkeskusteluja, joita hän on käynyt kirkkoherran paikasta kiinnostuneiden kanssa. 

Heidän yleisin kysymyksensä on Rekolan mukaan se, kuinka suuri on eläke. Rekolalle sekä 

Putte että urakehitystään laskelmoivat virkaveljet todistivat maallistumisesta sanan 

aidoimmassa merkityksessä. Rekola totesi, että maailmaa eivät merkitse vain minihameet ja 

alkoholi ja kavallukset. Sitä merkitsevät myös frakit, eläkkeet ja kesämökit.25  

Rekola ymmärsi, että urakehitys ei ollut häntä varten. Hän viihtyi paremmin 

vankilakundien ja alkoholistien seurassa kuin kirkkoherranvirastossa. Kun Mikko Heikka 

kysyi häneltä, mikä veti häntä vankilaan tai juoppojen seuraan, Rekola vastasi empimättä, että 

hän käy siellä kumartamassa Jeesusta.26 Lisäksi Rekola halusi raivata aikaa lukemiselle, joka 

oli hänen elämänsä suurin intohimo, ”ainoa mahdollisuus elää”.27 Rekola alisuoriutui 

suosiolla urakehityksessä ja alkoi sen sijaan kirjata havaintojaan heräämisestä pimeään eli 

aineistoa, jota tutkin ja analysoin tässä työssäni. Rekola pohti koko pappistyönsä mielekkyyttä 

lähtiessään kesämatkalle Irlantiin vuonna 1970. Hän kirjoitti:  

Olen ollut pappina Tukholmassa vuodesta 1956, pappisurani pisimmän ajan. Suurenmoisia muistoja, 

riemuvoittoja ja innostuksen hetkiä ei tähän aikaan sisälly. En voi sanoa, että elämä on ollut rikasta. 

Pikemminkin se on ollut harmaata arkea. Seurakuntatyö on suuressa määrässä ihmisten tapaamista, ja 

Tukholmassa on heistä suuri osa epäonnistuneita, väsyneitä, rahattomia ja rauhattomia ihmisiä. Heidän 

parissaan olen viihtynyt suhteellisen hyvin. Samanaikaisesti on papinvirka kuitenkin myös yhteistyötä 

onnistuneempien kanssa: neuvotteluja, järjestelyjä, kokouksia, valmistuksia. Siinä en ole viihtynyt. Jos 

ihmissuhteet hoitaa kunnolla, ei muuta ehdikään. Kaiken ajattelemisen, lukemisen, kirjoittamisen tekee 

varsinaisen työnsä kustannuksella. (…) Tätä taustaa vastaan olen pohtimassa oman pappisvirkani 

mielekkyyttä. On jo aikakin.28 

  

Tämän syvemmälle Rekolan henkilöhistoriaan ei ole nyt aihetta sukeltaa, mutta toisaalta 

ilman tätä lyhyttä henkilöhistoriikkia Rekolan heräämistä pimeään on vaikea ymmärtää. 

 

2.2. Aikaisempi Rekola-tutkimus 

Teologi Mikko Heikka ennusti Rekolan muistokirjoituksessa, että on vain ajan kysymys, kun 

taidehistorioitsijoiden ja teologien instrumentit ryhtyvät lohkomaan tätä Lapin jokivarsien 

kulta-aarretta.29  Ennustus osoittautui vääräksi. Rekolan ajattelu on jäänyt koko lailla 

tutkimatta ja analysoimatta. Toistaiseksi laajin Rekolaa käsittelevä tieteellinen tutkielma on 

Raimo Niemelän uskontotieteen pro gradu lähes 30 vuoden takaa, johon nojauduin edellä 

                                                 
25 Rekola 2016, 72–75. 
26 Niemelä 1989, 56. 
27 Niemelä 1989, 112. 
28 Rekola 2015, 29–30. 
29 Heikka 1986, 7. Rekolan omissa kirjoituksissa käy ilmi, että hän mieltää itsensä enemmän Karjalan kuin Lapin 

kasvatiksi.  
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Rekolan henkilöhistoriassa. Niemelä asetti ”Juhani Rekolan elämä ja traagisuudenkäsitys” -

tutkielmalleen kaksi tavoitetta. Hän halusi laatia elämäkerrallisen henkilökuvan Rekolasta ja 

toiseksi selvittää Rekolan ajattelun keskusteemaa, traagisuudenkäsitystä. Niemelän 

elämäkertaosuus on laaja ja perusteellinen, hyvä perusta myöhemmälle Rekolan tutkimiselle. 

Niemelän mukaan Rekolan ajattelun keskusteema, traagisuudenkäsitys, alkoi oirehtia vuonna 

1962, kun Rekola löysi Jochen Klepperin ja hänen kauttaan toisen saksalaisen kirjailijan 

Reinhold Schneiderin, jonka ajattelusta Rekola teki vuonna 1971 ilmestyneen väitöskirjansa 

Traaginen Reinhold Schneiderin ajattelussa. Niemelä erittelee gradunsa loppupuolella 

Rekolan traagisuudenkäsitystä. Hän käyttää käsitettä lähes synonyymina pimeään 

heräämiselle ja toteaa, että siihen ei näytä kirjallisuuden perusteella tulevan uusia ratkaisevia 

piirteitä vuoden 1971 jälkeen.30   

Niemelä tulkitsee tutkielmassaan heräämisen pimeään Juhani Rekolan perustavaksi 

elämänkokemukseksi.31 Niemelän mukaan Rekolan itsetulkinta antaa vakuuttavan todistuksen 

tämän heräämisen ehdottoman keskeisestä merkityksestä, vaikka tutkimuksen keinoin on 

vaikea tavoittaa niitä moninaisia yhteyksiä, joihin tämä henkinen murros saattoi vaikuttaa.32 

Rekola tekee itsetulkinnassaan selvän eron 1960-luvun murrosta edeltäneen ajan ja sen 

jälkeisen ajan välillä. Menneisyytensä Rekola kuvaa pinnallisena, muiden mielipiteitä 

myötäilevänä ja epäitsenäisenä. Tämä menneisyys saa 1960-luvulta lähtien vastavoimakseen 

kokemuksen opiskelun myötä syvenevästä henkilökohtaisesta ja itsenäisestä 

elämäntulkinnasta. Rekolan maailmankatsomuksellinen murros ilmenee ennen kaikkea 

itsenäisenä lukemisena ja pohtimisena, jotka johtavat uudenlaiseen tapaan ajatella.33  

Carl-Johan Holmlundin väitöskirjatutkimuksen Olemisen semiosis: Todellisuuden 

luonne filosofian ja erityisesti kirjallisuuden filosofian ongelmana yksi tutkimusartikkeli 

käsittelee Rekolaa. Holmlund analysoi niin ikään Rekolan traagisen käsitettä ja hahmottelee 

sen historiallisia juuria. Holmlundin mukaan Rekolan traagisen käsitteessä riitelevät 

romanttis/idealistinen, moderni ja kristillinen aines. 34  Tuhon ja onnettomuuden keskellä 

ihminen voi vain hyväksyä tämän tuhon, mutta silti armo sisältyy tuhoon ja tuho armoon, sillä 

kaiken läpäisee transsendenssin olemassaolo.35  Holmlund toteaa, että Rekolalla on pyrkimys 

ja halu teoretisoida aihettaan, mutta hän käyttää termejä vapaasti, väljästi ja 

                                                 
30 Niemelä 1989, 136. 
31 Niemelä 1989, 113. 
32 Niemelä 1989, 115–116. 
33 Niemelä 1989, 113. 
34 Holmlund 2015, 199. 
35 Holmlund 2015, 200. 
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monitulkintaisesti.36  

Rekolan traagisen käsitteeseen liittyy luopuminen Jumalan läsnäolosta ja 

kaitselmuksesta. Rekolan ajattelu ei sisällä sovitusta nykyhetkestä, vaan kaikki toivo siirtyy 

tulevaisuuteen. Holmlundin mukaan tämä erottaa Rekolan mystikoista kuten Ristin 

Johanneksesta, jonka ajattelussa sielun pimeä yö koskee yksilön subjektiivisia kokemuksia. 

Rekolan lähtökohta on modernimpi ja totaalisempi. Jumala ei ole kadonnut vain ihmisen 

kokemusmaailmasta, vaan laajemmin elämästä ja historiasta. Toisaalta Holmlund löytää 

Rekolan kirjoista myös viitteitä mystiikkaan. Hän toteaa Rekolan olevan omalaatuinen 

sekoitus uutta ja vanhaa. Rekola omaksuu uusia käsityksiä luopumatta vanhasta.37  

Holmlund miettii, onko Rekolan tunnustautuminen kirkon keskeisiin oppeihin vain 

periaatteellinen ele, jolla ei ole suurta käytännön merkitystä. Hän kysyy myös, että jos 

kristinuskon syvimmäksi anniksi jää toivo ja kaipaus, niin miksei saman tien voi puhua 

tragiikan sijasta vain toivosta ja kaipauksesta.38 Sivuan tätä kysymystä omassa 

tutkimuksessani. Siirryn kuitenkin seuraavaksi kuvaamaan teoreettista maisemaa, jossa 

tutkimukseni liikkuu.  

 

2.3. Pimeyden teologia ja psykologia 

Teologia on aina paininut sen ongelman kanssa, että se pyrkii sanomaan jotain sellaista, mikä 

on viime kädessä sanomatonta. Näin se joutuu luomaan uutta sanastoa tai antamaan vanhoille 

sanoille uusia merkityksiä. Yksi tällainen runouden ja teologian välimaastoon sijoittunut 

hengen mies oli 1500-luvulla elänyt espanjalainen mystikko ja karmeliittaveli Ristin Johannes 

eli syntymänimeltään Juan de Yepes y Alvarez. Ristin Johanneksen Pimeä yö -kirja kuvaa 

Jumalan pimeää tulta eli jonkinlaista maanpäällistä kiirastulta, joka auttaa sielua irtautumaan 

kaikesta siitä, mikä ei ole Jumalaa. Ristin Johanneksen mukaan tällainen pimeä ahdistus on 

osoitus Jumalan läheisyydestä. Ihminen odottaa ja kärsii vailla sitä lohdutusta, jonka suo 

varma toivo valosta ja jostakin hengellisestä palkinnosta.39  

Ristin Johanneksen runolliset kuvaukset pimeään heräämisestä ja pimeästä yöstä ovat 

jääneet perinnöksi tuleville sukupolville. Niihin tukeutuu myös uskontopsykologi Owe 

Wikström omassa hengellisen kasvun mallissaan, joka lähtee kaipauksesta ja etenee siitä 

ensin esimakuun ja sitten parannukseen. Näiden vaiheiden jälkeen ihminen löytää armon. 

                                                 
36 Holmlund 2015, 197. 
37 Holmlund 2015, 200–201. 
38 Holmlund 2015, 202. 
39 Ristin Johannes 1983, 141. 
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Kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän, vaan armon aamua seuraa yö, kokemus siitä, että 

Jumala vaikenee, etääntyy ja jopa hylkää. Kaikki yksinkertaiset Jumalaa koskevat väittämät 

menettävät uskottavuutensa, mutta tilalle voi tulla jotain vakuuttavampaa ja todempaa. Tämän 

vuoksi teologian täytyy aina harjoittaa kuvien särkemistä.40 Yötä seuraa Wikströmin mallissa 

valo, josta Wikström toteaa, että ”todellisuus muuttuu todellisemmaksi”.41 Tässä uudessa 

todellisuudessa toteutuu kristityn varsinainen kutsumus eli vaellus, jonka ydin on pysyä 

lahjana saadussa rakkaudessa ja jakaa sitä.42 Sekä Ristin Johanneksen että Wikströmin 

ajatukset ovat syntyneet vahvasti kristillisen perinteen sisällä ja sen tarjoamin käsittein. Ne 

toimivat tässä johdantona teorioille, jotka käyvät myöhemmin tulosluvuissa keskustelua 

tutkimusaineistoni kanssa. Ristin Johannekseen ja Wikströmiin en enää tulosluvuissa palaa.   

Uskonnollinen kehitys on uskontopsykologiassa melko tuore käsite ja tutkimuskohde. 

Koko elämänkaaren kattavat ja myös aikuisikään ulottuvat teoriat ihmisen hengellisestä 

kehityksestä tulivat käytännölliseen teologiaan vasta 1980-luvulla. Uskon ja hengellisen 

elämän kehitystä elämänkaaren eri vaiheissa on teoretisoinut muun muassa James W. Fowler, 

joka pyrkii teoriassaan yleistävään malliin. Hän on saanut ajatteluunsa aineksia 

kognitiivisista, psykodynaamisista, sosiaalisista ja eri elämänvaiheisiin tarkentavista 

teorioista. Hänen synteesiyrityksensä yksi tavoite on tarjota yhteinen keskustelupohja 

hengellisen kasvun vaiheista jopa eri uskontokuntien välille. Fowler uskoo, että jokaisella 

ihmisellä on uskon kehityskaari riippumatta siitä, mihin uskontotraditioon hän kiinnittyy. 

Fowler perustaa teoriansa uskon elämäkertojen kuunteluun ja analysointiin.43     

Fowler jakaa ihmisen uskonnollisen kehityksen kuuteen vaiheeseen, joista käytän Lauri 

Oikarisen käännöksiä: intuitiivis-projektiivinen, myyttis-kirjaimellinen, synteettis-

sovinnainen, yksilöllis-refleksiivinen, konjunktiivinen ja yleismaailmallisesti pätevä usko. 

Siirtymä vaiheesta toiseen edellyttää sekä älyllisiä valmiuksia että sosiaalisia siirtymiä. 

Esimerkiksi yksilöllis-reflektiivinen usko edellyttää kykyä ja halua poistua aiemmasta 

turvallisesta ja itsestäänselvästä maailmankatsomuksesta kohti uutta ja vieraampaa, mutta 

samalla itsenäisempää ja omempaa. Roolien ja naamioiden takana oleva minuus eli ”self” 

vahvistuu ja alkaa irtautua ulkoisten auktoriteettien otteesta. Yksilö kokee käsikirjoittavansa 

omaa elämäänsä.44  

                                                 
40 Wikström 2002, 242–243, 247–253. 
41 Wikström 2002, 252–252. 
42 Wikström 2002, 242–243, 247–253. 
43 Oikarinen 1993, 11–13. Räsänen 2002, 9. 
44 Fowler 1988, 68. Oikarinen 1993, 85. 
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Fowlerin teoriassa siirtymät eivät ole automaattisia, vaan vaativat kehityshaasteisiin 

tarttumista ja elämänkaareen liittyvien kriisien kohtaamista. Lähimmäs keski-iän uskonkriisiä 

ja sitä kautta tämän tutkimuksen maastoa tulee Fowlerin konjunktiivisen eli vastakohtia 

yhteen liittävän uskon vaihe. Fowlerin mukaan tässä vaiheessa uskosta on karissut 

ylenmääräinen tietäminen ja tilalle on tullut tietoteoreettinen nöyryys (epistemological 

humility).45  Tämä nöyryys avaa uudenlaisia mahdollisuuksia lähestyä sekä mysteerejä että 

niitä edustavia ja osoittavia symboleja. Fowler kutsuu tätä uutta asennetta vapaaehtoiseksi ja 

toiseksi naiiviudeksi.46  

Ihminen kokee konjunktiivisessa vaiheessa jatkuvuuden tunnetta aiempiin 

minuuksiinsa. Hän saattaa palata tarkemmin ja uudesta näkökulmasta nuoruutensa tärkeisiin 

kysymyksiin.47 Tähän vaiheeseen kuuluu myös vapautuminen odotuksista ja muiden 

määrittelemistä rooleista, mikä mahdollistaa omakohtaisen ja intiimin suhteen maailmaan, 

kanssaihmisiin ja transsendenttiin.48 Konjunktiiviseen vaiheeseen kuuluva paradoksien taju 

voi sekä voimistaa että lamauttaa ihmistä.49  

Konjunktiivisessa vaiheessa on vielä jännitettä, joka voi Fowlerin mukaan hellittää 

eheydessä eli yleismaailmallisesti pätevässä uskossa. Fowlerin kuvailut uskon 

kokonaisvaltaisimmasta vaiheesta siirtyvät osittain uskonnollisen mystiikan sfääriin. Tässä 

vaiheessa ihmisellä on suora yhteys olemisen perustaan, self elää transsendenttia todeksi 

(God-grounded self). Tällainen ihminen on vapaa ja ennalta-arvaamaton suhteessa 

vakiintuneisiin merkitys- ja valtarakennelmiin. Hän on usein kummajainen omassa ajassaan ja 

ympäristössään, mutta jää esimerkillään historiaan.50      

        Tutkimukseni toinen ohjaava teoria on teologi-psykoanalyytikko Matti Hyrckin 

suhteessaolon perusmielikuvien teoria, jonka hän esitteli väitöskirjassaan ”Mielen kuvat 

Jumalasta”.   Hyrckin mukaan kaikki psykoanalyyttisesti orientoituneet tutkijat ovat nähneet 

jonkinlaista yhteyttä uskonnon ja ihmisen piilotajunnan välillä, mutta tutkimuksista puuttuu 

piilotajuisten mielikuvien ja uskonnollisten ilmiöiden välisen suhteen systemaattinen ja 

yksityiskohtainen selvittely.51 Jotta tällainen selvittely onnistuu, tarvitaan Hyrckin mukaan 

psykoanalyyttinen teoria, jonka peruslähtökohta on yhteismitallinen uskonnollisen materiaalin 

                                                 
45 Fowler 1988, 72. 
46 Fowler 1988, 73. 
47 Fowler 1988, 73. 
48 Fowler 1988, 74. 
49 Oikarinen 1993, 87–88. 
50 Fowler 1988, 72. Oikarinen 1993, 91–92 
51 Hyrck 1995, 20–21. 
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perusajatusten kanssa, mutta joka ei ole uskonnollisten argumenttien avulla rakennettu.52 

Psykoanalyyttisten teorioiden kehitys 1900-luvun jälkipuoliskolla tarjosi Hyrckille ainekset 

tällaiseen yritykseen.  

Sigmund Freud piti uskontoa universaalina pakkoneuroosina, josta ihmiskunta pitäisi 

vapauttaa kypsään aikuisuuteen. Freudin redusoiva ja patologisoiva uskontokäsitys alkoi 

murtua C.G. Jungin lanseerattua kollektiivisen tiedostamattoman käsitteen. Jungin ajattelussa 

uskonto oli ihmiskunnan yhteisen viisauden varasto ja täten arvokas tutkimuskohde. Donald 

Winnicott teki vielä positiivisemman tulkinnan uskonnosta lanseeratessaan transitionaalitilan 

käsitteen. Winnicottin mukaan transitionaalitila mahdollistaa sekä kulttuurin että uskonnon. 

Transitionaalitila on herkästi särkyvä alue, jossa subjektiivisesti koettu sisäinen maailma 

muuntuu reaalitodellisuudeksi. Illuusio tulee lihaksi. Tämä ihmisyyden potentiaali jää 

käyttämättä, jos empiirisesti havaittavat ulkoiset objektit määritellään ainoiksi todella 

olemassa oleviksi. Transitionaalitila särkyy myös siinä tapauksessa, että sisäinen todellisuus 

saa täydellisen vallan esimerkiksi psykoosissa. Winnicottin lisäksi uskonnon uudenlaista 

ymmärtämistä vauhditti Melanie Klein, joka korosti ihmisen perustavanlaatuista suhteisiin 

nojautumista eli fundamentaalista relationaalisuutta. Kleinin mukaan tämä relationaalisuus 

jäsentää myös piilotajuntaa. Kleinin objektisuhdeteoria olettaa, että ihminen kokee yksinkin 

ollessaan olevansa suhteessa toiseen osapuoleen eli objektiin, joka voi olla sisäinen, ulkoinen 

tai väli- eli transitionaalitilan objekti.53  

Hyrck alkoi kartoittaa omassa tutkimus- ja psykoterapeutin työssään näitä 

transitionaalitilan objekteja, joihin sisäinen subjekti on vuorovaikutussuhteessa. Sekä 

varhaisessa että myöhäisessä tilassa, joita Hyrck kuvaa myös Kleinin käsittein 

skitsoparanoidiseksi ja depressiiviseksi positioksi, sisäisellä subjektilla on kaksi hahmoa 

Riippuvainen ja Itseriittoinen.54 Sisäinen objekti saa puolestaan skitsoparanoidisessa 

positiossa Houkuttajan ja Hallitsijan hahmot. Depressiivisessä positiossa ilmaantuu kolme 

uutta objektihahmoa: Vaatija, Parantaja ja Vetäytyjä. Näiden subjektien ja objektien 

keskinäiset suhteet muodostavat suhteessaolon perusmielikuvaston eli Hyrckin teorian 

rungon.  

Hyrck etenee väitöskirjassaan siten, että hän valitsee ensin jonkin teoriansa kuvaaman 

sisäisen subjektin ja sisäisen objektin välisen tunnesuhteen. Tämän jälkeen hän alkaa etsiä 

                                                 
52 Hyrck 1995, 21. 
53 Hyrck 1995, 11–15. 
54 Hyrck kirjoittaa hahmot isoilla alkukirjaimilla ja noudatan hänen esimerkkiään, vaikka se on kieliopillisesti 

perusteeton ratkaisu.  
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esimerkkejä kyseisestä objektisuhteesta uskonnollisen materiaalin eli väitöskirjansa 

tutkimusasetelmassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuoden 1948 Kristinopin 

sisältämistä Jumalan ja ihmisen välisistä tunnesuhteista.55 Hyrckin mukaan myöhäisen tilan 

saavuttaminen merkitsee suurta muutosta sisäisessä maailmassa, kun subjekti ymmärtää 

vastuunsa objektisuhteen säilyttämisestä. Myöhäisessä tilassa sisäinen maailma voi alkaa 

kehittyä kolmeen suuntaan. Näitä suuntia Hyrck kutsuu etäännyttämisen, nuhteettomuuden ja 

transformaation eli muodonmuutoksen tieksi.56 Kysyn tutkimusaineistoltani Hyrckin 

ohjaamana, minkä tien näistä kolmesta Rekola valitsee vai valitseeko mitään niistä. Käytän 

siis Hyrckin teoriaa apuna, kun etsin Juhani Rekolan heräämiselle pimeään käsitteellistä 

tulkintaa.   

Jotta tutkimusasetelma on mielekäs, aineiston tulee sisältää kuvauksia Jumalan ja 

ihmisen välisestä suhteesta. Muita kriteerejä Hyrck ei aineistolle aseta. Hän jopa kannustaa 

tällaiseen tutkimukseen todetessaan, että suhteessaolon perusmielikuvien teorian avulla 

voidaan tutkia yksityisten ihmisten hengellisiä kokemuksia ja rakentaa tällainen tutkimus 

henkilökohtaisten uskonelämän kuvausten varaan.57 Avaan Hyrckin teoriaa 

yksityiskohtaisemmin, kun analysoitu aineistoni keskustelee tulosluvussa Hyrckin teorian 

kanssa. Keskusteluasetelma on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että Hyrck tutki 

väitöskirjassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuoden 1948 Kristinoppia eli sitä 

hengellisten tulkintojen karttaa, jonka kanssa vuonna 1941 papiksi vihitty Rekola joutui papin 

työssään suunnistamaan.  

Rekola kirjoitti dogmatiikan laudaturtyössään ”Psykoanalyyttinen ja kristillinen kuva 

ihmisestä”, että psykoanalyysin käsitys ihmisestä päättyy intellektin ja vietin väliseen 

toivottomaan dualismiin.58  Sittemmin psykoanalyysin kuva ihmisestä on monipuolistunut ja 

rikastunut. Pirkko Soukka esittää systemaattisen teologian väitöskirjassaan Ahdistuksesta 

uskoon: Eugen Drewemann ja syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta mielenkiintoisia 

huomioita siitä, miten syvyyspsykologisten suuntausten keskustelunavaukset teologian 

suuntaan on otettu vastaan teologiassa. Kehityksessä on hänen mukaansa havaittavissa 

muutos torjumisesta vuorovaikutukseen. Torjuntavaiheessa syvyyspsykologian nähtiin 

uhkaavan teologiaa. Hyrckin väitöskirja ja Paavo Kettusen Suomalainen rippi -kirja herättivät 

monipuolisempaa keskustelua teologian ja syvyyspsykologian suhteesta, mutta keskustelu 

                                                 
55 Hyrck 1995, 23. 
56 Hyrck 1995, 63. 
57 Hyrck 1995, 23. 
58 Rekola 1938, 23. 



 

14 

 

laantui nopeasti.59  

Soukan mielestä teologia jopa edellyttää syvyyspsykologian hyödyntämistä, sillä 

syvyyspsykologia täydentää käsitystä ihmisen eksistenssistä. Se myös soveltuu hyvin 

uskonnollisten kokemusten tulkintaan, koska siinä pureudutaan niiden mielensisäiseen 

taustaan. Käytännöllinen teologia on ollut avainasemassa tässä syvyyspsykologian ja 

teologian kohtaamisessa. Yhteistyö alkoi sielunhoidon ja pastoraaliteologian nimillä, mutta 

nykyään puhutaan yleensä pastoraalipsykologiasta. Se korostaa nimeään myöten teologian ja 

psykologian tasavertaista vuorovaikutusta. Käytännöllisen teologian esimerkki on 

rantautumassa myös muille teologian tutkimusaloille. Pastoraaliteologi Wybe Zijlstra 

peräänkuuluttaa myös systemaattisen teologian uudistumista. Dogmatiikkaa ei hänen 

mukaansa ole enää mielekästä harjoittaa suljettuna järjestelmänä, sillä tällainen omavaraisuus 

vieraannuttaa ihmiset sekä teologiasta että uskosta.60 Yhdyn tähän näkemykseen ja se on 

keskeinen syy, miksi tutkin Rekolaa käytännöllisen enkä systemaattisen teologian 

kontekstissa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Soukka 2016, 15–16. 
60 Soukka 2016, 16–21. 
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3. Tutkimustehtävä, -aineisto ja aineiston analyysi 

3.1. Tutkimustehtävä eli pimeään heräämisen ymmärtäminen  

Tutkimustehtäväni on vastata kysymykseen, miten Juhani Rekolan herääminen pimeään 

voidaan ymmärtää. Ensin kartoitan, mitä Rekola itse ymmärsi heräämisellään pimeään ja 

millaisia teemoja, kysymyksiä ja käsitteitä hän liitti tähän prosessiin. Koska Rekola varoittaa 

ennakkoon, että hän ei pysty käsitteellisesti tulkitsemaan tätä heräämistään61, kutsun 

tutkijoista avukseni Matti Hyrckin ja James W. Fowlerin. Hyrckiltä lainaan apukysymyksen, 

voidaanko herääminen pimeään ymmärtää myöhäisen eli depressiivisen tilan myötä alkavan 

etäännyttämisen, nuhteettomuuden tai transformaation eli muodonmuutoksen tienä.  

Rekola sijoittaa heräämisensä pimeään prosessinomaisesti viidenkymmenen ikävuoden 

tuntumaan.62 Tämä herättää väistämättä kysymyksen, näytteleekö ikä ja ikääntyminen 

jonkinlaista roolia pimeään heräämisessä. Hyrckistä ei ole tällä kohtaa juuri apua. Hän toteaa 

teoriastaan, ettei se ole kehityspsykologiaa sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan se kuvaa 

piilotajunnan ajattomuudessa vaikuttavia mielikuvia ja impulsseja.63 Tällä kohtaa kutsun 

teoreettiseksi keskustelukumppanikseni Fowlerin, jonka teoria uskon kehitysvaiheista tuo 

paremmin näkyviin, miten piilotajunnan ajattomuus ankkuroituu ihmisen elämänkaareen.    

 

3.2. Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineiston rajaaminen ei ole helppoa ja itsestään selvää. Rekola ei kerro missään 

yksiselitteisesti, koska pimeään heräämisen prosessi alkaa ja loppuu. Rekola kirjoittaa 

avaintekstin pimeään heräämisestään 53-vuotiaana ja antaa ymmärtää, että herääminen on 

edelleen käynnissä.64 Jokseenkin ohi herääminen vaikuttaa olevan neljä vuotta myöhemmin, 

kun Rekola kirjoittaa kokoelmateokseen Minun Jumalani. Hän kuvailee siinä jo vuosia sitten 

alkanutta muuttumistaan ja päättää kirjoituksen: Olen myöhään herännyt.65  Niemelän 

havaintojen mukaan Rekola mainitsee kirjoituksissaan traagisen elämännäyn ensimmäisen 

kerran vuonna 1963 ja heräämisen pimeään vuonna 1969.66  

Edellä mainittuihin lähteisiin nojautuen aloin etsiä aineistoa noin kymmenen vuoden 

ajalta vuosilta 1963–1972. Tehtävää nopeutti aika lailla se, että olin koonnut kokoelman 

Rekolan 1960-luvun lehtikirjoituksista sekä toimittanut hänen aiemmin julkaisemattoman 

                                                 
61 Rekola 1969, 108. 
62 Rekola 1969, 108. 
63 Hyrck 1995, 63. 
64 Rekola 1969, 108. 
65 Rekola 1972, 154. 
66 Niemelä 1989, 109. 



 

16 

 

matkapäiväkirjansa vuodelta 1970 painokuntoon. Tunsin tämän aikakauden Rekola-aineiston 

melko hyvin entuudestaan.  

Aineiston ydinteksti on vuodelta 1969. Tässä Itsestään paha pappi saarnaa -teokseen 

tehdyssä 13-sivuisessa artikkelissa Rekola lanseeraa käsitteen ”herääminen pimeään” ja 

taustoittaa tätä heräämistä omalla elämänhistoriallaan ja -kokemuksellaan. Muut aineistoon 

päätyneet tekstit liittävät heräämiseen uusia teemoja, väitteitä ja havaintoja. Löysin tällaista 

aineistoa neljästä eri lähteestä. Rekolan ensimmäisestä esseekokoelmasta Kuitenkin Jumala 

on aineistoon päätyi esipuheen lisäksi viisi esseetä: ”Astui alas tuonelaan…”, Vangitun 

vapaus, Ahdistuksen ylistys, Toivon ja epätoivon julistaja ja Nikolaus Cusanus – salatun 

Jumalan jäljillä. Herääminen pimeään -kokoelmasta aineistoon tuli viisi esseetä: 

Vaikenemisen reunustama kieli, Usko ja ajattelu, Synkkä yksinpuhelu, Pyhimys murtaa kehät 

sekä Ajatuksia kirkosta ja tulevaisuudesta. Irlantilaisesta päiväkirjasta kelpuutin mukaan 

jaksot, jotka kytkeytyivät tutkimuskysymykseeni. Näitä katkelmia löytyi yhteensä seitsemän 

ja niiden mitat vaihtelivat neljästä kahdeksaan sivuun. Kaikkiaan Irlantilaisesta päiväkirjasta 

päätyi tutkimusaineistoon 42 sivua. Viimeisin teksti on vuodelta 1972. Tässä ”Minun 

Jumalani” -kirjan artikkelissa Rekola tekee yhteenvetoa pimeään heräämisestään ja sen 

vaikutuksesta jumalakuvaansa ja uskoonsa. Teksti tulee siis hyvin lähelle 

tutkimuskysymystäni.  

Sekä Kuitenkin Jumala on että Herääminen pimeään -teosten tekstit on julkaistu 

alkujaan sanomalehdissä. Käytän niitä kuitenkin myöhemmin kirjoissa esiintyvissä 

kieliasuissaan, sillä kirja-asussa tekstit ovat helpommin muiden tutkijoiden ja asiasta 

kiinnostuneiden saatavilla. Lisäksi muutokset alkuperäiseen kieliasuun ovat olleet lähinnä 

pieniä kielenhuoltoon liittyviä korjauksia.  

Uskon, että saan valitsemallani aineistolla tutkittua keskeiset kysymykset, jotka liittyvät 

Juhani Rekolan heräämiseen pimeään. Sen sijaan kaikkia kysymyksiä, jotka mahdollisesti 

liittyvät tähän elämänmurrokseen, en yritäkään tutkia.  

 

3.3. Tutkimusaineiston analyysi 

Tein ensimmäisessä vaiheessa aineistolähtöisen sisällönanalyysin 13-sivuiselle, pimeään 

heräämistä käsittelevälle avaintekstille Heräämistä hämärään ja valkeuteen. Teksti kytkeytyy 

kokonaisuudessaan tutkimuskysymykseeni, joten päätin testata, millaisiin teemoihin päädyn 

noin lauseen mittaisella analyysiyksiköllä ja käymällä avaintekstin läpi lause lauseelta. Kun 

muodostin tekstin 182 analyysiyksiköstä alaluokat, niitä kertyi 21. Suurimmat alaluokat olivat 
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oman elämänhistorian faktat (36 havaintoa), oman luonteen analyysi (32), suhde papin 

ammattiin ja pappeuden pohdinta (27) sekä oman ajattelun konteksti (24). Alaluokista jalostin 

temaattiset yläluokat, joita tuli lopulta neljä. Nimesin ne Rekolan kirjoitustyyliä kunnioittaen 

seuraavasti: 

1. ”Asiat, jotka hallitsen vaikenemalla” – Rekolan tausta, elämänkaari ja 

elämänhallinta 

2. ”Maailma on vain maailma” – Rekolan ajatukset ihmiselämän ehdoista  

3. ”Uskon, yritän uskoa” – Rekolan usko, Jumala, kirkko ja kutsumus  

4. ”Miten tuttu muuttuu oudoksi ja alkaa kiinnostaa” – taiteesta, tieteestä ja tulevasta 

Eniten aineistoa kertyi teemoihin yksi ja kolme, jotka valottivat Rekolan taustaa tai 

jumalasuhdetta. Näiden neljän teeman ulkopuolelle jäi hyvin vähän aineistoa.  

Koska muut tekstit eivät olleet tutkimuskysymykseni näkökulmasta yhtä tiheitä, päätin 

laajentaa analyysiyksikköä. Sitä puolsi myös havainto, jonka tein ensimmäisellä 

analyysikierroksella.  Panin analyysin aikana merkille, miten paljon merkityksillä ja myös 

tavallisuudesta poikkeavilla merkityksillä ladattua käsitteistöä aineisto sisältää. Muistin, että 

systemaattista analyysia suositellaan käytännöllisen teologin avuksi, jos tutkimusaineistossa 

on paljon selvitettäviä käsitteitä ja käsitejärjestelmiä. Systemaattisen analyysin 

käsiteanalyyttisessa vaiheessa yritetään selventää muun muassa sellaisia käsitteitä, joille on 

annettu uskonnollisessa kontekstissa jokin uusi merkitys.67   

Tutkimustehtäväni liittyy edellä kuvatun kaltaiseen kielen uusiokäyttöön, jossa kaksi 

luonnollista käsitettä – herääminen ja pimeä – ja niiden yhdistelmä herääminen pimeään 

pitäisi ymmärtää uudessa asiayhteydessä. Systemaattinen analyysi etsii tekstistä kohtia, joissa 

kirjoittaja paljastaa itsensä eli väittää jotakin, tekee johtopäätöksiä ja argumentoi väitteensä 

puolesta.68 Päätin pysytellä toisellakin kierroksella aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa, 

mutta laajensin analyysiyksikköni tällaisiin argumenttikokonaisuuksiin, joissa Rekola 

esittelee jonkun ajattelunsa keskeisen teeman tai käsitteen sitä reunustavine väitteineen ja 

perusteluineen. Näin sain nostettua aineistosta selvemmin esiin Rekolan ajattelun ydinteemat 

ja aloin hahmottaa niiden kytköksiä tutkimustehtävääni ja ensimmäisen analyysikierroksen 

havaintoihin. Tutkimuskysymykseni näkökulmasta havaintoyksikön laajentaminen oli 

mielekäs ja perusteltu ratkaisu.  

Löysin laajemmalla analyysiyksiköllä aineistosta 25 keskeistä teemaa. Ne ovat ohessa 

aakkosjärjestyksessä ja suluissa löytyy kyseisen teeman alle kertyneiden havaintoyksiköiden 

                                                 
67 Jolkkonen 2007, 12.  
68 Jolkkonen 2007, 9.  
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lukumäärä.  

1. Armo (4 havaintoyksikköä) 

2. Arvot ja moraali (12) 

3. Elämän ehdot (20) 

4. Elämänkaari (9) 

5. Epävarmuus ja sivullisuus (9) 

6. Ideologia (2) 

7. Jumalasuhde (31) 

8. Kapina ja protesti (4) 

9. Kiitollisuus (1) 

10. Kunnollisuus ja moitteettomuus (7) 

11. Kärsimys, sairaus ja osattomuus (12) 

12. Onnistuminen ja epäonnistuminen (16) 

13. Rehellisyys ja valheellisuus (36) 

14. Risti ja ristin kantaminen (6) 

15. Seksuaalisuus (3) 

16. Suhde historiaan (7) 

17. Syyllisyys (4) 

18. Synti (1) 

19. Tulevaisuus ja toivo (6) 

20. Tärkeä ja toisarvoinen (4) 

21. Usko, epäily ja ateismi (37) 

22. Vaikeneminen (3) 

23. Valvominen ja pakeneminen (11) 

24. Vapaus (11) 

25. Vastuu ja velvollisuus (3) 

Eniten aineistoa kertyi teemoihin ”Usko, epäily ja ateismi”, ”Rehellisyys ja 

valheellisuus”, ”Jumalasuhde” ja ”Elämän ehdot”. Aineistosta nousivat esiin melko lailla 

samat teemat kuin pimeään heräämisen avaintekstistä ensimmäisellä analyysikierroksella, 

mutta yksilöidymmin.  

Ensimmäinen tuloslukuni nojaa näiden analyysikierrosten tuloksiin ja esittelee Rekolan 

keskeiset teemat sekä niihin kytkeytyvät avainkäsitteet. Lopuissa tulosluvuissa siirryn 

tutkimukseni teoriasidonnaiseen osuuteen ja raportoin, millaisia tuloksia saan, kun Hyrckin 

suhteessaolon perusmielikuvien teoria ja Fowlerin teoria uskon kehitysvaiheista tulevat 
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avukseni aineiston analyysiin. Tutkielmani on teoriasidonnainen eli sijaitsee teoria- ja 

aineistolähtöisen tutkimuksen välimaastossa. Teoriasidonnaisessa tutkimuksessa aineiston 

analyysi ei perustu suoraan teoriaan, mutta kytkennät ovat havaittavissa, sillä aineistosta 

tehdyille löydöksille etsitään teoriasta selityksiä tai vahvistusta. Puhtaan aineistolähtöisessä 

analyysissa aikaisemmilla teorioilla ei sen sijaan ole mitään tekemistä analyysin toteuttamisen 

ja lopputuloksen kanssa. Käytännössä tämä raja häilyy, sillä myös teoriasidonnaisessa 

analyysissa analyysiyksiköt valitaan useimmiten aineistosta, joskin aikaisemman tiedon, 

teorian ja ennen kaikkea tutkimuskysymyksen ohjaamana. Työskentelyni oli ainakin siinä 

mielessä selkeän teoriasidonnaista, että analyysivaiheeni ajatteluprosessissa vaihtelivat 

aineistolähtöisyys sekä aikaisempi teoria.69 Esitän ensin aineistolähtöiset, sitten 

teoriasidonnaiset tulokset.  

Laadullisen tutkimuksen keskeisin kysymys on, mitä aineistosta saa irti ja millaisiin 

johtopäätöksiin tutkija yltää.70  Aineistoa on luettava huolella, sillä se on ainut tapa hankkia 

riittävä ymmärrys analyysin toteuttamiseen.71 Analyysimetodin ja -yksikön valinnasta riippuu 

pitkälti, mitä aineiston analyysissä nousee esiin, muuttuvatko tutkimuksen kohteeksi valittua 

ilmiötä koskevat ennakkokäsitykset ja korvautuuko tutkijan esiymmärrys tieteellisen 

analyysin tuottamalla ymmärryksellä.72 Palaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen 

johtopäätöksissä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–99.  
70 Hakala 2014, 164, 169. 
71 Hakala 2014, 181–182; Hirsjärvi & Hurme 2016, 143, 145. 
72 Hakala 2014, 178–179, Jolkkonen 2007, 6. 
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4. Rekolan keskeiset teemat ja käsitteet 

4.1. ”Asiat, jotka hallitsen vaikenemalla” – Rekolan tausta, 
elämänkaari ja elämänhallinta  

Esittelen tässä luvussa keskeiset teemat ja käsitteet, jotka nousivat esiin aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissa. Tässä luvussa ote on systeemi-immanenttinen eli tarkastelen 

tutkimusaineistoani ja sen käsitysjärjestelmiä aineiston omilla ehdoilla. Pyrin saamaan 

näkyviin, mistä kaikesta ja millaisin käsittein Rekola puhuu pimeään heräämisen yhteydessä. 

Se on perusta myös sille, että voin vastata myöhemmissä tulosluvuissa tutkimuskysymykseeni 

aikaisemman teorian tukemana. Luvussa 4.1. keskityn Rekolan taustaan, elämänkaareen ja 

elämänhallintaan sekä niihin liittyviin käsitteisiin. 

Rekola ei kirjoita juurikaan itsestään ja henkilökohtaisista kokemuksistaan. Merkittävin 

poikkeus tähän sääntöön on tilaustyö kirjaan Itsestään paha pappi saarnaa, jossa kirjoittajat 

on ohjeistettu ”avaamaan sydäntään lukijalle”. Kokoelman toimittaja perustelee 

kirjoituspyyntöään sillä, että monet haluaisivat kohdata papissa ihmisen.73 Rivien välistä voi 

siis lukea, että tällainen pappien avautuminen ei ollut ajan, siis 1960-luvun lopun tapa. 

Aineistoni perusteella se ei ollut ainakaan Rekolan tapa. Toinen poikkeus tästä säännöstä on 

Rekolan Irlantilainen päiväkirja, jonka hän kirjoitti kesällä 1970, mutta joka julkaistiin vasta 

30 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.  

Rekola ei usko 52-vuotiaana romanttiseen ajatukseen, että ihminen olisi niin nuori kuin 

hän tuntee olevansa. Rekola toteaa olevansa täsmälleen niin vanha kuin elinvuodet osoittavat. 

Rekolan tulkinta elämänkaaresta on, että monen toisiaan seuraavan elämänvaiheen sijaan 

elämässä on pikemmin vain kaksi vaihetta: prologi ja epilogi tai alkusoitto ja loppusoitto. 

Alkusoitto on rikas, mutta loppusoitossa monet soittimet alkavat vaieta eivätkä äänetkään ole 

enää aivan puhtaat.74 Pimeään heräämisen myötä Rekola kertoo siirtyneensä elämänkaarellaan 

prologista epilogiin.75 Rekola kokee prologin ja epilogin välillä sekä jatkuvuutta että 

muutosta. Etenkin suhde historiaan on muuttunut peruuttamattomasti.  

Ennen oli historia neutraali. Se antoi auliisti sen, mitä siitä etsi. Poikavuosina se merkitsi kutsua lähteä 

löytöretkeilijöiden mukana uusille mantereille, uudisasukkaiden mukana kohti villiä länttä ja 

hakkapeliittojen seurassa kohti Saksan sydäntä. Nyt historia on muuttunut painajaisuneksi. Se on Rouenin 

punaiset liekit, joille yhä uudelleen kahlehdittu Orléansin Johanna nostetaan. Se on polttorovio, joka 

jatkuvasti vaatii uutta ainesta palaakseen. Se on tuhoutuvia, kidutettuja kansoja. Voitetut tekevät historiaa 

verellään ja kyynelillään, mutta voittajat kirjoittavat sitä. Historia on menettänyt kaiken järjellisen ja 

mielekkään sisällön, enkä kykene siinä näkemään minkäänlaista Jumalan suunnitelmaa.76   

                                                 
73 Viro 1969, 7.  
74 Rekola 1969, 108.  
75 Rekola 1969, 115.  
76 Rekola 1969, 108. 
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Rekola kokee, että mitä enemmän hän tutustuu historiaan, sen persoonallisemmiksi historian 

tuskanhuudot muuttuvat. Niiltä ei enää pysty sulkemaan korviaan eikä sydäntään, vaan tähän 

historialliseen hätään on reagoitava jollain tapaa. Rekolan mielestä ainut terve reaktio 

historian pimeyteen on epätoivo. Tässä epätoivossa hän näkee mahdollisuuden löytää sekä 

itsensä että maailman sellaisena kuin se on ollut, on ja tulee olemaan.   

Jollei näin löydä itseään, on vaikea löytää maailmaakaan. On välttämätöntä, että tämä tunto sävyttää 

kaikkea toimintaamme. (…) Toiseksi tarvitaan sellaisia yksityisiä ja poikkeuksellisia ihmisiä, jotka elävät 

epätoivon katkeraan loppuun saakka. He ovat tämän ajan profeettoja. Juuri epätoivo on luomassa 

profeettoja.77 

 

Rekola varoittaa sekoittamasta epätoivoa pessimismiin. Hänelle epätoivon käsite merkitsee 

taustaa ja pohjaa, jonka varassa voi elää, taistella ja tehdä työtä. Se on se horjuva pohja, jolta 

voi katsoa tähtiin. Epätoivo on Rekolan mukaan harhaankin menevänä arvokkaampaa kuin 

hedelmätön optimismi.78 Hedelmätön optimismi on Rekolan ajattelussa sukua touhukkuudelle, 

jota maailmassa ja myös kirkossa on riittämiin: korjataan, rakennetaan, istutaan kokouksissa 

ja mennään eteenpäin.79  Rekola ei erittele, mistä hänen epätoivon arvostuksensa ja 

optimismin vieroksumisensa kumpuavat, mutta hän antaa joitakin johtolankoja. Hän viittaa 

monessa kohtaa henkiseen rakenteeseensa, jonka takia hän ei kykene kokemaan kaikkea 

todellisena ja luonnollisena, vaan yhteys niin sanottuun todellisuuteen on heikko.80 Erityisen 

heikko tämä yhteys on virallisissa ja juhlallisissa tilanteissa. Suuret juhlahetket kuten 

pappisvihkimys ovat menneet ohi ilman suuria tunteita. Niitten kohdalla tärkein kysymys on 

ollut se, että selviää niiden ylitse.81  

Rekola käyttää itsereflektiossaan toistuvasti käsitettä epävarmuus. Hän ei kykene 

ratkaisemaan, onko valinnut pappina oikean uran ja ammatin.82 Hän mieltää sekä menneen 

että tulevan epävarmana. Epävarman tulevaisuuden kontolle Rekola sälyttää muun muassa 

sen, että hän kykenee vain lyhytjänteiseen toimintaan ja lykkää uuden pappispuvun hankintaa 

viikosta toiseen.83 Tämän epävarmuuden hän tarjoaa perusteluksi myös sille, ettei hän panosta 

urakehitykseen. Epävarmuus tuo mukanaan lyhytjänteisyyden.  

                                                 
77 Rekola 2015, 190. 
78 Rekola 2015, 190.  
79 Rekola 2015, 189.  
80 Rekola 1969, 112.  
81 Rekola 1969, 112. 
82 Rekola 1969, 104. 
83 Rekola 1969, 112. 
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Kykenen vain lyhytjänteiseen toimintaan. Seurakuntatyössä siitä on haittaa. Omalla kohdalla kiinnostaa 

vain lähin tulevaisuus. Mitään suurempaa mielenkiintoa en tunne virkauraan tai eläkevuosien 

odotukseen.84    

 

Vieraantuminen eli alienaatio on niin ikään keskeinen käsite, jolla Rekola kuvaa suhdettaan 

todellisuuteen. Hän nostaa alienaation lempikirjailijoitaan yhdistäväksi teemaksi ja 

kokemukseksi.85  Hän kuvaa sillä myös suhdettaan byrokratiaan.86 Hänen 

vieraantuneisuuttaan vahvistavat ympäristöt, tilanteet ja ihmiset, jotka ovat virallisia ja 

moitteettomia.87 Tällainen vieraantuneisuus saa Rekolan ymmärtämään protestoijia. Rekola 

hyökkää toistuvasti ja kärkevästi moitteettomuutta vastaan. Se edustaa Rekolalle 

inhimillisyyden ja ystävällisyyden loppua.  

Jouduin parisen vuotta sitten käymään eräässä helsinkiläisessä laitoksessa, ”instanssissa”, usean kerran. 

Se oli masentava käyntisarja. (…) Kun joutui tekemisiin näiden puolijohtajien kanssa, oli kaikki 

äärimmäisen korrektia. Mutta mikään ei ole tukahduttavampaa kuin moitteettomuus. (…) Tällaisessa 

instanssissa käydessään ymmärtää niitä, jotka tahtoisivat heittää pommin kaiken keskelle vain 

nähdäkseen, kuuluvatko muovinaamiot synnynnäisiin vai hankittuihin ominaisuuksiin.88  

 

Rekola viittaa naamioihin pohtiessaan työelämää, ihmissuhteita ja niiden hankaluuksia. Hän 

kertoo tulevansa helpoimmin toimeen tappion kärsineitten ihmisten kanssa. Vankilatyön hän 

kokee erityisen helpoksi, sillä missään ei voi toimia niin ilman naamioita kuin vapautensa ja 

maineensa menettäneiden vankien keskellä. Rekolan mukaan naamiota ei laita kasvoilleen 

tietoisesti ja tarkoituksella, vaan sen tekevät ympäristön odotukset sekä optimistiset ja 

selväpiirteiset ihmiset. Tällaisten ihmisten seurassa tilanteisiin tulee mukaan jotain vaikeasti 

hallittavaa. Rekola kokee tällaista epämukavuutta ja tarvetta naamioitua esimerkiksi pappien 

seurassa.89   

Palaan Rekolan vieraantumiseen tarkemmin kirkkoa käsittelevässä alaluvussa, mutta 

täysin kotonaan hän ei ole myöskään aikakautensa protestoijien ja radikaalien seurassa. 

Muodikkaita 1960-luvun lopun protestikirjailijoita Rekola vierastaa siitä syystä, että he 

taistelevat ideologioitten ja ihmiskunnan puolesta eivätkä ihmisen.90 Rekola kokee, että he 

kirjoittavat ilman menneisyyden painoja. Rekola itse ei pääse eikä halua eroon menneisyyden 

painoista eikä epätoivostaan. Hänen mukaansa ihmiskunnan hirveyksistä kuten inkvisitiosta 

on yhtä lailla vastuussa protestilaulaja kuin suomalainen kappalainenkin.91  

                                                 
84 Rekola 1969, 111–112. 
85 Rekola 1969, 112.  
86 Rekola 2016, 150.  
87 Rekola 2015, 29, 78–79, Rekola 2016, 150.  
88 Rekola 2016, 150. 
89 Rekola 1969, 109.  
90 Rekola 2015, 150.  
91 Rekola 2015, 151.  
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Tätä ajatusta menneisyyden taakkojen välttämättömyydestä selittää Rekolan käsitys 

synnistä. Rekola mieltää kreikkalaisten tragedioiden suureksi ansioksi sen, että niissä 

ymmärrettiin synnin yhteisöllinen luonne. Synti ja syyllisyys eivät ole yksityisasioita, vaan ne 

merkitsevät yhteyttä perintöön, kohtaloon ja ihmiskuntaan.92 Rekola sanoutuu irti kapeasta 

syntikäsityksestä, joka painottaa yksittäisiä tekoja ja tekemättä jättämisiä.   

Me ajattelemme, että synti on sitä, että tekee teon, jota ei saisi tehdä tai ei tee sitä, mitä pitäisi. Mutta 

synti on todellisuus, johon olemme kietoutuneet, emmekä voi siitä itseämme vapauttaa. Se on koko 

elämän pimeä tausta.93  

 

Pimeään heräämisen tematiikkaan Rekola liittää myös sen keski-iän muutoksensa, että hän on 

menettänyt hyväuskoisuutensa. Hän nostaa esimerkiksi asumuserosovittelut, joissa hän 

keskustelee molempien aviopuolisoiden kanssa. Hänen luonteenomainen hyväuskoisuutensa 

johti aiemmin siihen, että hän uskoi ensin miehen todistukseen, että vaimo on hirviö, ja heti 

seuraavassa käänteessä vaimon todistukseen miehensä kelvottomuudesta. Kun hyväuskoisuus 

on karissut, Rekola kokee sen menetyksenä. Lisääntynyt ihmistuntemus ei korvaa 

hyväuskoisuuden lahjaa. Hän joutuu toteamaan, että papille ihmistuntemus ja suuri 

psykologinen viisaus voivat olla painolasteja. Välitön suhde kanssaihmisiin kärsii.94 Tässä 

muutoksessa Rekola näkee myös yleisemmän totuuden, joka saa hänet suhtautumaan 

arvostavammin omiin ja toisten heikkouksiin. Niiden varaan saattaa rakentua jotain arvokasta 

ja kestävää. 

Juuri ne ominaisuudet, jotka näemme puutteina ja joista eniten kärsimme, saattavatkin työssä ja elämässä 

merkitä suurinta voimaa.95  

 

Rekola tuntuu saavan pimeään heräämisen prosessissa uuden näkökulman heikkouksiinsa ja 

luonteenpiirteisiinsä. Oman elämänkokemuksen keskeiset teemat – epätoivo, vieraantuminen, 

epävarmuus, lyhytjännitteisyys ja hyväuskoisuus – eivät enää olekaan pelkästään puutteita tai 

todisteita huonosta elämänhallinnasta. Ne ovat pikemmin armolahjoja, joiden avulla on 

helpompi kohdata kärsivä lähimmäinen ja ymmärtää hänen vaikeuksiaan. Näin myös ahdistus 

saa uuden sisällön. Ahdistuksen kanssa voi ja jopa kannattaa elää.  

Sitä ei pidä kieltää. Se pitää myöntää. Se pitää hyväksyä. Sitä pitää ylistää. Tämä on ainoa mahdollisuus, 

jolla ahdistus voidaan saada palvelemaan elämää.96 

 

                                                 
92 Rekola 1968, 54.  
93 Rekola 1968, 42.  
94 Rekola 1969, 110.  
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Historian lohduttomuuden vastapainoksi Rekolalle avautuu toinen valoisampi näköala, jota 

hän kuvaa käänteeksi tulevaan. Taivaanranta ei ole vaalennut tai muuta kaunista, mutta 

muuttumisen kokemus on ollut vahva. Hänestä tuntuu, että maailma ympärillä on muuttanut 

asemaa. Rekola kertoo tuijottaneensa aiemmin tiimalasin alaosaa, johon hiekka valui. Kun 

katse kääntyy ylälasiin, hän tajuaa, että alhaalla oleva hiekka ei merkitse mitään, sillä liike on 

ylhäällä. Mennyt on mennyt. Sinne liittyvät aiheet ja arvot eivät enää innosta.97  

Pimeään herääminen muuttaa Rekolan suhdetta historiaan kahdella tapaa: historia 

muuttuu mielettömäksi ja lohduttomaksi, mutta samalla se menettää merkitystään. Toinen 

puoli muutosta masentaa, toinen vapauttaa. Vapautumisen kokemus on vahvempi. 

En ole tätä muuttumista kokenut tappiona, vaan suurenmoisena vapautuksena. Olen kantanut vaatteita, 

joissa olen palellut ja joita olen pitänyt häävaatteina. Nyt huomaan, että ne ovat vain lumppuja, joita on 

saanut alkaa heittää pois.98  

 

Vapautuminen ei merkitse kuitenkaan vapautta epävarmuudesta, vaan pikemmin 

epävarmuuteen. Kristityn vapaus sisältää mahdollisuuden antaa kaikelle hädälle, pakolle, 

kohtalolle ja kahleille tarkoitus ja suunta Jumalaa kohti. Siinä toteutuu Rekolan mukaan se 

ihme, että otamme Jumalan kädestä sellaista, minkä tiedämme tulevan muualta kuin 

Jumalalta.99 Sairautta, sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan pitää taistella, mutta se 

taistelu käydään arvoituksellisessa yössä.100 Rekola ei odota enää vastauksia. Hänet on 

vapautettu vastuuseen tekemään omat valintansa. 

Rukoilen, mutta en saa mitään vastauksia enkä niitä odotakaan. Rukoukset ovat kuin paperilappuja, jotka 

heitän virtaan. Se vie ne mukanaan enkä tiedä miten niiden käy: pääsevätkö ne perille vai vaipuvatko ne 

kostuneina aaltoihin. (…) En ole jossakin suuressa valintatilanteessa seisoessani tuntenut, että jostakin on 

minulle annettu ohjeet miten minun on meneteltävä. Itse olen harkintani mukaan joutunut valinnan 

tekemään. Miksi siis rukoilen? Olen siihen tottunut. Siitä on tullut kuin sisäistä hengitystä.101  

 

Kristityn elämässä ei ole Rekolan mukaan kyse uskonnollisesta syventymisestä ja 

kehityksestä ja niiden avulla ansaituista vastauksista, vaan Jumalan kunniasta ja armosta.102 

Rekola kokee, että vapautumisen myötä varjot siirtyvät eri paikkoihin.103 Vaikeimmat asiat 

alkavat näyttäytyä mahdollisuuksina. Rekola päätyy ajattelemaan, että niissä ongelmissa, 

jotka ovat persoonallisesti kaikkein vaikeimpia, voi olla syvimmin tekemisissä Jumalan 

kanssa.104 Tämä havainto kytkeytyy siihen, mitä hän ajattelee kristityn osasta ja käsitteestä 

                                                 
97 Rekola 1972, 153.  
98 Rekola 1969, 103.  
99 Rekola 1968, 68.  
100 Rekola 1968, 60.  
101 Rekola 2015, 220.  
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ristin kantaminen. Risti saa universaalin merkityksen täsmällisenä ja vastaan sanomattomana 

kuvana ihmisen osasta. Se on osallisuutta hätään, tuskaan ja ahdistukseen – siihen että maan 

päällä on niin paljon vialla.105 Ristin kantaminen on paitsi velvollisuus myös mahdollisuus 

löytää elämälleen mieli.  

Ainoa mahdollisuus löytää elämälle mieli on hyväksyä negaatio ehdoitta ja muodostaa siitä mieli.106 

 

Vapaus on Rekolan pimeään heräämisen suuri ilonaihe. Rekola ei tosin osaa määritellä 

vapauden käsitettä kovin tarkasti, sillä se on hänen mukaansa yhtä ongelmallinen käsite kuin 

rakkaus – ihmisen käsissä kulunut. Paljon siitä puhutaan, mutta harvoin sitä eletään todeksi.107 

Rekola löytää tuoreen ja puhuttelevan esimerkin vapaasta ihmisestä kirjallisuudesta. James 

Joycen Odysseus-romaanin henkilöhahmo Leopold Bloom edustaa Rekolalle ei-kristilliseen 

asuun puettua esimerkkiä kristillisestä vapaudesta. Rekola myöntää Bloomia esitellessään 

olleensa itse täysin sidottu ja koko elämä on ollut näiden siteiden tutkimista. Muiden 

mielipiteet ovat vaikuttaneet omiin tekemisiin ja ratkaisuihin. Pimeään herätessä tilanne on 

muuttunut. Rekola ymmärtää eläneensä väärin ja pinnallisesti.108 

Nyt vain ihmettelee, miten suuri hätä ihmisillä on siitä etteivät muut elä ja ajattele samalla tavalla kuin 

mitä he tekevät. Kaikki kyllä hyväksyvät virallisesti vapauden mutta määrittelevät sitten vapauden: näissä 

rajoissa saat olla vapaa. Vapaudella ja orjuudella ei ole mitään eroa. (…) Näky on kuitenkin jo räjähtänyt 

eteen. Tietää, että saisi olla täysin vapaa. Tietää, että saisi olla täysin välinpitämätön muitten mielipiteisiin 

nähden.109  

 

Analysoidun aineiston perusteella Rekolan mielessä alkaa hahmottua epäonnistumisen 

evankeliumi tai menetyksen teologia, jossa varjot ja valot ovat uusissa paikoissa. Tämä uusi 

käsitys elämän ja kristinuskon luonteesta heijastuu kaikkeen, mitä Rekola kirjoittaa. Se voi 

myös osaltaan selittää, miksei Rekola pohdi laisinkaan sitä, liittyvätkö hänen vieraantumisen 

kokemuksensa, hauras yhteytensä todellisuuteen ja moitteettomuuden kammonsa jollain 

tavoin hänen omaan elämänhistoriaansa menetyksineen ja kiusaamisineen. Hän hyväksyy 

omat kärsimyksensä elämänsä ehdoiksi ja niiksi persoonallisesti vaikeiksi asioiksi, joiden 

kautta voi olla tekemisissä Jumalan ja lähimmäisten kanssa. Tällaisista asioista hän vaikenee.  

On sellaisia asioita, jotka voin vain niin kauan hallita, kuin vaikenen niistä.110  

                                                 
105 Rekola 2016, 52.  
106 Rekola 2015, 187.  
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4.2. ”Maailma on vain maailma” – Rekolan ajatukset 
ihmiselämän ehdoista 

Rekola palaa toistuvasti kysymykseen ihmiselämän ehdoista. Hän luo näille ehdoille 

kattokäsitteen rautainen todellisuus. Hän lanseeraa käsitteen kertoessaan kokemuksistaan 

rintamapappina. Rekola kokee hengissä säilymisensä läpi rintamavuosien ihmeenä, mutta hän 

ei tulkitse sitä Jumalan suomaksi varjelukseksi. Jos hän näin tekisi, hän joutuisi toteamaan, 

että toiset varjellaan, toisia ei. Tällaiseen varjelukseen Rekola ei kykene uskomaan.111 Sen 

sijaan hän alkaa muotoilla rautaisen todellisuuden teologiaansa, jossa samat säännöt ja ehdot 

pätevät kaikkiin ihmisiin. Tähän teologiseen ajatteluunsa hän saa aineksia muun muassa 

saksalaisen kirjailijan Reinhold Schneiderin tuotannosta. Rekola aistii Schneiderin ajattelussa 

saman perusvireen, jonka hän on itsekin löytänyt. Schneiderin vastaus ihmisen ongelmiin on 

tragedia. Schneider näkee ihmisen osan traagisena ja käsittämättömänä. Schneider ja Rekola 

jakavat Jeremian valitusvirsien tunnon Jumalan johdatuksesta: ”Minut hän on johdattanut ja 

kuljettanut pimeyteen eikä valkeuteen.”112 Rekola on Schneiderin kanssa samaa mieltä, että 

ihmisen lähtötilanne on särkynyt ja epätoivoinen. Tämän perushavainnon Rekola kiteyttää 

iskulauseeseen ”maailma on vain maailma”, jota hän toistelee tämän tästä.113  

Tragedian tunnosta tulee mittari, jolla Rekola alkaa arvioida kirjallisuutta, kristillistä 

julistusta ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Ajattelu, joka kyseenalaistaa kärsimyksen, 

särkyvyyden ja elämän traagisuuden, on Rekolan mielestä pinnallista ja kestämätöntä. Siihen 

syyllistyvät yhtä lailla ateistit kuin uskovatkin.   

Kuitenkaan kärsimyksen olemassaoloa ei voi käyttää todisteena Jumalaa vastaan, jos ei sitten voi käyttää 

hänen puolestaankaan. Nihilisti tosin näkee kärsimyksen tosiasian eräänä todisteena siitä, ettei Jumalaa 

voi olla. Uskova taas voi yrittää esitelmöidä laajasti niistä syvistä Jumalan tarkoituksista, jotka hän on 

saanut tietoonsa joistain salatuista lähteistä. Kuitenkin maailma on sellainen kuin se on, eikä se muutu 

meidän selityksistämme. (…) Sen kuvioiden keskellä meidän on elettävä.114  

 

Rautaiseen todellisuuteen on vaikea liittää käsitystä auttavasta Jumalasta. Rekolalta 

tämän ”auttamisen uskon” ovat sammuttaneet yhtä lailla Auschwitz kuin Dresden. Ensin 

mainitussa saksalaiset murhasivat juutalaisia ja jälkimmäisessä saksalaiset siviilit 

saivat ”ansionsa mukaan”. Juutalaisten rikos oli syntyä juutalaisiksi, saksalaisten 

saksalaisiksi. Niitäkään ei pelastettu, jotka rukoilivat hartaasti.115 Rekolan mukaan elämän 

ehtoihin kuuluu, ettei ihmisellä ole mitään suojaa tai eristystä, joka voisi pelastaa hänet 
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maailmalta. Toisaalta voidakseen elää ihmisen on pakko paeta, sillä kukaan ei voi ottaa 

vastaan kaikkea maailman armottomuutta ja kovuutta. Rekola liittää pakenemisen käsitteeseen 

lähes kaiken, jolla ihminen helpottaa oloaan. Jo sekin, että maailmasta yrittää muodostaa 

jonkinlaisen kuvan, on pakoa.116   

Jos vain pakenemme, elämä on valheellista. Jos emme lainkaan pakene, elämä on mahdotonta.117  

 

Uskonto ja metafysiikka voidaan tulkita paoksi todellisuudesta. Rekola kääntää kysymyksen 

siihen muotoon, voisiko usko merkitä rautaisen todellisuuden kohtaamista ja tällaiseen 

todellisuuteen palaamista – siis heräämistä. Heräämisen käsitteen vastakohtaa Rekolalle 

edustaa muun muassa älyllinen laiskuus. Jos elämän tulkitsee kemiallisbiologiseksi oikuksi, 

johdonmukainen johtopäätös on katsoa syvälle tyhjyyteen ja sattumanvaraisuuteen. Sitä 

vaihtoehtoa, että Jumala on, ei voi sulkea lähtökohtaisesti pois. Sekä väitteissä ”Jumala on” 

ja ”Jumalaa ei ole” kommunikoidaan uskonväittämät. Kumpikin usko voi sisältää 

todellisuuspakoa ja asioiden oikomista. Uskova ja ateisti voivat nähdä eri tavoin ja ummistaa 

silmänsä eri tavoin, mutta todellisuus ei siitä muuksi muutu.118   

Jollei ole elämää kuoleman jälkeen, on kaikki vain komediaa. Mutta jos uskomme elämän jatkumiseen, 

silloin tämä elämä on tragedia. Muita vaihtoehtoja ei ole: elämä on joko huvi- tai murhenäytelmä.119  

 

Rekola nostaa rehellisyyden keskeiseksi käsitteeksi, jolla rautaista todellisuutta pitää arvioida 

ja joka haastaa yhtä lailla uskovat kuin ateistit. Rehellisyys merkitsee Rekolalle ennen 

kaikkea sitä, ettei ummista silmiään eikä rakenna valheiden varaan, vaan kohtaa todellisuuden 

sellaisena kuin se on. Rautaiseen todellisuuteen kuuluvat yhtä lailla tyhjyys kuin linnun 

laulu.120 Tästä rehellisyyden vaatimuksesta Rekola rakentaa myös käsityksensä 

uskonnollisesta taiteesta. Hänelle jokainen teos, joka selvittää rehellisesti ihmisen asemaa, on 

uskonnollinen. Rekola vierastaa kaikkea sellaista uskonnollista tai kristillistä taidetta, jossa 

ihmisen elämänarvoitukseen yritetään tarjota ajallinen ratkaisu. Sellainen antaa valheellisen 

kuvan elämästä ja todellisuudesta.121  

Rehellisyyden yhdeksi tärkeäksi alakäsitteeksi Rekola kelpuuttaa radikaalisuuden. 

Radikaalisuudella Rekola ymmärtää ennen muuta sitä, että puhuttu ja kirjoitettu kieli 

muuttuvat rehellisiksi. Hän haluaa riisua uskon fraaseista, jotka ovat pesiytyneet kirkkoon ja 
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kirkolliseen kieleen. Ne eivät pidä yhtä todellisuuden kanssa.122 Rekolalle yksi esimerkki 

tällaisesta petoksesta on tyhjyyttään kumiseva käsite kiitollisuus.  

On oltava kiitollinen isälle ja äidille ja tädille ja sedälle ja opettajalle ja poliisille. On oltava kiitollinen 

koululle. On oltava kiitollinen yhteiskunnalle. On oltava kiitollinen Jumalalle. Yleensä on oltava 

kiitollinen kaikesta ja kiitollinen kaikille. Mitä tämä kiitollisuus on? Ainakaan se ei selviä evankeliumista, 

sillä siellä ei puhuta mitään kiitollisuudesta. Itse asiassa on kysymys epämääräisestä tunnelmasta, johon 

lapsen tai vanhemman odotetaan virittyvän. Kukaan ei tiedä, mitä se sitten lähemmin on eikä välitäkään 

tietää. Pääasia että yritetään olla kiitollisia.123  

 

Fraasien vastalääkkeeksi Rekola tarjoaa rautaisen todellisuuden testin kestävää asiallista 

kieltä. Uskonnollisista asioista puhumiseen ei tarvita huoliteltua tai korkealentoista kieltä. 

Kaikkea pitää tutkia ja koetella. Kaikesta saa keskustella. Jos epäilee, epäilyksen voi lausua 

julki.124  Rekola näkee kirjoitusajankohdan yhteiskunnallisessa radikalismissa paljon 

tervehdyttävää ja hyvää. Kirkolliselta taholta radikaaleja tosin syytetään siitä, että he 

hajottavat pikemmin kuin rakentavat. Rekola ei ymmärrä ensinkään tätä kritiikkiä.  

(…) sanotaan, että he vain hajottavat ja että ei saa hajottaa, ellei samalla rakenna. Se on suurin piirtein 

sama kuin jos uutta taloa rakennettaessa sanottaisiin niille, jotka ryhtyvät purkamaan paikalla olevaa 

vanhaa taloa, että ei saa purkaa vanhaa, jollei samanaikaisesti rakenna. Kai on vähän hankalaa tehdä 

molempia yhtaikaa. Kai ensin on vanha purettava, jotta saataisiin uuden pystyttämiselle tilaa.125  

 

Asiallisen kielen kaipuu saa Rekolan vierastamaan myös mystiikan kielikuvia. Hän siteeraa 

espanjalaisten mystikkojen tapaa ajatella, että täydellinen valo on pimeyttä meidän 

silmissämme. Hänen pimeään heräämiselleen se on liian helppo selitys. Rekola toteaa, ettei 

hän tahdo viipyä näissä mystiikan kuvissa. Niihin ei saa paeta. Rekola haluaa tehdä oikeutta 

sekä järjelle että tunteelle. Tämän synteesin Rekola käsitteellistää asiallisuudeksi 

suurenmoisissa puitteissa. Suurenmoiset puitteet kuvaavat kaikkea sitä, mistä ihminen ei voi 

puhua aivan asiallisesti saati tunteettomasti.126  

Tämä maailma on asiallinen, ja vain sellaisena se voidaan tulkita. Kuitenkin tämä asiallisuus on sijoitettu 

suurenmoisiin kehyksiin. Kaikkea ei voi käsitellä asiallisesti. En voi puhua asiallisesti rakkaudesta, en 

omista häistäni, en kuolemastani. On onnetonta, jos voin. Koen kaiken asiallisuuden suurenmoisissa 

puitteissa. 127  

 

Jos ihminen katsoo rehellisesti maailmaa, hän näkee ja tunnistaa ratkaisemattomat ristiriidat. 

Maailmassa on niin paljon kauheutta ja kauneutta, että elämänkatsomusta on vaikea rakentaa 

tarkoituksen- ja järjenmukaisuuden uskolle. Uskonnollista oikotietä maailman arvoitusten 
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ratkaisemiseen Rekola kuvaa kevyeksi uskoksi. Se vakuuttaa, että Jumala on olemassa.128 

Rautainen todellisuus ei sisällä ainakaan tällaista Jumalaa. Rekola myöntää, ettei löydä 

Jumalaa elämän ehdoista: historiasta, luonnosta tai biologiasta.129 Rautainen todellisuus näkyy 

myös ristillä, joka on kristinuskon symboli. Siinä toteutuu ihmisen kohtalo.130 Maailmassa ei 

ole rakoja, joista toinen todellisuus tihkuisi esiin. Jos pyhä tulee maan päälle, se särkyy.131 

Rekolalle elämän ehdot osoittavat ihmisen paikan maailmassa ja sen historiassa.  

Ihminen tulee tietoiseksi onnettomuudesta, hänen elämänsä muodostuu arvoitukseksi, ja taivas hänen 

yllään on käsittämätön.132 

 

4.3. ”Uskon, yritän uskoa” – Rekolan usko, Jumala, kirkko ja 
kutsumus  

Rautainen todellisuus ei anna Rekolalle mahdollisuutta kevyeen uskoon, mutta jättää oven 

raolleen siihen tulkintaan, että kuitenkin Jumala on. Adverbista kuitenkin tulee Rekolan 

ahdistetun uskon avainsana. Hänen ahdistetun uskon tunnustuksensa kiteytyy 

muotoon ”uskon, yritän uskoa”. Rekola käyttää paljon palstatilaa sen kertomiseen, mihin hän 

ei usko eikä voi uskoa. Jumalasta puhuminen on Rekolan mukaan niin vaikeaa, että on suuri 

kiusaus alkaa rakentaa tyydyttävää jumalakuvaa. Rekolan peräänkuuluttama asiallisen kielen 

vaatimus on Jumalasta ja uskosta puhuttaessa erityisen haastava, sillä käsitteet ovat loppuun 

kuluneita.133 Rekolan mukaan usko ja jumalasuhde itse asiassa särkevät kaikenlaiset 

jumalakuvat. Sillä, joka lähtee maailmankatsomuksellisen vääntönsä jälkeen ontuen kuin 

Jaakob Jabbokin rannalta, ei ole enää jumalakuvaa.134 Rekola vastustaa jumalakuvaa siitäkin 

syystä, että jumalakuvaa kyhätessään ihminen ylittää valtuutensa ja lupaa liikoja.     

Vaara on siinä, että luvataan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin emme elinaikanamme tule vastausta 

saamaan. Vielä suurempi vaara on siinä, että luvataan Jumalan siunausta ja huolenpitoa sellaisessa 

muodossa, jossa useimmat meistä eivät sitä tule kokemaan.135  

 

Miksi Rekola sitten ylipäänsä uskoo Jumalaan, josta on lähes mahdoton puhua? Rekola antaa 

vastauksen, josta hän ei osaa sanoa, onko se virhepäätelmä. Hän pitää ateismia älyllisenä 

mahdottomuutena.136 Usko, että elottomasta materiasta syntyy sattuman oikkujen 
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suosiollisella avustuksella analysoiva järki, vaatii Rekolalta liian pitkää uskon loikkaa.137 

Usko käsitteenä ei merkitse Rekolalle mitään kaiken kattavaa selitystä, vaan se on näkökulma, 

jossa joku ongelma ratkeaa, mutta uusia syntyy.138 Rekola käyttää uskosta monenlaisia 

kielikuvia. Se on paluuta todellisuuteen.139 Se on sitä, että uskoo järjen todistuksia vastaan.140 

Toisaalta uskominen ei merkitse vetäytymistä hämärään, vaan verhojen avaamista kirkkaille 

ja sokaiseville elämänarvoituksille, joita esimerkiksi tiede ja matematiikka yrittävät avata.141 

Usko pitää ihmisen sen verran maasta irti, ettei hänestä tule moitteetonta virkamiestä tai 

ideologia.142  

Uskon ja toisaalta järjen, ajattelun, tiedon välisestä suhteesta on keskusteltu aina siitä lähtien, kun se 

Augustinuksella muodostui polttavaksi kysymykseksi. On vastattu eri tavoin. On sanottu: uskon, koska se 

on mieletöntä. Ei ole vaikea nähdä, että tällainen väite on jo itsessään mieletön. Tai on vastattu: uskon, 

jotta ymmärtäisin. Ei sekään ole riittävä vastaus. Usko ei ole mikään väline, niin että uskottaisiin, jotta 

ymmärrettäisiin paremmin. Eikä ole ollenkaan varmaa, että uskoessaan ymmärtää paremmin kuin 

kieltäessään.143  

 

Ahdistettu usko ei sivuuta järkeä ja ajattelua, sillä niiden avulla ihminen tunnistaa 

todellisuuden lait, joiden varaan elämä on rakennettava. Usko ei kumoa näitä lakeja. 

Pikemmin on kysymys siitä, kuinka pitkälle järki ja ajattelu voivat mennä. Tieteen 

saavutukset todistavat Rekolalle siitä, että maailma ei ehkä olekaan niin itsestään selvä kuin 

millaisena sen näemme ja koemme.144 Ilmestykset eivät ala mystiikan hämärissä, vaan 

pikemmin luonnontieteen kirkkaudessa.   

Itse olen ollut jo kauan etsimässä sitä synteesiä, mitä merkitsevät usko ja järki, ”mystiikka ja 

matematiikka”, eksistenssi ja analyysi. (…) Tämä ”päivänkirkas mystiikka” on muodostunut ainakin 

minun tiekseni. Siellä, kirkkaudessa, saa kokea suurimmat ilmestykset. Pimeässä ei mitään näe.145  

 

Maallistuminen siinä merkityksessä, että todellisuutta halutaan tutkia ja ymmärtää, on 

kirkkaan mystiikan ja ahdistetun uskon elinehto. Maallistuminen voi tosin merkitä myös 

uskon menettämistä eli sitä, että usko ja uskon kysymykset lakkaavat kiinnostamasta ja 

samalla antamasta elämälle muotoa ja sisältöä.146 Näin voi käydä yhtä lailla kirkossa kuin sen 

ulkopuolellakin. Joku voi uskoa niin kuin kirkko opettaa, mutta tämä usko ei anna mitään 

muotoa elämälle. Rekola tulkitsee uskon niin epämääräiseksi ja ristiriitaiseksi käsitteeksi, että 
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sen varaan on vaikea rakentaa kristillistä elämää ja oppia. Rekola kokee luterilaisen 

kirkkokuntansa opin uskonvanhurskaudesta eli ihmisen pelastumisesta yksin uskon kautta 

hyvin vaikeaksi. Kun kaksi ihmistä ilmoittaa uskovansa Jumalaan, saattaa kyse olla kahdesta 

aivan erilaisesta tunnustuksesta ja elämänkäsityksestä.147  Rekola täsmentää tarkoittavansa 

uskolla ajattelemisen ja tuntemisen yhteistyötä. 

Jumalan kokeminen on ollut minulle epäsuoraa kokemista, kuin törmäämistä johonkin muuriin siellä ja 

täällä. Tosin Jumala ei ole tämä muuri, mutta muuri on kuin raja, jonka toisella puolella uskon (= ajattelen 

ja tunnen) Jumalan asuvan. 148   

 

Muuri on 1400-luvun filosofilta Nikolaus Cusanukselta lainattu kuva Jumalan kohtaamisen 

paikasta, jossa mahdottomuus osuu yhteen välttämättömyyden kanssa. Cusanuksella paratiisin 

portteja vartioi syvyyksiä luotaava järki. Rekolan muurissa ei ole enää edes porttia. Rautaisen 

todellisuuden teologia ei voi sovittaa vastakohtia yhteen ja luoda harmoniaa. Sen sijaan se voi 

pohtia, todistavatko juuri mahdottomuus ja ristiriita Jumalan läsnäolosta.149 Rekolan mukaan 

usko voi herätä muurin edessä umpikujassa, jossa tarjolla ei ole mitään inhimillistä pelastusta, 

ratkaisua tai vastausta. Tällainen umpikuja voi olla esimerkiksi kestämätön moraalinen 

valintatilanne, jossa on kaksi huonoa ja traagista vaihtoehtoa, joista toinen on valittava. 

Kumpikin valinta on eri tavoin tuhoisa ja väärä.150 Inhimillisen katastrofinkin hetkellä 

ahdistettu ihminen voi todeta, että kuitenkin Jumala on.   

Sana ”kuitenkin” sisältää uskon esihistorian, ahdistuksen, jännityksen, epäilyn esihistorian, joka säilyy 

myös aina läsnäolevana nykyisyydessä. 151   

 

Rekola palaa Cusanuksen kuvaan muurista vielä vuosia myöhemmin. Cusanus sijoittaa 

paratiisin yrttitarhan muurin taakse. Rekola kokee toisin. Hänen mukaan muurissa on yksi 

ulkonema, Getsemanen yrttitarha. Siellä Jeesus taistelee ilman lohdutusta omassa 

umpikujassaan, kaikesta taivaallisesta tyhjennettynä, riisuttuna ja paljastettuna. Rekola kohtaa 

yrttitarhassa kärsivässä Jeesuksessa muurinulkoneman, johon hän yhä uudelleen törmää ja 

kokee kohtaavansa tässä täydellisessä inhimillisyydessä Jumalan. Jeesus käskee 

opetuslapsiaan valvomaan. Rekola tulkitsee kehotuksen niin, että mieluummin ei mitään 

lohdutusta kuin vääriä lohdutuksia. Mieluummin ei mitään jumalakuvaa kuin vääriä 

jumalakuvia.152 Jumala puhuu naamioiden takaa, ja kuolema on Jumalan viimeinen naamio.153      
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Kun valvoo, on vain pimeys. Jeesuskin valvoi Getsemanessa ja lähti sieltä kuolemaan ilman lohdutusta. 

Kun valvoo, ei luota vääriin lohdutuksiin, vääriin valoihin, mutta on myös valmis silloin, kun oikea valo 

alkaa loistaa. Sen voi nähdä vain valvoessa. Ehkä kaikessa onkin kysymys vain tästä yhden hetken 

valvomisesta.154   

 

Rekolan kielenkäytössä valvominen on lähes synonyymi uskolle. Herääminen pimeään on tätä 

taustaa vasten ennen kaikkea unien eli väärien lohdutusten ja toivekuvien hylkäämistä. 

Ahdistettu usko merkitsee silmien avaamista, ei mitään uskonhyppyä. Rekola toteaa, että 

hyppäyskin on ihmisen työtä ja voi päätyä mereen, mutta uskon syntyminen on Jumalan työtä 

ja siksi salaisuus.155 Tätä salaisuutta kunnioittaakseen uskonnollisen puheen pitää olla paitsi 

asiallista, myös vaikenemisen reunustamaa. Vaikeneminen antaa elämälle syvyyden ja 

kunnioittaa tätä syvyyttä.156 Kun valvoo ja ihmettelee, voi huomata, että muuri ei ulotukaan 

aivan kaikkialle.  

Juuri tulevassa koen Jumalan lähestymisen. Muualla on vain muuri. Edessä on vapaa kohta. Siinä 

tapahtuu jotakin. Sieltä virtaa jotakin vastaan. Sieltä tulee Jumala. (…) Tulevassa alkaa jotakin näkyä, ja 

ääriviivat alkavat jo hahmottua. Se on oma näkyni. Näky nähdään valvoen. Uni nähdään nukkuessa. (…) 

Näky ei ole pakoa, vaan todellisuuden tulkintaa. Se liittyy tulevaan. Se on asiallisuuden kehyksiä. Näin 

uskon Jumalan näkemiseen.157  

 

Rekola ei sanoudu irti kirkon keskeisistä opinkappaleista, mutta hän tulkitsee niitä 

omaperäisesti ja avarasti. Tätä piirrettä selittää aineistossa se, että dogmit viittaavat suurelta 

osin menneisyyden tapahtumiin, kun taas pimeään heräämisensä Rekola kuvaa käänteeksi 

tulevaan. Hän kokee Jumalan lähestyvän tulevassa. Tuleva on vapaa kohta, jotain jolle ei ole 

vielä täsmällistä kieltä, kokemusta saati oppia.158  

Rekolalle tällainen tulevaisuuteen suuntautunut hengellinen valve on päivänkirkasta 

mystiikkaa, jossa mystiikka ja matematiikka voivat kohdata. Rekola tuntuu kaipaavan 

maallistunutta uskoa, johon kirjailija Robert Musil viittaa kysymyksellään, todistaako arvojen 

ja niiden katteen katoaminen maailmassa siitä, että Jumala tulee lähemmäs maailmaa.159  

Rekolan kirkko ja kutsumus 

Kun Rekola saa uskonsa tunnustettua ja muotoiltua, hän siirtyy käytännön kysymyksiin: 

Miten valveilla eletään? Mikä on kirkon tehtävä? Mitä virkaa on papilla? Mikä on 

kristinuskon sanoma nykyajan ihmiselle? Rekola määrittelee ensin nykyajan ihmisen.  
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Mikä on tämä merkillinen ”nykyajan ihminen”, josta niin paljon puhutaan? Ei mikään olento, joka liikkuu 

keskellämme ja jota voimme tutkia ja luonnehtia ulkoapäin. Hän on sitä mikä on meille kaikille yhteistä 

(…).160 

 

Pimeään herännyt eli valheellisista lohdutuksista luopunut pappi joutuu miettimään 

työnantajaansa, virkaansa ja viestiään maailmalle uusilla kriteereillä. Optimistinen 

touhuaminen ja kevyt uskominen eivät tule kyseeseen. Pimeään heräämisen aineisto sisältää 

paljon kirkkoa ja omaa pappisroolia koskevaa mietiskelyä. Se on Irlantilaisen päiväkirjan 

kantava teema ja nousee tämän tästä esiin myös muussa aineistossa.  

Rekola myöntää kokevansa vierautta suhteessa kirkkoon. Kirkko keskittyy hänen 

mielestään liikaa pintakeskusteluun, joka peittää alleen suuret ongelmat. Jos joku taideteos 

onnistuu valaisemaan ihmisen tilannetta rehellisesti, kirkko tätä tuskin edes noteeraa.161 Sen 

sijaan se vetää herneen nenään mitä ihmeellisimmistä asioista, jotka osuvat niin 

sanottuun ”kristilliseen elinhermoon”.162 Kadotetun uskon ja historian suuren käänteen 

odotuksen on korvannut kohtuullinen moraali ja siihen kytkeytyvä moralismi.  

Ihmettelen taitoa, millä eräät kirjakaupassa löytävät moraalittoman kirjan silloinkin, kun nimi ja 

kansikuva eivät anna mitään viitettä. Ja millä erehtymättömällä vaistolla he keksivät pahimmat sivut, 

lukevat, kauhistuvat ja lukevat uudelleen… (…) Tämä on se kuuluisa kristillinen elinhermo, johon niin 

moni näkyy osuvan. ”Hakkilan kirkkovaltuuston eilen tekemä päätös koskien… osuu kristillisen työmme 

elinhermoon.” Kyllä elinhermo on vähän muualla.163   

 

Rekolan mukaan kirkon yksi harhatie on liittää kohtalonsa moraaliin ja sen vartioimiseen. 

Kirkon erityisessä varjeluksessa on sukupuolimoraali ja siihen liittyvä säädyllisyys.164 Jos 

kirkko ryhtyy maailman moraalinvartijaksi, se kadottaa näkynsä evankeliumin julistajana ja 

todeksi eläjänä. Ilosanoman korvaavat periaatteet ja arvot. Rekola ei näe kummassakaan 

niistä mitään erityisen kristillistä. Periaatteen ihminen taistelee periaatteidensa puolesta muita 

periaatteellisia vastaan. Kukaan ei halua olla lammasmainen kristitty, vaan luja ja aktiivinen. 

Periaatteet periaatteita vastaan; noidankehä ei säry.165  

Arvot edustavat Rekolalle seisovaa vettä ja kahlehtivaa nostalgiaa. Ne ovat keskeinen 

syy, miksi etenkin nuoriso vieraantuu kirkosta. He eivät koe kirkon arvoja kunnioittamisen 

arvoisiksi eivätkä omikseen. Sitä ei tee Rekolakaan.   

Nämä arvot ovat joitain salaperäisiä olentoja täällä keskellämme, ja jos niitä yrittää tutkia, ei käsiin jää 

mitään. Kukaan ei ole näitä olentoja milloinkaan nähnyt. Kunnioitettava niitä kuitenkin on. Kun jokin 

asia on kyllin vanha ja kulunut, se kehystetään ja ripustetaan seinälle kunnioitettavaksi.166  
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Rekola kiteyttää käsityksensä arvoista toteamukseen, että ne ovat poissa olevan Jumalan 

korvike.167 Siinä, että niin suuri osa moraalin puolustusta keskittyy sukupuolimoraaliin, 

Rekola näkee pitkän kirkkohistoriallisen perinnön hengen ja ruumiin vastakkaisasettelua 

korostaneesta manikealaisuudesta Augustinuksen ja Tuomas Akvinolaisen dualismiin, josta 

Lutherkaan ei päässyt vapaaksi kuin sielunhoidossa tarjoamissaan avarissa neuvoissa. 1960-

luvun lopulla länsimainen nuoriso halusi päättää itse seksuaalisuudestaan ja kirkko mietti 

kuumeisesti, voidaanko jossain kohtaa antaa periksi vanhoista, tiukoista periaatteista ja laatia 

julkilausumaa.168  

Kun lausumaa sorvataan, on kehitys sivuuttanut koko ongelman. Parhaassa tapauksessa kirkko yrittää 

toimia jarruna: Olkoon menneeksi tähän asti, mutta pitemmälle ei saa mennä. Aivan hyödytöntä. Nousee 

– on noussut – uusi sukupolvi, joka ei anna ylhäältä ja sivulta määrätä elämäntapaansa ja 

käyttäytymistään. Uusi on vastavaikutus vanhalle ja monessa suhteessa turmiolliselle 

moraalikäsitykselle.169  

 

Jos kirkkoa ei tarvita moraalin vartijaksi eikä arvojen puolustajaksi, mihin sitä tarvitaan? 

Ruotsissa, jossa sosiaalidemokraattinen kansankoti lupasi hoitaa ihmisten polttavimmat 

ongelmat pois päiväjärjestyksestä, kysymys oli ajankohtainen. Rekolan mukaan kirkko ei 

ymmärtänyt kysymyksen vakavuutta. Kirkko sai kuulla kritiikkiä menneistä lainlyönneistään 

ja rikkomuksistaan. Osa kirkonmiehistä päätteli, että kunhan virheet korjataan, tilanne 

muuttuu. Jos kirkko ei ole ottanut riittävästi kantaa kehitysmaiden ongelmiin, tartutaan 

toimeen. Tai jos saarnat ovat tylsiä, opetellaan saarnaamaan mielenkiintoisemmin. Rekola 

kutsuu tällaisia kirkon palvelijoita virheitten korjaajiksi.170    

Nämä virheitten korjaajat uskovat, että kun talon pohja alkaa pettää, on suoritettava perusteellinen 

ulkomaalaus.171  

 

Osa kirkon työntekijöistä haluaa poistaa kirkon sanomasta metafysiikan hiljaa ja 

huomaamatta. Heidän mielestään riittää, että kirkko huolehtii ihmisistä täällä ajassa. Rekola 

vertaa tällaista kirkkoa yritykseen, joka vaihtaa toimialaa, kun vanhat markkinat kuihtuvat. 

Jos henkivakuutuksille ei ole enää kysyntää, ainahan voi toimia lastensuojeluvirastona tai 

vanhustenhoitosäätiönä, mutta säilyttää vakuutusyhtiön nimen. Rekola kiusaantuu tällaisen 

ajattelun epärehellisyydestä. Hän arvostaa niitä kirjailijoita, jotka paljastavat kirkon syvällisen 

sanoman ja pinnallisen elämän ristiriidan rienaten ja ironisoiden. Toisaalta Rekola ei jaksa 
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uskoa humanistisiin saarnoihin, sillä kirkko saa hänen mukaansa mielen taivaan ja helvetin 

vaihtoehdosta ja mahdollisuudesta.172  Rekola tosin ymmärtää, miten vaikea niitä on julistaa.  

Tuntuu olevan mahdotonta kuvata taivasta, paratiisia, tavalla että terve, normaali ihminen alkaisi toivoa 

sinne pääsyä. Vielä mahdottomampaa on ajatella nykyisin puhujaa, joka julkistaa helvetin kauhuja näin 

ajaakseen ihmisiä parannukseen. Tällaista saarnaa pidetään sekä mielettömänä että vahingollisena.173  

 

Rekolan mukaan profeetat ovat aina apokalyptikkoja ja lopun aikojen julistajia. Heidän 

joukkoonsa Rekola lukee myös ylikansoituksen, luonnontuhojen ja kilpavarustelun varhaiset 

kriitikot. Heidän sanomansa todistaa Rekolalle, että tuli ei sammu, vaikka se voi tuhota 

profeettansa.174  Kirkko sen sijaan pakenee vaikeita kysymyksiä kirkolliseen touhuamiseen. 

Rakennuksia nousee, komiteat kokoontuvat, toimikunnat touhuavat ja eteenpäin mennään. 

Tällaisesta järjestäytymisestä ja organisoinnista tulee itsetarkoitus.175 Rekola vertaa kirkkoa 

lääkärin vastaanottoon, joka on suljettu siksi aikaa, kun vastaanottoa remontoidaan ja sinne 

asennetaan uusia koneita. Vastaanotosta tulee entistä ehompi, mutta sitä odotellessa potilaat 

kuolevat.176 Rekola kysyy, miksei kukaan pappi menetä sillä tavalla uskoaan, että jättää 

virkansa, virkavuotensa ja eläkeoikeutensa? Miksei hän itse tee sitä? Tällä kohtaa Rekola 

antaa huonon itsetuntonsa käydä oikeudesta.  

Koskaan en ole kyennyt ratkaisemaan, olenko papinviran mukana valinnut oikean uran. Olen katsonut 

myös tämän ongelman miettimisen turhaksi. Niin paljon uskon, että olisin muissa ammateissa 

epäonnistunut vielä pahemmin. Ja onnistuuko pappi milloinkaan? Eikö papinvirka ole sellainen 

elämäntehtävä, jossa usko onnistumiseen ja ”hyvän päivätyön” suorittamiseen osoittaa, että jotain on 

mennyt pahasti vikaan?177  

 

Rekola summaa kirkon tilanteen, että sen tuotteelle ei näytä olevan kysyntää. Se voi siis 

panna lapun luukulle, siirtyä toisen tavaralajin tarjontaan tai todeta tilanteen kaikessa 

armottomuudessaan. Rekola suosittelee viimeksi mainittua vaihtoehtoa, sillä se voi vaikuttaa 

tervehdyttävästi.178 Rekola ei kirjoita kovin paljon armosta. Se on hänen mukaansa kuitenkin 

jotain, johon kirkko voi olemassaolonsa perustaa. Armo on rautaisen todellisuuden ylittävä 

mahti, jota kirkko on kutsuttu julistamaan. Tätä mahtia kreikkalainen tragedia ei Rekolan 

mukaan vielä tuntenut, vaikka sen ihmiskuva osui muuten oikeaan.  

Oidipus on kuva ihmisestä, joka on etsimässä totuutta itsestään ja joka löytää lopulta alastoman totuuden. 

Totuus tuhoaa hänet. Jeesus ilmoitti totuuden Jumalasta ja siten myös koko totuuden ihmisestä. Tähän 

totuuteen sisältyy myös armo. Oidipus ei sitä tuntenut.179  
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Rekola uskoo, että rautaisen todellisuuden viimeinen sana on armo, mutta se kuuluu vasta 

tulevaisuuteen samoin kuin pääsiäinen. Pitkäperjantai on nyt ja sen vuoksi kristinuskon 

tunnus on risti, ei tyhjä hauta.180 Kirkon sanoma ei ole yhteiskunnallinen optimismi, vaan 

metafyysinen toivo. Rekola on vakuuttunut, että kirkko ja kirkot merkitsevät ainoata toivoa 

onnettomalle maailmalle ja pappina hän saa olla tämän toivon palvelija.181 Tämän toivon 

historia ei ole voittajien, vaan häviäjien historiaa. Sitä tehdään huomaamattomasti ja 

marginaalissa. Tämän totuuden Rekolalle saarnaa Pieter Brueghel vanhemman maalaus 

Paavalin kääntymyksestä.  

Kuva on täynnä henkilöitä, sotilaita kilpineen, peitsineen. He ovat siis matkalla kohti Damaskoa. Mies on 

pudonnut hevosen selästä. Hän on Paavali. Siinä on yksi ihmiskunnan tähtihetki. Kuitenkaan tuskin 

kukaan näyttää huomaavan tapahtunutta. Kaikki jatkavat Damaskoa kohti, mutta maailmanhistoria kulkee 

ratsailta pudonneen Paavalin mukana eikä suuren joukon ja massan mukana.182  

 

Luterilaisen opin mukaan Jumala odottaa ihmisiltä uskoa, ei tekoja. Sen sijaan maailma, kuten 

vaikkapa Rekolan tuntemat ”slussenilaiset”183, eivät odota uskoa, eivät moraalia eivätkä edes 

kristillistä moraalia. Rekolan mukaan laupiaan samarialaisen vertauksen ”knoppi” on se, että 

hän ei kuulu Jumalan kansaan, mutta tekee oikean teon. Se riittää ja haavoitettu on autettu. 

Puussa oleva hyvää merkkiä edustava kilpi ei paljon merkitse, jos hedelmä on kelvoton.184 

Rekola kritisoi myös ”hengellistä houhotusta rakkaudesta”, joka täyttää silmät ja korvat. 185 

Uskosta ei saa tulla ideologia, sillä Rekolan mukaan ideologiat unohtavat ihmisen ja johtavat 

sotiin. Se mikä ei sovi ideologiaan, ei ansaitse minkäänlaista sympatiaa. Ideologiat näkevät 

maailman liian yksinkertaisena. Rekola kertoo panneensa merkille, että tukholmalaisissa 

iltalehdissä saksalaisia ei esitetä milloinkaan miellyttävässä valossa.186  

Anteeksi ei ole annettu. Anteeksi ei tulla antamaan. Antisemitismi on ajettu ulos pääovesta. Se on 

vaihtanut vaatteensa ja saapunut sisään keittiönovesta rakkaana vieraana. Saamme odottaa, että uudet 

synagogat kohta jälleen palavat.187 

 

Kirkko saa Rekolan mukaan ottaa Marxilta oppia siinä, että Jumalan valtakuntaa on 

rakennettava maan päällä. Rekolalle Marxin filosofia on suurenmoinen yritys palauttaa arvo 

                                                 
180 Rekola 1969, 111.  
181 Rekola 1969, 115.  
182 Rekola 1968, 54–55.  
183 Rekola kirjoittaa ruotsinsuomalaisista kodittomista alkoholisteista Kotimaa-lehteen marraskuussa 1967, kun 

nämä ihmiset ovat nousseet ruotsalaisten lehtien lööppeihin. Rekola arvelee heitä olevan sillä hetkellä noin 200. 

Rekola teki työtä näiden syrjäytyneiden maanmiehiensä parissa. Kun Rekolaa muistellaan, tämä työ niin 

sanottujen Slussenin sissien – käsite jota Rekola ei käytä – auttajana muistetaan aina mainita.  
184 Rekola 2016, 151–152.  
185 Rekola 2016, 229.  
186 Rekola 2016, 151.  
187 Rekola 2016, 165–166.  
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näkyvälle todellisuudelle ja unelma valtakunnasta, jossa ihminen on kotonaan. Kristinuskon 

piirissä tätä ei ole Rekolan mukaan oikein käsitetty. Vastaavasti marxilaisuus voi oppia 

kristinuskosta sen perustotuuden, että yritys ratkaista ihmisen arvoitus vain 

yhteiskuntajärjestystä muuttamalla on toivoton yritys. Kommunistinen yhteiskunta tuskin 

poistaa kaikkia ristiriitoja ihmisen ja luonnon sekä ihmisen ja yhteiskunnan väliltä saati 

ihmisestä itsestään.188 Rautainen todellisuus tuottaa onnettomuutta ja 

epäoikeudenmukaisuutta, mutta sitä vastaan pitää taistella. Tilannetta ei saa seurata 

synkistellen sivusta.189  

Kirkolla on erityinen tehtävä marginaalissa, jonne ajan muodikkaat ideologiat eivät 

tarjoa lohtuaan. Tähän Rekola liittää myös oman pappistyönsä mielekkyyden. Kun 

esimerkiksi joku pitkälle alkoholisoitunut tulee pyytämään Tukholman suomalaisesta 

seurakunnasta apua, Rekola ymmärtää kirkon voiman ja tarpeellisuuden.190 Rekola tuntuu 

samastuvan romaanitaiteen surumielisiin pappishahmoihin kuten James Plunkettin Strumpet 

City -romaanin epätoivoaan viskiin pakenevaan Isä Giffleyhin tai Miguel de Unamunon 

Pyhän miehen uhri -kirjan Don Manueliin, joka kätkee epäuskonsa rakkaudesta 

seurakuntalaisiaan kohtaan.191 Samastuminen näihin melankolisiin pappishahmoihin viestii 

samalla sitä, että Rekola tiedostaa osaamattomuutensa ja mielenkiinnon puutteensa, mitä tulee 

organisaatiouudistuksiin tai rakenteiden korjaamiseen. Irlantilaisessa päiväkirjassa hän 

myöntää moittivansa tukholmalaisia nuoria virkaveljiään siitä, etteivät he näe hänen tavallaan 

ihmisiä rakenteitten takaa.  

Liian hyvin kuitenkin tiedän heidän olevan oikeassa. Voi loputtomasti puuhailla ihmisten parissa, ja 

kaikki jää hyödyttömäksi näpertelyksi, koskapa joku rakennevirhe pilaa kaiken. Sen korjaaminen olisi 

paljon tärkeämpää kuin kaikki muu.192 

 

Rekola pysyy kuitenkin lestissään. Hänen mukaansa harvat ovat valitut, mutta he vastaavat 

monia pyöreitä virkamiehiä.193 Valitut tunnistaa muun muassa siitä, että he erottavat tärkeän ja 

toisarvoisen ja keskittyvät tärkeään.194 Rekola miettii monessa kohtaa, millaisia ovat todelliset 

pyhimykset. Rekolan mukaan heitä yhdistää se, että he särkyvät, heidän touhuilleen 

naureskellaan eivätkä he eivät pääse eroon sairauksistaan ja heikkouksistaan. Harva heitä 

kunnioittaa, mutta juuri tämä ulkopuolisuus pitää heidät herkkinä ja valveilla. Ratkaisevalla 

                                                 
188 Rekola 2015, 113.  
189 Rekola 2015, 188.  
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192 Rekola 2015, 30. 
193 Rekola 2016, 231.  
194 Rekola 2016, 231.  
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hetkellä pyhimykset ovat oikeassa paikassa ja tietävät, missä mennään. Tällainen pyhimys 

todistaa särkemällä tutut asetelmat ja kuviot. Hän pakottaa ihmiset miettimään ja 

ajattelemaan.195 Kun kirkko on vahvimmillaan ja mahtavimmillaan, se on kuolemanvaarassa. 

Sen pitävät pystyssä ne kristityt, jotka kärsivät, valvovat ja sairastavat.196 Rekola ymmärtää 

paremmin pyhimyksiä heikkouksineen kuin byrokraatteja vahvuuksineen. 

Pyhimys ei ole kuin kuusi, joka kasvaa yhä korkeammalle yli muitten puitten ja jota kaikki ihaillen 

katsovat. Se on pikemminkin kuin honka, johon kerran salama on iskenyt, sitä iäksi vaurioittanut, niin 

että se ikuisine palomerkkeineen on todistamassa taivaallisesta tulesta.197  

 

Rekola miettii, miten kirkon pitäisi ymmärtää Jeesuksen puhe siitä, että hänen isänsä kodissa 

on monta asuinsijaa. Onko niin, että Jumalassa on monta huonetta, huone jokaista meitä 

varten ja myös sellainen huone, johon vain minulla on pääsy?198 Rekola suosittelee kirkolle 

vapauden tietä. Vapaus lähtee siitä, että uskossa Jumalan valtakuntaan on kysymys niin 

suuresta asiasta, että sen rinnalla kaikelle muulle voi sydämellisesti nauraa ja kohauttaa 

olkapäitään. Vapaa ei tukeudu enää arvoihin eikä periaatteisiin.199 Rekola näkee 

maallistumisessa ja sen kirkolle tuottamassa haasteessa mahdollisuuden tervehtyä. Se riisuu 

kirkkoa vallasta ja epäoleellisesta, joista mikään inhimillinen organisaatio ei luovu 

vapaaehtoisesti, vaan taistelussa ja myrskyssä.200 

Rekola tuskailee monin kielikuvin sitä, miten vaikea kokemusta maailmasta, uskosta ja 

Jumalasta on pukea sanoiksi. Tätä vaikeutta heijastavat ”vaikenemisen reunustama 

kieli”, ”väsyneet sanat ja nimet”, ”kuluneet käsitteet” sekä toteamus, että kirjallinen esitys on 

maalaus, ei valokuva.201 Pohdinnoissaan kirkosta Rekola painottaa, että kirkon tulisi olla 

merkki yli tämän ajan ja olemassaolon. Kirkon tehtävä on saarnata eikä pitää uskonnollisia 

esitelmiä.202 Samalla kieli pitäisi puhdistaa fraaseista ja puhua asiallisesti. Saarnamies ei saa 

olla järkeä ja harkintaa halveksiva populisti, mutta silti hänen sanomansa pitäisi herättää 

kuulijat sekä rautaiseen todellisuuteen että tämän todellisuuden viimeiseen sanaan, armoon. 

Rekola ymmärtää ylivoimaisen haasteen.  

Tarvittaisiin uutta Aadamia, joka nimeäisi kaiken uudelleen, ottaisi käteensä kukat ja antaisi niille uudet 

nimet, kuuntelisi lintujen laulua ja kutsuisi niitten sävelet uusilla nimillä. Silloin näkisimme ja 

kuulisimme taas kaiken uutena. On kulunut liian kauan luomisesta.203  

                                                 
195 Rekola 2015, 218–220.  
196 Rekola 2016, 220.  
197 Rekola 2015, 220.  
198 Rekola 1972, 148–149.  
199 Rekola 2015, 202.  
200 Rekola 1969, 115. 
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4.4. ”Miten tuttu muuttuu oudoksi ja alkaa kiinnostaa” –
taiteesta, tieteestä ja tulevasta  

Kun Rekolan katse kääntyy tulevaan ja asioille pitäisi löytää tuoreesti kommunikoivat 

käsitteet, Rekola nojautuu yhä hanakammin taiteilijoihin. Hän tunnustaa löytävänsä uuden 

Aadamin sanat pikemmin runoilijoilta kuin kirkonmiehiltä.   

Runo, lyriikka, antaa minulle paljon enemmän ja selvittää enemmän tätä maailmaa ja uskoa kuin pitkä, 

oppinut teologinen teos.204  

 

Yhtä kiittäviä arvioita Rekola antaa myös muista taiteen aloista. Missään hän ei ole kohdannut 

iäisyyttä niin selvänä kuin Ernst Barlachin veistoksissa Jälleennäkeminen ja Kuoleman 

enkeli.205 Bertolt Brechtin näytelmät ovat hänelle läheisiä tuoreutensa vuoksi. Niissä tuttu 

muuttuu oudoksi ja alkaa jälleen kiinnostaa.206  

Pimeään herätessään Rekola tuntuu ymmärtävän, että heikko yhteys todellisuuteen, 

josta hän on pitkään kärsinyt, mahdollistaa vahvan yhteyden tulevaan, toivoon ja 

eskatologiaan. Juuri eskatologia on Rekolalle se kirkon pääasia, josta se on luopunut ja jonka 

tilalle on tullut nostalginen varjeltavien arvojen maailma.207 Herääminen tulevaan vapauttaa 

Rekolaa ajattelemaan, ottamaan kantaa ja kirjoittamaan. Hän ymmärtää, että kieli on maalaus 

ja sitä pitää käyttää taitavan maalarin tavoin. Myös kielen tuotoksia kuten Raamattua voi 

tulkita maalauksena ja löytää siitä näin uusia tulkintoja.  

Usko ja järki ovat raamatullinen yhdistelmä. Jeesuskin vetoaa yhä uudelleen ihmisen järkeen: oppikaa 

vertaus, katsokaa kedon… Merkillinen on Ilmestyskirja, jota hallitsevat sekä matematiikka (niin algebra 

kuin geometria) että musiikki. Ja tämä Ilmestyskirjan musiikki ei ole psalmien subjektiivista kokemuksen 

esitystä vaan hymniä, absoluuttista musiikkia.208  

 

Maailmassa on paljon outoa ja selittämätöntä. Kun tähtien tutkija havaitsee tähden radassa 

epäsäännöllisyyttä, hän alkaa tutkia voimaa, joka tämän säännöttömyyden saa aikaan. Näin 

hän voi kumota vanhat uskomukset.209 Tieteen tulokset vakuuttavat Rekolaa siitä, että ihmisen 

luonnollinen usko maailmaan juuri sellaisena kuin miltä se näyttää ja tuntuu voi olla 

puutteellinen ja suorastaan barbaarinen. Rekola viittaa kirjoitusajankohdan suureen 

teknologiseen saavutukseen, tekokuuhun, josta muurahainen tuskin tietää mitään. Rekola 

miettii, onko meidän tietomme ja ajattelukykymme yhtä lailla rajoittunutta.210  
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Tieteen tehtävä on kumota itsestäänselvyyksiä ja tehdä tilaa ilmestyksille. Rekola 

uskoo, että vasta siellä missä on kirkasta, selvää ja läpinäkyvää, alkavat ilmestykset.211 Sen 

sijaan siellä, missä vastakohdat yritetään väkisin sovittaa yhteen, ei löydy vastausta eikä löydy 

Jumalaa.212 Rekolan mukaan täydellinen nihilismi ei kirjoita runoja eikä sävellä musiikkia. Se 

ei laadi uskontunnustuksia. Se ei huuda tuskaansa, sillä ei ole ketään, jolle tämän huudon 

voisi osoittaa. Se joka huutaa, huutaa aina jollekin.213  Jos Jumala on, häntä voi epäillä ja 

pilkata. Ja vasta kun on vapaa kieltämään ja herjaamaan, on myös vapaa tunnustamaan ja 

ylistämään.214 Rekola ei usko, että Jumala nukkuu rauhassa ihmisten kiduttaessa toisiaan, 

mutta herää heti loukkaantuneena, kun joku pilkkaa häntä.215   

Runoilijoilla ja taiteilijoilla ei ole vastausta kysymyksiimme, mutta he herättävät eloon 

kysymykset, jotka ovat ihmisyyden ytimessä, vaikka niitä ei tiedostaisi. Kysymys kulkee aina 

ennen vastausta. Evankeliumi on vastaus, jota ennen kulkevat ihmisen kysymykset taiteen ja 

tieteen muodossa.216 Joskus taide yltää vieläkin parempaan.  

Siellä voi löytyä jo koko se armo, jota sana on vasta etsimässä.217 
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5. Herääminen pimeään suhteessaolon perusmielikuvien 
teorian valossa  

5.1. Etäännyttämisen tie 

Tässä toisessa tulosluvussa analysoitu tutkimusaineistoni keskustelee Matti Hyrckin 

suhteessaolon perusmielikuvien teorian kanssa. Hyrckin teorian perusajatuksen esittelin jo 

luvussa 2.3., mutta nyt kuvaan tarkemmin Hyrckin hahmottelemia myöhäisen tilan eli 

depressiivisen position kehityssuuntia: etäännyttämisen, nuhteettomuuden ja transformaation 

tietä. Kunkin tien olemusta kuvattuani tarkastelen lähemmin, kuinka paljon tutkimusaineistoni 

tarjoaa kyseessä olevan tien maisemaan sopivaa materiaalia. Tässä tulosluvussa pääsee ensin 

ääneen Hyrckin ohjaava teoria, sen jälkeen analysoitu tutkimusaineistoni. Tavoite ei ole 

esittää lopullista tulkintaa Rekolan uskonnollisesta kriisistä, vaan pikemmin testata niitä 

työkaluja, joita Hyrckin teoria tarjoaa yksittäisten hengellisten kriisien käsitteellistämiseen ja 

ymmärtämiseen.  

 Myöhäisen tilan eli depressiivisen position kynnys on yksilön sisäisen maailman suuri 

vedenjakaja. Siitä on mahdollista edetä eri suuntiin, ja ratkaisulla on kauaskantoisia 

seurauksia. Se, joutuuko ihminen käyttämään pääsääntöisesti skitsoparanoidista vai 

depressiivistä positiota ulospääsyssä tuhoavuutensa ja syyllisyytensä umpikujasta, vaikuttaa 

ratkaisevasti hänen käsitykseensä maailmasta, toisesta ihmisestä ja myös Jumalasta. Jos yksilö 

jumittuu varhaiseen tilaan, objektisuhteet jäävät idealisaation ja paranoian asteelle. Jos hän 

sen sijaan tarttuu myöhäisen tilan ja kasvun haasteeseen, sisäisen kypsymisen teitä on 

Hyrckin mukaan kolme. Näitä kolmea tietä yhdistää pyrkimys päästä eroon myöhäiseen tilaan 

siirtymisen vaikeista tunteista kuten syyllisyydestä ja yksinäisyydestä.218 Hyrckin ja Rekolan 

ajattelutavat tuntuvat eroavan jo lähtökohdiltaan toisistaan. Rekola ajattelee, että syyllisyys ja 

yksinäisyys kuuluvat rautaisen todellisuuden ehtoihin, jotka ihmisen täytyy hyväksyä. 

Toisaalta myös Hyrckin teoria kuvaa tarkemmin luettuna pikemmin hyväksymisen kuin eroon 

pääsemisen prosessia. Palaan tähän kohta tarkemmin esiteltyäni ensin Hyrckin kuvailut 

etäännyttämisen tiestä.  

Etäännyttämisen tie pyrkii ratkaisuun etäännyttämällä sisäisen subjektin ja objektin niin 

kauas toisistaan, ettei objektisuhde tuota konflikteja eikä syyllisyyttä. Tämä on strateginen 

täyskäännös suhteessa varhaisen tilan objektisuhteisiin, joissa suhteen osapuolet kohtelevat 

toisiaan välitöntä tyydytystä vaativien impulssien ohjaamina. Etäännyttämisen tiellä sekä 

objektin että subjektin individuaatiotaso lisääntyy merkittävästi. Etäännyttämisen tie suojaa 
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täten yksilön sisäistä maailmaa sekä varhaisen tilan uhkakuvilta että myöhäisen tilan 

herättämältä syyllisyyden tunteelta. Sisäinen maailma rauhoittuu, mutta myöhäisen tilan 

toinen subjekti eli Riippuvainen joutuu maksamaan helpotuksesta sen hinnan, että etääntynyt 

objekti tarjoaa yhä vähemmän tyydytystä. Sen sijaan Itseriittoinen subjekti voi tuntea suurta 

mielihyvää kyvystään pärjätä omillaan.219  

Itseriittoinen subjektikin menettää aiempia suhteessaolon muotoja kuten Houkuttajan 

tarjoamat tyydytykset ja vallan hurman, jonka se saa Hallitsija-objektin nujertamisesta. 

Etäännyttämisen tiellä suhteessaolon dynamiikka neutraloituu. Tyydytykset ja pettymykset 

laimenevat. Riippuvaista uhkaavat suru, kaipaus ja muut depressiiviset tilat, sillä se joutuu 

tottumaan krooniseen pettymykseen yhteensulautumisen ja symbioottisen objektisuhteen 

tarpeessaan. Pettymyksen ei kuitenkaan tarvitse olla täydellinen, sillä Riippuvainen voi 

säilyttää täydellistä tyydytystä ja yhteensulautumisen hurmaa lupaavan objektin 

mielikuvatasolla. Jos tästä mielikuvasta kehittyy pysyvän kaipauksen muoto, se voi 

muodostua tyydytyksen ja toivon lähteeksi. Toisaalta jos sisäinen objekti eli Vetäytyjä 

vetäytyy riittävän kauas, koko objektisuhde on uhattuna.220    

Vetäytyjä-objekti ei kestä subjektin tarvitsevuutta tai aggressiota. Se ei myöskään 

kykene muuttamaan subjektin tarvitsevuuden tai aggression luonnetta eläytymällä subjektin 

sisäiseen maailmaan. Kun subjekti ilmaisee heikkoutta tai uhmaa, objekti siirtyy kauemmas. 

Se kokee Riippuvaisen takertuvana ja Itseriittoisen röyhkeänä eikä pysty ottamaan lähelleen 

näitä ekstaattisten impulssien vallassa olevia subjekteja. Riippuvainen joutuu tyytymään 

täyttymättömään kaipaukseen. Myös Itseriittoinen kokee Vetäytyjän tavoittamattomaksi, 

mutta kärsii tästä vähemmän kuin Riippuvainen.221     

Hyrckin mukaan ihmiset tulevat keskimäärin hyvin toimeen etäännyttämisen tiellä. 

Kaupunkimainen privatisoitunut elämänmuoto jopa rakentuu Itseriittoisen subjektin ja 

Vetäytyjä-objektin suhteelle. Toiset ihmiset alkavat tuntua häiriötekijöiltä, joiden kanssa on 

viisainta välttää läheisempää kontaktia. Etäännyttämisen tie jättää kuitenkin ihmisiin 

regressiivisen kaipuun ekstaattiseen tyydytykseen, mikä kanavoituu esimerkiksi päihteisiin ja 

viihteeseen. Jumalasuhteessa etäännyttämisen tie tuottaa kahdenlaisia ratkaisuja. Riippuvaisen 

roolissa ihminen näkee Vetäytyvän muotoisessa Jumalassa ikuisen kaipuunsa kohteen, jota voi 

yrittää tavoittaa esimerkiksi mystiikan avulla. Itseriittoinen kokee sen sijaan Jumalan 

pikemmin sitovana, alistavana ja häiritsevänä. Hän ratkaisee asian hyllyttämällä Jumalan 
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taivaaseen ja hoitamalla itse maalliset asiansa. Maallistuneen ihmisen elämä sujuu paremmin 

ilman hypoteesia asioihin sekaantuvasta Jumalasta. Mikäli jumalahypoteesia ei täysin hylätä, 

Jumala saa deistisen hahmon tuonpuoleisena kelloseppänä, joka käynnisti 

maailmankaikkeuden koneiston, mutta jätti sen käymään omia aikojaan luonnonlakiensa 

mukaisesti.222  

Kuten aiemmassa tulosluvussa kävi ilmi, Rekolan teksteissä on paljon kohtia, jotka 

kuvaavat ihmisen ja Jumalan etäisyyttä. Jumalasta on vaikea puhua, sillä sanat ja käsitteet 

ovat kärsineet inflaation. Rautainen todellisuus ei sisällä jälkiä Jumalasta eivätkä elämän 

ehdot – historia, luonto ja biologia – todista hänestä. Usko ja jumalakuva ovat niin 

epämääräisiä käsitteitä, ettei niiden varaan voi oikein rakentaa.223 Rekola kertoo rukoilevansa, 

mutta ei saa rukouksiinsa vastauksia eikä niitä odotakaan. Rukoilu on pikemmin piintynyt 

tapa ja sisäistä hengitystä.224 Rekola vierastaa uskonnollisuutta, joka lupaa vastauksia ja 

huolenpitoa eli Hyrckin käsittein välitöntä tyydytystä Riippuvaiselle subjektille. Maailma 

ehtoineen edustaa Rekolalle todellisuutta, jossa on hoidettava omat asiansa delegoimatta niitä 

Jumalalle.225 Tällainen on mitä tyypillisintä Itseriittoisen subjektin puhetta etäännyttämisen 

tiellä.  

Etäännyttämisen tien keskeinen tavoite on Hyrckin mukaan saada hallintaan myöhäisen 

tilan kynnyksellä heräävät vaikeat tunteet, kuten subjektin syyllisyys omasta 

tuhoavuudestaan. Rekola miettii paljon syyllisyyden kysymystä ja päätyy yhteisölliseen 

käsitykseen synnistä. Synti on hänen mukaansa todellisuus, johon me kaikki olemme 

auttamattomasti kietoutuneet.226 Tämän toteaminen ei kuitenkaan laimenna syyllisyyttä, kuten 

etäännyttämisen tiellä pitäisi käydä. Painvastoin Rekola teroittaa, että syyllisyys on jotain, 

jota ihminen tarvitsee elämänsä ja todellisuuskuvansa pohjaksi. Maailman ja historian räikeä 

epäoikeudenmukaisuus on hänelle myös yksi syy kaivata Jumalaa.227  Kärsimykseltä voi 

yrittää ummistaa silmänsä, mutta se ei ole Rekolan mielestä kristillinen ratkaisu.  

Rekola eli ja työskenteli Ruotsissa, jossa maallistumiskehitys oli 1960–1970-lukujen 

vaihteessa paljon pidemmällä kuin Suomessa.228 Rekola kyseenalaistaa koko 

maallistumiskäsitteen ainakin siinä perinteisessä mielessä, että ihmiset ovat tieten tahtoen 
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valinneet maalliset asiat taivaallisten kustannuksella. Rekolan mukaan tällaista valintaa ei 

tarvitse enää tehdä. Augustinuksen toteamus siitä, että sydän on levoton, kunnes se löytää 

Jumalassa levon, on Rekolan mukaan katteeton. Ihmiset ovat löytäneet levon nimenomaan 

siinä, että suuret kysymykset eivät voisi vähempää kiinnostaa.229 Usko on lakannut antamasta 

elämälle muotoa ja sisällystä. Taivaallinen objekti on niin etäällä, että koko objektisuhde on 

merkityksetön.  

Yhteiskunta tarjoaa taivaallisen objektin tilalle edistysuskoa. Rekola kuitenkin epäilee, 

antaako ikuinen rakentaminen ihmisen elämälle mielen ja tarkoituksen. Jos maan päälle 

nousee lopulta luokaton paratiisi, viihtyykö siinä kukaan, jos sen ainoa ominaisuus on 

luokattomuus? Tulevaisuutta pitää rakentaa, mutta jos rakentaminen muodostuu 

itsetarkoitukseksi, se latistaa elämää. Rekola ei jaksa uskoa, että yhteiskuntajärjestystä 

muuttamalla ihmisen arvoitus ratkeaa ja tragiikka poistuu.230 Pahimmillaan kirkostakin tulee 

vain loputon rakennusprojekti, jossa on tilaa touhukkaille, mutta ei epätoivoisille.  

Rekola tunnustaa ja tunnistaa Riippuvaisen subjektin kommunikaation ja 

yhteensulautumisen tarpeet. Hän ei pysty olemaan uskomatta Jumalaan eikä hänen 

Jumalakseen riitä eläkepäiville työnnetty taivaallinen kelloseppä. Rekola täsmentää 

uskovansa persoonalliseen Jumalaan, Jumalaan joka on Toinen eikä vain Jotakin.231 Hyrckin 

teorian valossa Rekolan tunnustuksen voi tulkita Riippuvaisen subjektin puheeksi, joka 

tunnistaa Vetäytyvän muotoisessa Jumalassa ikuisen kaipuunsa kohteen. Kaikki aineisto ei 

kuitenkaan tyhjene tähän havaintoon.  

Herääminen pimeään ei ainakaan kaikilta osin etäännytä subjektia ja objektia toisistaan. 

Muurissa, jonka taakse objekti kätkeytyy, on historiallinen ulkonema eli kaikesta 

jumalallisesta riisuttu Jeesus Nasaretilainen. Tämän samastuttavassa inhimillisyydessä 

subjekti ja objekti ikään kuin yhtyvät; jumalallinen näkyy täysin inhimillisessä.232  Subjektia 

ja objektia erottava muuri ei ulotu myöskään tulevaisuuteen. Jopa maallistuminen todistaa 

Rekolalle osittain siitä, että Jumala on tulossa lähemmäs ja ihmisten muokkaaman uskonnon 

sääntöineen on aika väistyä hänen tieltään.233   

Rekolalle Jumalasta todistavat sekä epätoivoaan todeksi elävät profeetat että taiteilijat ja 

tieteen tekijät, jotka herättelevät ihmiskuntaa oikeisiin kysymyksiin ja rehellisiin havaintoihin 

todellisuudesta. Etäännyttämisen tie on Rekolalle liian aneeminen ja unelias. Hän haluaa 
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pikemmin herätä, valvoa ja vapautua, vaikka toteaakin heräävänsä myöhään. Edessä virtaa 

jotain, sieltä tulee Jumala.234 Näin ekstaattista näkyä Hyrckin kuvaamalla etäännyttämisen 

tiellä ei esiinny edes Riippuvaisen villeimmissä toiveunissa.             

5.2. Nuhteettomuuden tie 

Jos etäännyttämisen tiellä vastaus subjektin tuhoavuuden ja syyllisyyden ongelmaan oli 

viettien neutralointi ja objektin etäännyttäminen, nuhteettomuuden tie tähtää vaurioiden 

korjaamiseen subjektin reparaatio- eli korjauspyrkimysten avulla. Nuhteettomuuden tiellä 

subjekti pyrkii unohtamaan itsensä ja oman tarvitsevuutensa. Se suuntaa huomionsa objektin 

hyvinvointiin. Suhteessaolon perustaksi muodostuu tällöin objektin subjektille asettama 

moraalisen nuhteettomuuden vaatimus. Objekti vetoaa subjektin syyllisyyteen ja velvoittaa 

sen palvelemaan itseään sekä luopumaan ekstaattisen tyydytyksen etsinnästään. Hyrck käyttää 

tällaisesta objektisuhteesta käsitettä moraalinen symbioosi.235 Tämä käsite tulee lähelle 

Rekolan kuvaamaa ja kammoamaa moitteettomuutta. Yhteydelle on luonteva selitys. Hyrckin 

tutkimusaineisto on nimittäin se evankelisluterilaisen uskon käyttöopas, johon Rekolakin 

joutui nuorena pappina opetuksissaan nojaamaan. Palaan tähän asiaan tarkemmin alaluvun 

loppupuolella.   

Nuhteettomuuden tie muistuttaa jossain määrin varhaisen tilan mielikuvamaailmaa. 

Nuhteettomuuden tien objektihahmo eli Vaatija eroaa varhaisen tilan Hallitsijasta siinä, että 

koston periaate muuntuu juridis-moraaliseksi tuomitsemisen ja rankaisemisen periaatteeksi. 

Vaatijan tuomio kohdistuu ennen muuta subjektin ekstaattisiin yllykkeisiin. Vaatija näkee 

oman lakinsa hyvyyden lähteeksi, jota subjektien moraalinen selkärangattomuus uhkaa. Laki 

on voima, joka estää subjekteja taantumasta varhaiseen tilaan ja hukkumasta primitiivisiin 

houkutuksiinsa. Vaatija ei kuitenkaan pyri enää Hallitsijan tavoin nujertamaan, nöyryyttämään 

ja häpäisemään subjektia, vaan muuttamaan tämän vastuuntuntoiseksi ja epäitsekkääksi. 

Vaatija syyttää Riippuvaista aistillisuudesta ja Itseriittoista ylpeydestä. Vaatija haluaa kesyttää 

subjektit ja tukahduttaa näiden vietti-impulssit.236 

Vaatija on siinä mielessä varhaisen tilan objektien kaltainen, ettei se kykene empatiaan 

ja epäitsekkääseen rakkauteen. Sen mielestä hyvän tekemiseen ei tarvita niinkään rakkautta, 

vaan tahdonvoimaa. Se saa subjektit toimimaan tahtomallaan tavalla syyllisyyden ja pelon 

avulla. Nuhteettomuuden tien perusilmapiiri on juridinen. Vaatija voi antaa subjektille 
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anteeksi satunnaiset lankeemukset, mutta se ei voi luopua juridisesta perusolemuksestaan. 

Nuhteettomuuden tie tarjoaa subjekteille myös tyydytystä. Itseriittoista hivelee, kun se 

suoriutuu palvelijan roolissaan ja moraalisessa nuhteettomuudessaan. Riippuvainen voi taas 

päästä anteeksiannon hetkellä toteuttamaan ekstaattista tarvitsevuuttaan, mutta vain hetkeksi. 

Vaatija ei nimittäin kestä subjektin tarvitsevuutta eikä raivoa, vaan suojautuu moraalisen 

ankaruuden taakse ja uhkaa jättää subjektin yksin, jos tämä ei luovu tarvitsevuudestaan tai 

vapaudestaan. Vaatija pitää Riippuvaisen säädyllisen etäisyyden päässä itsestään ja tarjoaa 

tälle pelon sävyttämää moraalista symbioosia. Vaatija on kova myös Itseriittoiselle. Se vaatii 

Itseriittoista uhraamaan kalleimman aarteensa eli vapautensa. Vain jos se tässä onnistuu, se 

saa Vaatijalta arvostusta ja ihailua.237    

Vaatijan roolin saanut Jumala on moraalilain antaja ja valvoja, joka odottaa ihmisiltä 

oikeudenmukaisuutta ja rakkautta. Mitä korkeamman eettisen tason ihminen saavuttaa, sitä 

suopeampi Jumala on häntä kohtaan. Koska Jumala ei voi sietää mitään epämoraalista, 

ihminen on vanhurskautettava tai pyhitettävä ennen kuin Jumala voi ottaa hänet yhteyteensä. 

Kun Vaatijan muotoinen Jumala kutsuu ihmistä luokseen, hän odottaa ihmiseltä syntisyyden 

tunnustamista ja parannuksen tekemistä. Vaatijan dominoima jumalakuva sisältää 

kokemuksen tuomitsevasta, mutta myös heikosta Jumalasta. Jumala on sillä tavoin heikko, 

ettei hän kestä ihmisen intohimoja eikä hänen vihaansa. Hän tarvitsee palvontaa, idealisointia 

ja kiitollisuutta. Hyrckin tutkimusaineistossa, Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuoden 

1948 Kristinopissa tällainen Vaatijan muotoinen jumalakuva on korostuneesti esillä.238 

Rekola hyökkää rajusti kirkollisia moraalinvartijoita vastaan. Kirjoitusten sävy käy 

ymmärrettävämmäksi niiden havaintojen kautta, joita Hyrck tekee tutkimusaineistostaan. 

Hyrckin mukaan evankelisluterilaisen kirkon vuoden 1948 Kristinoppia hallitsee Vaatijan 

muotoinen jumalakuva ja tie Jumalan luokse käy nuhteettomuuden polkua. Kristinopin 

käsitys kristityn jumalasuhteesta on perusvireeltään moraalis-juridinen. Tällaiseen 

jumalakuvaan Rekolakin on mitä todennäköisimmin kasvatettu sekä lestadiolaisessa 

kasvattikodissaan että 1930-luvun pappisopinnoissaan.  

Viisikymmentävuotiaana Rekola uskaltaa jo todeta nuhteettomuuden tiestä, että se on 

kirkon harhatie. Jumalasta on tullut suuri Vaatija, jonka vaatimuksia periaatteelliset 

kristillisten arvojen puolustajat välittävät itseriittoiselle ja uhmakkaalle maailmalle. Ilosanoma 

on peittynyt periaatteisiin ja arvoihin. Uskon ja historiallisen käänteen odotuksen ovat 
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korvanneet kohtuullinen moraali ja siihen kytkeytyvä moralismi.239 Tällaiset arvot edustavat 

Rekolalle vielä laimeampaa ja mitäänsanomattomampaa vastausta kuin maallistuminen. Kun 

jokin asia on riittävän kulunut, siitä tulee arvo ja sitä pitää alkaa kunnioittaa.240 Tällaiset arvot 

sitovat ja kahlehtivat sekä yksilön että kirkon.  

Rekolan kuvailut harhaan menneestä kirkosta osuvat hyvin yksiin Hyrckin kuvailuihin 

nuhteettomuuden tiestä. Vaatija, tässä tapauksessa kirkko, ei kestä subjektin tarvitsevuutta 

eikä raivoa, vaan se suojautuu moraalisen ankaruuden taakse ja uhkaa jättää subjektin yksin, 

jos tämä ei luovu tarvitsevuudestaan ja vapaudestaan. Tällainen pelottelun ja alistamisen tie 

on Rekolan mielestä kuljettu loppuun.  Tai ainakin hän on kulkenut sen tien loppuun 

henkilökohtaisessa elämässään. Hän ei halua enää sitoa omia ratkaisujaan muiden 

mielipiteisiin, sillä sellainen on väärä ja pinnallinen tapa elää.241  

Rekola puolustaa nuoria, jotka eivät anna ylhäältä ja sivulta määrätä elämäntapaansa. 

Vanha moraalikäsitys on niin monelta osin turmiollinen, että se joutaakin mennä.242 Jos 

nuhteettomuuden tie on kirkon tuote, tuotteelle ei ole 1960-luvun ilmapiirissä enää kysyntää. 

Nuhteettomuuden markkinaromahdusta Rekola pitää tervetulleena. Nuhteettomuuden tiellä on 

tarjolla vain ihmisorjuutta ja poissaoleva Jumala. Sen tien kulkijaksi tai suosittelijaksi 

pimeään herännyttä pappia ei saa kirveelläkään.   

5.3. Hoitavan symbioosin tie 

Hyrck kutsuu myöhäisen tilan kolmatta tietä transformaation tieksi. Sana transformaatio tai 

sen suorat käännökset muodonmuutoksesta muuntamiseen jättävät aika lailla hämärän 

peittoon, millaisesta tiestä ja objektisuhteesta Hyrck puhuu. Tie poikkeaa monin tavoin 

etäännyttämisen ja nuhteettomuuden teistä. Sisäinen objekti saa muodon, jota Hyrck kutsuu 

Parantajaksi. Objekti sisältää muuntuneita ominaisuuksia varhaisen tilan Houkuttajasta ja 

Hallitsijasta. Houkuttajan alkujaan itsekäs ja subjektin hyvinvoinnista piittaamaton 

sulauttamispyrkimys muuntuu Parantajassa kyvyksi asettua subjektin asemaan ja hoivata 

häntä. Hallitsija ei puolestaan saa enää tyydytystä oman valtansa, voimansa ja kunniansa 

pönkittämisestä, vaan subjektin hyvinvoinnista. Parantaja-objektin merkittävin ominaisuus on 

kyky muuntaa subjektin sietämättömiä mielensisältöjä siedettäviksi. Muuntaminen perustuu 

uudenlaiseen objektisuhteeseen, hoitavaan symbioosiin.243 Käytän transformaation tiestä 
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tämän objektisuhteen mukaista ja asiaa paremmin valottavaa nimitystä hoitavan symbioosin 

tie. Hyrck muistuttaa tästä tiestä puhuessaan, että tien ilmiöt eivät yleensä toteudu niin 

puhdaspiirteisinä kuin teoreettinen hahmotelma antaa ymmärtää. Ideaalimuotoinen kuvaus 

soveltuu kuitenkin uskonnollisen materiaalin analysointiin.244 

Hyrck nimeää Parantajan kyvyn muuntaa sietämätön mielensisältö siedettäväksi 

container-funktioksi. Käsite kuvaa emotionaalista vuorovaikutusprosessia, jonka lähtökohta 

on subjektin sietämätön olo kuten sietämätön yksinäisyys tai musertava syyllisyys. Container-

funktio käynnistyy, kun subjekti sinkoaa pahan olonsa objektille. Aikaisemmat objektit – 

Houkuttaja, Hallitsija, Vetäytyjä ja Vaatija – ovat olleet kykenemättömiä ottamaan vastaan 

subjektin emotionaalista kuormaa ja kaaosta. Hallitsija palauttaa tunnekuorman koston 

muodossa ja Houkuttaja romahtaa sen alle. Myös Vetäytyjä ja Vaatija suojautuvat vaikeilta 

tunteilta: Vetäytyjä turvautuu välimatkaan ja Vaatija moraaliseen kovuuteen. Edes silloin, kun 

Vaatija antaa subjektille anteeksi, se ei kykene muuntamaan subjektin mielensisältöä uuteen 

muotoon. Parantaja on toisella tavalla rakastava ja luja kuin suhteessaolon mielikuvien muut 

objektit. Se ei ainoastaan siedä sietämätöntä, vaan työstää siitä siedettävää.245 Hoitavan 

symbioosin tiellä subjekti voi siis olla pimeään herännyt ihminen, jolla ei ole muuta 

annettavaa kuin kysymyksensä ja ahdistuksensa.  

Container-funktio on kolmevaiheinen kommunikaatioprosessi, jossa subjekti sinkoaa 

ensin katastrofinsa objektille. Tämän jälkeen objekti tutkii vastaanottamaansa tunnesisältöä ja 

muuntaa sen ymmärrettävään muotoon. Kolmannessa vaiheessa objekti palauttaa alkujaan 

sietämättömän mielensisällön subjektille siedettävässä muodossa. Ihmissuhteissa tällainen 

hoitava läsnäolo toteutuu muun muassa äidin ja lapsen sekä terapeutin ja potilaan 

onnistuneissa kohtaamisissa. Kokemukset tällaisesta hoitavasta läsnäolosta vahvistavat 

Parantajan asemaa ihmismielen kuvastossa.246 

Epäitsekkäästi ja lujasti rakastava sisäinen objekti tarjoaa perusturvallisuutta ja tekee 

sisäistä maailmaa köyhdyttävät puolustusmekanismit tarpeettomiksi. Rajojen ylittäminen ei 

johda enää kaaokseen, joten Hallitsijan ja Vaatijan lait menettävät merkitystään. Hoitavassa 

symbioosissa subjekti saa symbolit avukseen psyykkisen materiaalinsa työstämiseen. 

Tarrautuva riippuvuus muuntuu kypsäksi riippuvuudeksi, jossa Itseriittoinen ja Riippuvainen 

näyttäytyvät toisiaan täydentävinä subjekteina. Ihminen uskaltaa avautua rakkaudelle ja hänen 

itsetuntonsa saa neljä tasavahvaa kulmakiveä: luovuuden, autonomian, kyvyn olla rakastettu 
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ja kyvyn rakastaa. Tämä voi näkyä tervehdyttävästi esimerkiksi seksuaalielämässä, jossa 

intiimi läheisyys ja luova leikki saavat sijaa.247    

Varhaisessa tilassa objektiin suuntautunut aggressio näyttäytyi aina tuhoisana ja 

kohtalonomaisena. Symbolitaso muuttaa tilanteen, koska se auttaa tekemään eron tunteen, 

teon, ajatuksen ja mielikuvan välillä. Subjektin aggressio ei pysty tuhoamaan Parantaja-

objektia, joten subjekti kypsyy uudenlaiseen vastuuseen teoistaan. Vastuullisuuden perusta ei 

ole enää Vaatijan laki, vaan identifioituminen Parantajaan. Hyvän tekeminen alkaa perustua 

oma-aloitteisuuteen. Symbolitason saavuttaneessa ajattelussa paradoksi ei enää 

automaattisesti merkitse umpikujaa.248  

Hoitavassa symbioosissa, container-funktiossa ja Parantaja-muotoisessa Jumalassa on 

paljon sellaista, johon Rekola tuntuu pimeään heräämisen kokemuksillaan viittaavan. 

Container-funktion käynnistyminen ja suhde Parantaja-muotoiseen Jumalaan eivät vaadi 

subjektilta muuta kuin sietämättömän mielensisällön. Rekolan ajatus siitä, että Jumalan 

kanssa voi olla syvimmin tekemisissä niissä ongelmissa, jotka ovat persoonallisesti kaikkein 

vaikeimpia, tulee hyvin lähelle container-funktioksi käsitteellistetyn kommunikaatioprosessin 

alkua. Ihminen sinkoaa sietämättömän mielensisältönsä objektille, joka ei kosta eikä romahda. 

Myös kokemus siitä, että objekti ei heti vastaa, yhdistää hoitavan symbioosin ja pimeään 

heräämisen mielenmaisemia.  

Parantaja-objekti hyväksyy ihmisen primitiiviset mielensisällöt ja vapauttaa hänet 

tarkastelemaan tarvitsevuuttaan ja tuhoavuuttaan. Parantaja ei aseta minkäänlaisia ehtoja 

objektisuhteen muodostumiselle eikä odota ihmiseltä suorituksia. Se tuntee siinä määrin 

empatiaa, että juridis-moraaliset kysymyksenasettelut ovat sille vieraita. Parantaja ei vaadi 

subjektia luopumaan vaikeista mielensisällöistään, vaan tarjoaa apuaan, jotta subjekti saa 

kipunsa ja vaikeutensa käyttöön muuntuneessa muodossa.249 Rekolan mukaan juridis-

moraalinen kysymyksenasettelu on vieras evankeliumille. Hän toteaa, että evankeliumi ei 

tiedä mitään moraalista eikä moraalisista arvoista. Jos uskoon sisältyy rakkaus Jumalaan ja 

lähimmäiseen, muuta ei tarvita.250 Rekola toteaa myös, että siveettömät tekstit ja kuvat 

närkästyttävät häntä moraalisesti yhtä vähän kuin kärpäsen jäljet kirjan lehdillä.251   

Subjektin voi olla vaikea luottaa Parantaja-objektiin, jos hänellä on kokemuksia 

kostavista ja romahtavista objekteista. Mielen muut objektit näyttäytyvät jämäkämpinä ja 
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vahvempina, sillä ne toimivat ennakoitavasti eli osaavat vaatia, tuomita, palkita ja rangaista. 

Ne myös lupaavat ylhäältä päin annettuja vastauksia ja sulauttavan symbioosin hetkellistä 

hurmaa.252 Rekolan kuvailut kevyestä uskosta viittaavat juuri tällaiseen kristillisyyteen, jossa 

kuri on kova ja vastaukset sekä selkeitä että nopeita.  

Pikaiset rukousvastaukset istuvat sangen huonosti hoitavan symbioosin tien tai pimeään 

heräämisen maisemaan. Rekola pohtii, että juuri uskosta käsin rukouksilla parantamiseen voi 

suhtautua kielteisesti. Jos yksi jättää kainalosauvansa, kymmenen muun kainalosauvat 

tuntuvat entistä raskaammilta. Niistä sairauksista, joihin ei löydy lääkettä, osan voi muuntaa 

siunaukseksi hyväksymällä sairauden eli etenemällä container-funktiossa kolmanteen 

vaiheeseen, jossa sietämätön mielensisältö palautuu siedettävänä. Rekolan siteeraaman 

ajatuksen, että armo kulkee maailmassa onnettomuuden vaatteissa, voi lukea runollisena 

metaforana siitä, miten container-funktio toimii.253  

Nuhteettomuuden tiellä päämäärä on Jumalan tahdon toteutuminen. Hoitavan 

symbioosin tiellä ei ole tällaista päämäärää, sillä rinnalla kulkeva Parantaja tahtoo pelastaa 

ihmisen, jopa ihmisen tahdon. Parantaja lupautuu matkaseuraksi, ei matkaoppaaksi. Tällä 

matkalla ihmiselle syntyy oma sisäinen näky hyvästä ja arvokkaasta elämästä. 

Omastatunnosta tulee vasta tässä vaiheessa sananmukaisesti oma tunto.254 Rekola yhtyy 

tällaiseen näkyyn hoitavasta ja pelastavasta suhteesta. Rekola toteaa Maria Magdalenasta, että 

evankeliumi ei kerro mitään Marian hyveistä. Se kertoo vain Marian olleen pitkäperjantaina 

ristin lähellä ja pääsiäisenä ylösnousemuksen puutarhassa.255  

Container-funktioon sisältyy perusparadoksi. Hyvää ei voi saavuttaa pahan 

vastustamisen, torjumisen tai kieltämisen kautta. Ihminen joutuu työstämään pahuuttaan, 

kipuaan ja tuhoavuuttaan, jotta ne eivät jää vieraiksi, käsittämättömiksi ja irrallisiksi. Kun 

ihminen luopuu kieltämismekanismeistaan, torjuttu psyykkinen materiaali lakkaa 

hallitsemasta. Parantaja-Jumala auttaa, mutta hänen apunsa saattaa tuntua vaivalloiselta, 

ahdistavalta ja moraalisesti hämmentävältä.256   

Asia, joka vaikuttaa ensi alkuun katastrofaaliselta, voi osoittautua myöhemmin 

kohdattuna, käsiteltynä ja sitä kautta muuntuneena tärkeäksi ja arvokkaaksi. Juuri näin näyttää 

käyneen Rekolan henkilöhistorian ja psyyken kipeille sisällöille, jotka muodostavat pimeään 

heräämisen myötä sekä hänen kirjallisen luomistyönsä että syrjäytyneiden auttamiseen 
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keskittyvän pappistyönsä kivijalan.    

Rekolan kuvailut pimeään heräämisestään on mielenkiintoista lukea esimerkkinä siitä, 

miten hoitavan symbioosin tie auttaa ihmistä. Ihminen vapautuu epävarmuuteen ja alkaa 

riisua naamioita ja lumppuja, jotka voi tulkita ainakin osittain Rekolan kielikuvaston 

synonyymeiksi Hyrckin kieltämismekanismeille. Naamioiden ja lumppujen avulla ihminen 

yrittää peitellä pahuuttaan, kipuaan ja tuhoavuuttaan. Kieltämismekanismit tuottavat Rekolan 

kammoamia byrokraatteja eli moitteettomia vaeltajia nuhteettomuuden tielle. Rekola tekee 

saman huomion kuin Hyrck: ihminen voi olla tyytyväinen ja touhukas nuhteettomuuden tiellä. 

Hän näkee tällöin hoitavan symbioosin selkärangattomana, boheemina ja moraalittomana 

suhteessaolon muotona, joka uhkaa hävittää subjektin aiheellisen synnintunnon sekä 

moraaliin ja pyhiin arvoihin nojaavan maailmanjärjestyksen.257 

Jos ihminen kokee jo lapsuudessaan riittävästi hoitavaa läsnäoloa, hänelle kehittyy 

Parantaja tiedostamattomaan. Tällainen lämpöä, valoa, rauhaa ja turvallisuutta säteilevä 

mielen keskus tarjoaa lohduttavan läsnäolon kokemuksen vaikeissakin tilanteissa. 

Jumalasuhteessa Parantajan tyypillisin vastine on kuva armollisesta Jumalasta. Hyrck 

kuitenkin toteaa, että kristillisessä traditiossa ja teologisessa kielenkäytössä Jumalan armon 

käsitettä on tulkittu niin monella tavalla, ettei armollista Jumalaa voi läheskään aina samaistaa 

Parantajaan. Parantaja ei tarjoa ratkaisuksi syyllisyyttä ja anteeksiantoa vaan läsnäoloaan, 

jonka avulla subjekti voi käsitellä ja tunnistaa tunteitaan. Parantajan muotoisen Jumalan 

armoa on itse asiassa vaikea täsmällisesti määritellä. Hyrckin mukaan tällaisen armon tavoite 

on epäitsekkäällä tavalla rakastavan suhteen luominen ja ylläpitäminen. Parantaja ottaa 

ihmisen kaikkineen vastaan ja hänen rakkaudellaan on kyky luoda arvottomasta arvokas.258   

Uusi näkökulma ristiriitoihin 

Rekola tuntuu saavan pimeään heräämisen prosessissa käyttöönsä transitionaalialueen, jossa 

paradoksi ei muodosta enää umpikujaa eikä paradokseja ja ristiriitoja tarvitse torjua. Rekola 

ymmärtää, että ahdistettu usko voi herätä umpikujassa, jossa tarjolla ei ole mitään inhimillistä 

pelastusta, ratkaisua tai vastausta. Mahdottomuus ja ristiriita todistavat Jumalan 

läsnäolosta.259 Hyrck puhuu subjektin sietämättömän mielensisällön sinkoamisesta 

Parantajalle. Rekola sanoo saman asian teologisemmin: kristityn vapaus sisältää 

mahdollisuuden antaa kaikelle hädälle, pakolle, kohtalolle ja kahleille tarkoitus ja suunta 

Jumalaa kohti. Kristitty ottaa Jumalan kädestä sellaista, minkä hän ei usko olevan lähtöisin 
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Jumalasta.260  Ahdistusta ei sovi kieltää, vaan se pitää hyväksyä ja saada sitä kautta 

palvelemaan elämää. Rekolan mukaan ainoa mahdollisuus löytää elämälle mieli on hyväksyä 

negaatio ehdoitta ja muodostaa siitä mieli.261 Tällaiseen negaation mielekkääksi 

muuntamiseen ihminen tarvitsee symboleja ja Container-funktiota.  

Container-funktion saatavuus edistää Hyrckin mukaan ihmisen psyykkistä hyvinvointia 

kaikkein kokonaisvaltaisimmalla tavalla. Hoitavassa symbioosissa elävän ihmisen ei tarvitse 

tuhlata psyykkistä energiaansa suojautuakseen primitiivisiltä mielensisällöiltään, vaan hän voi 

saada ne käyttöönsä Parantaja-objektin transitionaalisen luovuuden muuntamassa 

siedettävässä ja jopa hedelmällisessä muodossa.262     

Jumala, johon Rekola kertoo pimeään herättyään uskovansa, ei tarjoa suojaa 

armottomalta todellisuudelta. Rekola kokee jumalallisen läsnäolon Getsemanessa, jossa 

Jeesus taistelee ilman lohdutusta, kaikesta taivaallisesta riisuttuna. Jeesus vain toivoo, että 

joku valvoisi hänen kanssaan ja hän voisi väistää väistämättömän. Hänen rukoukseensa ei 

vastata. Pitkäperjantaita hallitsee risti ja ristiriita, vaikeneva Parantaja. Sen jälkeen tulee armo 

ja pääsiäinen, mutta Rekolan mukaan ne kuuluvat vasta tulevaan.263  Toisaalta tuleva on 

toivon muodossa läsnä.  

Sekä Hyrck että Rekola tekevät samanlaisia havaintoja ihmisten jumalakuvista. Niitä on 

moneen lähtöön. Houkuttajan muotoinen Jumala lupaa ihmeitä ja hurmosta. Vaatija ja 

Hallitsija panostavat kontrolliin ja järjestykseen. Parantajalla ei sen sijaan ole juurikaan 

annettavaa niille, jotka kaipaavat yliluonnollisia ilmestyksiä, kovaa kuria tai yksiselitteisiä 

vastauksia monimutkaisiin ongelmiin. Parantaja pikemmin tuottaa subjektille pettymyksiä. 

Hoitavan symbioosin tiellä subjektin kärsimys muuntuu, mutta ei poistu. Oikean ja väärän 

raja jää hämärän peittoon. Parantaja-Jumala kulkee rinnalla hylkäämättä ihmistä. Hän kestää 

ihmisen hädän ja tuskan, ja tällainen hoitava suhteessaolo voi muuttaa ihmisen. Toivo 

vahvistuu, oma tunto herää ja sisäinen autonomia lujittuu. Ihminen kokee Jumalan läsnäolon 

uudella tavalla, hänen vaikenemisessaan. Sisäinen kipu muuttuu siedettäväksi, mutta 

frustraatiot eivät katoa.264   

Rekolan havaintojen mukaan pyhä näyttäytyy maan päällä särkyneenä.265 Myös 

hoivaavassa symbioosissa lähtötilanne on särkynyt. Parantaja ei vaadi subjektia reparoimaan 

                                                 
260 Rekola 1968, 68.  
261 Rekola 2015, 187.  
262 Hyrck 1995, 139–140. 
263 Hyrck 1969, 111. 
264 Hyrck 1995, 245–248, 251. 
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ja korjailemaan tilannetta kuten Vaatija. Parantaja ei myöskään ota etäisyyttä särkyneeseen 

subjektiin ja tämän pahaan oloon kuten Vetäytyjä. Hän ohittaa syyllisyyskysymyksen samaan 

tapaan kuin tuhlaajapoikavertauksen isä. Parantaja haluaa suhteen, ei alamaista. Hän näkee 

arvottomuudessa arvoa ja epätoivossa toivoa. Romahtaneet kulissit ja riisutut naamiot ovat 

hyvä lähtötilanne aidolle kohtaamiselle, kuten Rekolakin oli huomannut pappistyössään niin 

sanottujen laitapuolen kulkijoiden parissa. Lujasti rakastava ja kivunkestävä mielen sisäinen 

objekti auttaa subjektia kohtaamaan kivun myös toisissa. Vaikeudet hyväksymällä osa niistä 

voi muuntua siunauksiksi eli Hyrckin käsittein Parantaja voi transformoida ne container-

funktion avulla siedettäviksi. Rekola toteaa saman asian, mutta korkeakirkollisin 

sanakääntein: ”Jeesus ei tuonut ristiä maailmaan. Hän pyhitti sen.”266  

Hyrckin mukaan ihminen voi saada hoitavassa symbioosissa primitiiviset 

mielensisältönsä käyttöön Parantaja-objektin transitionaalisen luovuuden muuntamassa 

muodossa. Mitä on tämä transitionaalinen luovuus? Tällä kohtaa Hyrckin teoria jää hihaan, 

mitään tyhjentävää käsitteellistä selitystä hän ei transitionaaliselle luovuudelle tarjoa. Hän 

kuitenkin toteaa pari tärkeää asiaa. Metaforat ovat transitionaalialueen ominta kieltä.267 

Transitionaalitilan symbolitason saavuttaminen mahdollistaa aggressiivisuuden ja 

destruktiivisuuden luovan käytön. Vanhaa voi tarpeen mukaan rikkoa, jotta uutta pääsee 

syntymään tilalle.268 Rekolan pimeään heräämisen keskeisen elementin, käänteen tulevaan, 

voi yrittää ymmärtää tätä kautta. Runoista tulee merkittäviä teologisen informaation välittäjiä, 

sillä ne puhuvat transitionaalialueen omimmalla kielellä toisin kuin fraasiutunut teologia. 

Vanhaa voi alkaa huoletta rikkoa, jotta uutta voi rakentaa.     

Rekola on kiinnostunut Jumalasta, joka tekee pieniä ihmeitä marginaalissa. Jotain 

merkittävää tapahtuu, kun Paavali putoaa ratsailta kenenkään huomaamatta. Hyrckin teorian 

valossa tämä on yksi todiste siirtymästä konkreettisesta ja käsin kosketeltavasta 

symbolitasolle ja transitionaalitilaan. Tällainen siirtymä varmasta epävarmaan ja 

dogmaattisesta runolliseen tuottaa jatkuvia pettymyksiä suurelle joukolle ihmisiä, jotka 

kaipaavat yliluonnollisia ilmestyksiä ja selkeitä vastauksia. Heille symbolitasolla liikkuminen 

tuntuu liian epävarmalta ja tuottaa liian laihaa lohtua.269  

Rekola ja Hyrck ymmärtävät, että Parantaja-muotoinen Jumala soveltuu paremmin 

menetyksen kuin menestyksen teologiaan. Hyrck toteaa omasta tutkimusaineistostaan, että 
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sen perusasenne Jumalaan on defensiivinen idealisointi. Tällainen Jumalan idealisoiva 

puolustaminen ei tarjoa ihmiselle kypsää riippuvuutta ja aikuistunutta suhdetta Jumalaan.270 

Rekolan herääminen pimeään näyttäytyy Hyrckin teorian valossa myöhäisenä 

itsenäistymisprosessina kirkosta ja Kristinopista, joka ei tue kristittyjä aikuistumaan eikä 

itsenäistymään uskossaan.271  Tässä kontekstissa Rekolan ajatus Jumalasta, jossa on huone 

jokaiselle, on radikaali.  

Hyrckin tutkimus osoitti vuonna 1995, miten erilaisia sisäisiä objekteja heijastelevia ja 

keskenään ristiriitaisia jumalakuvia traditiomme sisältää erittelemättä lainkaan näiden 

jumalakuvien suuria emotionaalisia eroavaisuuksia. Rekola teki 1960-luvun mittaan 

samanlaisia havaintoja osaamatta vielä käsitteellistää niitä. Hän vain totesi pimeään 

herätessään, että tuntuu oudon ristiriitaiselta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
270 Hyrck 1995, 253. 
271 Hyrck 1995, 253. 



 

55 

 

6. Herääminen pimeään uskon kehityksen 
vaihesiirtymänä   

Ihminen luo eri tilanteissa, mielentiloissa ja eri ikäkausina erilaisia Jumalaa kuvaavia 

symbolisia representaatioita. Psykoterapeuttisten teorioiden valossa on luonnollista, että 

erilaiset kehitysvaiheet aktivoivat erilaiset mielen sisäiset objektisuhteet eli usko ja 

uskonnollisuus saavat erilaisia muotoja. Hyrckin teoria ei ota juurikaan kantaa siihen, miten 

ikä ja sijainti elämänkaarella vaikuttavat jumalakuvaan ja -suhteeseen. Rekola tekee kuitenkin 

joitakin kytkentöjä pimeään heräämisensä ja elämänvaiheensa välillä. Hän kertoo siirtyneensä 

vähän yli 50-vuotiaana prologista epilogiin ja olettaa epilogin pitävän sisällään pikemmin 

luopumista kuin ennen näkemättömiä mahdollisuuksia. Hän liittää prologin ja epilogin 

käännekohtaan vahvan tunteen itsenäistymisestä ja vapautumisesta. Rekola haluaa saada 

fraasit ja korulauseet pois nurkista sekä tavoittaa asiallisen tavan puhua uskostaan ja 

Jumalasta. Rekola toteaa heränneensä, mutta myöhään. Sana ”myöhään” on hänen oma 

arvionsa siitä, mihin kohtaan elämänkaarta tällaisen kriisin tulisi sijoittua.   

Tämän pro gradun puitteissa minulla ei ole mahdollisuutta pureutua laajasti siihen, 

millaisia uskonnollisen ajattelun vaiheita ihmisen elämänkaareen mahtuu. Kysymys on 

kuitenkin sen verran tärkeä, että omistan sille yhden tiiviin tulosluvun. James W. Fowlerin 

uskon kehityksen teoria nojaa sekä yksittäisten ihmisten kertomiin elämänhistorioihin että 

psykososiaalisiin teorioihin ihmisen kriisi- ja herkkyyskausista. Fowlerin teorian taustalta on 

löydettävissä muun muassa hänen oman uskontokuntansa metodismin ajatus uskon 

pyhiinvaelluksesta erilaisine vaiheineen, Erik H. Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria, 

Paul Tillichin ajatukset uskonnon luonteesta, Daniel Levinsonin elämänkaariteoria sekä Paul 

Ricoeurin jaottelu ihmisen ajattelun esikriittiseen (naiivius), kriittiseen ja jälkikriittiseen 

(haluttu naiivius) kauteen. Fowler on saanut vaikutteita myös Hyrckin teorian pohjana 

toimivasta objektisuhdeteoriasta.272 Empiiriseen tutkimukseen nojaavat uskonnollisen 

kehityksen teoriat ovat 1900-luvun jälkipuolen ilmiö käytännöllisessä teologiassa, ja Fowlerin 

1980-luvun alussa esitelty teoria on edelleen niistä tunnetuin. Fowlerin teoria tarjoaa välineitä 

uskon kehityksen elämänkaarikytkentöjen ymmärtämiseen ja käsitteellistämiseen.  

Fowlerin mukaan uskon kehitysvaiheet ovat toisiaan seuraavia tapoja hahmottaa 

perimmäinen todellisuus, sitoutua arvo- ja voimakeskuksiin sekä ilmaista nämä sitoumukset 

erilaisin tavoin kuten symbolein. Fowler tarkastelee uskoa yleisenä ihmisyyteen kuuluvana 

merkityksen muodostamisprosessina, jossa objektin ja subjektin suhde on keskeisellä sijalla. 
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Usko ei ole viileää ja ulkopuolista objektin tarkastelua, vaan siihen liittyy tunnetta ja 

sitoutumista. Rationaalinen ja passionaalinen kietoutuvat toisiinsa. Fowlerin teoria poikkeaa 

aiemmista uskonnollisen kehityksen teorioista etenkin myöhempien kehitysvaiheiden osalta. 

Fowlerin mallissa kehityshaasteet jatkuvat koko elämänkaaren ajan. Uskon kehityksen 

myöhäisissä vaiheissa yksi keskeinen piirre on siirtymä jälkikriittiseen toisen naiiviuden 

kauteen, jossa myytit ja symbolit löydetään uudelleen.273 Teorian kuvaamista uskon vaiheista 

kypsään ikään sijoittuvat viides eli konjunktiivinen usko ja kuudes eli yleismaailmallisesti 

pätevä usko.  

Uskon vaihesiirtymät ovat usein pitkiä ja tuskallisia prosesseja taantumineen. Tällaiset 

kehitysmuutokset poikkeavat rekonstruktiivisista muutoksista, kuten kääntymyskokemuksista, 

ja elämäntapahtumamuutoksista, jotka kytkeytyvät suoraan johonkin suureen 

elämänmuutokseen. Kehitysmuutoksissa on kolme vaihetta. Luopumisprosessissa ihminen 

luopuu epätarkoituksenmukaisista uskon rakenteista ja sisällöistä. Luopumista seuraa välitila: 

pimeys, tyhjyys ja mihinkään kuulumattomuuden kokemus. Kolmanneksi kehitysmuutokseen 

kuuluu uusi alku eli uudistuneen uskon ja kutsumuksen hahmottaminen.274 

Tutkimusaineistosta on helppo löytää yhtymäkohtia uskon vaihesiirtymälle luonteenomaiseen 

kehitysprosessiin. Rekolan kielenkäytössä vanhasta luopumiseen viittaa esimerkiksi 

lumppujen riisuminen ja tarve luopua naamioista. Luopumista seuraava välitilan kokemus 

näkyy jo pimeään heräämisen kielikuvassa ja tematiikassa. Rekola on vanhasta luovuttuaan 

pimeässä ja ei-kenenkään maalla. Tällaiset tunnot ovat erityisen vahvoja hänen Irlantilaisessa 

päiväkirjassaan. Rekolan voimakas kokemus käänteestä tulevaan todistaa puolestaan 

kehitysmuutoksen kolmannesta vaiheesta eli uuden vakaumuksen rakentumisesta. 

Vaihesiirtymässä uskon rakenteita uhkaa murtuminen, sillä muutos ravisuttaa aiempaa 

merkitysrakennelmaa. Jos egossa ei ole riittävää lujuutta, yksilö voi kieltää ristiriidat ja 

lukittua vanhaan merkitysjärjestelmään. Siirtymävaiheessa korostuu myös henkisten 

tukijoiden merkitys sekä suhde omaan arvoyhteisöön. Yhteisö voi joko kannustaa uuteen tai 

kahlita vanhaan.275 Rekolan tarve kirjoittaa ristiriidoista ja niiden sietämisestä viittaa 

tällaiseen sisäiseen kamppailuun ja vanhan merkitysrakennelman murtumiseen. Rekola löytää 

henkistä tukea ja kaikupohjaa uusille ajatuksilleen esimerkiksi lukemastaan kirjallisuudesta ja 

viittaa siihen toistuvasti. Rekolan pohdinnat kirkosta ja omasta suhteestaan kirkkoon ovat 

puolestaan vaihesiirtymälle tyypillistä oman arvoyhteisön arviointia ja analyysia.   
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Siirtymässä yksilöllis-reflektiivisestä konjunktiiviseen uskoon painottuu elämän 

tunnistaminen monimutkaisemmaksi kuin selkeiden erittelyjen ja abstraktien käsitteiden 

varaan rakentuvalla logiikalla voidaan ymmärtää. Fowler lainaa konjunktiivisen uskon 

käsitteen Cusanukselta, johon Rekolakin tutkimusaineistossani viittaa. Cusanuksen 

coincidentia oppositorum -oppi painottaa, että Jumalan voi löytää nimenomaan 

ratkaisemattomissa ristiriidoissa.276  

Konjunktiivisen uskon vaiheessa ihminen alkaa kuulostella uudelleen syvemmän 

minuuden ääniä, jotka painuivat yksilöllis-reflektiivisessä itsevarmuudessa ja järkeistämisessä 

taka-alalle. Yksilö alkaa tavoitella sekundaaria naiiviutta, jossa symbolien voima palautuu 

käyttöön uudessa, rikkaammassa muodossa. Yksilö tunnistaa myös sosiaalista 

tiedostamatontaan eli niitä myyttejä, ihanteita ja ennakkoluuloja, jotka häneen on istutettu. Se, 

mitä edellisessä uskon kehitysvaiheessa yritettiin selittää, käy nyt läpikuultavan hataraksi. 

Yksilö herkistyy paradokseille ja vastakohtiin kätkeytyville totuuksille. 

Oikeudenmukaisuuteen sitoutuminen ylittää kansallisuuden ja uskonnollisen yhteisön rajat.277 

Rekolan tuskailu fraasiutuneen uskonnollisen kielen äärellä havainnollistaa hyvin, mitä 

siirtymä selityksistä symboleihin merkitsee Rekolan kohdalla. Sekundaarisessa naiiviudessa 

avautuu paljon sellaista, jota sanat eivät enää hallitse. Oman näkemyksen rajallisuus käy 

selväksi.   

On ylen vaikea analysoida sellaista aihetta kuin omaa käsitystään Jumalasta. Siinä on sama vaikeus kuin 

fysiikassa aineen pienimpiä osasia tutkittaessa: mittaus vaikuttaa mitattavaan. Mitä tutkii, tuntuu 

muuttavan muotoaan. Näin joutuu pyöristämään. Joutuu pelkistämään. Jossain vaiheessa tulee kuvaan 

ehkä jotakin epärehellistä ja vilpillistä. (…) Tunnustuksen sijalle tulee kirjallinen esitys. (…) Pelkkä 

tunnustus olisi kai vain sarja epäselviä äännähdyksiä.278 

 

Fowler kutsuu edellä kuvattua asennetta tietoteoreettiseksi nöyryydeksi. Se auttaa avautumaan 

vieraudelle ja sitoutumaan uudella tapaa omaan uskontoperinteeseen.279  

Carl-Johan Holmlundille sekundaarin naiiviuden ajatus tuntuu olevan vieras, kun hän 

analysoi väitöskirjansa Rekola-esseessä Rekolan ajattelun ristiriitoja. Holmlundin mukaan 

Rekola on omalaatuinen sekoitus uutta ja vanhaa. Rekola kiistää perinteisiä uskonnollisia 

käsityksiä, muttei oikeastaan kiellä mitään kristinuskon opinkappaleita. Vanha jää vain ikään 

kuin pois käytöstä. Holmlundin mukaan Rekola ei ole kovinkaan monen askeleen päässä sen 

huomaamisesta, että kristilliset symbolit eivät merkitse hänelle juuri mitään.280   
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Rekolan keskeisiksi teologisiksi opeiksi jäävät ”toivo”, ”kaipaus”, ja ”ylösnousemus”, johon toivo ja 

kaipaus lähinnä kohdistuvat. Rohkenen kysyä, onko olemassa kovin monta ”uskonnollista” järjestelmää, 

johon näillä kriteereillä ei mahdu (…).281  

 

Hyrckin ja Fowlerin teorioiden valossa asian voi nähdä myös hiukan toisin. Se, että vanha jää 

pois käytöstä mutta sitoutuminen opilliseen traditioon säilyy, on sekundaarin naiiviuden tai 

hoitavan symbioosin puitteissa ymmärrettävää. Symbolit menettävät Fowlerin mukaan 

merkitystään ennen kaikkea konjunktiivista uskoa edeltävässä vaiheessa, kun symboleja 

demytologisoidaan järkiperäisesti eritellen ja redusoiden. Symbolit latistuvat, kunnes 

sekundaari naiivius alkaa taas antaa niille uusia merkityksiä ja uudenlaista konkretiaa. Rekola 

kuvaa ”sekundaaria naiiviuttaan” toteamalla, että uskominen on muuttunut hänelle verhojen 

avaamiseksi, niin että häikäisevä auringonvalo tulvii sisään. Juuri tässä kirkkaudessa hän 

kokee uskonsa syvenevän. Kirkkaus ja usko merkitsevät hänelle yhdistelmää, jonka 

vastakohta on hämärä uskonnollisuus.282 Tähän näkyyn Rekola tuntuu pimeään herätessään 

sitoutuvan. Tällaisen uskon rehellinen tunnustaminen saattaa olla mahdotonta, ”vain epäselviä 

äännähdyksiä”, mutta silti se antaa muodon loppuelämälle, epilogille.   

Alkusoitto on rikas ja täysinäinen. Kaikki teemat kaikuvat mukana. Loppu ei ole kuin Matteus-passion 

loppukuorokohtaus. Monet soittimet vaikenevat. Ja ovatko äänetkään enää aivan puhtaat?283  

 

Fowlerin teoriaa ja sen kehitystä tutkinut Oikarinen toteaa, että uskon kehityksen kuudennessa 

vaiheessa eli yleismaailmallisesti pätevässä uskossa ote muuttuu strukturaalisesta 

essentialistiseksi eli uskon sisältöjen varaiseksi. Kuudes vaihe on muutoin vaihe vaiheelta 

etenevän ja empiiriseen aineistoon nojaavan teorian teologinen tai eskatologinen laajennus. 

Fowler pitää vaiheen mukana teoriassaan ”alustavana hahmotelmana”. Kuudennessa 

vaiheessa yksilö tulee absoluuttisen rakkauden ja oikeudenmukaisuuden kurinalaiseksi 

puolustajaksi välittämättä enää itseensä kohdistuvista uhista. Hän sitoutuu todellisuuden 

muuttamiseen transsendentin todellisuuden suuntaan. Tällaiset yksilöt horjuttavat 

luonnollisesti normaaliuden kriteerejä.284 Myös Rekolan teksteissä esiintyy tällaisia hahmoja: 

pyhimyksiä, profeettoja ja valittuja. Toisaalta Rekola korostaa, että maailma on vain maailma, 

ja tässä maailmassa pyhä särkyy. Fowler viittaa vastaavanlaiseen havaintoon puhuessaan 

kuudennen vaiheen yhteydessä relevantista irrelevanssista. Yleismaailmallisesti pätevä usko 

toimii vakiintuneiden merkitysrakenteiden valossa epäloogisesti ja jopa järjettömästi, mutta 

juuri tällä tavoin se vaikuttaa ja konkretisoi vaihtoehtoisia tapoja elää ja ajatella. Rekolalle 
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tällaiset poikkeukselliset ja vapaat ihmiset edustivat merkkiä ajan ja muurin yli. Rekola löysi 

tällaisia hahmoja muun muassa juutalaiskristillisen tradition tallentamista kertomuksista, 

kuvataiteesta ja modernista kirjallisuudesta. 

Psyyken syvemmät kerrokset ja elämänkaareen liittyvät haasteet korostuvat Fowlerin 

kuvaamissa myöhäisemmissä uskon vaihesiirtymissä. Konjunktiivisen vaiheen kynnyksellä 

uskon siloisuus murtuu ja omat kompromissit paljastuvat. Ihminen alkaa tunnistaa anarkistisia 

ja levottomuutta herättäviä sisäisiä ääniä: kaikuja lapsuuden minuudesta, keski-iän jäytävää 

latteutta ja kaipuuta rehellisyyteen.285 

Ikääntymisen psykososiaaliset haasteet ovat Fowlerin teorian myöhempien 

vaihesiirtymien välttämättömiä ehtoja, mutta ne eivät riitä yksin toteuttamaan vaihesiirtymiä. 

Vaihesiirtymä ei ole biologisen kypsymisen ja psyykkisen kehityksen automaattinen seuraus. 

Siirtymä tulee ajankohtaiseksi, kun tasapaino järkkyy ihmisen psykososiaalisessa kentässä ja 

entinen minäkäsitys kriisiytyy.286 Rekolan itsekriittinen reflektointi siitä, miten hän on 

koettanut olla toisille mieliksi, mutta aikoo nyt struntata koko roskan, on selvä viesti 

tällaisesta tarpeesta hylätä vanha ja siirtyä uudenlaiseen merkitysjärjestelmään.  

Rekolan pimeään heräämisen yksi keskeinen ulottuvuus on itsenäistyminen ja 

ryhmäsiteistä irtautuminen. Fowlerin teoriassa tällainen irtiotto on leimallisemmin neljännen 

kuin viidennen vaihesiirtymän tapahtuma.287  Teorian valossa tulkittu tutkimusaineistoni 

herättää kysymyksen, voiko ihminen elää samanaikaisesti erilaisia uskon vaiheita ja 

vaihesiirtymiä aivan kuten hänellä saattaa Hyrckin teorian mukaan olla mielessään 

rinnakkaisia ja samaan aikaan aktiivisia objektisuhteita.  

Uskon vaihesiirtymät ovat ideaalisia silloin, kun ne osuvat yksiin elämänkaaren 

laukaisemien kehityskriisien kanssa. Kussakin elämänvaiheessa työstetään juuri sille vaiheelle 

ajankohtaisia ja merkittäviä kysymyksiä. Elämänkaari tarjoaa psykososiaalisen haasteen, 

johon uskon kehitysvaihe voi antaa toimivia selviytymiskeinoja.288 Jos näin ei ole, 

elämänkaari ja uskon kehitysvaihe ovat epätasapainossa. Fowlerin teoriassa uskonnollinen 

kriisi ja psykososiaalinen kriisi linkittyvät usein toisiinsa. Tulkitsen, että näin tapahtui myös 

Rekolan elämässä. Olen kiteyttänyt tämän havainnon tutkielmani alaotsikkoon ”Juhani 

Rekolan herääminen pimeään keski-iän uskonnollisen kriisin kuvauksena”. 

                                                 
285 Oikarinen 1993, 102. 
286 Oikarinen 1993, 103–105, 107. 
287 Niemelä 1989, 113, Oikarinen 102, 106. 
288 Oikarinen 1993, 102, 107, 121. 
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Tutkimusaineistoni turvin uskallan väittää, että pimeään heräämisessä on kysymys 

kummastakin, reagoinnista sekä elämän- että uskonkaaren esittämään haasteeseen.  

Totesin tutkielman alkupuolella, etten palaa enää tulosluvuissa Ristin Johanneksen ja 

Owe Wikströmin kaltaisten hengellisten opettajien ajatuksiin. Tarkennan kuitenkin sen verran, 

että uskon kehitysvaiheteoria ei korvaa eri uskontotraditioiden spirituaalisia polkuja. Usko on 

aina kytköksissä tiettyyn traditioon ja sisältöön. Fowlerin teoria ei tarjoa vaihtoehtoa näille 

traditioille, vaan kriittisen keskustelukumppanin ja hermeneuttisen apuvälineen tarkastella 

uskoa ja sen muuttumista.  

Fowlerin teoriaa on myös kritisoitu. Teoria nojaa vahvasti uskon progressiiviseen 

kehitykseen. Siitä syntyy helposti ajatus, että uskon paremmat versiopäivitykset aukeavat vain 

uskossaan kehittyneille. Uskon lahjaluonnetta korostavassa luterilaisuudessa tällainen ajatus 

koetaan vieraaksi.289 Tältä osin Rekola pitäytyi luterilaiseen traditioon. Hänen mukaansa usko 

on salaisuus ja sen syntyminen on Jumalan työtä.290 Tosin ihmiselläkin on prosessissa oma 

osansa niin kuin Rekola toteaa omasta uskostaan: ”Kaiken tapahtuvan keskellä uskon, yritän 

uskoa.”   
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7. Johtopäätökset  
Tieteellisen tutkimusprosessin tavoite on, että tutkimuksen kohteeksi valittua ilmiötä koskevat 

ennakkokäsitykset ja tutkijan esiymmärrys korvautuvat tieteellisen analyysin tuottamalla 

ymmärryksellä. Esiymmärrykseni Rekolan heräämisestä pimeään oli muodostunut Rekolan 

tekstejä lukiessa ja hänen postuumeja teoksiaan toimittaessa.  

Kuten Rekola toteaa, nykyajan ihminen on sitä, mikä yhdistää meistä jokaisen omiin 

aikalaisiinsa.291 Saamme ajalta kysymykset, painotukset ja itsestäänselvyydet, jotka 

peilaamme helposti myös toiseen aikaan ja toisen ajan ihmisiin. Rekolan heräämisestä 

pimeään on suuri kiusaus etsiä yleispätevää ja ajatonta, mutta tutkimusprosessin myötä 

käsityksekseni vahvistui, että siinä on paljon omaan aikaansa ja sen kysymyksiin kytkeytyvää. 

Rekolan herääminen pimeään on 1960–1970-lukujen vaihteessa elettyä uskonnollisuutta, 

jossa heijastuu Rekolan oma perhetausta ja henkilöhistoria, suomalainen kristillinen perinne, 

1900-luvun eurooppalainen taide ja teologia sekä pimeään heräämisen näyttämö eli 

ruotsalainen yhteiskunta, jossa rakennettiin tuohon aikaan kuumeisesti maanpäällistä onnelaa 

sosiaalidemokratian aatteelliselle perustalle. Näiden tekijöiden vaikutus Rekolan ajatteluun on 

toistaiseksi tutkimatta.  

Oma tutkimustehtäväni oli vastata kysymykseen, miten Juhani Rekolan herääminen 

pimeään voidaan ymmärtää. Kartoitin ensimmäisessä tulosluvussa, mitä Rekola ymmärsi itse 

heräämisellään pimeään ja millaisia teemoja, kysymyksiä ja käsitteitä hän liitti tähän 

prosessiin. Luvusta tuli lopulta tutkielmani pisin, ja se täydensi ja haastoi esiymmärrystäni 

monin tavoin. Tämä systeemi-immanenttinen luku voisi tarjota virikkeitä myös Rekolan 

tulevaan tutkimiseen. Analysoitu tutkimusaineisto tarjoaa alustavan luokituksen Rekolan 

ajattelun keskeisistä teemoista. Raimo Niemelä nosti omassa pro gradussaan Rekolan 

ajattelun keskusteemaksi traagisuudenkäsityksen. Carl-Johan Holmlund keskittyy niin ikään 

väitöskirja-artikkelissaan Rekolan traagisen käsitteeseen. Omien tulosteni valossa traagisuus 

ei ole Rekolan ajattelun ainut, josko edes tärkein teema.  

  Tutkimustehtäväni ensimmäinen apukysymys nojaa Matti Hyrckin suhteessaolon 

perusmielikuvien teoriaan. Kysyn, voidaanko herääminen pimeään ymmärtää myöhäisen eli 

depressiivisen tilan myötä alkavana etäännyttämisen, nuhteettomuuden tai transformaation 

tienä. Löysin aineistosta viittauksia kaikkiin kolmeen tiehen. Rekolan kuvailut 

moitteettomuudesta ja moralismista sopivat hyvin yhteen Hyrckin nuhteettomuuden tien 

kuvausten kanssa. Rekola mielsi tällaisen tien kirkon harhatieksi.  

                                                 
291 Rekola 2015, 56. 
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Etäännyttämisen tien maisemissa Rekolan tekstit liikkuvat etenkin silloin, kun hän 

käsittelee maallistumisen hyviä ja huonoja puolia. Lähimmäs Rekolan pimeään heräämisen 

tuntoja tulevat Hyrckin transformaation tien kuvaukset. Koska transformaation tie jää 

käsitteenä hieman hämäräksi, puhun siitä hoitavan symbioosin tienä. Tutkimusaineistoni 

sisältää paljon materiaalia, joka todistaa Vaatija-objektin hylkäämisestä ja Parantaja-objektin 

vahvistumisesta Rekolan sisäisessä maailmassa. Tulkitsen havainnon siten, että Rekolan 

herääminen pimeään on sukua Matti Hyrckin teoreettiselle kuvailulle transformaation eli 

hoitavan symbioosin tiestä.    

Rekola sijoitti heräämisensä pimeään prosessinomaisesti viidenkymmenen ikävuoden 

tuntumaan. Tästä sain aiheen toiseen apukysymykseeni, näytteleekö ikä ja ikääntyminen 

jonkinlaista roolia tässä prosessissa. Koska Hyrckin teoria ei ole kehityspsykologiaa, tutkin 

tätä kysymystä James W. Fowlerin uskon vaiheteorian avulla. Esiymmärrystä minulla oli vain 

tämän kysymyksen verran. Toimittajantyöni ET-lehdessä ja vanhenemisen tutkimuksen 

sivuaineopintoni ovat herättäneet mielenkiintoni elämänkaariteologisiin kysymyksiin. 

Tällaista tutkimusalaa käytännöllisestä teologiasta tai vanhenemisen tutkimuksesta ei vielä 

löydy, vaikka muutoin ikääntymisen kysymykset ovat suuren tieteellisen mielenkiinnon 

kohteena.   

Fowlerin mukaan uskon vaihesiirtymä on ideaalinen silloin, kun se osuu yksiin 

elämänkaaren kehityskriisin kanssa. Parhaimmillaan uskon seuraava kehitysvaihe voi antaa 

ratkaisun avaimia ihmisen psykososiaaliseen kriisiin. Rekolan pimeään heräämisessä voi 

nähdä tällaisen kehityskriisin ratkaisuyrityksen. Löysin tutkimusaineistosta kuvailuja, jotka 

sopivat kehitysmuutoksen kolmeen eri vaiheeseen. Rekola kuvailee luopumisprosessiaan 

ahtaiksi käyneistä uskon rakenteista ja sisällöistä. Aineistosta löytyy myös paljon välitilan 

kuvauksia, joita hallitsevat pimeyden, tyhjyyden ja muukalaisuuden kokemukset. 

Kehitysmuutoksen kolmas ja viimeinen vaihe on uusi alku eli uudistuneen uskon ja 

kutsumuksen hahmottuminen. Aineisto sisältää myös tähän kehitysmuutoksen kolmanteen 

vaiheeseen kytkeytyviä havaintoja ja ajatuksia, joissa on vahva toivon vire.  

Tutkimusaineistosta voi löytää Fowlerin tarjoamilla käsitteillä keski-iän uskonnollisen 

vaihesiirtymän konjunktiiviseen uskoon. Se uskon vaihe, josta Rekola vaihesiirtymässä 

irtautuu, tuntuu sisältävän piirteitä sekä uskon vaiheteorian kolmannesta eli synteettis-

sovinnaisesta että neljännestä eli yksilöllis-reflektiivisestä vaiheesta. Rekola näyttäisi 

aineiston valossa työstävän samanaikaisesti sekä itsenäistymis- että uskonkriisiä. Tämä 

hiukan ristiriitainen havainto auttaa tulkitsemaan Rekolan käsitystä siitä, että hän kokee 

heränneensä myöhään. Vahvat itsenäistymisen tunnot kytkeytyvät yleensä neljännen vaiheen 
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eli yksilöllis-reflektiivisen uskon syntyprosessiin, kun ego irtautuu ulkoisista auktoriteeteista. 

Rekola kertoo kuitenkin eläneensä melkein viisikymppiseksi asti muiden mielipiteiden 

mukaan, mutta haluaa vihdoin viisikymppisenä saada ohjat omiin käsiinsä. Hän janoaa 

vapautta ihmisenä, pappina ja teologina. On perusteltua ajatella, että Rekola itsenäistyy 

myöhään, mutta pimeään hän herää monen muun tavoin keski-iän kriisissä, kun elämän 

rajallisuus ja järjen kyvyttömyys ratkaista kaikkia elämän mysteerejä ja kysymyksiä ovat 

käyneet ilmeisiksi.  

Rekolan heräämisessä pimeään on sekä uskon karisemisen että uskossa kasvamisen 

tuntu. Rekola tuntuu painivan teologina samanlaisten kysymysten kanssa kuin hänen 

Marburgin-opettajansa Rudolf Bultmann. Kristinusko pitäisi riisua turhasta krääsästä ja 

demytologisoida. Uskaltaako ja saako niin tehdä? Jääkö mitään jäljelle? Holmlundin mukaan 

Rekola kiistää perinteisiä uskonnollisia käsityksiä, muttei oikeastaan kiellä kristinuskon 

opinkappaleita. Hän tulkitsee, että kristilliset symbolit eivät merkitse Rekolalle enää juuri 

mitään.292  

Hyrckin ja Fowlerin tavat tarkastella aikuisen uskonnollisuutta tarjoavat eväitä 

toisenlaiseen tulkintaan. Hyrck kysyy väitöskirjansa loppukatsauksessa, etsiikö ihminen 

jumalasuhteessaan omaa psyykkistä kehitystasoaan ja mielikuvamaailmaansa vastaavan 

kanavan ja solmii sen välityksellä Jumalan kanssa kontaktin, joka on hänelle elämyksellisesti 

ominainen tai mahdollinen.293 Fowlerin teoreettisilla työkaluilla voisi jopa tulkita, että Rekola 

onnistuu tasapainottamaan konjunktiivisen uskon myötä rautaisen todellisuuden ja kristillisen 

uskonsa. ”Kuitenkin Jumala on” -tunnustuksessa saattaa olla pikemmin kysymys uudesta 

alusta kuin viimeisestä oljenkorresta.  

Fowleria tutkinut Oikarinen on löytänyt häneltä yhden artikkelin, jossa Fowler pohtii 

keski-iän kriisiä suhteessa uskon kehitysvaiheisiin. Fowler esittää kysymyksen, onko 

synteettis-sovinnaisesti uskoa hahmottavalla keski-iän kriisiä samassa mielessä kuin uskoa 

yksilöllis-reflektiivisesti tai konjunktiivisesti hahmottavalla.294 Jos usko antaa elämälle 

muodon, uskon kehitysvaihe vaikuttaa tähän muotoon ja sitä kautta myös elämänkaaren 

kulkuun ja kriisikohtiin. Myös oman tutkielmani tulokset osoittavat tarvetta 

elämänkaariteologian tarkemmalle tutkimiselle ja teoreettiselle kehitystyölle.  

Rekolan vaikeus käsitteellistää kokemansa herääminen pimeään ei ole mikään ihme, 

sillä tällaiset kysymykset ja havainnot tekivät 1960-luvulla vasta tuloaan ihmistieteisiin ja 

                                                 
292 Oikarinen 1993, 87, 102. 
293 Hyrck 1995, 265. 
294 Oikarinen 1993, 107. 
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teologiaan. Rekola koki sellaista, minkä käsitteellistäminen pääsi toden teolla vauhtiin vasta 

pari vuosikymmentä myöhemmin. Hän joutui turvautumaan pimeään heräämisen 

kuvailuissaan osittain teologiseen kieleen, jonka rajoitteet hän tunsi tuskallisen hyvin.  

Kokemukset ja havainnot edeltävät kieltä ja käsitteitä. Rekola kuvaa pimeään 

heräämisen prosessiaan monipuolisesti ja ansiokkaasti. Kun esitän edellä Rekolan pimeään 

heräämisen yhtymäkohtia Hyrckin transformaation eli hoitavan symbioosin tiehen ja tulkitsen 

Rekolan pimeään heräämisen vaihesiirtymäksi konjunktiiviseen uskoon, toivon valaisevani 

Rekolan uskonkriisin eri puolia. Haluan nostaa esiin kysymyksen, onko uskon vaiheen ja 

elämänkaaren välillä kytköksiä, joita emme vielä tunnista, mutta joiden tunnistaminen voisi 

rikastaa sekä teologista että ikääntymiseen liittyvää tutkimusta ja keskustelua.  

Lopuksi joudun rehellisyyden nimessä myöntämään, ettei teoreettinen tulkitseminen tee 

täyttä oikeutta uskolle ja elämälle. Me hapuilemme pimeässä. Teoria tulee paikalle 

auttamattomasti myöhässä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

8. Epilogi  
Nämä loppulauseet eivät kuulu enää tutkielmani ytimeen, mutta lupasin johdannossa, että 

palaan vielä pohtimaan kysymystä Rekolasta teologina ja taiteilijana. Onko teologia paras 

viitekehys lähestyä Juhani Rekolaa?  

Kirjailija Antti Nylénin mielestä Rekola pitäisi nähdä ennen kaikkea esseistinä, joka 

kirjoitti klassista esseistiikkaa eli asiaproosaa asioista, jotka häntä kiinnostivat. Nylén sijoittaa 

Rekolan suomalaisen esseen feminiinis-kosmopoliittiseen linjaan. Nylénin Rekola on 

taiteilija, ja sellaisena häntä pitäisi lähestyä.  

Mikko Heikan mukaan länsimaisessa teologiassa on kaksi traditiota. Aristotelinen 

suuntaus näkee maailman hallittavana ja ymmärrettävänä. Sen puitteissa maailmaa voi hallita 

käsitteiden avulla. Eksistentiaalisesti rakentuva ajattelu näkee puolestaan maailman 

hallitsemattomana ristiriitojen kenttänä. Heikka sijoittaa Rekolan jälkimmäiseen traditioon. 

Rekola ei rakenna systeemiä, vaan yrittää hahmottaa ja kuvata paradoksaalista maailmaa, 

jossa ei ole selittäviä periaatteita.  

Yhdyn Nylénin ja Heikan näkemyksiin siinä, että Rekola oli parempi rakentamaan 

kauniita ja kestäviä lauseita kuin teologista systeemiä. Tästä huolimatta vähäinen Rekola-

tutkimus on lähestynyt tutkimuskohdettaan jonkinlaisena traagisuuden ja rautaisen 

todellisuuden systeeminrakentajana. Tältä osin toivon, että pieni tutkielmani voisi vauhdittaa 

paitsi Rekolan tutkimista, myös näkökulman laajentumista.  

Oma käsitykseni on, että Rekola oli sekä esseisti että teologi. Essee oli Rekolan 

teologian äidinkieli, ja tässä mielessä teologia oli Rekolalle pikemmin taiteen- kuin tieteenlaji. 

Rekolan aikuisen uskon tunnustuksessa ”kuitenkin Jumala on” kuuluvat sekä epäily että 

sanattomuus, joihin tällainen kysymys ajaa ihmisen. Ihminen joutuu Jumalasta puhuessaan 

eksistenssinsä rajalle ottamaan kantaa johonkin sellaiseen, josta hän voi puhua vain 

ensimmäisen naiiviuden kielellä tiukan opillisesti tai toisen naiiviuden kielellä runollisesti ja 

symbolisesti.  

Rekolan mielestä runous tavoittaa parhaimmillaan todellisuuden ja kokemuksen, johon 

teologian opillinen kieli ei yllä. Hän koki, että opin kielellä ei voi puhua kovinkaan 

mielekkäästi eikä asiallisesti kristinuskon kokemuksellisesta mysteeristä. Rekola ehkä aloitti 

teologina, mutta päätyi pimeään herättyään yhä selvemmin esseistiksi ja taiteilijaksi. Esseet 

olivat hänen kypsän iän saarnojaan, yrityksiä sanallistaa ja muotoilla ahdistetun uskon tuntoja.         

James W. Fowler on todennut, että tapamme hahmottaa maailmaa on kertomuksen 

muotoinen. Hänen mukaansa kertomus tavoittaa uskon sisältöinä olevat ja traditioiden 

välittämät kollektiiviset tulkinnat paremmin kuin kognitiivisiin ilmiöihin tai 
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sosiaalistumisprosessiin tarkentavat uskonnollisen kehityksen teoriat. Arkkipiispa Kari 

Mäkinen oli samoilla linjoilla, kun haastattelin häntä työssäni muutama vuosi sitten. Hän 

sanoi: ”Minusta on kiinnostavaa ja ilmeistä, että samaan aikaan kun katsomuksellinen 

maailman järjestäminen tuntuu yhä vieraammalta, kertomusten tapa jäsentää maailmaa ja 

todellisuutta tuntuu ajankohtaiselta. Kertomus on uskon äidinkieltä: kuvat, symbolit, 

metaforat. Kun maailma on vaikeasti hahmotettava ja vyöryy kaoottisena tajuntaan, on suuri 

houkutus sulkeutua valmiiksi annettuun uskomus- ja normijärjestelmään eli varsin tiukkoihin 

uskonnollisiin tai ideologisiin yhteisöihin. Näen sen selän kääntämisenä sille todellisuudelle, 

jonka keskellä elämme ja jonka keskellä kristillinen uskokin elää ja vaikuttaa edelleen.” 

Kirkolla on oppinsa, mutta sen lisäksi sillä on kertomuksensa, musiikkinsa, 

maalauksensa, laulunsa, rukouksensa, arkkitehtuurinsa ja kirjallisuutensa. Kun usko elää, 

syntyy elettyä uskonnollisuutta eli kulttuuria. Käytännöllinen teologia tutkii periaatteessa 

juuri tätä, mutta ikävä kyllä se jättää edelleen vähäiselle huomiolle ja tutkimiselle monia 

edellä mainituista teologisen reflektoinnin lajeista. Rekola oli uranuurtaja siinä, että hän 

mielsi taiteen teologian sisareksi ja kirjoitti sekä kuvataiteesta että kirjallisuudesta uskon 

tulkkina. Hän toi kirjoituksillaan avarampaa ja vähemmän dogmaattista näkökulmaa 

suomalaiseen teologiaan.   

Piispa Kaarlo Kalliala on todennut, ettei hän pysty lukemaan Rekolaa kokematta, että 

tämä kirjoittaa kosketusetäisyydellä mysteeriin. Tämän lukijapalautteen valossa Rekola 

onnistui pimeään heräämisen jälkeisessä tavoitteessaan lähestyä kirkasta mystiikkaa asiallisin 

lausein. Rekola painotti, että hengellisen taiteilijan on oltava maallinen ja hallittava maallinen 

välineensä. Rekolan väline oli asiaproosa. Systeemi jäi rakentamatta, mutta lauseet toimivat 

edelleen tarjoten tutkimusaiheita sekä kirjallisuuden että teologian tutkijoille.  
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