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Idolatrialla tarkoitetaan yleisesti kuvien, esineiden ja asioiden uskonnollista palvontaa.
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tavalla vääränlaisiksi miellettyihin uskonnollisen palvonnan tapoihin. Termillä yleensä
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I Johdanto

1.1. Tutkimuksen aihe
Tarkastelen tässä tutkielmassa Jean Calvinin käsitystä idolatriasta. Calvinin

edustaman reformoidun teologian yhdeksi ominaispiirteeksi on nähty käsitys

Jumalan täydellisestä transsendenttisuudesta.1 Tähän on liittynyt pyrkimys suojata

palvonnan hengellinen ulottuvuus materialistisilta väärinkäytöksiltä. Etenkin

reformaation alkuvaiheessa tämä ilmeni voimakkaana taisteluna vääräksi koettua

palvontaa eli idolatriaa vastaan. Voidaan katsoa, että ”idolatria” muodostui

yhdeksi reformoidun kirkkokunnan identiteettiä määrittäväksi termiksi.

Reformoidun kirkon identiteetin voidaan katsoa liittyneen vahvasti juuri katolisen

kirkon korruptoituneeksi koettujen palvonnanmuotojen vastustamiseen ja niiden

puhdistamiseen harhaopeista.2

Terminä idolatrialla on poleeminen sävy, sillä se sisältää arvottavan

oletuksen siitä, mikä on oikeaa ja väärää uskonnonharjoittamista. Laajassa

mielessä termi käsittää ihmiskäsin tehtyjen kuvien ja fyysisten objektien

palvonnan lisäksi minkä tahansa vääräksi tulkitun palvonnan muodon.3

Esimerkiksi David Freedbergin mukaan ihmisillä on sisään juurtunut tarve kuvata

jumaluutta. Historiassa esiintyvät säännölliset pyrkimykset tukahduttaa kuvien

tekeminen ja näiden pyrkimysten epäonnistuminen todistavat Freedbergin mukaan

tämän tarpeen pysyvyydestä.4 Suhtautumisessa uskonnollisten kuvien käyttöön on

liittynyt ongelmia kaikissa suurissa monoteistisissä uskonnoissa. Juutalaisuudessa

ja islaminuskossa kysymys on pääsääntöisesti ratkaistu kieltämällä kaikki kuvat.5

Vastaavanlaisia vaatimuksia on esiintynyt historian saatossa kristinuskon sisällä

nousseissa protestiliikkeissä, kuten 700-luvun Bysantin ikonoklasteilla, 1300–

1400-lukujen lollardeilla ja hussilaisilla sekä 1500-luvun reformaattoreilla.6

Reformaation idolatriakritiikin taustavaikuttajaksi voidaan nähdä etenkin

Erasmus Rotterdamilaisen kristillinen humanismi. Erasmus asetti Raamatun opin

ja uskon keskiöön ja arvosteli kirkollisia väärinkäytöksiä. Esimerkiksi

reformaation kaksi ehkä tunnetuinta idolatriaa korostavan teologian edustajaa,

1 Esim. Wendel 1980, 151. “From the beginning of his work, Calvin places all his theology under
the sign of what was one of the essential principles of the Reform: the absolute transcendence of
God and his total ‘otherness’ in relation to man.”
2 Eire 1992, 190–191.
3 Halbertal & Margalit 1992, 5.
4 Freedberg 1989, 54–60.
5 Ks. esim. Besançon 2000, 63–81.
6 Esim. Eire 1986, 22–23; Michalski 1993, x–xi, Schildgen 2008, 21–38.



2

Andreas Karlstadt ja Ulrich Zwingli, saivat vahvoja vaikutteita Erasmukselta.

Zwingli toteutti myös käytännön tasolla idolatrian vastaista ohjelmaansa

Zürichissä, missä vuonna 1524 kirkoista poistettiin kuvat ja katolinen messu

uudistettiin yksinkertaisempaan muotoon.7 Kuitenkin vasta Calvinin myötä

idolatrian vastainen polemiikki levisi toden teolla Sveitsin alueen ulkopuolelle

hänen pyrkiessään kirjoituksillaan neuvomaan ja vahvistamaan idolatrisiksi

koettujen yhteiskuntien alaisuudessa eläviä reformoituja seurakuntia.8

Calvin on usein liitetty yhdessä Karlstadtin ja Zwinglin kanssa reformaation

kuvien vastustajien joukkoon. Kuitenkin heistä poiketen Calvinin asenne

idolatriaa kohtaan oli rauhanomainen, mutta ehdoton: väärälle palvonnalle ei

saanut alistua maanpaon tai marttyyriudenkaan uhalla.9 Vasta Calvinin jälkeisenä

aikana ajatus aseellisesta kapinasta vääränlaista uskontoa edustavia hallitsijoita

vastaan nousi todelliseksi vaihtoehdoksi reformoidun kirkon sisällä, mikä ilmeni

myös käytännössä Englannissa puritaanien voittamassa sisällissodassa 1640-

luvulla. Terminä idolatria jäi vähitellen pois käytöstä 1600-luvun uskonsotien

jälkeen, mutta sen edustama kamppailu osana reformoidun kirkon syntyhistoriaa

on edelleen tärkeä osa kirkkokunnan perinnettä ja itseymmärrystä.10

Reformaation keskeinen pyrkimys oli palata takaisin kirkon alkulähteille ja

poistaa katolisen kirkon opissa nähtyjä epäkohtia. Idolatriaan kohdistettujen

asenteiden taustalla oli vahva ajatus kuvien suuresta merkityksestä. Monien

reformaattoreiden huoli kiinnittyi erityisesti erilaisten taideteosten ja hengellisten

käytäntöjen väärinkäyttöön uskonnollisissa yhteyksissä. Kuvilla nähtiin olevan

kyky herättää voimakkaita tunteita ja viime kädessä kääntää ihmisten hengellinen

palvonta näkymättömän Jumalan sijasta maallisiin objekteihin.11 Reformaation

vaikutukset ulottuivat myös esteettisiin kysymyksiin ja tapaan, jolla kirkkotila

ymmärrettiin. Käytännön tasolla tämä ilmeni muun muassa muutoksina kirkon

7 Garside 1966, 146–159.
8 Eire 1992, 191.
9 Eire 1986, 264–265.
10 Eire 1992, 191–192.
11 Moshe Halbertal ja Avishai Margalit toteavat, että Jumalan kuvaamisen kieltoa voidaan
tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisen näkökulman mukaan kuvaukset Jumalasta
voidaan nähdä vaarallisina siksi, että Jumalalla ei ole kuvaa, minkä vuoksi erilaiset representaatiot
luovat hänestä virheellisen näkemyksen. Toisen näkökulman mukaan Jumalalla voidaan tulkita
olevan jonkinlainen kuva, johon esim. Raamattu viittaa, mutta ihmisen ei ole sallittua nähdä tätä
kuvaa. Tällöin kysymys kuvakiellosta on enemmän poliittinen kuin metafyysinen; kyse on pelosta,
että Jumala korvataan jollakin toisella ja pyrkimyksestä hallita oikeaksi ymmärrettyä näkemystä
jumaluudesta. Ks. Halbertal & Margalit 1992, 66.
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jumalanpalveluselämässä ja liturgiassa, millä oli merkittäviä vaikutuksia myös

taiteen ja visuaalisen kulttuurin kehitykseen.12

Työssäni käsittelen tapaa, jolla Calvin ymmärtää idolatrian. Calvinin

teologialla on ollut suuri vaikutus protestantismin kehitykseen ja hänen

ajattelussaan idolatrian vastustaminen nousee yhdeksi hänen tärkeimmistä

teemoistaan. Idolatrian käsitteeseen yhdistyy monia teologisia ulottuvuuksia,

joihin liittyvien opilliset kysymykset paljastavat oleellisia näkökulmia

hengellisyyden luonteesta. Calvinin ajattelussa idolatria voidaan määritellä

ihmisen pyrkimykseksi luoda itse oma Jumalansa, jota hän voi palvoa ja

kunnioittaa. Tämä on Calvinille merkki vääristyneestä uskonnollisuudesta, minkä

vuoksi hän antaa ongelmalle erityisen suuren painoarvon. Tätä taustaa vastaan

voidaan vastaavasti nähdä myös se, minkä Calvin ymmärsi olevan kaikkein

tärkeintä ja oleellisinta kristinuskossa ja millaiseksi hän ymmärsi oikeanlaisen

palvonnan.

Metodina käytän systemaattista analyysia. Tutkin millä tavoin Calvin

käsittelee idolatriaa ja millaisia argumentteja asiansa puolesta esittää. Tarkastelen

Calvinia liittämällä hänet laajempaan reformaation ajan teologiseen kontekstiin ja

kristinuskon opilliseen jatkumoon. Aluksi esittelen Calvinin elämän pääpiirteet ja

opilliset vaikutteet, jotka määrittävät hänen ajatteluaan. Tämän jälkeen käyn

lyhyesti läpi aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta ja työssä käytettyjä lähteitä.

Toisessa pääluvussa käyn läpi historiallista taustaa ja tapaa, jolla idolatria ja

kuvainraasto näyttäytyvät osana reformaation ajan yhteiskuntaa. Tarkastelen

millaisia Raamatullisia perusteita Calvin käyttää omien näkemyksiensä tueksi.

Calvinille idolatria näyttäytyy suurena uhkana, jolla on pitkät historialliset juuret.

Calvinille vahvin argumentti kaikkea kuvien käyttöä vastaan löytyy kymmenen

käskyn kuvakiellosta. Idolatria liittyy Calvinille olennaisesti Jumalan kunnian

käsitteeseen ja tapaan, jolla kuvien käyttö halventaa sitä. Calvinille kuvat ovat

ongelma kuitenkin vain uskonnollisissa yhteyksissä.

Tämän jälkeen selvitän Calvinin ymmärrystä ihmisluonnosta ja sen kyvyistä

saada tietoa Jumalasta. Esittelen Calvinin näkemyksiä syntiinlankeemuksesta,

vapaasta tahdosta, ihmisluontoon sisäisesti kuuluvasta uskonnollisuudesta,

Jumalan kuvana olemisesta sekä sieluun kuuluvista ominaisuuksista. Näiden

pohjalta voidaan havaita, että Calvinille ihminen on alun perin luotu Jumalan

kuvaksi, mutta syntiinlankeemuksesta johtuen tämä kuvan kaltaisuus on lähes

12 Hart 2004, 269–271.
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kokonaan kadonnut, mistä johtuen ihmisten ymmärrys Jumalasta ja sitä kautta

myös heidän tapansa kunnioittaa ja palvoa häntä ovat vääristyneitä.

Kolmannessa luvussa tarkastelen Calvinin näkemystä siitä, millaiseksi hän

ymmärtää Jumalan olemuksen. Osoitan, että Calvin ymmärtää Jumalan todellisen

olemuksen olevan ihmisiltä kätketty ja käsittämätön sen äärettömyyden vuoksi,

minkä vuoksi Jumalan myös kuvaaminen on mahdotonta. Toisaalta Calvin

kuitenkin katsoo samanaikaisesti koko luomakunnan heijastavan peilin tavoin

Jumalan kunniaa, mutta langenneesta tilastaan johtuen ihminen ei kykene

havaitsemaan näitä merkkejä ilman Pyhän Hengen valaisua.

Calvinin teologian kannalta on kuitenkin tärkeää, että Jumala on läsnäoleva

ja lähestyttävä. Siksi mykän luomakunnan lisäksi Calvin katsoo Jumalan

ilmoittavan itsestään mukautumalla ihmisen tasolle ja käyttämällä itsestään

ymmärrettävää kieltä. Tämä akkommodaatio merkitsee Jumalan rajoittamista

tiettyyn metaforaan tai käsitteeseen, mutta Calvinille tämä poikkeaa olennaisella

tavalla idolatriasta siinä, että nämä ovat kaikki Jumalan itse itsestään käyttämiä

kuvauksia, kun taas idolatria perustuu aina ihmisten omiin mielikuviin. Siksi

Calvinilla Raamatun merkitys ehdottomana Jumalan ilmoituksena ja kaiken

uskonnollisen elämän ohjeena korostuu vahvasti. Viime kädessä Kristus on

Jumalan täydellinen kuva ja itseilmoituksen huipentuma, joka palauttaa ihmisen

tilan ennalleen.

Neljännessä luvussa käsittelen Calvinin ymmärrystä siitä, mistä aito

hengellinen elämä ja palvonta muodostuvat idolatrian vastakohtana. Tarkastelen

aluksi yksityiskohtaisemmin Calvinin käsitystä ehtoollisesta. Jo varhain

kristinuskossa juuri ehtoollisopin ympärille muodostui erilaisia näkemyksiä

tavasta, jolla Kristuksen olemuksen ymmärrettiin olevan läsnä sakramentissa ja

näitä tulkintoja käytettiin perusteena kuvien käytön puolesta ja vastaan. Lisäksi

reformaation kannattajat tulkitsivat katolisen kirkon ehtoollisen muodostuneen

idolatriaksi. Calvinin kohdalla voidaan todeta, että hän muodostaa muun muassa

Zwinglin ja Lutherin näkemyksistä poikkeavan omanlaisensa tulkinnan

ehtoollisen luonteesta. Siinä keskeistä on tapa, jolla Pyhä Henki antaa sanalle ja

asialle niiden merkityksen ja sakramentin luonteen, jossa Kristus on todellisella

hengellisellä, mutta ei ruumiillisella, tavalla läsnä.

Tämän jälkeen tutkin vielä, mitä palvonta ja hengellinen elämä yleensä

merkitsee Calvinille. Voidaan havaita, että Raamattu määrittää Calvinille sen

sisällön, jolla tavoin Jumalaa voidaan palvoa hengellisellä tavalla, kun taas kaikki
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Raamatun ulkopuolinen on virheellistä palvontaa. Calvinille aito palvonta

tapahtuu hengessä, mutta sen tulee myös ilmetä ulkoisella tavalla eleinä,

toimintana ja viime kädessä oikeanlaisena Jumalaa kunnioittavana elämäntapana

ja asennoitumisena eli pieteettinä. Vääränlaisesta idolatrisesta uskonnollisuudesta

poiketen Calvinille aidossa spiritualiteetissa ei ole kyseessä kuitenkaan ihmisen

omat hyvät ja ansiolliset teot, vaan vanhurskauttaminen tapahtuu uskossa Pyhän

Hengen kautta saatavana lahjana. Calvinille vanhurskauttamiseen sisältyy sekä

syntien anteeksianto sekä pyhitys, joka yhteydessä Kristukseen johtaa aitoon

hengelliseen elämään. Lopuksi esitän yhteenvedossa tutkimustulokset ja

päätelmäni sekä pohdin mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.

1.2. Tutkimuksen tausta

1.2.1. Calvinin elämä
Jean Calvin syntyi Nyonissa Ranskassa vuonna 1509. Hän aloitti noin 12-

vuotiaana teologian opinnot Pariisin yliopistossa. Opintojensa aikana hän

kiinnostui Erasmuksen ja muiden humanistien opeista. Myöhemmin hänen isänsä

kuitenkin päätti siirtää poikansa opiskelemaan lakia. Calvin suoritti

lakitutkintonsa valmiiksi, mutta luki samalla humanistisia aineita ja julkaisi muun

muassa kommentaarin stoalaisfilosofi Senecan De Clementiasta. Joskus vuoden

1533 aikoihin Calvin koki uskonnollisen herätyksen ja liittyi kaupungissa

vaikuttaneisiin protestanttisiin piireihin, minkä seurauksena hän joutui lopulta

pakenemaan maasta. Useissa kaupungeissa kierreltyään Calvin päätyi lopulta

Geneveen, jossa hän vaikutti vuosien 1538–1541 välistä karkotusta lukuun

ottamatta kuolemaansa asti vuoteen 1564. Tänä aikana Calvin kirjoitti lukuisia

kristinuskoa käsitteleviä teoksia, joista tärkein on ensimmäistä kertaa vuonna

1536 julkaistu Institutio Christianae religionis. Hän myös uudisti kaupungin

kirkollista ja poliittista elämää, minkä seurauksena Genevestä muodostui yksi

reformaation keskuksista.13

Jean Calvin on yhdessä Martin Lutherin kanssa yksi merkittävimmistä

reformaation ajan henkilöistä. Reformoitu kristinusko perustuu pitkälti hänen

oppeihinsa. Kalvinismiksikin kutsutun kristinuskon suuntauksen on nähty

vaikuttaneen moniin nykyajan ilmiöihin. Esimerkiksi Max Weber katsoi

kalvinismin predestinaatio-opin vaikuttaneen kapitalismin syntyyn. Samoin myös

13 Calvinin elämästä laajemmin esim. Walker 1969; Parker 1975; Wendel 1980; Bouwsma 1988;
Mullett 1989; McGrath 1990; Cottret 2000; Gordon 2009.
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moderni luonnontiede, empirismi, individualismi, sekularismi ja monet muut

uuden ajan länsimaiselle yhteiskunnalle ominaiset piirteet on tulkittu erilaisissa

yhteyksissä saaneen jollakin tavalla alkunsa kalvinismista. Kuitenkin se, mitä tällä

termillä tarkoitetaan, poikkeaa monilta osin siitä, mitä Calvin todellisuudessa

ajatteli ja opetti. Itse asiassa ”kalvinismin” voidaan katsoa alkaneen elää tietyllä

tavalla omaa elämäänsä, sillä hänen nimeensä liittyneellä auktoriteetilla on ollut

helppo pyrkiä perustelemaan oma näkemyksensä.14

Ihmisenä Calvin on nähty eri tavoin. Hän oli kiistatta erittäin älykäs henkilö

ja hänen kirjallinen tuotantonsa yhdessä kirjojen, saarnojen ja kirjeiden kanssa on

erittäin suuri. Toisaalta aikalaislähteet ja myöhempi historiallinen tutkimus on

antanut Calvinista kuvan kylmänä, etäisenä ja ylimielisenä persoonana, joka ei

sietänyt lainkaan itseensä kohdistunutta kritiikkiä. Calvinin kirjoitusten

perusteella hänestä muodostuu kuva miehenä, jolla oli vahva kutsumus

tehtäväänsä, eikä hän hyväksynyt vastustusta tai eriäviä mielipiteitä silloin, kun

hänen mielestään kyseessä oli Jumalan tahto. Hän suhtautui vihamielisesti muun

muassa Rooman kirkkoon, anabaptisteihin ja sellaisiin ihmisiin, jotka saastuttivat

itsensä epäjumalienpalvonnalla, eivätkä omaksuneet evankeliumin sanomaa

täydestä sydämestään.15

Vaikka Calvinin toiminta Genevessä yhtenä toisen polven reformaation

johtavana hahmona on hyvin tiedossa, ovat hänen nuoruusvuosiensa

elämänvaiheet lähteiden puutteen vuoksi lähes täysin pimennossa. Esimerkiksi se,

mitä Calvin tarkalleen ottaen opiskeli yliopistoaikanaan ja millaisia opillisia

vaikutteita hän näinä tärkeinä kehitysvuosinaan mahdollisesti omaksui, on jäänyt

pitkälti vain arvailuiden varaan. Calvinin hengellinen herääminen ja siirtyminen

reformaation ajatusten kannattajaksi on ymmärrettävästi ollut monen tutkijan

kiinnostuksen kohteena. Etenkin Calvinin mysteeriksi jäänyt kääntymiskokemus

on herättänyt monessa erityistä mielenkiintoa. Kokemus on haluttu nähdä

avaimena, joka saattaisi avata uudenlaisia näkökulmia Calvinin ajatteluun ja

persoonaan. Calvin on kuitenkin tästä kysymyksestä tavoilleen ominaisesti

vaitonainen, kuten yleensä muistakin omaa yksityiselämäänsä koskevista asioista.

Hänen ainoa mainintansa kääntymykseensä liittyen on vuoden 1557

psalmikommentaarin esipuheesta, jossa hän toteaa sen olleen äkillinen (subita).16

14 McGrath 1990, 202–208, 237–245, 251–261. Ks. myös Hart 2013.
15 McGrath 1990, 16–19; Gordon 2009, vii-xi.
16 Librum Psalmorum, CO 31.21. “Ac primo quidem, quum superstitionibus papatus magis
pertinaciter addictus essem, quam ut facile esset e tam profundo luto me extrahi, animum meum,
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Koska tämä latinan sana voidaan kääntää tarkoittavan myös odottamatonta, ovat

siksi useat Calvinin elämäkertojen kirjoittajat tulkinneet tämän viittaavan äkillisen

valaistumisen kaltaisen tapahtuman sijasta pikemminkin jonkinlaiseen yllättävään

muutokseen, joka johti Calvinin elämän täysin uuteen ja ennalta arvaamattomaan

suuntaan.17 Vaikka kokemuksen todellinen luonne jäänee pysyväksi arvoitukseksi,

voidaan Calvinin lyhyen kuvauksen silti nähdä kertovan jotakin oleellista hänen

Jumala-suhteestaan ja uskonnollisesta kehityksestään. Calvin koki selvästi, että

Jumala oli kutsunut hänet johonkin suureen profeetalliseen tehtävään.18 Kokemus

voidaan nähdä myös merkkinä siitä sisäisestä uskonnollisesta kehityksestä, jonka

seurauksena Calvin perustavanlaatuisella tavalla katkaisee oman suhteensa

katoliseen kirkkoon ja sen edustamaan teologiaan.

1.2.2. Calvinin opilliset vaikutteet
Reformaation pyrkimyksenä oli uudistaa vanhaa kirkkoa, ei perustaa uutta.

Reformaattorit katsoivat edustavansa sitä samaa jatkumoa, johon kirkkoisät ja

myös keskiaikainen kirkko kuuluivat. Vaikka sekä protestanteille että katolisille

Raamattu oli uskonnollisissa kysymyksissä kaikkein korkein ja erehtymättömin

lähde, oli myös kirkkoisien dogmaattinen merkitys erittäin suuri. Siksi myös

Calvin vetoaa kirjoituksissaan usein heidän töihinsä. Kirkkoisiin vetoamisessa on

myös apologeettinen näkökulma: tarkoituksena on osoittaa reformaattoreiden

teologinen läheisyys kirkkoisien opillisen auktoriteetin kanssa sekä vastaavasti

tuoda esille, kuinka katoliset kriitikot olivat itse harhautuneet näistä opeista.19

Calvinin kirjoitukset osoittavat syvällistä kirkkoisien tekstien tuntemusta ja

etenkin Augustinuksen teologian vaikutus voidaan havaita selvästi Calvinin

ajattelussa.20 Tämä on nähtävissä etenkin Calvinin perisynti- ja predestinaatio-

opin tulkinnoissa. Calvin myös hyödyntää Augustinuksen tavoin klassista

traditiota, kuten esimerkiksi retoriikan ihanteita, kristillisen teologian apuna

kirjoituksissaan.21 Augustinuksen lisäksi Bernard Clairvauxlainen voidaan nostaa

esille toisena Calviniin selkeästi vaikuttaneena teologina. Bernardin teologinen

qui pro aetate nimis obduruerat, subita conversione ad docilitatem subegit. Itaque aliquo verae
pietatis gustu imbutus, tanto proficiendi studio exarsi, ut reliqua studia quamvis non abiicerem,
frigidius tamen sectarer.”
17 Wendel 1980, 37–45; Ganoczy 1987, 254–259; McGrath 1990, 69–75; Cottret 2000, 68–70.
18 Ks. Balserak 2014.
19 Lane 2013, 175.
20 Lane laskee Institution vuoden 1559 editiossa olevan lainauksia Augustinukselta 389 + 9.
Jälkimmäinen luku viittaa Pseudo-Augustinukseen.
21 Bouwsma 1988, 113–127.
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vaikutus näkyy eniten vapaaseen tahtoon ja armoon, vanhurskauttamiseen ja

pelastukseen liittyvissä kysymyksissä.22

Sen sijaan suhtautuminen skolastisiin teologeihin on Calvinin kirjoituksissa

lähes poikkeuksetta kielteinen. Calvinin kärkevä kritiikki suuntautuu erityisesti

skolastiikan abstraktia intellektualismia vastaan. Alistair McGrath toteaa, että

Calvin ei kirjoituksissaan pyri juurikaan käymään väittelyä yksittäisten

keskiaikaisten oppineiden kanssa, vaan hän tyytyy asettamaan koko keskiaikaisen

skolastisen teologian kyseenalaiseksi hyökkäämällä sen merkittävimpiä edustajia

Petrus Lombardusta ja Gratianusta vastaan.23 Tästä syystä esimerkiksi Alexandre

Ganoczy on esittänyt, että Calvinin todellinen tuntemus skolastisesta filosofiasta

olisi ollut heikko ja se olisi ymmärrettävä Calvinin omaksumaa Lutherin

teologista viitekehystä vasten.24 William Bouwsma kuitenkin toteaa, että Calvin

tunsi skolastisen kirjallisuuden erittäin hyvin ja hyödynsi paikoitellen myös itse

skolastiikan menetelmiä.25

Calvinin kirjoitustavassa ilmenee dialektinen loogiseen päättelyyn ja

kirjalliseen selkeyteen pyrkivä rakenne, jonka voidaan nähdä pohjautuvan hänen

lainopilliseen ja humanistiseen koulutukseensa.26 Vaikka Calvinin

opiskeluvuosista on niukasti tietoa, on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan

skotlantilainen filosofi John Major olisi toiminut Pariisissa Calvinin opettajana ja

tutustuttanut hänet Augustinuksen lisäksi muun muassa Bonaventuran, Duns

Scotuksen Tuomas Akvinolaisen ja Gregorius Riminiläisen kirjoituksiin.27

Riippumatta siitä, oliko Calvin todella tekemisissä Majorin kanssa,

vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että Calvin oli opinnoissaan ainakin yleisellä

tasolla tutustunut Pariisissa tuohon aikaan vallalla olleeseen myöhäiskeskiaikaisen

yliopistoteologian via modernan ja schola Augustiniana modernan ajatuksiin.

Esimerkiksi McGrath katsoo Calvinin ajatusten olevan monin paikoin lähes

identtisiä schola Augustiniana modernan kanssa. Selkeitä yhtäläisyyksiä on

McGrathin mukaan havaittavissa muun muassa William Ockhamin ja Gregorius

Riminiläisen edustaman voluntaristisen perinteen kanssa.28

22 Ks. esim. Tamburello 1994.
23 McGrath 1987, 103.
24 Ganoczy 1987, 177. ”I believe that Calvin reduced scholasticism to two twelfth-century authors
and used them for polemical purposes for the following reason: he became familiar with traditional
theology only after he had read, appreciated, and assimilated the thought of the German reformer.”
25 Bouwsma 1988, 101–102.
26 Ganoczy 1987, 185.
27 Wendel 1980, 127; Mcgrath 1990, 40–47.
28 McGrath 1987, 99–103.
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Alexandre Ganoczy toteaa kaikista protestanttisista teologeista erityisesti

Lutherilla olleen kaikkein suurin vaikutus Calvinin ajatteluun. Ganoczyn mukaan

Calvin piti Lutheria yhtenä parhaista Raamatun sanoman tulkitsijoista ja sai

häneltä vaikutteita etenkin sakramentteihin, lakiin ja kristityn vapauteen liittyvissä

reformaation keskeisimmissä kysymyksissä. Calvin ei kuitenkaan hyväksynyt

varauksetta kaikkia Lutherin ajatuksia, vaan hyödynsi niitä siltä osin kun katsoi

niiden olevan sopusoinnussa oman Raamatun tulkintansa kanssa.29 Lutherin

lisäksi Calvinin voidaan nähdä perehtyneen ainakin Philipp Melanchtonin, Martin

Bucerin ja Ulrich Zwinglin teksteihin.30

1.2.3. Aiempi tutkimus
Calvinin teologiaa on käsitelty paljon, mutta monesti tutkimukset ja Calvinin

opeista tehdyt yleisesitykset jättävät idolatriaan liittyvät kysymykset yllättävän

vähälle huomiolle. Yleisellä tasolla Calvinin suhtautumista taiteeseen ja

estetiikkaan ovat käsitelleet muun muassa Christopher Joby31 sekä ranskalaiset

tutkijat Léon Wencelius32 ja 2000-luvulla Jérôme Cottin.33

Erityisesti idolatrian teemaa reformaatiossa käsitellyt Carlos Eire näkee

aiheen liittyvän Calvinin humanistisista vaikutteistaan saamaan käsitykseen

katolisesta kirkosta.34 Eiren mukaan Calvin pitää selvänä, että Rooman kirkko on

vajonnut idolatriaan hyläten kokonaan evankeliumin todellisen sanoman, mistä

kuvien käyttö, pyhimyskultti, paastot ja erilaiset muut vailla raamatullisia

perusteita olevat rituaalit ovat esimerkkejä. Eiren mukaan Calvin poikkeaa

edeltäjistään liittämällä idolatrian syyt aineellisen maailman sijasta langenneeseen

ihmisluontoon itseensä, joka luo jatkuvasti erilaisia uusia epäjumalia.35

Sergiusz Michalskin mukaan Calvinin näkemys vaikutti vahvasti tapaan,

jolla kirkko-organisaatio ymmärrettiin reformoiduissa kirkkokunnissa. Hän

katsoo, että Calvinin Jumalan kunniaa korostava ”spiritualistinen realismi”

tukahdutti hengelliset elementit hänen teologiastaan. Kun esimerkiksi vielä

Lutherilla Jumalan näkymättömyys voidaan ymmärtää näkyvien elementtien,

29 Ganoczy 1987, 137–145, 186.
30 Ganoczy 1987, 146–167.
31 Joby 2007.
32 Wencelius 1936. Wenceliuksen tutkimusta voidaan pitää hyvin kritiikittömänä ja
apologeettisena Calvinia kohtaan.
33 Cottin 2011.
34 Eire 1986, 196. “[…] Calvin underwent a conversion experience that focused on the rejection of
Roman Catholic worship as a lifesaving moment. From that moment forward, Calvin would
become one of the most ardent opponents of Catholic ´idolatry´.”
35 Eire 1986, 206.
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kuten ristin ja Kristuksen kärsimyksen kautta, katsoo Michalski Calvinin

tarkastelevan asiaa ainoastaan predestinaation mysteeristä käsin.36 Michalskin

mukaan Calvin ei esimerkiksi hyväksy sellaista Kristus pro me -näkemystä, jossa

pyrkimyksenä on visualisoida maallinen Kristus. Michalski toteaa, että Calvin ei

anna paljon arvoa Kristuksen inkarnaatiota korostaville näkemyksille

kuvakysymyksen kohdalla, sillä hänelle Kristuksen suurin merkitys on hänen

ylösnousemuksessaan ja paluussaan Isän luo, jolloin Kristus voidaan ymmärtää

vain hengellisesti.37

Calvinin on usein ajateltu suhtautuneen kielteisesti kaikenlaisten kuvien

käyttöön siksi, koska hän korostaa niin vahvasti Jumalan transsendenttisuutta.

Kaksi usein käytettyä lausetta joilla on pyritty tiivistämään Calvinin näkemys

oikeanlaisesta palvonnasta, ovat soli Deo gloria (kunnia yksin Jumalalle) ja

finitum non est capax infiniti (äärellinen ei voi sisältää ääretöntä). Calvinin on

tulkittu pitävän ihmisen ja Jumalan suhdetta dialektisena, toisilleen vastakkaisina

ja että luotu aineellinen maailma ei pysty sisältämään hengellistä maailmaa.38

Calvinin mukaan olisi olemassa vain yksi todellisuus – Jumalan todellisuus – jota

ei voi kuitenkaan lähestyä luodusta materiaalisesta maailmasta käsin.39

Lisäksi Calvinin on nähty korostavan vahvasti sanan kuulemisen merkitystä

visuaalisuuden sijasta Esimerkiksi Edward Doweyn mukaan Calvinilla ilmenee

vahvasti sellainen sanan teologia, jossa sana toimii ainoana yhteytenä Jumalan ja

maailman välillä.40 T. H. L. Parker toteaa Calvinille sanan kuulemisen olevan

lähtökohta Jumalan tuntemiselle.41 Myös T. F. Torrancen mukaan Calvin

painottaa Jumalan sanaa, joka yksin voi paljastaa uskovalle Jumalan kirkkauden

luomakunnasta.42

Muun muassa Barbara Pitkin on esittänyt, että asia ei ole näin yksipuolinen

kiinnittämällä huomiota tapaan, jolla Calvin kuvailee uskoa näkemiseen liittyvin

käsittein.43 Samoin Randall Zachman näkee Calvinin teologian keskeisenä

piirteenä näkemisen ja kuulemisen keskinäisen yhteyden. Zachmanin mukaan

Calvin hylkää ainoastaan ”kuolleiksi kuviksi” kutsumansa palvonnan kohteet,

mutta sen sijaan haluaa kiinnittää ihmisten huomion sellaisiin ”eläviin kuviin”,

36 Michalski 1993, 61–62.
37 Michalski 1993, 66.
38 Wendel 1980, 151; Ganoczy 1987, 188–189.
39 Eire 1986, 197–198.
40 Dowey 1952, 13.
41 Parker 1969, 73.
42 Torrance 1977, 171–172.
43 Pitkin 1999, 3–4.
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jotka yhteydessä Jumalan sanaan voivat tulla oikein ymmärretyksi. Niiden kautta

Jumala laskeutuu ihmisten tasolle ja vastaavasti ihmiset muuttuvat niitä

tarkastelemalla enemmän Jumalan kuvan kaltaiseksi.44 Lisäksi muun muassa

Brian Gerrish ja Thomas Davis ovat havainneet, miten Calvin katsoo sanan ja

symbolin yhdistyvät keskenään riippuvalla ja toisiaan vahvistavalla tavalla

erityisesti sakramenteissa.45

Edward Dowey liitti Jumalasta saatavan tiedon Calvinilla akkommodaation

eli mukauttamisen käsitteeseen.46 Akkommodaatio kuvaa tapaa, jolla Jumala

ilmoittaa itsestään mukautumalla inhimillisen ymmärryksen tasolle. Erityisesti

tämä tapahtuu Raamatun kautta. Esimerkiksi Jon Balserak osoittaa Calvinin

käyttävän monenlaisia ja useasti ristiriitaisiakin kuvia Jumalasta kirjoituksissaan

ja katsoo akkommodaation olevan oleellinen osa Calvinin teologiaa.47

David Willis näkee Calvinin painottavan teologiassaan kolmiyhteisen

Jumalan tahtoa, joka Kristuksen kautta ilmoittaa itsensä ja yhdistää uskovan

häneen Pyhän Hengen antamalla uskolla. Niin kutsutulla extra calvinisticum -

opilla Calvin mahdollistaa Willisin mukaan sen, että Kristus säilyttää

samanaikaisesti ihmisyytensä ja Jumaluutensa suhteessa ihmiskuntaan sen

uudistuessa ja kehittyessä kohti täyttymystä.48

Alister McGrath mainitsee Calvinin teologian keskeiseksi paradigmaksi

Kristuksen inkarnaatiossa toteutuneen union, joka tapahtui ilman jumaluuden ja

ihmisyyden yhdistymistä. McGrathin mukaan Calvin tekee selkeän erottelun

inhimillisen ja jumalallisen välillä, mutta toisaalta korostaa niiden yhteyttä.

McGrath katsoo, että Calvinille Kristuksen inkarnaatio on tekijä, joka valaisee

kaikkea kristillistä ajattelua sekä ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Inkarnaation

periaate heijastuu kaikkeen kristilliseen oppiin tavalla, jossa kaksi ajatusta

voidaan erotella keskenään kuitenkaan katkaisematta niiden välistä yhteyttä

(distinctio sed non separatio).49

Lisäksi Calvinin näkemysten pohjalta reformoidussa perinteessä on paljon

keskusteltu siitä, kuinka paljon ihminen voi järkensä avulla saada tietoa

44 Zachman 2007, 7–9.
45 Gerrish 1993, 107; Davis 2008, 67–68.
46 Dowey 1952, 3–17.
47 Balserak 2006, 186–190.
48 Willis 1966, 7. ”In the ’extra Calvinisticum’, Calvin is asserting that Christ is able to be God for
us because he does not cease to be God over us in the Incarnation and because the humanity of
Christ never ceases to be our humanity in the movement of God toward us. In Jesus Christ the
vindication of the majesty of God and the re-establishment and fulfillment of the humanity of man
take place.”
49 McGrath 1990, 149.
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Jumalasta. Tämä näkyi 1900-luvun alkupuoliskolla muun muassa Karl Barthin ja

Emil Brunnerin välisessä kiistassa. Barthin tulkinnan mukaan Calvin kielsi

ihmisen luonnollisen kyvyn saada minkäänlaista tietoa Jumalasta

syntiinlankeemuksesta johtuen.50 Alvin Plantingan mukaan etenkin

mannermaisessa kalvinistisessa teologiassa on yleisesti ollut vahva vastustus

luonnollista teologiaa vastaan. Plantinga itse sen sijaan on edustanut kantaa, jonka

mukaan Calvin uskoo ihmisissä olevan sisäinen luonnollinen tietämys Jumalasta

ja näitä uskomuksia voidaan käsitellä rationaalisesti.51

1.3. Työn lähteet
Työn päälähteenä on Calvinin Institutio Christianae religionis. Teos julkaistiin

ensimmäisen kerran vuonna 1536. Tämän jälkeen kirjasta otettiin vielä viisi

täydennettyä latinankielistä painosta. Näistä käytän vuonna 1559 julkaistua

viimeistä ja laajinta versiota. Teoksesta on myös ranskankielisiä painoksia, jotka

saattavat joiltakin osin erota latinankielisestä, mutta erot ovat vähäisiä.

Calvin kirjoitti Institution katekismusmaiseksi opaskirjaksi reformoidun

uskon peruskysymyksistä ja sen tarkoituksena oli auttaa ymmärtämään paremmin

Raamattua. Jo teoksen ensimmäinen painos sai suuren suosion ja Calvin jatkoi sen

täydentämistä myöhemmissä editioissa. Vähitellen teokseen muodostui entistä

systemaattisempi rakenne ja sen voidaan katsoa sisältävän Calvinin teologinen

ajattelu kaikkein kehittyneimmässä muodossaan.52 Siinä missä vuoden 1536

versiossa on kuusi lukua, käsittää viimeinen painos neljä kirjaa ja

kahdeksankymmentä lukua. Aineiston määrän laajeneminen johtuu suurilta osin

sellaisista opillisista väittelyistä, joita Calvin kävi myöhemmässä vaiheessa

elämäänsä.53 Vuoden 1559 Institutiosta on tehty englanninkielisiä käännöksiä,

joista tunnetuimmat ovat Henry Beveridgen (1845) ja Ford Lewis Battlesin

(1960), joiden molempien toimitetut nykyaikaiset painokset sisältävät laajat

viittaukset muihin editioihin ja Calvinin käyttämiin lähteisiin.

Institutio koostuu neljästä kirjasta ja jokaisella niistä on oma opetuksellinen

tarkoituksensa. Tutkijat eivät ole kuitenkaan yksimielisiä siitä, minkä teologisen

lähestymistavan mukaan Calvin on halunnut työnsä rakentaa. Ehkä suosituimman

näkemyksen mukaan kukin neljästä osiosta vastaa Apostolisen uskontunnustuksen

50 Brunner & Barth 1946, 109.
51 Plantinga 1983, 63–73.
52 Wendel 1980, 111.
53 Näitä olivat esimerkiksi väittely Joachim Westphalin kanssa ehtoollisen luonteesta ja Andreas
Osianderin kanssa Jumalan kuvasta, Kristuksen työstä ja vanhurskauttamisesta. De Greef 2004,
42–44.
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rakennetta, joka etenee Isästä, Pojasta ja Pyhästä hengestä yhteiseen katoliseen

kirkkoon. Toisen näkemyksen mukaan Calvin tuo työnsä kautta esille Jumalan

kaksiosaisen tuntemisen (duplex cognitio Dei), missä korostuu Jumala rooli sekä

Luojana että Vapahtajana, mutta toisaalta myös ihmisen tieto omasta itsestään ja

hänen suhteestaan Jumalaan. Kolmas yleinen tulkinta on, että Institution kaksi

ensimmäistä kirjaa käsittelevät tapaa, jolla Jumala näyttäytyy ihmisille ja kaksi

jälkimmäistä tapaa, jolla Jumala toimii keskuudessamme. Näissä molemmissa

tavoissa yhdistävänä tekijänä on unio Kristuksessa.54

Institution ensimmäinen kirja käsittelee oppia Jumalasta. Calvin käsittelee

siinä erityisesti luomista ja johdatusta. Toisen kirjan pääaiheena on lunastus, jonka

yhteydessä Calvin käsittelee erityisesti syntiinlankeemusta sekä Kristuksen

persoonaan ja sovitustyöhön liittyviä aiheita. Kolmas kirja koskee tapaa, jolla

sovitustyö vaikuttaa yksilöön. Tässä esille nousee uskoon, vanhurskauttamiseen,

uudestisyntymiseen ja predestinaatioon liittyviä teemoja. Viimeisessä neljännessä

kirjassa aiheena on uskon merkitys kirkkoyhteisön kannalta. Tässä osiossa Calvin

käsittelee muun muassa kirkko-opin ja sakramenttien kannalta olennaisia

kysymyksiä.

Institution lisäksi käytän muita Calvinin kirjoituksia siinä määrin kuin se on

työn laajuuden puitteissa mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Kaikki käyttämäni

lähteet sisältyvät Corpus Reformatorum -tekstikokoelmaan, johon kuuluu

Institution lisäksi laajan kokoelman Calvinin muita kirjoituksia. Calvinin, Philip

Melachtonin ja Ulrich Zwinglin kootuista kirjoituksista koostuva satayksiosainen

korpus on merkittävä lähde Calvinin Raamattukommentaareihin, saarnoihin ja

kirjeenvaihtoon. Calvinin kirjoitukset käsittävät osat 29–87 Ioannis Calvini opera

quae supersunt omnia, joihin viitataan tässä työssä yleistä tapaa noudattaen

lyhenteellä CO.55 Tämän lisäksi hyödynnän tutkimukseni kannalta oleellista

tutkimuskirjallisuutta.

54 Partee 2008, 35–43.
55 Teokseen viitataan ilmoittamalla ensin osa ja sitten sivunumero, johon viittaus kohdistuu (esim.
CO 2.31). Samoin Institution viittauksissa käytän perinteistä tapaa, jossa ensimmäinen numero
viittaa teoksen kirjaan, toinen lukuun ja kolmas kappaleeseen (esim. Inst. 3.4.14.), minkä jälkeen
ilmoitan myös CO:n tiedot.
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II Idolatria osana reformaatiota ja ihmisluontoa

2.1. Idolatria ja reformaatio

2.1.1. Idolatria ja ikonoklasmi
Kuvakieltoon liittyvillä kysymyksillä on ollut pitkä perinne kristillisissä

oppikeskusteluissa. Jo 700–800-luvuilla Bysantissa käydyssä kuvakiistassa

käsitellyt teemat ovat nousset yhä uudelleen esille.56 Kiistan keskiössä oli käsitys

eukaristiasta, tarkemmin sanottuna siitä, oliko uskonnollisen kuvan kautta

mahdollista kuvata pyhyyttä. Kysymys tuli esille jälleen reformaation myötä

1500-luvulla reformaattoreiden syyttäessä katolista kirkkoa vääränlaisesta

palvonnasta.57

Kuvakiistaa käytiin monella tasolla ja siihen liittyvät kysymykset

yhdistyivät useisiin uskonnollisen elämän ulkopuolellekin liittyviin

yhteiskunnallisiin aiheisiin. Paikoittain reformaation ideologia johti

kuvainraastoon. Etenkin Calvinin ajatusten ja Genevestä käsin tehtävän aktiivisen

lähetystoiminnan myötä reformaatio levisi Sveitsistä ja nykyisen Saksan alueelta

Ranskaan, Hollantiin, Englantiin ja Skotlantiin. Siellä sen ajatukset herättivät

suurta tyytymättömyyttä vallitsevaa katolista järjestelmää kohtaan ja johtivat

useisiin väkivaltaisiin ikonoklastisiin kapinoihin, joiden seurauksena

uskonnollista taidetta tuhottiin.58

Calvin ja hänen seuraajansa yrittivät hillitä väkivaltaisuuksia siinä usein

kuitenkaan onnistumatta, sillä monin paikoin katolisten ja protestanttien väliset

ristiriidat olivat saavuttaneet sellaiset mittasuhteet, että sota vastapuolta kohtaan

nähtiin ainoana ratkaisuna. Ikonoklasmi sai eri maissa erilaisia muotoja. Sveitsin

ja Saksan hajanaisuuden vuoksi ilmiö rajoittui yksittäisille alueille, kuten

kaupunkeihin tai ruhtinaskuntiin. Sen sijaan muut maat, joihin kalvinistiset

vaikutteet olivat levinneet, olivat poliittisesti keskitettyjä valtioita. Näissä

paikallinenkin kapina merkitsi suoraa haastetta koko kuningaskunnan

56 Mondzain 2005, 220–225.
57 Michalski 1993, 170.
58 Michalskin mukaan yhtenä ilmiönä kuvainraaston taustalla voidaan nähdä myös tietynlaista tuon
ajan ihmisten psyykessä syvällä vallinnutta maagista pelkoa siitä, että kuvat heräävät eloon, minkä
voidaan nähdä olevan yhteyksissä samaan periaatteeseen, jonka mukaan kuvat toimivat pyhyyden
välittäjinä ja kuvattavan kohteen kaltaisuutena. Etenkin 1500-luvun taiteessa uusien
kuvanveistotekniikoiden kehityksen myötä yleistyneet entistä todenmukaisemmat patsaat
saattoivat herättää niihin tottumattomissa ihmisissä pelkoreaktioita, jotka ilmenivät lopulta
patsaiden tuhoamisena. Ks. Michalski 1993, 96.
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yhtenäisyyttä kohtaan, minkä vuoksi reformaation kannattajat saivat vastaansa

koko keskitetyn valtakoneiston.59

Taideteosten herättämä pahennus voidaan nähdä osana 1500-luvun

uskonnollista ja kulttuurillista kontekstia. Idolatriaan liittyvissä

kiistakysymyksissä yhdistyivät oman aikansa hengelliset, poliittiset kuin

sosioekonomisetkin teemat. Kuvainraaston syyksi voidaan nähdä kirkollisen

auktoriteetin heikkeneminen ja etääntyminen tavallisesta kansasta. Sosiaalisten,

taloudellisten ja uskonnollisten muutosten myötä myös keskiaikainen yhtenäinen

kuva maailman toimintamalleista mureni. Kasvava tyytymättömyys johti samalla

epävarmuuteen siitä, voidaanko Jumala löytää perinteisten

uskonharjoitusmenetelmien kautta. Keskiaikaiseen maailmankuvaan kiinteästi

liittyneet uskomukset pelastuksesta ja kadotuksesta ilmenivät kuvien ja patsaiden

kaltaisten näkyvien muotojen kautta, joihin myös ihmisten pettymys ja viha

ensimmäisenä kohdistui.60

Yhtenä näkökulmana voidaan ajatella, että reformaatio palautti takaisin

julkiseen keskusteluun muinaisen Vanhassa testamentissa esiintyvän

profeetallisen kritiikin epäjumalien palvontaa kohtaan nostaen esiin kysymyksiä

niistä rajoista, joilla ihminen kykenee kuvamaan jumalallisen olemuksen

mysteeriä. Kuvien käyttöä arvostellut reformoitu teologia iski yhteiskunnan

vallitsevia ja kirkon yleisesti hyväksymiä toimintatapoja vastaan. Keskiajalta

lähtien kristinuskon merkkihenkilöitä ja pyhimyksiä esittävistä maalauksista ja

patsaista oli tullut tärkeä osa populaaria uskonnollisuutta. Taideteokset olivat

usein erilaisten kulttikiltojen hallinnassa ja niihin liitettiin monesti ihmeitätekeviä

voimia. Teoksia käytettiin myös osana liturgisia näytelmiä ja uskonnollisia juhlia,

jolloin ihmisten mielissä objekteihin itseensä alettiin helposti liittää jumalallisia

ominaisuuksia.61

Ikonoklasmin taustalla voidaan nähdä myös syvälle ulottuvampi pyrkimys

yksilön ja yhteiskunnan uudistamiseen. Useat reformaattorit tiedostivat kuviin

liittyvän voiman muokata ihmisten mieliä oman aikansa joukkoviestinnän

välineenä ja ymmärsivät niiden hallitsemisen tärkeyden.62 Uskonnollisen taiteen

59 Eire 1986, 280–281; McGrath 1990, 186–188.
60 Dyrness 2004, 44–48.
61 Hart 2004, 273. Hartin mukaan esim. katolisen kirkon Neljännessä lateraanikonsiilissa vuonna
1215 vahvistama oppi transsubstantiaatiosta, jossa ehtoollisen leivän ja viinin todetaan muuttuvan
reaalisesti Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi, sekä määräys ehtoollisaineiden palvonnan Corpus
Christi -juhlapäivän vietosta 1264, voidaan nähdä tekijöinä, jotka hämärsivät ihmisten mielissä
objektin ja sen kuvaaman merkityksen analogista yhteyttä.
62 Hart 2004, 274.
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tuhoaminen voidaan nähdä konkreettisena tekona, jonka tarkoituksena on

voimakkaalla tavalla katkaista suhde kaikkeen vanhaan ja turmeltuneeksi koettuun

sosiaaliseen järjestykseen ja rakentaa tilalle jotakin uutta.63  Keskiaikaisessa

kansanuskonnossa kuvat toimivat useilla eri tasoilla ja symbolisoivat eri asioita,

kuten yhteiskunnallista asemaa, järjestystä ja identiteettiä. Niiden tuhoaminen

merkitsi myös oman uskonnollisen menneisyyden purkamista. Samalla

reformaattorit kuitenkin tulivat luoneeksi uuden omanlaisensa visuaalisen

kulttuurin ja rituaalisen kielensä, jonka pohjalla vanha perinne edelleen osittain

säilyi.64

Calvinin mukaan yksittäisen ihmisen tehtävänä ei ollut ryhtyä poistamaan

kuvia. Tavallisen kristityn tulee keskittyä ainoastaan varjelemaan omaa

ruumistaan ja sieluaan epäpuhtauksilta. Ulkoisten epäjumalan kuvien poistaminen

kirkoista on jätettävän esivallan tehtäväksi. Kristityn ei pidä kuitenkaan hyväksyä

vääriä palvontakäytäntöjä, vaan hänen tulee välttää niitä kaikin tavoin.65 Calvinin

periksiantamattomia ja poleemisia mielipiteitä voidaan pitää sytykkeinä joidenkin

hänen seuraajiensa aggressiivisille hyökkäyksille kuvia vastaan.66 Idolatria-termin

voidaan ajatella muodostaneen laajan viitekehyksen johon kietoutui monia

kalvinistiseen ideologiaan sekä poliittiseen ja sosiaaliseen näkemykseen liittyneitä

perusperiaatteita, jotka vaikuttivat merkittävällä tavalla reformoidun kirkon

teologiaan sekä niiden oppeja kannattaneiden yhteisöjen toimintamalleihin.67

63 Dyrness 2004, 303. Dyrness näkee ikonoklasmin katumusharjoituksen kaltaisena toimintana,
jossa vanhat hengellisen merkityksensä kadottaneet kuvat on tuhottava, jotta uusi hengellinen
ymmärrys voi toteutua. Lee Palmer Wandelin mukaan ikonoklasmia ei tulisi tarkastella vain
kirjallisesti oppineen eliitin näkemysten kautta, vaan ilmiöön liittyi vahvasti myös tavallisten
ihmisten uskonnolliset näkemykset, jotka vaikuttivat merkittävällä tavalla käytännön toteutukseen.
Heille kyse oli pohjimmiltaan Jumalan läsnäolosta maailmassa, joka ilmeni esineiden sijasta mm.
lähimmäisenrakkauden ja muiden sosiaalisten suhteiden ja kirkollisten toimitusten kautta. Ks.
Wandel 2010b, 1–3, 195–196.
64 Asselt 2007, 308–310. Van Asseltin mukaan esim. reformaattoreihin ja saarnaajiin liitettiin
pyhimysmäisiä piirteitä ja Raamatulle annettiin maagisia ominaisuuksia. Van Asselt toteaa
protestanttien käyttäneen katolilaisuuden vastaisessa viestinnässään kirjapainoa tehokkaasti
hyödykseen ja luoden pamflettien ja muiden vastaavien kirjallisten tuotosten sekä runojen ja
näytelmien kautta oman aikansa tehokkaan joukkotiedotusvälineen.
65 Eire 1986, 260–264.
66 Eire 1986, 266–267. Muun muassa Ranskassa hugenottijohtajat omaksuivat tietoisesti
lähestymistavan, jossa ikonoklasmi oli keskeinen osa katolisten vahingoittamista, mutta myös
monet tuhoamistapaukset liittyivät puhtaasti sotilaiden tai tavallisen väestön harjoittamaan
ryöstelyyn ja vandalismiin, jolla ei ollut mitään tekemistä sodankäyntitaktiikan tai uskonnollisten
kysymysten kanssa, ja jotka tehtiin uskonnollisten auktoriteettien kielloista välittämättä. Ks. myös
Elwood 1999.
67 Aiheesta laajemmin ks. Eire 1986, 276–310.
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2.1.2. Idolatrian historia
Calvin kirjoittaa paljon idolatrian historiasta osoittaakseen sen olevan kiinteä osa

ihmisluontoa. Tietyssä mielessä Calvin näkee uskontojen historian olevan juuri

kuvainpalvonnan historiaa. Hän katsoo idolatrian kehittyneen asteittain. Aluksi

ihmiset palvoivat erilaisia taivaankappaleita, mutta vähitellen he alkoivat antaa

erilaisia yliluonnollisia ominaisuuksia myös tavallisille ihmisille, minkä

seurauksena erilaiset jumaluudet kehittyivät. Esimerkiksi persialaiset palvoivat

aurinkoa, egyptiläiset eläimiä ja kreikkalaiset ihmisiä. Calvin toteaa, että Jumala

ei kuitenkaan tee minkäänlaista erottelua näiden epäjumalanpalvonnan muotojen

välillä, vaan tuomitsee ne yhtäläisesti.68

Calvin katsoo idolatrian saavan alkunsa ihmisen omassa mielessä. Ihmisellä

on tarve kuvata ulkoisesti oman mielensä sisäinen käsitys jumaluudesta. Calvin

näkee taustalla ajatuksen, jonka mukaan Jumala ei voi olla todella läsnä, ellei hän

ole fyysisesti esillä. Siksi ihmiset alkavat liittää ulkoiseen kuvaan jumalallisia

voimia ja katsovat Jumalan asuvan ja vaikuttavan fyysisessä objektissa itsessään.

Calvinille uusien epäjumalien syntyminen on jatkuva historiassa toistuva

kehityskulku, jossa samat ihmisten mielissä olevat rajalliset mielikuvat

jumaluudesta näyttäytyvät vain uudenlaisten ilmenemismuotojen alla.69 Kuitenkin

jo pelkästään se, että nämä jumaluudet on tehty elottomasta materiaalista, on

Calvinin mukaan osoitus koko toiminnan mielettömyydestä.70

Calvin katsoo kuvainpalvonnan saaneen ajan myötä erilaisia muotoja, joista

on tullut kiinteä osa eri yhteiskuntien kulttuuria ja uskonnollisia tapoja.71 Muun

muassa Vanhassa testamentissa kuvailtu Israelin historia on täynnä esimerkkejä

siitä, miten ihmiset yhä uudelleen sortuvat epäjumalanpalvontaan profeettojen

varoituksista huolimatta saaden siitä päällensä Jumalan rangaistuksen. Tunnettuna

esimerkkinä idolatriasta Calvin viittaa kultaisen vasikan rakentamiseen.72

Calvinille kristitty maailma ei muodosta poikkeustapausta muinaiseen Israeliin

nähden, vaan myös sitä vaivaavat samat ongelmat. Calvin tosin ajattelee, että

varhaisessa vaiheessa kirkossa ei käytetty kuvia, vaan kirkon alkuaikoja leimasi

68 Inst. 1.11.1, CO 2.75. ”Atqui imagines Deus inter se non comparat, quasi altera magis, altera
minus conveniat; sed absque exceptione repudiat simulacra omnia, picturas, aliaque signa quibus
eum sibi propinquum fore putarunt superstitiosi.”
69 Inst. 1.11.8–9, CO 2.80–82.
70 Inst. 1.11.4, CO 2.77. ”Fateri cogetur homo se animal esse ephemeron, et pro Deo tamen haberi
volet metallum cui deitatis originem dedit. Unde enim idolis principium, nisi ex hominum
arbitrio?”
71 Inst. 1.11.8, CO 2.80–81.
72 Inst. 1.11.8–9, CO 2.80–82.
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opillinen puhtaus. Vasta myöhemmin kirkon heikennyttyä sisäisesti ja sen

opetuksen rappeuduttua, otettiin kuvat käyttöön koristeiden muodossa.73

Calvin katsoo, että keskiajalle tultaessa erilaisista kuvista ja

pyhäinjäännöksistä oli tullut kiinteä osa itse uskonnonharjoitusta.

Pyhäinjäännösten palvonta yhdessä muiden pakanoilta perittyjen tapojen kanssa

on Calvinille merkki siitä, että kirkko on peruuttamattomasti vajonnut syvään

turmion tilaan. Tämä näkemys ilmenee esimerkiksi vuonna 1537 julkaistussa

henkilökohtaisen kirjeen muotoon tehdyssä kirjoitelmassa De fugiendis impiorum

illicitis sacris, jossa Calvin hyökkää kovasanaisesti katolisen kirkon idolatriaa

vastaan. Kirjeessä Calvin neuvoo Ranskassa asuvaa ystäväänsä Nicholas

Cheminiä olemaan osallistumatta katolisen kirkon uskonnollisiin menoihin.

Calvin kutsuu katolisen kirkon rituaaleja, erityisesti ehtoollista,

pyhäinhäväistykseksi ja vertaa niitä saasteeseen.74

Jotta ihminen voi pysyä uskossaan puhtaana, hän ei voi Calvinin mukaan

osallistua mihinkään idolatriseen palvontamenoon, vaan hänen on pysyttäydyttävä

henkensäkin uhalla erossa niistä. Calvin toteaa, että Raamatussa kuvailtu idolatria

on ajankohtainen aihe myös hänen omana aikanaan. Ero menneeseen on vain

siinä, että aiemmin epäjumalien palvonta tapahtui avoimesti suuremmasta

tietämättömyydestä johtuen, kun taas nykyään sitä tehdään Jumalan ja Kristuksen

nimen suojissa.75

Calvinin kriittinen asenne oman aikansa uskonnollisia tapoja kohtaan

voidaan havaita myös hänen katolisen kirkon väärinkäytöksiä pilkkaavassa

satiirisessa kirjoituksessaan Advertissement sur les reliques vuodelta 1543.

Kirjoituksessa Calvin muun muassa kuvailee erilaisia ympäri kristikuntaa löytyviä

pyhäinjäännöksiä ja niihin liittyviä mielettömyyksiä. Calvin pitää reliikkejä

hyvänä esimerkkinä tavasta, jolla harhaopit levisivät salakavalasti kirkkoon.

Calvinille kaiken pahan alkusyynä on se, että Jeesuksen sanan, sakramenttien,

73 Inst. 1.11.7, CO 2.79–80; Inst. 4.4.1, CO 2.788. Michalskin mukaan yleisenä käsityksenä oli,
että kirkon rappio alkoi joko viidensadan vuoden jälkeen tai keisari Konstantinuksen aikana. Ks.
Michalski 1993, 186. Arkeologiset todisteet osoittavat tämän käsityksen vääräksi. Viimeistään
200- ja 300-luvuilta lähtien on todisteita, että kirkoissa oli seinämaalauksia kristityistä henkilöistä.
Ks. esim. Koch 1996, 88; Jensen 2000, 88.
74 De fugiendis, CO 5.239. "Quod autem mecum deliberas, qua te ratione, inter nefanda illa
sacrilegia et Babylonis sordes, in quibus pro temporis rerumque tuarum conditione vivere nunc tibi
necesse est, purum Domino atque impollutum conserves […]"
75 De fugiendis, CO 5.246. ”Ac quoniam quidquid de hac re scripturis traditum est, eorum
praesertim causa praeceptum fuisse videtur, qui inter gentes Dei ignorantes versarentur, plurimum
autem inter illarum idololatriam, et eorum, quibuscum hodie nobis negotium est superstitionem
interesse vulgo existimant, (quod haec Dei et Christi nomine quodammodo obtecta fucum facit:
illa paulo crassiore ignorantia summi Dei cultum palam aspernabatur) […].”
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armolahjojen sekä pyhien ihmisten antaman esimerkin sijasta maailma on

kiinnittänyt katseensa erilaisiin vaatteiden tai luiden kaltaisiin ulkoisiin

seikkoihin.76

Tässä Erasmukselta tyylillisiä vaikutteita saaneessa tekstissä Calvin pyrkii

vetoamaan arkikokemuksiin ja järkeen, jotka hänen mukaansa selkeästi osoittavat

pyhäinjäännösten olevan valheellisia.77 Calvin haluaa johdattaa lukijansa

huomaamaan, että idolatria on epärationaalista ja todellinen usko on

yhteensovitettavissa järjen kanssa.78 Sen sijaan, jos aitoa hengellisyyttä pyritään

löytämään aineellisesta maailmasta erilaisten pyhäinjäännösten kautta, on niiden

keskeinen hengellinen perusta menetetty ja korvattu taikauskolla.79 Taikausko taas

lähes väistämättä johtaa idolatriaan.80

2.1.3. Calvin ja toinen käsky
Reformaation aikana vanha kysymys kuvien kiellosta nousi uudelleen esille.

Erilaisilla tulkinnoilla oli merkittäviä vaikutuksia siihen, millaiseksi käsitys muun

muassa kristillisestä palvonnasta, ehtoollisen luonteesta ja Vanhan testamentin

asemasta eri kirkkokunnissa muodostui. Suhtautuminen kuviin liittyy kiinteästi

käsitykseen laista ja kymmenestä käskystä. Reformaation teologiseen

keskusteluun laista sisältyi kymmenen käskyn lisäksi myös luonnollinen laki,

positiivinen laki, seremoniallinen laki ja muut sellaiset Raamatusta löytyvät

76 Traicté des reliques, CO 6.409. “Or, le premier vice, et comme la racine du mal, a esté, quau lieu
de chercher Iesus Christ en sa Parole, en ses Sacremens et en ses graces spirituelles, le monde,
selon sa coustume, s’est s'estamusé à ses robbes, chemises et drappeaux; et en ce faisant a laissé le
principal, pour suyvre l'accessoire. Semblablement a-il faict des Apostres, Martyrs et autres
sainctz. Car au lieu de méditer leur vie, pour suyvre leur exemple, il a mis toute son estude à
contempler et tenir comme en thresor leurs os, chemises, ceinctures, bonnetz, et semblables
fatras.”
77 Eire 1986, 231. Eiren mukaan Calvin pyrkii kirjoitelmallaan vetoamaan erityisesti urbaanin
koulutetun väestönosan rationaalisuuteen.
78 Traicté des reliques, CO 6.450.”Quiconques ne se voudra point endurcir pour répugner à toute
raison à son escient, encor qu'il ne soit pas pleinement instruict que c'est une idolâtrie execrable
d'adorer relique aucune, quelle qu'elle soit, vraye ou faulse [...].”; Traicté des reliques, CO 6.451.
“Pourtant, ce qui a esté mal commencé, et mis sus contre toute raison, devroit ester totallement
abbatu, qui voudroit droictement corriger l'abus. Mais si on ne peut venir du premier coup à ceste
intelligence, pour le moins que de l'un on vienne à, l'autre, et qu'on ouvre les yeux pour discerner
quelles sont les reliques qu'on présente. Or, cela-n'est pas difficile à voir à quiconques y voudra-
entendre. Car entre tant, de mensonges si patèns, comme ie les ay produictz, où est ce qu'on
choisira une vraye relique, de laquelle on se puisse tenir certain?”
79 Inst. 1.11.4, CO 2.77. “Tenendum porro est, hac loquendi forma passim (Ies. 2, 8 et 31, 7 et 57,
10; Oseae 14, 4; Mich. 5, 12) notari superstitiones, quod opera sint manuum hominum, quae Dei
autoritate carent; ut hoc fixum sit, detestabiles esse omnes cultus quos a se ipsis homines
excogitant.” Ks. myös Inst. 4.10.19, CO 2.881–882.
80 Traicté des reliques, CO 6.410. “Ainsi, pour dire en brief ce qui en est, la convoitise d'avoir des
reliques n'est quasi iamais sans superstition, et, qui pis est, elle est mere d'idolatrie, laquelle est
ordinairement conioincte avec.”
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moraaliset säännöt, jotka eivät sisältyneet kymmeneen käskyyn.81 Erilaiset

tulkinnat koskivat myös yksittäisiä dekalogin käskyjä. Näistä ehkä kiistanalaisin

oli juuri jumalankuvien tekemisen kieltävä sääntö. Esimerkiksi katolisessa ja

luterilaisessa traditiossa tätä ei ole nähty erillisenä käskynä, vaan sen on katsottu

olevan lisäys ensimmäiseen käskyyn, kun taas viimeinen käsky on jaettu kahteen

osaan. Reformoidut kirkot sen sijaan seuraavat Calvinin Institutiossa käyttämää

mallia, jossa kuvakielto on asetettu toiseksi käskyksi.82

Kuvakieltoa koskevilla tulkinnoilla on suoria vaikutuksia siihen, miten taide

kirkkotila ja koko muu uskonnollinen ympäristö ymmärretään. 1500-luvulla

kaikki taide oli pääsääntöisesti uskonnollista. Kuvat ja patsaat olivat osa

kirkollista ja julkista elämää. Taide kuului osaksi niin kutsuttua näkyvää kirkkoa,

vaikka sillä ei ollut minkäänlaista virallista kanonista asemaa siinä. Esimerkiksi

Luther ei pitänyt uudistustyötänsä aloittaessaan kuvien väärinkäyttöä

merkittävänä ongelmana. Luther joutui kuitenkin ottamaan kantaa asiaan

Wittenbergin ikonoklastisten mellakoiden myötä vuonna 1522.83

Karlstadtia vastaan kirjoittaneen Lutherin näkökantana oli, että kuvat

kuuluvat kristityn vapauden piiriin. Ne ovat samantekeviä, adiafora, eli niillä ei

ole uskonopin kannalta ehdotonta kieltoa, minkä vuoksi niiden käyttö on

sallittua.84 Lutherin mielipiteeseen vaikutti hänen väkivaltaista kuvainraastoa

kohtaan tuntemansa vastenmielisyyden lisäksi hänen uskonkäsityksensä, jossa

korostuu ontologisen spekulaation sijasta se tapa, jolla Kristus näyttäytyy

uskovalle. Uskonnollinen taide on Lutherille hyödyllistä siltä osin, kun se julistaa

Jumalan sanaa ja vahvistaa uskoa.85

81 Steinmetz 1995, 53–54.
82 Inst. 2.8.17–18, CO 2.278–279. Käsky kokonaisuudessaan on seuraavanlainen: “Non facies tibi
sculptile, neque similitudinem ullam eorum, quae in coelo sunt sursum, vel in terra deorsum, vel in
aquis quae sub terra sunt. Non adorabis, neque coles. Se Iehovam esse, Deum nostrum, Deum
aemulatorem, qui visitet iniquitatem partum in filios, in tertiam et quartam generationem, in iis
quioderunt nomen suum: faciat autem misericordiam in milla iis, qui diligunt se, ae praecepta sua
servant.” Suom. “Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on
ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla.
Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina
kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin
tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka
rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.” (2. Moos 20:4–6, Kirkkoraamattu 1992).
83 Michalski 1993, 2–3.
84 Adiafora on alun perin stoalaiseen filosofiaan kuulunut moraalisesti yhdentekeviä asioita
kuvannut termi, joka tuli kristinuskossa uudelleen käyttöön reformaation myötä, vaikka mm.
Luther ei itse termiä tiettävästi tässä yhteydessä käyttänytkään. Siihen liittyi esim. kynttilöiden,
pappien asusteiden ja musiikin kaltaiset asiat, jotka eivät olleet uskonopin kannalta ehdottomia.
Ks. Michalski 1993, 14–15, 38.
85 Michalski 1993, 14–15, 37, 42; Asselt 2007, 301–303.



21

Zürichissä vaikuttanut Zwingli sen sijaan korosti teologiassaan vahvasti

hengellisyyttä ja katsoi, että mikään aineellinen ei voi johtaa pelastukseen. Lisäksi

Zwinglille evankeliumi edusti myös sellaista poliittista uudistussanomaa, joka

johtaa käytännölliseen toimintaan.86 Zwingli sovelsi tätä aineen ja hengen tai

ruumiin ja sielun jakoa myös liturgian yhteydessä sisällön ja muodon välillä.

Tässä jaottelussa muoto on jotakin ulkoista verrattuna sisäiseen olemukseen.

Kuvat kuuluvat tällöin ulkoisiin asioihin (res externa), jotka mielletään

teologisesti vähemmän merkityksellisiksi. Luther käytti tätä jaottelua osoittamaan,

että kuviin liittyvä ulkoinen idolatria on vähemmän vaarallisempaa kuin sisäinen

idolatria, kun taas Zwinglille tämä oli argumentti kuvien hävittämisen puolesta.87

Zwinglillä symbolinen yhteys Jumalan ja maailman välillä on kokonaan poikki,

eikä kuvilla siten voi olla minkäänlaista uskonnollista asemaa.88

Calvin pyrkii yhteensovittamaan monia aiempien reformaattoreiden välisiä

eroja. Käytännön tasolla kuvakiellon suhteen Calvin kuitenkin asettautuu selkeästi

Zwinglin edustaman teologisen perinteen kannalle. Calvinin kirjoittaessa aiheesta

Institution ensimmäisessä painoksessa vuonna 1536, oli uskontokuntien väliset

erot kuvakiellon ja siihen liittyvien teologisten perusteiden suhteen jo

vakiintuneet.89 Lutherista poiketen Calvin painottaa toisen käskyn kohdalla juuri

kuvan tekemisen kielteistä puolta. Siinä missä esimerkiksi Luther hyväksyy

katolisen kirkon tavoin visuaalisen taiteen osana kristillistä uskonnonharjoitusta,

katsoo Calvin tämän olevan aina idolatriaa.90

Vaikka kaikki osapuolet ymmärtävät toisen käskyn kieltävän epäjumalien

palvonnan, nousee keskeiseksi kysymykseksi se, mitä tällä tarkoitetaan.

Näkemyserot liittyvät monilta osin Mooseksen lain tulkintaan siitä, koskeeko

kuvakielto enää kristittyjä. Luther argumentoi kymmenen käskyn kuuluvan

kokonaisuudessaan luonnollisen lain piiriin. Näin myös kuvakielto on osa

positiivista vain juutalaisille tiettyyn seremoniallisen lain historialliseen

kontekstiin liittyvää inhimillistä lakia, jolla ei ole nykyajan kristityille merkitystä.

86 Michlaski 1993, 51.
87 Michalski 1993, 181.
88 Dyrness 2004, 59–61.
89 Steinmetz 1995, 54. Kuvakysymystä käsitellessään Calvin ei juurikaan siteeraa ketään toista
kirjoittajaa. Genevessä asia ei ollut samalla tapaa ajankohtainen kuin edeltävänä vuosikymmenenä,
sillä kaikki uskonnollinen taide oli poistettu kirkoista vuonna 1535 eli vuosi ennen Calvinin
saapumista kaupunkiin. Kuitenkin ehtoollisteologiaa lukuun ottamatta Calvinin voidaan yleisesti
ottaen sanoa olevan useimmissa teologisissa kysymyksissä lähempänä Lutherin näkemyksiä kuin
Zwinglin, jonka kirjoitusten epäsystemaattisuudesta hän ei pitänyt. Kts. Michalski 1993, 59–60.
90 Steinmetz 1995, 60–61.
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Calvin taas ymmärtää kuvakiellon universaaliksi kaikkia kristittyjä yhä edelleen

velvoittavaksi käskyksi.91

Calvinille toinen käsky on jatkoa ensimmäiselle käskylle, jossa Jumala on

julistanut olevansa yksi ja että hänen rinnallaan ei saa palvoa muita jumalia.

Käskyssä Jumala täsmentää sitä, mikä oikea tapa palvoa ja kunnioittaa häntä niin,

että emme muodosta hänestä ”lihallista” kuvaa, vaan voimme palvoa häntä

hengessä. Erityisesti ulkoinen kuvainpalvonta (idolatriam externam) on kaikkein

suurin synti ja tämän vuoksi käskyssä erikseen kielletään erilaisia palvonnan

muotoja, kuten eläimiä ja taivaankappaleita, joihin ihmisillä on ollut ajan saatossa

tapana sortua. Calvin katsoo, että käskyllä on kaksiosainen merkitys: toisaalta se

estää kaikki sellaiset pyrkimykset, jossa yritämme käsittää Jumalan aisteillamme

ja toisaalta se kieltää kuvien käytön kaikissa uskonnollissa yhteyksissä.92

2.1.4. Kuvat ja Jumalan kunnia
Toinen käsky perustuu Calvinilla vahvasti ajatukseen Jumalan

majesteetillisuudesta. Kuvien tekeminen liittyy pohjimmiltaan Jumalan

olemuksen väärinymmärtämiseen, jolla loukataan Jumalan kunniaa.93 Esimerkiksi

Calvinin vuonna 1545 julkaisemassa mestarin ja katekumeenin väliseen kysymys

ja vastaus -muotoon rakennetussa Geneven katekismuksessa kielletään Jumalan

kuvan tekeminen nimenomaan kuvaus- tai palvomistarkoituksessa94 ja todetaan

Jumalan kuvaamisen loukkaavan hänen majesteetillisuuttaan.95 Syynä on se, että

Jumala on Henki, joka on olemukseltaan kaikin tavoin erilainen suhteessa

”kuolleisiin kuviin”.96 Toisin sanoen Calvinin mukaan Jumala on liian ylhäinen ja

käsittämätön ihmisen ymmärrykselle, joten kuvan tekeminen hänestä loukkaa

väistämättä Jumalan kunniaa tekemällä hänestä aineellisen objektin.

91 Steinmetz 1995, 61–62.
92 Inst. 2.8.17, CO 2.278–279. Calvin saattoi saada vaikutteita kirkkoisä Tertullianukselta, ja hänen
teoksestaan De Idololatria. Calvin tukeutuu myös Augustinuksen kielteiseen näkemykseen kuvista
(Inst. 1.11.13), mutta kummankaan kirjoittajan kohdalla ei voida varmuudella sanoa vastustavatko
he yksinomaan uskonnollisia kuvia vai kaikkea visuaalista taidetta. Ks. Joby 2007, 25–26.
93 Inst. 1.11.2, CO 2.75–76.
94 Catechismus, CO 6.55–56. “M: Prohibetne in totum, ne aliquae pingantur aut sculpantur
imagines? C: Non, sed duo tantum hic vetat, ne quas faciamus imagines, vel Dei effingendi, vel
adorandi causa.”
95 Catechismus, CO 6.55–56. ”M: Iniuriam ergo fieri censes eius maiestati, quum in hunc modum
repraessentatur? C: Sic sentio.”
96 Catechismus, CO 6.55–56. ”M: Cur Deum non licet visibili figura exprimere? C: Quia nihil inter
eum, qui spiritus est, aeternus, incomprehensibilis et corpoream, corruptibilem, mortuamque
figuram simile est.”
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Calvin katsoo kuvakiellon koskevan kaikkea ulkoista kunnioituksen

osoittamista epäjumalille.97 Calvin ei esimerkiksi hyväksy sellaista katolisen

kirkon perustetta, jossa pyhiä henkilöitä esittävien kuvien katsotaan olevan

ainoastaan malliensa esikuvia. Tämän näkemyksen mukaan kunnioittamisen

todellinen kohde on kuvien sijasta niiden esittämät henkilöt.98 Tällainen ajattelu ei

Calvinin mukaan poikkea millään tavoin pakanauskontojen vastaavista

käsityksistä. Hänen mukaansa myös pakanat ymmärtävät jumalan kuviensa olevan

jotakin muuta kuin se konkreettinen materiaali, josta ne ovat tehty. Useimmat

heistäkään eivät palvo itse kuvaa tai siinä asuvaa jumaluutta, vaan myös he

ymmärtävät kuvien edustavan symbolisesti palvontansa kohdetta. Kuitenkin

luultaessa kuvien antavan varmemman ja läheisemmän käsityksen jumaluudesta,

sorrutaan aina Calvinin mukaan virheelliseen ajatteluun, jossa itse kuvat aletaan

ymmärtää jumalallisen voiman lähteenä.99

Calvin ei myöskään hyväksy paavi Gregorius Suuren esittämää ajatusta,

jossa kuvien käyttöä perustellaan ihmisten opettamisella. Calvin tukee

näkemystään Vanhan testamentin profeetoilla, jotka asettivat juuri kuvat

todellisen Jumalan vastakohdaksi.100 Calvin esittää tuekseen myös joukon

kirkollisia auktoriteetteja, kuten Lactantiuksen, Eusebiuksen, Augustinuksen ja

Elviran synodin.101 Calvin myös hylkää Nikean toisen kirkolliskokouksen sekä

Teodoros Studioslaisen ja muiden idän kirkon teologien argumentit kuvien ja

pyhimysten kunnioittamisesta.102 Calvin tuomitsee katolisen ja idän ortodoksisen

kirkon tekemän erottelun palvonnan (latria) ja kunnioittamisen (dulia) välillä

97 De fugiendis, CO 5.246. "Quum lege sua Dominus idola coli aut adorari vetuit (Exod. 20, 4),
hoc capite totum ilium externum cultum complexus est, quem deferre suis idolis impii solent."
98 Inst. 1.11.10, CO 2.82.
99 Inst. 1.11.9, CO 2.81–82. ”lam constat, homines ad simulacrorum cultum non ante prorumpere,
quam crassiore aliqua opinione sint imbuti; non quidem ut deos existiment, sed quia vim aliquam
divinitatis illic inhabitare imaginantur.”
100 Inst. 1.11.5, CO 2.78.
101 Inst. 1.11.5–6, CO 2.78–79.
102 Inst. 1.11.14–16, CO 2.85–86. Calvin ei käsittele itäisen kirkon teologien argumentteja sen
tarkemmin, mutta viittaa Libri Carolini -nimellä tunnettuun Kaarle Suuren hoviteologien
laatimaan vastaukseen v. 787 Nikean II ekumeeniselle kirkolliskokoukselle, jossa hyökätään
itäisen kirkon pyhäinkuvien kunnioittamista koskevia käytäntöjä vastaan, tosin pitkälti
väärinkäsitysten pohjalta. Kirkolliskokouksessa ikonien puolustajat Johannes Damaskolaisen
johdolla tulkitsivat kuvakieltoa siten, että se koski ainoastaan aikaa ennen Jeesusta. Käsky on
inkarnaation myötä kuitenkin tullut täytetyksi, sillä Kristus on näkymättömän Jumalan kuva ja
siksi myös kuvat hänestä ovat sallittuja. James R. Peyton osoittaa, että Calvin tunsi hyvin Nikea
II:ssa esitetyt argumentit, mutta esitti ne Institutiossa mahdollisesti tarkoituksella yksipuolisesti ja
negatiivisessa valossa. Ks. Peyton 1993.
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pelkäksi sanoilla leikkimiseksi, koska näiden välillä ei ole todellista sisällöllistä

eroa.103

Calvin katsoo, että ainoastaan Jumala voi todistaa itsestään, minkä vuoksi

kaikki Jumalaa esittävät kuvat turmelevat Jumalan kunnian valheellisuudellaan.

Tämän vuoksi Jumala on kieltänyt kaikki kuvat sekä muut symbolit ja muodot,

joilla ihmiset saattavat kuvitella tuovansa Jumalan lähelle itseään.104 Aidon

opettamisen tulee Calvinin mukaan tapahtua yksin Jumalan sanan kautta, sillä

mikään muu ei voi olla yhtä tehokasta.105 Calvinin katsoo Jumalan ilmoittaneen

itsensä Raamatussa, mutta tottelemattomuutensa vuoksi ihminen tietoisesti hylkää

hänet ja luo oman uskontonsa. Synnin vallassa oleva ihminen on kiintynyt

maallisiin asioihin ja luottaa omaan viisauteen ja voimaansa samalla sulkien

itsensä pois Jumalan valtakunnasta.106

Calvinin näkee langenneen maailman toimintamallien ilmenevän erityisellä

tavalla kuvien muodossa. Calvinille kyse ei ole kuitenkaan pelkistä kuvista, vaan

laajemmasta keskiaikaisten palvontatapojen perinpohjaisesta hävittämisestä.

Taustalla on ajatus Jumalan kunniaa edustavasta uskonnollisesta järjestyksestä,

jonka ylläpitämisen turvaamiseksi vääränlaisesta palvonnasta on päästävä eroon.

Kuvien poistaminen on osa suurempaa suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on

kirkon ja yhteiskunnan järjestäminen uudelleen Raamatun antaman mallin

mukaisesti.107

2.1.5. Reformoitu kuvataide ja hengellisyys
Kristillisen estetiikan ytimessä on kysymys siitä, miten ääretön, hengellinen ja

transsendentti Jumala voidaan kuvata rajallisen mielen ja fyysisten aistien kautta.

Aiheeseen liittyy kiinteästi myös uskonnollinen epistemologia eli kysymys siitä,

miten Raamatun sana voidaan ilmaista erilaisten, esimerkiksi taiteen ja musiikin

kaltaisten, sanattomien symbolien kautta.108 Kuvien kritisoinnin taustalla on pitkä

historia aina esisokraatikoista ja Platonista lähtien, jotka katsoivat, että jumaluutta

ei voi kuvata materiaalisessa muodossa. Etenkin platonismissa ja

uusplatonismissa todellinen kauneus ymmärrettiin hengellisyytenä, joka on

103 Inst. 1.11.11, CO 2.82–83.
104 Inst. 1.11.3, CO 2.76–77. Tähän liittyen Calvin selittää Toisessa Mooseksen kirjassa (2. Moos.
25:18–22) mainittavien liitonarkun päälle asetettujen kahden kultaisen kerubipatsaan käytön siten,
että ne peittivät siivillään ihmisten silmiltä sekä kaikilta muilta aisteilta ja olettamuksilta
armonistuimen eli arkin kultaisen kannen, johon Jumalan läsnäolo liitettiin.
105 Inst. 1.11.7, CO 2.79–80.
106 Inst. 1.11.1, CO 2.74–75.
107 Inst. 1.6.1, CO 2.53–54; Inst. 2.11.1–2, CO 2.330–331; Dyrness 2004, 50.
108 Viladesau 2014, 30.
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aineellisuutta korkeampaa. Tämän näkemyksen jakoivat monet varhaiskristilliset

teologit, kuten esimerkiksi Origenes ja Klemens Aleksandrialainen.109

Kristinuskon historiassa eri suuntausten parissa on suhtauduttu varauksella

kaikkeen sellaiseen visuaalisuuteen, joka voi häiritä aitoa Jumala-suhdetta.

Esimerkiksi myöhäiskeskiajan Devotio Moderna -liike popularisoi kristilliseen

mystiikkaan pohjautuvan sisäisen hengellisyyden asenteen, jossa aistit oli

käännetty pois ulkoisesta maailmasta. Tämän lisäksi yhdessä muiden

uusplatonististen vaikutteiden kanssa muun muassa Erasmus omaksui sellaisia

metafyysisiä lähtökohtia, joissa painottuivat näkymättömän sisäisen

spiritualiteetin sekä käytännöllinen hurskauselämän merkitys.110

Kuvien käytöstä puhuttaessa täytyy ottaa huomioon, että reformaation

aikana ymmärrys taiteesta oli erilainen. 1500-luvulla käsitettä taide ei voida

ymmärtää irrallaan uskonnollisesta ja yhteiskunnallisesta kontekstista. Latinan

taidetta merkitsevä sana ars käsittää yleisesti kaikki erikoistaitoa vaativat

toiminnat. Taideteokset liittyivät aina johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen,

eivätkä ne olleet olemassa pelkästään niiden esteettisen arvon vuoksi.111 Taide oli

uskonnonharjoitukseen liittyvä apuväline ja pyhyyden materiaalinen

ilmenemismuoto. Kuvia ja patsaita ei nykyisessä modernissa mielessä tarkasteltu

omina irrallisina taideteoksinaan, vaan kiinteästi uskontoon liittyvinä

objekteina.112

Esimerkiksi Jérôme Cottinin mukaan reformaation ajan poleemisessa

kielessä termejä “kuva” ja “idoli” käytettiin lähes synonyymeinä ja monissa

kohdin nämä sanat voivat olla käytännössä keskenään vaihdettavissa. Cottinin

mukaan myös Calvinilla nämä termit viittaavat usein kuvien ja patsaiden lisäksi

myös pyhäinjäännösten ja ehtoollisleivän palvonnan tai instrumentaalisen

musiikin kuuntelun kaltaisiin asioihin.113 Kuitenkin uskonnollisesta kontekstista

109 Freedberg 1989, 62–63.
110 Eire 1986, 21–22, 32–33. Michalskin mukaan kuitenkaan suoraan platonismiin vetoavia
argumentteja kuvakiellon puolesta ei reformaation teologeilta juuri löydy. Ks. Michalski 1993,
184.
111 Dyrness 2004, 11.
112 Beltingin mukaan keskiaikaisen kuvakäsityksen tilalle muodostuu vähitellen uudenlainen
käsitys taiteesta, jossa taitelija ja katsoja määrittelevät taideteoksen kautta oman metaforisen
ymmärryksensä maailmasta. Välittömän kokemuksen sijasta taideteoksista tulee esteettisen
kokemuksen ja tutkiskelun kohteita. Ks. Belting 1994, 14–16.
113 Cottin on havainnut, että negatiivisissa yhteyksissä Calvin käyttää termeistä synonyymejä kuten
”patsas”, ”ruumiillinen muoto”, ”eri jumaluudet”, ”lihallinen ja kieroutunut fantasia”, ”olento”,
”vasikka”, ”tyhjä merkki” ja ”valheellinen representaatio”. Positiivisessa yhteydessä etenkin
Jumalan näkyvää työtä kuvatessaan Calvin käyttää kuvan synonyyminä muun muassa sanoja
”sakramentti”, ”peili”, ”elävä kuva Jeesuksesta Kristuksesta”, ”näkyvä merkki” ja ”sinetti”.
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irrotettuna kuva ei enää ole Calvinille idoli. Calvin toteaa, että tällaiset veistokset

ja maalaukset voivat olla oikein käytettynä Jumalan lahjoja. Hän esimerkiksi

katsoo, että historiallisia aiheita kuvaavat maalaukset voivat olla opetuksellisesti

hyödyllisiä, mutta sen sijaan pelkkien kehojen ja muotojen kuvitus on viihteellistä

ja turhaa.114 Erityisen ongelmallisena Calvinille näyttäytyy kuvataiteen liiallinen

ylellisyys ja seksuaalisuus.115

Calvinin suhtautuminen musiikkiin on jossain määrin myötämielisempää

kuviin verrattuna. Calvin hyväksyy psalmien laulamisen ilman instrumentaalista

säestystä uskonnollisissa yhteyksissä. Syynä saattaa olla se, että kuviin verrattuna

musiikkiin liittyy piirteitä, joita ei mielletä samalla tavoin idolatrisiksi. Musiikki

esimerkiksi on näkymätöntä eikä samalla tavalla aikaan ja paikkaan sidottua kuin

visuaalinen taide. Psalmien laulamisessa on vahvasti läsnä myös verbaalinen

puoli, jossa ihmiset kuulevat ja oppivat samalla Jumalan sanaa. Lisäksi

laulamiseen liittyy usein vahva yhteisöllisyyden kokemus.116

Calvinin asenne taidetta kohtaan ei siis ole ehdottoman kielteinen. Hän

näkee ihmismielen korkeiden saavutusten viestivän pohjimmiltaan Jumalan

totuudesta. Calvin muun muassa toteaa jo pakanallisten filosofien tunnistaneen

Jumalan salaisen inspiraation kannattelevan maailmaa.117 Lain, filosofian,

retoriikan, lääketieteen ja matematiikan kaltaisilla tieteenaloilla tehdyt saavutukset

herättävät ihmisissä ihastusta, mikä johtuu Calvinin mukaan siitä, että ne

viittaavat Luojan kädenjälkeen. Siksi Calvinille Jumalan totuus voi heijastua mistä

tahansa luonnollisen maailman ilmiöstä. Ongelmana kuitenkin on, että Jumalaa,

kaikkien näiden lahjojen antajaa, ei voi Calvinin mukaan erottaa itse lahjoista

loukkaamatta hänen kunniaansa.118 Nykyisessä tilassaan ihminen voi tätä käsittää,

sillä hänen suhteensa Jumalaan on vääristynyt.

Etenkin taide-esineistä puhuttaessa Calvin käyttää neutraaleja sananmuotoja, kuten ”merkki”,
”näkyvä merkki”, ”muoto”, ”maalaus” ja ”kaiverrus”. Ks. Cottin 2011, 6.
114 Inst.1.11.12, CO 2.83. Zachmanin mukaan Calvin näyttäisi jakavan Platonin näkemyksen, että
kuvien tulee esittää vain sellaisia asioita, joita voidaan ihmissilmällä nähdä. Ks. Zachman 2007,
373.
115 Inst. 1.11.7, CO 2.79. ”Quas vero sanctis picturas vel statuas dicant, quid sunt nisi perditissimi
luxus et obscoenitatis exemplaria? Ad quae si quis formare se vellet, fustuario dignus sit. Equidem
lupanaria pudicius et modestius cultas meretrices ostendunt, quam templa eas quas volunt censeri
virginum imagines.”
116 Joby 2007, 55–57. Ks. myös Garside 1979.
117 Inst. 1.16.1, CO 2.144–145.
118 Inst. 2.2.15, CO 2.198–199.
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2.2. Calvinin ihmiskuva

2.2.1. Syntiinlankeemus ja vapaa tahto
Calvinin koko teologian yksi keskeisimmistä teemoista on tapa, jolla ihminen voi

tuntea Jumalan.119 Tämä aihe määrittää Calvinin tärkeimpiä opillisia näkemyksiä.

Esimerkiksi Calvinin kristologian, soteriologian ja koko kristillisen elämäntavan

voidaan nähdä muotoutuvan Jumalan oikeanlaisen tuntemisen kautta.120  Jumalan

tuntemiseen liittyy myös toinen puoli, ihmisen langenneen tilan tunnistaminen.

Calvinin mukaan uskottomuus oli syntiinlankeemuksen perimmäisenä syynä.

Uskottomuudesta seurasi kunnianhimo ja ylpeys, joka johti kiittämättömyyteen.

Tämä johti Jumalan ja ihmisen välisen suhteen katkeamiseen ja ihmisen

hengelliseen kuolemaan, jonka seurauksena Jumalan kuva pyyhkiytyi hänestä

pois.121

Syntiinlankeemuksen vuoksi Aadamin jälkeläiset kantavat perisyntiä,

synnynnäistä perinnöllistä turmeltuneisuutta, mikä merkitsee Calvinille totaalista

kyvyttömyyttä hyvän tekemiseen.122 Syntiinlankeemus tarkoittaa Calvinille myös

moraalista eroa Jumalan ja ihmisen välillä, millä on suora vaikutus ihmisen

kykyyn ymmärtää Jumalaa. Lankeemuksessa ihmisen tahto turmeltui tavalla, joka

vaikuttaa hänen noettiisiin kykyihinsä. Sen seurauksena ihmisen ominaisuudet

ovat kääntyneet vääristyneellä tavalla itsekeskeisiin pyrkimyksiin. Ihmisen

ymmärrys maailmasta on kieroutunut ja hän ajattelee hyvän tulevan Jumalan

tuntemisen ja palvelemisen sijasta oman edun tavoittelusta.123 Pohjimmiltaan

ihminen yrittää siirtää Jumalan kunniaa itselleen ja tehdä itsestään tasavertaisen

Jumalan kanssa, mikä oli syntiinlankeemuksen alkuperäinen syy.124

Calvinin tavassa ymmärtää ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta ilmenee

vahvoja vaikutteita Augustinuksen myöhäisemmistä antipelagiolaisista

kirjotuksista. Tämä näkyy erityisesti Jumalan armon täydellisen riittävyyden ja

synnin vakavuuden korostamisessa.125 Synnin vuoksi ihminen on täysin sokea

119 Inst. 1.1.1, CO 2.31. ”Tota fere sapiantiae nostrae summa, quae vera demum ac solida sapientia
censeri debeat, duabus partibus constat, Dei cognitione et nostri. Caeterum quum multis inter se
vinculis connexae sint, utra tamen alteram praecedat, et ex se pariat, non facile est discerne.”
120 Kooi 2005, 14.
121 Inst. 2.1.4, CO 2.178–179.
122 Inst. 2.1.5, CO 2.180. ”Quis enim daret mundum de immundo? Ne unus quidem, ut est in libro
Iob (14, 4).”
123 Helm 2004, 238–240.
124 Inst. 2.2.10, CO 2.193–194. ”Non enim periculum est ne sibi nimium adimat homo, dummodo
recuperandum in Deo discat quod sibi deest. At sibi ne tantillum quidem sumere ultra ius suum
potest, quin et inani confidentia se perdat et divinum honorem ad se traducens, immanis sacrilegii
reus fiat.”
125 Butin 1995, 18. Ks. myös Vorster 2013, 52–56.
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suhteessa Jumalaan ja hänen tahtoonsa.126 Calvinin mukaan ihmisen ymmärrys ja

tahto toimivat jossain määrin oikein niin kutsuttujen maallisten asioiden piirissä,

mutta taivaallisissa asioissa eli Jumalan tuntemiseen liittyvissä kysymyksissä ne

ovat kelvottomat.127 Ihmisellä on kuitenkin tietynlainen käsitys oikeasta ja

väärästä, josta hänen omatuntonsa muistuttaa häntä. Calvin katsoo Lutherin

tavoin, että ihmiseen sisäisesti kuuluvan luonnollisen lain pääasiallisena tehtävänä

on osoittaa hänen oma syntisyytensä ja syyllisyytensä Jumalan edessä. Tässä

yhteydessä Calvin viittaa Paavalin roomalaiskirjeeseen, jossa apostoli kuvailee

pakanoita, jotka lakia tuntematta saattavat tehdä lain tekoja ollen näin ”itse

itselleen laki” (Room. 2:14).128 Calvin myös jakaa Augustinuksen myöhäisempien

kirjoitusten ja Lutherin näkemyksen konkupisenssistä eli pahasta himosta, joka

itsessään on syntiä Jumalaa kohtaan.129 Calvinille kaikki ihmisluonnosta nousevat

tiedostamattomatkin himot ja mielenliikkeet ovat syntisiä.130 Sen sijaan

Augustinusta lainaten Calvin toteaa kaiken hyvän tulevan ainoastaan Jumalalta.131

Calvinille tietämättömyys (ignorantia) ei voi olla pahojen tekojen syynä,

sillä se tekisi ihmisen syyntakeettomaksi syntiin. Ihminen kykenee tietämään

yleisellä tasolla mikä on oikein ja väärin, mutta yksittäisten tapausten kohdalla

tämä tieto ei päde. Toisin sanoen sielun ylemmät osat kykenevät käsittämään

universaaleja asioita, mutta niiden toteuttaminen käytännön tasolla ei synnin

vaikutuksen vuoksi ole mahdollista. Siksi ihminen asettaa yksittäisasioita väärän

yleisperiaatteen alle ja tästä sekaannuksesta johtuen selittää pahan asian

hyvänä.132 Calvin esimerkiksi erityisesti kieltää Platonin Protagoraassa esittämän

näkemyksen synnistä pelkkänä tietämättömyytenä. Synti ei ole Calvinille

jonkinlainen tietämättömyyden tai itsepetoksen aiheuttaman väärän tietoisuuden

tila, vaan vääristymä ihmisten suhteessa Jumalaan on tietoisesti aiheutettu.

Calvinin mukaan ihminen tekee parhaansa pyrkiäkseen tukahduttamaan ajatuksen

126 Inst. 2.3.1, CO 2.209–210. Calvin katsoo, että ihminen langenneessa tilassaan on kokonaan
”lihallinen” olento. ”At carnis vocabulum ad sensualem pertinet tantum, non ad superiorem
animae partem. Id vero ex verbis et Christi et Apostoli abunde refellitur.” ”Liha” merkitsee
Calvinille enemmän kuin ruumista; se tarkoittaa kaikkea sitä, mikä ihmisluonnossa toimii Jumalaa
vastaan. Ks. Davis 2008, 86 n. 23.
127 Inst. 2.2.13, CO 2.196–197.
128 Inst. 2.2.22, CO 2.203–204.
129 Saarinen 2011, 164.
130 Inst. 3.3.11–12, CO 2.441–442.
131 Inst. 2.2.27, CO 2.209. ”[C]onfitere ista omnia a Deo te habere; quidquid boni habes esse ab
ipso; a te, quidquid est mali.”
132 Inst. 2.2.23, CO 2.204. Calvin omaksuu näkemyksen kreikkalaiselta filosofilta Themistiokselta.
Esimerkkinä hän toteaa, että henkilö voi ymmärtää toisen ihmisen tappamisen olevan väärin
abstraktilla tasolla, mutta vihamiehensä murhaa suunnitellessaan pitää hän sitä kuitenkin hyvänä
ajatuksena. Ks. myös Saarinen 2011, 165–166.
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synnistä, mistä omatunto ja sen aiheuttama syyllisyys häntä muistuttaa. Platonin

sijaan Calvin asettuu Aristoteleen kannalle, joka katsoo synnin olevan

kohtuuttomuutta (intemperantia), jossa tietoisella tavalla valitaan pahan

tekeminen huolimatta siitä, että omatunto tiedostaa tämän vääräksi.133

2.2.2. Sensus divinitatis
Calvinille Jumalan tuntemiseen liittyy myös ymmärrys ihmisen alkuperäisestä

tilasta ennen syntiinlankeemusta. Ihmiselle on jäänyt tästä tilasta tiettyjä

ominaisuuksia lankeemuksen jälkeenkin. Tällainen on Calvinin mukaan ihmisten

mielissä oleva eräänlainen vaistomainen tietoisuus Jumalasta (sensus divinitatis).

Tämä tietoisuus on luonnollinen ja universaali. Calvinin mukaan se näkyy siten,

että ihmiset tiedostavat Jumalan olemassaolon ja sitoutuvat häneen. Se myös

toimii muistutuksena ihmisen omalletunnolle, jotta hän ei voi vedota

tietämättömyyteen Jumalan suhteen. Todistuksena tästä tietoisuuden

yleisinhimillisyydestä Calvin pitää sitä, että maailman primitiivisimmätkin heimot

uskovat kaikki jonkinlaiseen jumaluuteen.134

Sensus divinitatikseen liittyy Calvinin mukaan ymmärrys siitä, että Jumala

on kaiken Luoja. Jumala on myös kaiken ylläpitäjä ja ihmiskunnan

oikeudenmukainen hallitsija. Hän on kaiken totuuden lähde, jota ilman mitään ei

olisi olemassa.135 Tämän ymmärtäminen aiheuttaa ihmisessä hämmästystä ja

kiitollisuutta, mutta saa aikaan myös velvollisuudentunteen Jumalaa kohtaan.136

Sensukseen voidaan nähdä liittyvän siis kaksi puolta: yleinen metafyysinen

133 Inst. 2.2.22–23, CO 2.203–204; Helm 2004, 235–236. Calvin viittaa tässä Aristoteleen
Nikomakhoksen etiikassa (VII.3.) tekemään erotteluun heikkoluonteisuuden (akrasia) ja
hillittömyyden (akolasia) välillä, jossa edellisessä ihminen menettää himojensa (pathos) takia
hetkellisesti kyvyn nähdä omat pahat tekonsa, kun taas jälkimmäisessä henkilö tietoisesti valitsee
toimia väärien periaatteiden ja himojensa mukaisesti ilman katumusta. Calvinin Aristoteleen
akrasia-käsitteen tulkinnasta laajemmin ks. Saarinen 2011, 164–174.
134 Inst. 1.3.1, CO 2.36. ”Quendam inesse humanae menti, et quidem naturali instinctu, divinitatis
sensum, extra controversiam ponimus: siquidem, nequis ad ignorantie praetextum confugeret,
quandam sui numinis intelligentiam universis Deus ipse indidit, cuius memoriam assidue
renovans, novas subinde guttas instillat: ut quum ad unum omnes intelligant Deum esse, et suum
esse opificem, suo ipsorum testimonio damnentur quod non et illum coluerint, et eius voluntati
vitam suam consecrarint. Sane sicubi Dei ignorantia quaeratur, nusquam magis extrare posse eius
exemplum verisimile est, quam inter obtusiores populos, et ab humanitatis cultu remotiores. Atqui
nulla est etiam, ut Ethnicus ille ait, tam barbara natio, nulla gens tam efferata, cui non insideat haec
persuasio, Deum esse (Cic. de Nat. deorum).” Paul Helmin mukaan Calvin lainaa tässä yhteydessä
Ciceroa käyttääkseen häntä itsenäisenä lähteenä todistamaan Paavalin Roomalaiskirjeen
toteamuksen yleisestä Jumalan tuntemisesta (Room. 1:18–22). Ks. Helm 2004, 232–233.
135 Inst. 1.2.1, CO 2.34. ”Hoc ita accipio, non solum quod mundum hunc, ut semel condidit, sic
immensa potentia sustineat, sapientia moderetur, bonitate conservet, humanum genus praesertim
iustitia iudicioque regat, misericordia toleret, praesidio tueatur: sed quia nusquam vel sapientiae ac
lucis, vel iustitiae, vel potentiae, vel rectitudinis, vel syncerae veritatis gutta reperietur quae non ab
ipso fluat, et cuius ipse non sit causa.”
136 Inst. 1.2.2, CO 2.34–36.
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tiedostaminen Jumalan olemassaolosta ja Jumalan luomistyön havaitsemisesta

nouseva moraalinen tiedostaminen suhteessa Luojaan.137 Syntiinlankeemuksen

takia ihmiset eivät kuitenkaan toimi oikealla tavalla. Calvin korostaa inhimillisiin

kykyihin perustuvan uskonnollisen etsinnän merkityksettömyyttä toteamalla

pessimistisesti, että vaikka uskonnon siemen (semen religionis) on kylvetty

jokaiseen ihmiseen, vain harva kantaa sitä sydämessään ja kenenkään kohdalla se

ei tuota hedelmää.138 Tietoisuus Jumalasta ei siis paradoksaalisesti tuokaan

ihmistä lähemmäs Luojaansa, vaan entisestään vieraannuttaa hänet Jumalan

armosta ja johtaa taikauskoon.139

Sensukseen sisältyy ajatus, että se on jonkinlaista välitöntä tietoa

yliluonnollisesta jumaluudesta, joka ei ole koskaan kokonaan kadonnut ihmiseltä.

Aika ajoin Jumala uudistaa ja laajentaa muistoa tästä tietämyksestä.140 Calvin ei

määrittele asiaa tämän tarkemmin, mutta hän näyttää uskovan, että ihmiset eivät

ole ainoastaan kykeneviä tuntemaan Jumalaa, vaan he jo tuntevat hänet jollain

tasolla. Sensus ei ole jotain, joka voidaan johtaa jostain ihmismieleen vielä

perustavanlatuisemmalla tavalla kuuluvasta rakenteesta.141 Calvin siis hylkää

sellaisen näkemyksen, jonka mukaan ihmisen luontainen tila olisi agnostismi tai

ateismi ja katsoo Jumalauskon kuuluvan ihmisen alkuperäiseen tilaan.142

Calvinille sensus ei kuitenkaan merkitse jonkinlaista suoraa mystistä

kokemusta Jumalasta tai hänen todellisesta olemuksestaan. Kyseessä on lähinnä

jonkinlainen yleisen tason hahmotus jumaluudesta, mikä ilmenee erilaisten

uskomusten spontaaneina muodostumisina. Sensus ei ole Calvinille niinkään

todistus Jumalan olemassaolosta, kuin empiirinen havainto siitä, että tämä

tuntemus on yleismaailmallinen.143 Sensuksen voidaan nähdä toimivan

tietynlaisena jumaluuden yleiskategorian tunnistamisena. Se, mitä tähän

kategoriaan sisältyy, riippuu monista tekijöistä, kuten esimerkiksi vallitsevasta

137 Helm 2004, 225–226.
138 Inst. 1.4.1, CO 2.38. ”Sicut autem omnibus inditum esse divinitus religionis semen experientia
testatur: ita vix centesimus quisque reperitur qui conceptum in suo corde foveat, nullus autem in
quo maturescat: tantum abest ut fructus appareat suo tempore."
139 Parker 1969, 51.
140 Inst. 1.3.1, CO 2.36. ”[...] cuius memoriam assidue renovans, novas subinde guttas instillat
[...].”
141 J. Caleb Clanton huomauttaa, että Calvinin näkemyksessä on paljon yhtäläisyyksiä
epikurolaisten ja stoalaisten prolepsis-ajatuksen kanssa. Ks. Clanton 2017, 3.
142 Helm 2004, 222.
143 Helm 2004, 224–225. Parker katsoo, että sensus on ihmiseen ulkoapäin asetettua Jumalan
ilmoituksen kaltaista tietoa. Ks Parker 1969, 26.
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kulttuurista. Siksi näkemykset jumaluuden olemuksesta ja palvonnan tavoista

vaihtelevat niin paljon.144

Calvinille sensus liittyy kiinteästi siihen, että ihminen on luotu Jumalan

kuvaksi. Langenneessa tilassaan tämä tietoisuus on kuitenkin hämärtynyt ja

alkanut toimia ihmistä vastaan. Calvin mainitsee tästä esimerkkinä ateistit, jotka

pyrkivät kieltämään Jumalan olemassaolon, mutta joiden omatunto ei tästä

huolimatta anna heille rauhaa.145 Calvin näkee ihmisen syntisen tilan syynä sille,

miksi sensus toimii väärin ja saa aikaan epäjumalanpalvontaa. Koska langenneena

olentona ihmisillä puuttuu todellinen tietämys Jumalasta, muodostuu näistä

uskomuksista vääristyneitä ja idolatrisia. Synnin turmelema ihmismieli luo omasta

tahdostaan virheellisiä käsityksiä Jumalasta, mikä väistämättä johtaa

vääristyneisiin ja Jumalaa loukkaaviin tekoihin.146

2.2.3. Imago Dei - ihminen Jumalan kuvana
Calvin toteaa, että kun ihminen oli nostettu kaikkein korkeimpaan kunniaansa,

mainitaan Raamatussa ainoastaan, että hänet luotiin Jumalan kuvaksi. Tästä

seuraa Calvinille, että ihmisen onnellisuus ei voi muodostua mistään hänelle

itselleen kuuluvasta hyvästä ominaisuudesta, vaan ainoastaan hänen yhteydestään

Jumalaan.147 Calvinin mukaan syntiinlankeemuksesta huolimatta ihmisessä on yhä

havaittavissa jäänteitä Jumalan kuvasta, mikä erottaa hänet muista luomakunnan

olennoista.148

Calvin käyttää Jumalan kuvan käsitettä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin

imago Dei kuvaa yleisellä tavalla koko luomakuntaa, josta voimme peilin tavoin

144 Helm 2004, 233–234. Calvin ei kuitenkaan avaa sensuksen käsitettä tämän enempää, joten
asiasta voidaan esittää vain erilaisia tulkintoja. Yksi näkemys on, että ihmisen usko todelliseen
Jumalaan on tukahdutettuna hänen uskonnollisessa alitajunnassaan ja tämä ilmenee esimerkiksi
erilaisina animistisina tai polyteistisinä uskontoina. Paul Helmin mukaan Calvin ei kuitenkaan
anna viitteitä siitä, että hän ajattelisi ihmisellä olevan ikään kuin useita eri tietoisuuden tasoja,
joiden alla oikea monoteistinen Jumala on. Helm toteaa, ettei Calvin myöskään tarkoita sellaista
John Hickin teoksessaan An Interpretation of Religion edustamaa ajatusta, jossa kaikki erilaiset
näkemykset jumaluuksista viittaisivat pohjimmiltaan samaan todellisuuteen.
145 Inst. 1.3.2, CO 2.37. ”[…] ut enim quisque est audacissimus Dei contemptor, ita vel ad folii
cadentis strepitum maxime perturbatur; unde id, nisi ex divinae maiestatis ultione: quae illorum
conscientias eo vehementius percellit, quo magis eam refugere conantur?”
146 Inst. 1.3.1, CO 2.36–37. Calvin mainitsee juuri idolatrian olevan osoitus sensus divinitatiksen
olemassaolosta, sillä huolimatta ihmisen luontaisesta vastenmielisyydestä asettaa ketään itsensä
yläpuolelle, saa tämä hänen luonnollinen tunteensa hänet palvomaan puita tai kiviä ennemmin kuin
elämään niin, että mitään Jumalaa ei olisi. Toisaalla Calvin myös huomauttaa, miten ihmiset, jotka
eivät usko ylösnousemukseen tai kuolemanjälkeiseen elämään silti toimittavat hautajaiset
perinteisten rituaalien mukaisesti. Ks. Inst. 3.25.5, CO 2.734–735.
147 Inst. 2.2.1, CO 2.186. “Pro eo, inquam, tempore quo in summum honoris fastigium evectus
erat, scriptura nihil aliud ei tribuit quam quod creatus esset ad imaginem Dei: quo scilicet insinuat,
non propriis bonis sed Dei participatione fuisse beatum.”
148 Inst. 2.2.17, CO 2.200. ”Caeterum in hac diversitate conspicimus tamen aliquas imaginis Dei
superstites notas, quae totum humanum genus ab aliis creaturis distinguant.”
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katsella Jumalaa.149 Calvinille koko maailmankaikkeuden rakenteesta heijastuu

Jumalan kunnia. Ihminen on tämän kaiken mikrokosmos, sillä hänessä on

jumalallinen voima, viisaus ja hyvyys.150 Nämä ominaisuudet eivät ilmene

ihmisessä Jumalan luomana olentona ainoastaan hänen ruumiissansa, vaan myös

rationaalisen ajattelun ja mielikuvituksen kaltaisissa sielun kyvyissä. Etenkin

ymmärrys (intellectus) ja tahto (voluntas) sielun luonnollisina kykyinä heijastavat

yhä edelleen Jumalan kunniaa ja viisautta.151

Toisella suppeammalla tavalla Calvin määrittelee imago Dein koskevan

ainoastaan ihmistä. Ihminen on Jumalan luomus, joka heijastaa erityisellä tavalla

Jumalan kuvaa.152 Tämä johtuu siitä, että ihmisellä on erityinen kyky tietoisella

tavalla ottaa vastaan Jumalan ilmoitus hänen sanansa välityksellä. Siinä missä

Jumala ohjaa muuta luomakuntaa salaisella laillaan, opettaa hän ihmistä sanansa

kautta.153 Paavalia lainaten Calvin toteaa, että tästä on seurauksena hengellinen

elämä, jota ilmentävät tiedon, puhtauden, oikeamielisyyden ja todellisen

pyhyyden kaltaiset yliluonnolliset lahjat.154

Kun Calvin puhuu Jumalan kuvan poispyyhkiytymisestä

syntiinlankeemuksen vuoksi, vaikuttaa hän viittaavan juuri näihin edellä

mainittuihin hengelliseen elämään liittyviin yliluonnollisiin lahjoihin.155

Nykyisessä tilassaan Jumalan kuvasta on ihmisessä jäljellä ainoastaan luonnolliset

ymmärryksen ja tahdon ominaisuudet, jotka erottavat ihmisen eläimestä. Järkensä

avulla ihminen kykenee toimimaan niin sanotuissa maalliseen piiriin kuuluvissa

149 Inst. 1.5.1, CO 2.42. ”Quare eleganter author Epistolae ad Hebraeos (11, 3) secula nuncupat,
invisibilium rerum spectacula: quod nobis vice speculi sit tam concinna mundi positio, in quo
invisibilem alioqui Deum contemplari liceat.”
150 Inst. 1.5.3, CO 2.43. ”Ac proinde quidam ex philosophis olim hominem non immerito vocarunt
μικρόκοσμον, quia rarum sit potentiae, bonitatis et sapientiae Dei specimen, satisque miraculorum
in se contineat occupandis nostris mentibus, modo ne attendere pigeat.”
151 Inst. 1.15.7, CO 2.142.
152 Inst. 2.12.6, CO 2.345. ”Ad imaginem ergo Dei conditus est homo, in quo suam gloriam creator
ipse conspici quasi in speculo voluit.”
153 Inst. 1.15.2, CO 2.135–136.
154 Inst. 1.15.4, CO 2.138. ”[...] induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est (Eph. 4,
23; Col. 3, 9). Iam videndum est quid maxime sub hac renovatione comprehendat Paulus. Priore
loco agnitionem  ponit, altero autem synceram iustitiam, et sanctitatem; unde colligimus imaginem
Dei initio in luce mentis, in cordis rectitudine, partiumque omnium sanitate conspicuam fuisse Dei
imaginem.”
155 Inst. 2.2.12, CO 2.195. ”Ac illa quidem vulgaris sententia quam sumpserunt ex Augustino, mihi
placet, naturalia dona fuisse corrupta in homine per peccatum, supernaturalibus autem exinanitum
fuisse. Nam hoc posteriore membro intelligunt tam fidei lucem quam iustitiam, quae ad caelestem
vitam aeternamque foelicitatem adipiscendam sufficerent.”
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asioissa, mutta hengellisiin asioihin liittyen hänellä ei ole minkäänlaista tietoa

Jumalasta tai hänen toiminnastaan.156

Calvin määrittelee vielä tarkemmin mitkä ominaisuudet Jumalan kuvan

kaltaisuuteen liittyvät ihmisen nykytilassa. Calvinin mukaan Jumalan kuva sijaitsi

ennen syntiinlankeemusta pääasiallisesti mielessä ja sydämessä eli sielun

kyvyissä, mutta Jumalan kunnia säteili myös ruumiiseen. Imago Dei ei kuitenkaan

ole sielu itsessään tai mikään siihen kuuluva luonnollinen ominaisuus, vaan

ainoastaan sen sijaintipaikka (sedes).157 Calvin kuitenkin yhdistää vahvasti juuri

tiedon tai järjen valon (luce mentis) Jumalan kuvaan. Siksi Calvinin käsitys imago

Deistä voidaan määritellä sellaiseksi tiedon hengelliseksi suhteeksi, jossa sielu

heijastaa jumaluutta. Calvin liittää tämän valon Johanneksen evankeliumissa

mainittuun Jumalan sanaan, joka oli ”ihmisten valo” (Joh. 1:4).158

Imago Dein ominaisuuksiin kuuluu, että se käsittää kaiken hengelliseen ja

ikuiseen elämään liittyvät asiat. Calvin määrittää hengellisyyden tarkoittavan tässä

yhteydessä ihmisluontoon liittyvää erinomaisuutta, eikä ihmisluontoa

kokonaisuudessaan.159 Jumalan kuva on Calvinille tarkemmin sanottuna sielun

paras tai korkein osa, jonka ominaisuuksiin liittyy aito tietämys ja pyhyys, joka

Aadamilla oli ennen syntiinlankeemusta.160 Calvinin mukaan ihminen ei voi

nykyisessä tilassaan suoraan hahmottaa Jumalan kuvana olemisen merkitystä, sillä

tämä ei onnistu omia synnin vaikutuksen alaisena olevia ominaisuuksiaan

tarkkailemalla. Asiasta voi kuitenkin saada jonkinlaisen aavistuksen hengellisesti

uudestisyntyneiden ihmisten esimerkistä, joiden Calvin katsoo osittain heijastavan

Jumalan kuvaa.161

156 Inst. 2.2.18–21, CO 2.200–203. Saman luvun seuraavassa kappaleessa 22 Calvin toteaa, että
ihminen voi kuitenkin jossain määrin säädellä toimintaansa luonnollisen lain mukaisesti.
157 Inst. 1.15.3, CO 2.136. ”Quamvis enim in homine externo refulgeat Dei gloria, propriam tamen
imaginis sedem in anime esse dubium non est.” Inst. 1.15.3, CO 2.138. ”Ac quamvis primaria
sedes divinae imaginis fuerit in mente et corde, vel in anima eiusque potentiis: nulla tamen pars
fuit etiam usque ad corpus, in qua non scintillae aliquae micarent.” Samassa kappaleessa Calvin
toteaa, että erottelu Jumalan kuvan ja kaltaisuuden välillä on turha, eikä näiden kahden termin
välillä ole mitään käsitteellistä eroa. Samoin hän vastustaa Andreas Osianderin näkemystä, joka
katsoi imago Dein olleen sekä Aadamin sielussa että ruumiissa, koska Aadam oli tehty Kristuksen
kaltaiseksi. Calvinin mukaan Osiander sekoittaa Aadamissa olevan Jumalan kuvan Kristukseen
täydellisenä Jumalan kuvana.
158 Inst. 1.15.4, CO 2.138–139; Inst. 2.2.19, CO 2.201. Ks. myös Torrance 1977, 53.
159 Inst. 1.15.4, CO 2.139. ”Ergo, quum dei imago sit integra naturae praestantia, quae refulsit in
Adam ante defectionem [...].”
160 Inst. 1.15.3, CO 2.138. ”Proinde hac voce notatur integritas qua praeditus fuit Adam quum recta
intelligentia polleret, affectus haberet compositos ad rationem, sensus omnes recto ordine
temperatos, vereque eximiis dotibus opificis sui excellentiam referret.”
161 Inst. 1.15.4, CO 2.138–139.
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Ihmisen turmeltuneisuuden korostaminen vaikuttaisi ristiriitaiselta Calvinin

ydinsanoman kannalta, jonka mukaan ihmisen todellinen itsetuntemus riippuu

siitä, mitä tiedämme Jumalasta. Tällä Calvin kuitenkin pyrkii korostamaan sitä

valtavaa eroa, joka on ihmisen nykyisen langenneen tilan ja syntiinlankeemusta

edeltäneen tilan välillä painottaakseen armon ja Kristuksen pelastustyön

merkitystä. Oppiessaan tuntemaan oman mitättömyytensä ihminen kääntää

katseensa armoon, jonka Jumala on kohdistanut ihmisiin tekemällä heistä Jumalan

kuvia.162 Kristuksen, kaikkein täydellisimmän kuvan, kautta tapahtuvan

uudestisyntymisen seurauksena myös ihminen muuntuu jälleen Jumalan

kuvaksi.163

2.2.4. Sielun kyvyt
Calvin jakaa perinteisen metafyysisen ihmiskäsityksen, jossa ihminen koostuu

kahdesta osasta, sielusta ja ruumiista. Nämä muodostavat yhden kokonaisuuden,

joista sielu on kuitenkin jalompi ja korkeampi. Calvin kuvaa sielua luoduksi

olemukseksi, joka on ruumista erillinen ja ihmisen pääasiallinen osa. Sielu antaa

ruumiille elämän sekä hallinnoi ihmisen toimintaa suhteessa muihin ihmisiin ja

Jumalaan.164 Sekä ruumis että sielu on luotu tyhjästä (ex nihilo) ja molempien

olemassaolo riippuu täysin Jumalan ylläpitävästä ja uudistavasta armosta.165

Calvin katsoo sielulla olevan järjen ja muistin kaltaisia ruumiista erillisiä kykyjä.

Näiden lisäksi Calvin pitää luovuutta, moraalisia kykyjä ja unien näkemistä

merkkinä sielun jumalallisesta luonteesta.166

Sielu on myös linkki näkyvän ja hengellisen maailman välillä. Ihminen on

luotu maan tomusta, mutta hänellä on sielu enkeleiden tavoin. Calvin pitää sielua

ihmisen kuolemattomana osana, kun taas ruumista hän kutsuu vankilaksi.167

Ruumis edustaa Calvinille ihmisen luonnon kaikkein alhaisinta, aistillisinta ja

epäpuhtainta tasoa.168 Tällä hän ei kuitenkaan tarkoita sellaista manikealaista

dualistista jakoa, jossa ruumis olisi aineellisuutensa vuoksi paha ja sielu

hengellisenä hyvä. Calvin ei väheksy aineellisuutta sinänsä, vaan hänelle kaikki

162 Inst. 1.15.1, CO 2.134–135.
163 Inst. 1.15.4, CO 2.138–193.
164 Inst. 1.15.2, CO 2.135–136; Inst. 1.15.6, CO 2.140–141. Calvin kieltää aristoteelisen
näkemyksen, jonka mukaan sielu olisi koko ruumiissa ruumiin muotona. Ks. myös Inst. 3.25.6,
CO 2.735–736.
165 Torrance 1977, 29. Torrancen mukaan Calvin eroaa skolastisesta ajattelusta korostaessaan
Jumalan suhdetta maailmaan dynaamisena toimintana staattisen olemussuhteen sijasta.
166 Inst. 1.15.2, CO 2.135–136.
167 Inst. 1.15.2, CO 2.135–136.
168 Inst. 3.10.3, CO 2.530. Bouwsman mukaan Calvinille juuri ruumis on suurin este sille, että
ihminen ei kykene ymmärtämään Jumalaa kaiken olemassaolon lähteenä. Ks. Bouwsma 1988, 80.
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Jumalan luoma on pohjimmiltaan hyvää. Materian ja hengen välillä vallitsee

kuitenkin tietty hierarkia, jossa sielu on ikuinen ihmisen kaikkia ominaisuuksia

ylläpitävä hengellinen voima, kun taas ruumiillisuus edustaa eläimellistä,

katoavaa ja rajallista osaa, joka lopulta yhdistyy sieluun ylösnousemuksessa.169

Lähtökohtaisesti Calvin ei halua ryhtyä liian syvälliseen filosofiseen

spekulointiin sielun ominaisuuksista. Hän katsoo, että filosofien näkemys

ihmisluonnosta on liian positiivinen, koska he eivät tunne syntiinlankeemuksen

vaikutuksia. Calvin arvostelee näkemystä, jonka mukaan synti koskisi ainoastaan

sielun alempia aistillisia osia, mutta korkeammilla osilla olisi jonkinlainen edes

heikkokin kyky tavoitella hyvää.170 Calvinin pääasiallinen kiinnostuksen kohde

asian suhteen näyttäisi olevan enemmän käytännöllinen kuin teoreettinen.

Tietämys sielun ominaisuuksista on Calvinille tärkeää etenkin soteriologisesta

näkökulmasta. Yksinkertaistuksen vuoksi Calvin toteaa sielun koostuvan aiemmin

mainitulla tavalla ymmärryksestä ja tahdosta. Näistä ymmärrys erottelee hyvän ja

pahan ja tahto toimii tämän erottelun mukaisesti.171

Calvinin mukaan ennen syntiinlankeemusta ymmärrys ja tahto toimivat

yhdessä täydellisessä harmoniassa. Koska syntiinlankeemuksessa etenkin nämä

sielun kyvyt turmeltuivat, voidaan niiden toiminnan ymmärtämisen ajatella olevan

Calvinille olennaista ihmisen pelastumisen kannalta. Ihmisen muutkin kyvyt

voidaan nähdä johdannaisina näistä kahdesta ominaisuudesta. Näistä ymmärrys

ohjaa ihmisen mentaalisia kykyjä tehden erottelun hyvän ja pahan välillä, kun taas

tahto mahdollistaa valintojen tekemisen näiden välillä. Ennen lankeemusta näiden

kahden sielun ominaisuuden kautta ihminen saattoi nousta kohti Jumalaa ja ikuista

onnellisuutta.172

    Aistit Calvin ymmärtää kuuluvan osaksi ruumiin toimintoja. Niillä on

instrumentaalinen tehtävä välittää tietoa tahdolle ja ymmärrykselle. Calvin

näyttäisi ajattelevan, että sielulla itsellään on aisteista riippumaton tietoisuus.

Tunteet, aistimukset ja mielen sisäiset kuvat riippuvat kaikki ruumiillisten aistien

169 Inst. 1.15.5, CO 2.139–140; Ks. myös Kooi 2005, 64–66; Helm 2010, 274.
170 Inst. 2.1.9, CO 2.183–184; Inst. 2.2.27, CO 2.191.
171 Inst. 1.15.7, CO 2.142. Calvin pitää liian spekulatiivisena Augustinuksen näkemystä sielusta
kolminaisuuden heijastumana, jossa ymmärrys, tahto ja muisti edustavat kukin yhtä
kolminaisuuden persoonista. Calvin kuitenkin ajattelee Augustinuksen tavoin, että sielun voimat
perustuvat ihmisessä olevaan Jumalan kuvaan. Ks. Inst. 1.15.4, CO 2.138–139.
172 Inst. 1.15.8, CO 2.142. ”His praeclaris dotibus excelluit prima hominis conditio, ut ratio,
intelligentia, prudentia, iudicium, non modo ad terrenae vitae gubernationem suppeterent, sed
quibus transscenderent usque ad Deum et aeternam felicitatem.”
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toiminnasta.173 Silloin kun Jumala ilmoittaa itsestään ulkoisen todellisuuden

kautta, toimivat aistit tämän tiedon välittäjinä.  Aistien vastaanottama tieto kulkee

ensin mielikuvituksen (phantasia) sitten järjen (ratio) ja lopuksi mielen (mens)

sisäisten kognitiivisten toimintojen kautta luoden lopullisen arvion asiasta.174

2.2.5. Mielikuvitus ja luova toiminta
Kristinusko oli omaksunut jo patristiselta ajalta lähtien uusplatonilaisen ajatuksen

Jumalan olemuksesta Logoksena tai valona. Tätä taustaa vasten tieto ymmärrettiin

pääsääntöisesti illuminaationa, mielen sisäisenä ”valaistumisena”, jossa

konkreettinen aistillinen ulottuvuus jäi verrattain vähälle huomiolle. Keskiajan

tomistisessa teologiassa pyrkimyksenä oli yhdistää platonilaisuus Aristoteleen

empirismin kanssa. Tässä mallissa ilmoitus nähtiin edelleen Jumalalta tulevana

illuminaationa, mutta sen kohteena olivat aistein havaittavat ja intellektin

käsittelemät muodot (species). Koska myös aineellinen maailma oli luomistyön

kautta osa Jumalan olemusta, saattoi se toimia Jumalan itseilmoituksen välineenä.

Tämä niin kutsuttu olemisen analogia (analogia entis) tarkoitti, että tietyt Jumalan

ominaisuudet sisältyivät myös luotuihin olentoihin. Siksi mikä tahansa rajallinen

olento saattoi olla itsensä ulkopuolelle viittaava symboli.175

Sielu nähtiin keskiajan ja uuden ajan alun teologiassa välittävänä tekijänä

maallisen ja hengellisen kokemuksen välillä. Näkemyksen mukaan tieto

aineettomasta sielusta voidaan johtaa aistien, tunteiden ja intellektin kaltaisista

sielun havaittavissa olevista ominaisuuksista. Kuvilla on tässä näkemyksessä

tärkeä asema, sillä ne vetoavat samanaikaisesti sekä sielun aistilliseen että

intellektuaaliseen osaan. Kuvien tulkitaan käynnistävän sellaisia kokonaisvaltaisia

toimintoja, jotka avaavat mahdollisuuden sielun syvällisemmälle kokemiselle ja

tarkkailulle.176

Ajattelumallissa ihmisen kykyjen uskotaan vastaanottavan ja luovan kuvia

hierarkkisesti. Ensin eri aistit, näköaisti tärkeimpänä, havaitsevat näkyvien

objektien lähettämiä muotoja, joiden samankaltaisuuden ne välittävät sisäisten

aistien käsiteltäväksi. Sisäisten aistien nähdään vapauttavan kuvat pelkistä

173 Inst. 1.15.6, CO 2.140–142; Helm 2010, 283–284.
174 Kooi 2006, 68. Vastaavasti tahdolla on omat kolme toimintoaan, mutta Calvin ei jaottele
ymmärrystä ja tahtoa toisistaan erillisiksi ominaisuuksiksi, vaan molemmat kuuluvat osaksi järkeä.
175 Viladesau 2014, 30–31.
176 Melion 2007, 1–2. Emootioiden merkitys oli suuri keskiaikaisessa uskonnonharjoituksessa ja
etenkin empaattisia tunteita korostettiin. Katsottiin, että niiden avulla ihminen voi parhaiten
ymmärtää Kristuksen kärsimystä ja hänen tekojaan, jotka muuten olivat ihmisen järjen
ulottumattomissa. Kuvat nähtiin hyvänä tapana herättää myötätuntoa ja saada ihmiset eläytymään
pyhimysten kärsimyksiin. Ks. Freedberg 1989, 163–164.
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aistihavainnoista sielun korkeampien intellektuaalisten osien abstraktimpaan

käyttöön, joita sielu voi hyödyntää kehittyäkseen. Hengellisessä mielessä tämän

liike ulkoisesta sisäiseen ja aisteista intellektiin nähtiin nousuna luodusta

maailmasta kohti Jumalaa. Kuvien katseleminen tai mielen sisäinen visualisointi

toimi tärkeänä meditatiivisena harjoituksena sielun hengellisen tilan

esiintuomiseksi. Taustalla oli ajatus, jonka mukaan sielun suhde Kristukseen,

Jumalan kuvaan, oli sama kuin kuvan suhde kuvattuun kohteeseensa. Kristuksen

seuraamisen (imitatio Christi) hänen elämäänsä ja tekojaan visualisoimalla

ajateltiin tuovan sielua lähemmäksi Jumalan kuvan kaltaisuutta.177

Edellä mainitulla tavalla ymmärrettynä mielikuvitusta voidaan pitää kykynä

muodostaa sellaisia mielen sisäisiä kuvia, jotka eivät ole aisteille läsnä.

Mielikuvituksen käyttöön liittyy keskeisesti tapa, jolla maailmaa ja jumaluutta

pyritään hahmottamaan. Kuitenkin esimoderni tapa suhtautua mielikuvitukseen

voidaan nähdä poikkeavan esimerkiksi nykyaikaisesta käsityksestä. Nykyään

termiin liitetään väistämättä ajatus sellaisesta luovasta toiminnasta, jossa

muodostetaan johonkin välittömästi näkyvissä olevan tuolle puolen ja usein

johonkin syvempään todellisuuteen viittaavia kuvia. Kuitenkin siinä, missä tämä

prosessi nähdään nykyään poikkeuksetta ihmisyyteen olennaisena osana

kuuluvana positiivisena ominaisuutena, pidettiin esimerkiksi 1500-luvun

reformoidun teologian kannalta mielen kykyä luovaan toimintaan

ongelmallisena.178

Calvin ei sielun ominaisuuksia käsitellessään tarkemmin tarkastele

mielikuvitusta ja ihmismielen luovia kykyjä. Silti, kuten aiemmin on todettu,

suhtautui Calvin taiteen muotoihin pääosin kielteisesti tai välinpitämättömästi.

Ehkä juuri tästä johtuen erityisesti kalvinismia on kritisoitu luovan

mielikuvituksen puutteesta, minkä on nähty heijastuneen muun muassa eri

reformoidun taiteen alojen kehityssuunnissa.179 Kuten William Bouwsma toteaa,

voi Calvinin suhtautumistapa voi johtua siitä, että hän katsoo ainoastaan Jumalan

kykenevän varsinaiseen luomistyöhön. Bouwsman mukaan tämä ajattelutapa

liittyy perinteiseen esteettiseen näkemykseen taiteesta, jonka mukaan taiteen

tehtävä rajoittuu luonnon jäljittelemiseen. Lisäksi klassisen filosofian tapaan myös

177 Melion 2007, 2–3.
178 Dyrness 2004, 3–4.
179 Dyrness 2004, 6. Dyrness toteaa, että vaikka reformaatio korosti kuultua sanaa, vaikutti se
samalla myös uudenlaisen visuaalisen kulttuurin syntyyn, joka suuntautui ulkonaisissa piirteissään
arkista elämää korostavaan eettiseen ja moraaliseen järjestykseen muodostaen oman ainutlaatuisen
estetiikkansa.
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erilaiset aistien aiheuttamat mielenliikkeet eli affektiot näyttäisivät olevan

Calvinin mukaan haitallisia sielulle, koska ne vastustavat ylempiä sielun kykyjä ja

aiheuttavat ristiriitoja. Affektioiden pyrkimys liiallisuuteen johtaa Jumalan tahdon

vastustamiseen.180

Teologisessa mielessä mielikuvituksen luovuus näyttäytyy Calvinille

kielteisessä valossa, koska hän katsoo Pyhän Hengen ilmoittaneen Raamatussa

kaikki tarpeelliset käsitteet, joita uskovan tulee seurata. Näiden kohdalla ihmisten

ei tulisi käyttää omaa vapauttaan, vaan seurata annettuja ohjeita. Hengen

ilmoitukseen ei ole mitään lisättävää, vaan Raamatun käyttämä kieli ja metaforat

ovat sellaisenaan täydellisiä. Calvin katsoo idolatriaan liittyvien ongelmien

syntyneen, kun kirkko alkoi lisätä ilmoituksen sisältöön omia keksintöjään.181

III Jumalan olemus

3.1. Näkymätön ja näkyvä Jumala

3.1.1. Kätketty Jumala
Calvin tekee selkeän teologisen jaottelun sen välillä, kuka Jumala on itsessään (in

se) ja millä tavoin hän näyttäytyy ihmisille (quoad nos). Tietyiltä osin Calvinin

tapa käsitellä Jumalan olemusta saattaa antaa kuvan tuntemattomasta ja

poissaolevasta Jumalasta. Lisäksi Calvin korostaa voimakkaasti Jumalan vapaata

ratkaisuvaltaa esimerkiksi soteriologisissa kysymyksissä, mikä voi helposti luoda

mielikuvan Jumalasta mielivaltaisena tyrannina. Tarkemman tarkastelun kautta

voidaan kuitenkin havaita, että asia ei ole näin yksinkertainen.

Calvin kuvaa usein Jumalaa samanaikaisesti sekä läsnäolevaksi että

kätketyksi, mihin sisältyy tietty jännite.182 Calvin pyrkii ratkaisemaan tämän

ristiriidan korostamalla Jumaluuden suurta mysteeriä.183 Calvinille Jumalan

kätketty olemus johtuu synnin aiheuttamasta ihmiskunnan ja Jumalan välisestä

erosta, mutta myös Jumalan tarkoituksellisesta valinnasta kätkeä itsensä ihmisiltä.

Synti ei kuitenkaan tarkoita ontologista eroa Jumalasta, sillä se tarkoittaisi

180 Bouwsma 1988, 80.
181 Kooi 2005, 56–57. Van der Kooi kuitenkin huomauttaa, että tämä ei estä Calvinia käyttämästä
esim. omassa retoriikassaan luovuutta, sillä hänen kritiikkinsä koskee teologisen fiktion luomista.
182 Brian Gerrish toteaa, että Calvin käyttää Jumalan mysteeristä keskenään vaihdettavia termejä
arcanus, absconditus ja occultus. Ks. Gerrish 1973, 282.
183 Tähän selitykseen Calvin päätyy mm. Jobin kirjaa koskevissa saarnoissaan. Jobin tapauksessa
Jumala on oikeudenmukainen, mutta tätä oikeudenmukaisuutta ei voida mitata inhimillisillä
standardeilla. Ks. de Petris 2008, 269.
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ihmisen täydellistä tuhoa. Synnistä huolimatta Jumala ylläpitää ihmisen

olemassaoloa.184

Calvin varoo rajoittamasta Jumalaa mihinkään näkyvään

ilmenemismuotoon, sillä todellisessa absoluuttisessa olemuksessaan Jumala on

kaiken ymmärryksen ylittävä voima, joka hallitsee koko maailmankaikkeutta.

Tässä muodossaan Jumalan majesteetillisuus on ihmiselle liikaa. Calvinin mukaan

Jumalan läsnäolo on levittäytynyt kaikkialle, mutta koska ihminen ei tätä voi

käsittää, kutsutaan hänen olinpaikkaansa taivaaksi sen suuruuden ja loistokkuuden

vuoksi.185 Calvin kuvailee Jumalaa muun muassa mittaamattoman kirkkaaksi ja

luoksepääsemättömäksi valoksi, mutta ihmisille tällainen Jumala näyttäytyy

kuitenkin kauhistuttavana pimeytenä.186 Hän on kauhistuttava tuomari, jonka

äärettömyyden edessä ihminen kokee olonsa merkityksettömäksi ja pelkää

kuolevansa.187 Calvinin mukaan Jumala on kätkenyt itsensä yksinkertaisesti siksi,

koska hän on tahtonut toimia näin. Calvin katsoo Jumalan haluavan ihmisilta

intellektuaalisen ymmärryksen sijasta syvää kunnioitusta.188 Lisäksi liiallinen tieto

ei ole Calvinin mukaan ihmisille hyödyllistä, eivätkä ihmiset ole tarpeeksi

kehittyneitä ymmärtämään näitä salaisuuksia.189

Pyrkimys jumalallisten salaisuuksien ymmärtämiseen voi johtaa ihmisen

tuhoon.190 Siksi Jumalan kätkettyä olemusta ja suurta mysteeriä kuvatessaan

Calvin käyttää kielikuvia, kuten ”ulospääsemätön ansa”, ”valtava kuilu” ja

”synkin pimeys”.191 Yksi syvimmistä ihmisen ymmärryksen ylittävistä

salaisuuksista liittyy ihmisen pelastukseen. Syy sille, miksi Jumala on tuominnut

jotkut ikuiseen elämään ja toiset kadotukseen jo ennen syntiinlankeemusta ja

maailman luomista, pysyy ihmisiltä kätkettynä. Calvin kutsuu tätä

184 Inst. 2.2.17, CO 2.199–200.
185 Inst. 3.20.40, CO 2.665.
186 Inst. 1.18.3, CO 2.171. ”Imo, ubi non capimus quomodo fieri velit Deus quod facere vetat,
veniat nobis in memoriam nostra imbecillitas, et simul reputemus, lucem quam inhabitat, non
frustra vocari inaccessam, quia caligine obducta est.”
187 Inst. 1.1.3, CO 2.33; Inst. 1.4.4, CO 2.40–41.
188 Inst. 3.21.1, CO 2.678–680.
189 Inst. 1.14.1, CO 2.117–118.
190 Inst. 3.23.5, CO 2.702. ”Nunc ingenii vestri angustias consulite, an quod decrevit apud se Deus,
capiant. Quid ergo iuvat vesana inquisitione vos demergere in abyssum, quam vobis exitialem fore
ratio ipsa dictat?”
191 Inst. 3.24.4, CO 2.714. “Tunc enim se in profundum immensae voraginis absorbendum
praecipitat: tunc innumeris atque inexplicabilibus laqueis se induit: tunc caecae caliginis abysso se
adobruit.”



40

kaksinkertaiseksi predestinaatioksi nimettyä oppia kauhistuttavaksi säädökseksi,

mutta samalla juuri siinä ilmenee Jumalan majesteetillisuus.192

Calvinin mukaan Raamattu todistaa kaksinkertaisen predestinaation

olemassaolon, mutta ei syytä sille.193 Ennaltamääräämisoppi ei ole Calvinille

kuitenkaan pelkkää spekulaatiota, vaan se liittyy kiinteästi inhimilliseen

kokemukseen. Maailmassa ihmiset ovat syntymästään alkaen eriarvoisessa

asemassa ja tämä näkyy elämän kaikilla osa-alueilla.194 Myös uskoon liittyvissä

kysymyksissä ilmenee sama asia: kaikki eivät kuule evankeliumia ja niistäkin

jotka sen kuulevat, vain osa ottaa sen sanoman vastaan.195

Koska kaikki tämä tapahtuu ihmisen tahdosta riippumattomista tekijöistä ja

tapahtumien perimmäiset syyt ovat ymmärryksen tavoittamattomissa, johtaa tämä

yksilöllisen inhimillisen kokemuksen osalta helposti ahdistukseen siitä, kuuluuko

hän valittujen joukkoon. Juuri tietämättömyys Jumalan johdatuksesta on Calvinin

mukaan kaiken kärsimyksen taustalla, kun taas asian oikea ymmärtäminen johtaa

mitä korkeimpaan onneen.196 Calvinille vastaus tähän pelkoon löytyy yksinomaan

Kristuksesta, Jumalan ilmituomasta tahdosta, joka on sanassaan luvannut

ihmiselle pelastuksen.197

Jumalan näyttäytyminen uskovalle Kristuksessa ei kuitenkaan tarkoita, että

hän käsittäisi Jumalan salaisen tahdon. Vain osa Jumalan salaisuuksista on

ihmisten käsitettävissä siltä osin, kun niistä on pelastuksen kannalta hyötyä, mutta

viime kädessä Jumalan toiminnan tarkoitus säilyy kätkettynä ihmisen

ymmärrykseltä. Tämä liittyy Calvinilla Jumalan täydelliseen vapauteen ja

suvereenisuuteen, mistä seuraa, että esimerkiksi ihmisen pelastus tai kadotus

perustuu täysin Jumalan vapaaseen valintaan.198 Jos näin ei olisi, tarkoittaisi tämä

Calvinin ajattelumallin mukaan Jumalan olevan riippuvainen jostakin ulkoisesta

tekijästä ja näin jollain tavalla luomakunnan vaikutuksen alainen.

192 Inst. 3.21.7, CO 2.704. “Decretum quidem horribile, fateor: inficiari tamen nemo poterit quin
praesciverit Deus quen exitum esset habiturus homo, antequam ipsum conderet, et ideo
praesciverit quia decreto suo sic ordinarat.”
193 Inst. 3.21.5, CO 2.702–703. Raamatun esimerkkejä kaksinkertaisesta predestinaatiosta on
Calvinille muun muassa Abrahamin ja Israelin kutsuminen, Jaakobin valinta ohi Esaun ja Jumalan
valittujen kutsuminen ja vanhurskauttaminen. Ks. Inst. 3.21.5–7, CO 2.682–684.
194 Inst. 1.16.3, CO 2.146–147. Ihmisten eroavaisuudet esimerkiksi älyllisten lahjojen tai
moraalisten kykyjen suhteen ks. Inst. 1.5.5, CO 2.44–45. ja Inst. 2.3.4, CO 2.212–213.
195 Inst. 3.24.12–16, CO 2.722–727.
196 Inst. 1.17.11, CO 2.164. ”[…] facile, si animadvertas, perspicies, extremum esse omnium
miseriarum, providentiae ignorationem; summam beatitudinem in, eiusdem cognitione esse sitam.”
197 Inst. 2.12.1, CO 2.340–341. Calvin toteaa, että vaikka ihminen olisikin kokonaan vapaa
synnistä, tarvitsisi hän silti välittäjää.
198 Inst. 3.22.1, CO 2.687–688.
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Calvinin mukaan usko kuitenkin antaa ihmiselle sellaisen rauhan ja

luottamuksen, jolla hän voi nöyrästi kunnioittaa tätä mysteeriä.199 Calvinille

Jumalan toiminta ei perustu mielivaltaisuuteen, vaan kaikki hänen tahtomansa

asiat ovat oikeudenmukaisia.200 Calvin muotoilee asian niin, että Jumalan

suunnitelma (consilium) pysyy salaisuutena, koska emme voi tietää syytä hänen

toiminnalleen, mutta uskossa ihminen käsittää kaikkien tapahtumien olevan tämän

suunnitelman toteutumista.201 Jumalan salaisen suunnitelman todellinen tarkoitus

paljastuu kuitenkin vasta viimeisenä päivänä, jolloin näkeminen korvaa uskon.202

3.1.2. Jumala luomakunnassa
Yhtenä syynä sille, miksi Calvin korostaa niin vahvasti Jumalan kätkettyä

olemusta voidaan nähdä pyrkimys välttää kaikkea skolastiseen intellektualismiin

ja metafyysiseen spekulaatioon liittyvää. Calvin haluaa käsitellä teologisia

kysymyksiä tavalla, joka on hänen mukaansa selkeä ja tosiasioihin perustuva.

Calvin ei kuitenkaan ajattele, että pelkällä loogisella päättelyllä ilman Jumalan

ilmoitusta voitaisiin saada todellista tietoa Jumalasta. Siksi Calvin haluaa

jatkuvasti muistuttaa lukijoitaan Jumalan suuruudesta ja toiseudesta suhteessa

ihmisiin. Calvinille Jumalan ja ihmisen välisen vastakkaisuuden korostaminen ei

kuitenkaan ole lopullinen kuvaus todellisuudesta, vaan lähtökohta, jonka

päämääränä on Jumalan pelastavan toiminnan kautta tapahtuva ihmiskunnan ja

Jumalan suhteen palauttaminen ennalleen. Ihmisen asettaminen Jumalaa vastaan

jonkinlaiseksi erilliseksi autonomiseksi toimijaksi on Calvinille ihmisen

ylpeydestä johtuvaa harhaa, joka johtaa hänet tuhoon.203

Tämän takia Calvin käsittelee hän niitä rajoja, joissa Jumalan kätketty

luonne voidaan määrittää. Hän toteaa, että vaikka Jumalan olemus on ihmisiltä

piilotettu, on kaikkiin hänen luomistöihinsä kaiverrettu kiistattomia merkkejä

hänen kunniastaan.204 Jumala ei näyttäydy ainoastaan Kristuksessa, vaan myös

koko luomakunta osoittaa kohti häntä. Siksi Calvin kutsuu maailmankaikkeutta

muun muassa peiliksi205, Jumalan kunnian teatteriksi206 ja kouluksi, jossa opimme

199 Inst. 1.12.1, CO 2.86–87; Inst. 1.17.1, CO 2.144.
200 Inst. 3.23.2, CO 2.699–700.
201 Inst. 1.17.9, CO 2.152–153.
202 Inst. 3.21.2, CO 2.680–681.
203 Butin 1995, 18–19.
204 Inst. 1.5.1, CO 2.41. “Essentia quidem eius incomprehensibilis est, ut sensus omnes humanos
procul effugiat eius numen; verum singulis operibus suis certas gloriae suae notas insculpsit, et
quidem adeo claras et insignes ut sublata sit quamlibet rudibus et stupidis ignorantiae excusatio.”
205 Inst. 1.5.1, CO 2.41–42.
206 Inst. 1.5.2, CO 2.42–43.



42

hurskautta, jonka kautta pääsemme osallisiksi ikuisesta elämästä ja täydellisestä

onnesta.207

Calvinille luomakunta heijastaa Jumalan ominaisuuksia, kuten

hyväntahtoisuutta, armoa, oikeudenmukaisuutta, tuomiota ja totuutta.208 Luojan

kunnia heijastuu maailmankaikkeuden järjestyksessä, mutta aivan erityisesti

ihmiskehon symmetriassa.209 Jumalan töiden kautta heijastuva kunnia voidaan

nähdä vastakohtana Jumalan kätketylle olemukselle. Calvinilla kunnia liittyy

läheisesti majesteetillisuuden käsitteeseen. Siinä missä majesteetillisuutta voidaan

pitää Jumalan abstraktina tuntemattomana olemuksena, joka erottaa hänet kaikista

muista olennoista ja ihmisten tekemistä jumaluuksista, voidaan kunnian katsoa

ilmenevän kaikissa niissä näkyvissä ominaisuuksissa, joissa Jumala ilmoittaa

itsensä.210

Calvin kehottaa ihmisiä mietiskelemään ja löytämään luomakunnasta

Luojan merkkejä. Näitä merkkejä on löydettävissä kaikista Jumalan töistä, joiden

kautta hän tekee itsensä tunnetuksi ihmisen vähäisille kyvyille. Calvinin mukaan

maailmassa ei ole mitään niin pientä, ettei vähintäänkin kipinä Jumalan kunniasta

loistaisi siellä.211 Calvinille luodun todellisuuden järjestyksen ja rikkauden

tarkastelu johtaa väistämättä katseen kääntämiseen kohti niiden luojaa ja Jumalan

luomistyötä seuraamalla ihminen päätyy kaiken sen tekijän lähteeseen ja tietoon

Jumalasta. Tallainen tieto näyttäisi olevan Calvinille yhteydessä aisteihin ja olisi

luonteeltaan intuitiivista ennemmin kuin rationaalisen päättelyn tulosta. Tässä

tapahtumassa Jumala tulee osaksi ihmisen tietoisuutta kaikkien aistien

välityksellä.212

Calvinin suhtautumistavassa näkyy kunnioitus maailmankaikkeuden suurta

ihmismielelle käsittämätöntä arvoitusta kohtaan. Calvin muun muassa toteaa

Jumalan on koristelleen taivaan ja maan täydellisellä runsaudella,

207 Inst. 1.6.4, CO 2.55–56.
208 Inst. 1.10.2, CO 2.72–73.
209 Inst. 1.5.2, CO 2.42–43. Calvin muun muassa ilmoittaa ihailevansa luonnontieteilijöitä, jotka
pystyvät niin syvällisesti tarkkailemaan luonnon salaisuuksia. Calvin kutsuu tätä jumalalliseksi
taidoksi (divina artes).
210 Parker 1969, 83–85. Toisaalta Richard Mullerin mukaan Calvinin ajattelussa sekä gloria Dei
että maiestas Dei molemmat heijastuvat luomakunnan järjestyksessä, mutta majesteetillisuuden
käsitteessä korostuu erityisesti Jumalan palvonta ja kunnioitus maailman Luojana ja Vapahtajana
Kristuksessa. Ks. Muller 2003, 542–543.
211 Inst. 1.5.1, CO 2.42. ”[...] quaquaversum oculos coniicias, nulla est mundi particula in qua non
scintillae saltem aliquae gloriae ipsius emicare cernantur.”
212 Kooi 2005, 75–76.



43

moninaisuudella ja kauneudella.213 Ihmiset voivat nauttia kaikilla aisteillansa

Jumalan luomistyön hedelmistä.214 Tietyissä kohdissa Calvin korostaa etenkin

näkö- ja hajuaistien merkitystä. Calvinille Jumalan ihmisille antamien lahjojen

käyttö on sallittua, kunhan niitä käytetään niihin hyviin tarkoituksiin, joihin

Jumala on ne luonut. Hän esimerkiksi toteaa, että puiden, hedelmien ja kukkien

antaman käytännöllisen hyödyn lisäksi Jumala on luonut niiden värit ja tuoksut

ihmisen iloksi.215

Calvin kritisoi filosofien näkemystä, jossa maailmankaikkeus olisi luonut

itse itsensä tai sitä ohjaisi jonkinlainen universaali mieli. Calvinille Jumala

näyttäytyy luonnossa, mutta Jumalaa itseään ei saa sekoittaa luontoon tai sen

osiin.216 Calvin myös arvostelee sellaista näkemystä Jumalasta, jossa hänen

katsotaan luoneen maailman ja sen jälkeen vetäytyneen pois taivaaseen. Sen

sijaan Calvin näkee Jumalan dynaamisena voimana, joka aktiivisesti vaikuttaa

tapahtumien joka hetkessä.217 Jumala ei ole Calvinille ainoastaan kaiken Luoja,

vaan hän myös ylläpitää kaiken olemassaoloa ja hallitsee asioiden kulkua

johdatuksellaan.218

Calvinin mukaan luomistyötä ei myöskään voi erottaa Luojasta, vaan koko

luonto on välittömässä yhteydessä Jumalan sanaan. Teologisesta näkökulmasta

luomistyötä ei voi tarkastella toissijaisten kausaalisuhteiden kautta erillään niiden

lähteestä.219 Calvinille pohjimmiltaan kaikki tieto Jumalasta tulee Kristuksen

välityksellä. Myös luonnon järjestyksessä taustalla on Logos, joka ylläpitää koko

luomakuntaa.220 Calvinin mukaan ihminen ei voi vedota tietämättömyyteen

kaikkien näiden todisteiden läsnä ollessa, eikä se vapauta häntä vastuusta, vaan

hän säilyy syyllisenä Jumalan edessä.221 Calvinin ajatusten voidaan nähdä

edustavan sellaista uudenlaista maailmankuvaa, jossa on uskonnolliselta kannalta

katsottuna karsittu pois kaikki ihmisen ja Jumalan väliin tuleva. Calvinille

213 Inst. 1.14.20, CO 2.132. ”Itaque coelum et terram quam fieri potuit absolutissima rerum
omnium copia, varietate, pulchritudine, non secus atque amplam ac splendidam domum,
exquisitissima simul et copiosissima supellectile instructam ac refertam, mirabiliter exornasse.”
214 Inst. 3.10.2, CO 2.529–530.
215 Inst. 3.10.2, CO 2.529. ”In herbis, arboribus et frugibus, praeter usus varios, aspectus gratia et
iucunditas odoris.”
216 Inst. 1.5.5, CO 2.44–45.
217 Inst. 1.16.3–4, CO 2.146–148; Kooi 2006, 127–130.
218 Inst. 1.16.1, CO 2.144–145.
219 Torrance 1977, 63.
220 Pitkin 1999, 160. Pitkinin mukaan Calvin-tutkimuksessa Kristuksen roolia vapahtajana on usein
korostettu liian yksipuolisesti, jolloin Kristuksen asema luomistyössä on jäänyt liian vähälle
huomiolle.
221 Inst. 1.5.15, CO 2.139–140.
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fyysinen maailma toimii ikään kuin neutraalina näyttämönä, jossa yksilöllinen

sielu subjektina voi kokea Jumalan vain hänen armonsa ja sanansa välityksellä.222

3.1.3. Jumalan näkeminen
 Calvinin voidaan katsoa hylkäävän tietyiltä osin sellaiset luonnolliseen teologiaan

liittyvät epistemologiset väitteet, joiden mukaan ihmiset voivat luonnollisen

järkensä avulla päätellä luomistyössä ilmenevän Jumalan suunnitelman ja

tarkoituksen. Calvinille ihmisen järki ei ole luotettava väline tässä tehtävässä.

Ihmisen mieli ei ole hänelle jonkinlainen itsenäisesti toimiva objektiivista tietoa

keräävä ja analysoiva muusta turmeltuneesta luonnosta erillinen osa, vaan ihmisen

persoonaan kiinteästi kuuluva subjektiivisuus, joka ei jakaudu psyykkisten ja

fyysisten toimintojen välillä.223

Usein reformoidussa teologiassa tällainen mielen ja aistien sisäinen-

ulkoinen -jaottelu ilmeni myös sellaisena sydän-silmät -jaotteluna, jossa näkökyky

edusti ulospäin suuntautuvaa ja erilaisia pinnallisia mielikuvia herättävää

ominaisuutta, jolla oli haitallisia vaikutuksia ihmisen sieluun, kun taas kuulemista

pidettiin näkemistä korkeampana ominaisuutena.224 Myöskään Calvin ei koe

aistielimiä selkeän ja ristiriidattoman tiedon mekaanisina vastaanottajina.

Kuulemisen lisäksi hän kuitenkin korostaa usein näköaistin merkitystä ja Jumalan

luomistyön katselua.225 Calvin kuitenkin kyseenalaistaa sellaisen silmien ja

mielen välisen suhteen, jossa silmät toimivat luonnosta havaitun tiedon välittäjänä

mielelle. Calvin hylkää 1500-luvulla vallalla olleen ajatuksen, jonka mukaan

silmien keräämä tieto välittyy mielelle muuttumattomana ja samanlaisena

havaitsijasta riippumatta.226

Calvinille näkeminen liittyy kiinteästi tietämiseen, sillä näköaisti ei ole

mielestä erillinen ominaisuus. Vastaavasti ei-näkeminen tai sokeus liittyy tiedon

puutteeseen, mikä hengellisessä mielessä ilmenee siinä, että ihminen ei havaitse

Jumalan ilmoitusta. Ihminen voi nähdä fyysisesti Jumalan luomistyön merkit,

mutta ei pysty tunnistamaan Jumalaa niissä. Calvinille kyvyttömyys nähdä ei liity

silmän fysiologiseen toimintaan tai mielen puutteellisuuteen, vaan

tietämättömyydestä johtuvaan sokeuteen. Calvinille hengellinen sokeus on

222 Besançon 2000, 186–187.
223 Wandel 2010a, 151.
224 Michalski 1993, 185.
225 Inst. 1.6.2, CO 2.54–55; Wandel 2010a, 139.
226 Wandel 2010a, 147.
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toimintakyvytöntä havaitsemista, jossa ihminen on korvannut Jumalan luomistyön

epäjumalilla ja tehnyt maailmasta itsensä näköisen.227

Calvinille näkemiseen liittyy paradoksi, jossa ihminen ei havaitse sitä, mikä

on ontologisesti nähtävissä. Calvinille Jumalan ilmoitus on näkyvä ja välitön,

mutta ei itsestään selvä tai inhimilliseltä kannalta ymmärrettävä. Jumala on luonut

maailman ja ihmisille kyvyn katsella sitä ja nähdä Jumalan merkkejä kaikkialla.

Jumalan ilmoitus on kuitenkin ääretön, kun taas ihmisen ymmärryskyky on

rajallinen sekä aikaan ja paikkaan sidottu. Siksi Calvinin mukaan ihmisen ei tulisi

pyrkiä järjellään ymmärtämään tai tekemään subjektiivisia tulkintoja Jumalan

ilmoituksesta, sillä tämä rajoittaa tai estää kokonaan sen syvällisemmän

ymmärryksen, jonka nämä merkit välittävät. Sen sijaan Calvinille todellinen

ymmärrys alkaa nöyryydestä ja oman tietämättömyytensä tunnistamisesta.

Lähtökohtana ei ole niinkään asioiden järjellinen käsittäminen kuin hämmästys

luomakunnan ihmeiden äärellä ja niiden todistaminen.228

Kun Calvin toteaa imago Dein heijastavan Jumalan kunniaa luomakunnassa

peilin tavoin, on silloin kuvalla oltava myös katsoja. Calvinille kyseessä on

pohjimmiltaan Jumala itse, joka tarkastelee omaa luomistyötään. Jumala tekee

tämän ihmisten kautta käyttäen heitä kunniansa todistajina. Ihminen myös katsoo

samaa peilikuvaa, mutta hän tekee sen sanan kautta, joka on varsinaisesti Jumalan

kuva.229 Tässä yhteydessä Calvin ymmärtää sanan paljon kokonaisvaltaisempana

ja laajempana kuin pelkkään kuuloaistiin rajoittuvana ilmiönä. Calvin näkee

Jumalan sanan ruokkivan kaikkia aisteja, sillä Jumalan kunnia on nähtävissä ja

koettavissa sinänsä kaikkialla, mutta ihmisen epäkiitollisuus estää tämän

kokemisen. 230

Calvinille luomistyössä ilmenee Jumalan voiman lisäksi myös hänen

luonteensa kaiken hyvän tekijänä. Koska Jumala on hyvä, on kaikki hänen

luomansa myös hyvää, mukaan lukien ihminen. Calvin ei myöskään näyttäisi

ajattelevan, että Jumalaan liittyvissä todisteissa itsessään olisi jotain

tulkinnanvaraisia, vaan kaikki epäselvyys johtuu havainnoijan itsensä

puutteellisuudesta. Calvin tekee siis erottelun Jumalan luomistöihin sellaisenaan

227 Wandel 2010a, 147–150. Calvin näyttäisi ajattelevan, että silmien keräämän optisen tiedon ja
mielen välillä ei ole erillistä mallia, joka käsittelee tiedon objektiivisesti, kuten esimerkiksi
keskiajan näköteoriassa yleisesti ajateltiin, minkä vuoksi näkemisestä ja muista aistihavainnoista
syntyvä tulkinta vaihtelee yksilöiden välillä.
228 Wandel 2010a, 151–154.
229 Torrance 1977, 39–40.
230 Kooi 2005, 79–81.
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kuin ne ovat todellisuudessa ja sellaisena kuin ne nähdään ihmisten taholta. Se,

miten ihminen havaitsee luomistyön objektiiviset tosiasiat ja Jumalan läsnäolon

niissä, riippuu hänen omista kyvyistään ja moraalisesta luonteestaan. Näiden

havaitseminen on mahdollista ainoastaan henkilöille, jotka ovat oikealla tavalla

suuntautuneet niiden vastaanottamiseen.231

3.1.4. Luomakunta peilinä
Calvin teologisesta epistemologiasta puhuttaessa voidaan hänen käyttämänsä

peilimetaforan nähdä avaavan kiinnostavia näkökulmia tavasta, jolla Calvin

ymmärtää Jumalan tavan kommunikoida ihmisille. Kuten todettua, Calvinille

ihmiset ovat luotu tarkastelemaan luotua maailmaa, josta peilin tavoin heijastuvat

näkymättömät asiat. Calvinille koko luotu maailma voidaan nähdä ikään kuin

peilinä, Jumalan työkaluna, jota hän käyttää kutsuakseen ihmisiä yhteyteensä.

Peilimetafora on tuttu jo antiikin kirjallisuudesta, jossa peilin tai vedenpinnan

heijastusta käytettiin vertauskuvana kuvaamaan tiedon luonnetta. Myös

uusplatonistisessa ja augustinolaisessa filosofiassa tietämys on kuvattu valoon ja

näkemiseen liittyvien metaforien kautta, joissa tieto syntyy, kun ulkoinen objekti

ilmestyy subjektin tietoisuuteen. Esimodernina aikana myös todellisuuden

jäljittely (imitatio) ymmärrettiin estetiikan ja taiteen tehtäväksi. Taiteen tuli

kuvata kohdettaan sellaisena kuin se oli. Calvinille peili on vertauskuva, jonka

kautta tämä imitaatio suhteessa jumalalliseen ilmoitukseen näyttäytyy.232

Calvinin käyttämä vertauskuva osoittaa, että hän ajattelee Jumalan

ilmoittavan itsensä ihmisille erilaisin epäsuorin menetelmin, joiden kautta hän

tekee ominaisuutensa nähtäviksi. Nämä Jumalan luomistyöt osoittavat maailmassa

231 Helm 2004, 238–240. Helmin mukaan Calvinille näiden todisteiden vastaanottokyky näyttäisi
olevan riippuvainen tietyistä ihmisen moraaliseen luonteeseen liittyvistä ennakkoehdoista, ei
jonkinlaisesta yliluonnollisesta aistista. Calvinin ihmiskuva eroaa tässä suhteessa modernista
näkemyksestä, jossa järki ja aistihavaintoihin perustuva päättelykyky muodostaa ihmisen
kognitiivisen perustan arvojen jäädessä toissijaisiksi tunneilmiöiksi. Calvinille ihmisluonto sen
sijaan käsittää myös moraalin ja emootioiden kaltaiset ominaisuudet.
232 Kooi 2005, 57–58. Esimerkiksi antiikin kreikkalaiset ymmärsivät peilikuvat nykykäsityksestä
poikkeavalla tavalla. Muun muassa Platonin mukaan peilikuva muodostuu, kun silmistä lähtevä
valo kohtaa peilin pinnalla olevan objektin valon, jotka kohdatessaan muodostavat näkyvän kuvan.
Nykyisestä ymmärryksestä poiketen, jossa peilikuva on peilin pinnan heijastamien valonsäteiden
muodostama illuusio, on Platonin käsityksen mukaan peilikuva todella olemassa peilin pinnalle
muodostuneena. Saman ymmärryksen asiasta jakaa myös kirkkoisä Athanasius, joka teoksessaan
Contra Gentes käyttää peilimetaforaa kuvaamaan sielun samankaltaisuutta suhteessa Jumalaan.
Athanasiuksen metafora viittaa siihen, että sielun ja Jumalan välillä on todellinen samankaltaisuus.
Athanasiukselle tämä ei kuitenkaan tarkoita, että peilikuvan ja sen kuvaaman kohteen välillä olisi
ontologinen yhteys, vaan hänen mukaansa itse substanssin tasolla sielun ja Jumalan välillä on aito
eroavaisuus. Tällöin jumalallistuminen (theopoiesis) ei tarkoita Athanasiukselle sielun
muuttumista Jumalan kaltaiseksi, vaan ainoastaan sitä, että sielu kykenee heijastamaan paremmin
Jumalan kuvaa. Ks.  Louth 1981, 79–80.
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toimivaan järjestykseen, mikä Calvinin mukaan viittaa suoraan niiden luojaan.

Peilimetaforan käyttö viittaa myös siihen, että Calvin ajattelee näiden kuvien

olevan tulevan suoraan Jumalalta, eivätkä ne ole lähtöisin ihmisten omista

ajatuksista.233 Peilikuva ei ole kuitenkaan sama asia kuin suora näkeminen, vaan

se on aina jotakin heikompilaatuista kuin sen kuvaama todellinen objekti. Calvin

ei kuitenkaan ajattele, että peilikuva olisi jollain tavoin epävarma tai

harhaanjohtava, vaan kyse on ainoastaan kuvan tarkkuudesta. Tässä elämässä

ihminen ei vielä kykene saavuttamaan sellaista suoraa näkemistä, joka esimerkiksi

enkeleillä on Jumalasta, vaan ihminen tarvitsee peilejä avukseen.234

Calvinin mukaan peilien tarkoituksena on ohjata ihmistä kohti parempaa

tuntemusta Jumalasta ja kasvattaa häntä läpi elämän kohti Jumalan kuvan

kaltaisuutta. Peilejä on useita ja niiden kaikkien avulla Jumala toteuttaa

pelastussuunnitelmaansa. Myös Calvinin vahva Raamatun sanan korostus ilmenee

peilimetaforan kautta. Vaikka ihminen tarvitsee avukseen peilejä, ei tämä

Calvinin mukaan kuitenkaan tarkoita, että Jumalan antama ilmoitus itsestään

Raamatussa ei olisi avoin ja selkeä. Jumalan ilmoitusta ei tarvitse erottaa erilaisten

suodattimien läpi. Raamatun sana itsessään on peili, jossa Kristus tulee ihmisen

luokse.235

Vaikka peili ja sen sisältämä kuva voidaan loogisesti erottaa toisistaan, ovat

ne kuitenkin yhteydessä keskenään. Kuvaa ei voi nähdä näkemättä samalla peiliä,

sillä näkemisessä sekä peili että sen sisältämä kuva nähdään molemmat

samanaikaisesti. Tämän kaltaisen ilmoituskäsityksen voidaan katsoa rajaavan ne

alueet, joilla tietäminen ja järki vaikuttavat. Toisaalta Jumalan ilmoitusta ei voida

jättää huomioimatta, mutta toisaalta ilmoituksen ulkopuolinen järkeily johtaa

233 Kooi 2005, 59–60. Van der Kooi toteaa, että teologis-historiallisesta näkökulmasta Calvinin
näkemys muistuttaa keskiaikaisen filosofian cognitio intuitivaksi kutsuttua käsitettä. Tämä Duns
Scotuksen kehittämä käsite syntyi vastakohdaksi Roger Baconin tietoteoriaan liittyvälle cognitio
abstractivalle, jonka lähtökohtana on, että subjekti saa tietoa objektista, koska objekti tuottaa
itsestään muotoja ympäröivään tilaan, joka käsittää välittäviä materiaaleja. Näiden välittävien
materiaalien kautta kuva objektista muodostuu verkkokalvolle ja sisäistyy eri aistien kautta
tietoisuuteen. Teorian ongelmana pidettiin, että subjektin tietoisuus ei ole siinä missään vaiheessa
kosketuksessa objektin todellisen substanssin, vaan ainoastaan sen aksidentaalisten
ominaisuuksien kanssa, jolloin niiden erottaminen epäaidoista, esimerkiksi mielikuvituksen
muodostamista muodoista, oli mahdotonta. Cognitio intuitiva sen sijaan katsoo, että ihminen on
välittömästi suoraan tietoinen objektin olemassaolosta sekä sielunsa että intellektinsä kykyjen
kautta ilman minkäänlaisia välittäviä elementtejä tai abstraktisointia. T. F. Torrance katsoo, että
Calvin olisi omaksunut skotlantilaisen filosofin John Majorin tulkinnan cognitio intuitivasta, jossa
Jumalasta saatava tieto ei ole esimerkiksi Aristoteleen tai Tuomas Akvinolaisen ajattelutavan
mukaan saavutettavissa päättelyn avulla tai Jumalan antamana ominaisuutena, vaan syntyy
Jumalan vaikutuksesta, joka on persoonallisesti läsnä ihmisessä Pyhän Hengen kautta. Ks.
Torrance 1977.
234 Kooi 2005, 60–61.
235 Inst. 3.2.6, CO 2.401–402.
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turhaan spekulaatioon. Teologian tehtävänä voidaan nähdä Calvinin mukaan

toimiminen näiden kahden ääripään välillä.236

Calvinin kirjoitusten perusteella erilaisiksi Jumalaa kuvaaviksi peileiksi

voidaan siis ymmärtää sekä koko luotu maailma että ihminen itse, joka ei tosin

syntiinlankeemuksen vuoksi kykene tähän tehtävään kunnollisesti, jolloin

Raamattu on omaksunut tämän roolin.237 Raamattu on ikään kuin linssi, jonka

kautta Jumalan ilmoitus luodussa maailmassa tulee uskon kautta jälleen

näkyväksi.238 Ihmisellä Jumalan kuvana on erityislaatuinen suhde Luojaansa,

minkä vuoksi hän voi tietoisella tavalla todistaa Jumalan armoa ja kunniaa.

Calvinilla imago Dein käsitteeseen liittyy aina ajatus peilistä, joka heijastaa

kuvaamaansa kohdetta.239 Varsinaisesti peili on aina Jumalan sana, jota Jumala

käyttää tarvittaessa ihmistoimijoiden välityksellä vetääkseen valitut puoleensa.240

3.2. Jumalan itseilmoitus

3.2.1. Jumalan akkommodaatio
Calvinille Jumalan näyttäytyminen tapahtuu akkommodaation eli mukautumisen

kautta. Calvin ei käsittele akkommodaatiota erillisenä osiona, mutta aihe nousee

useasti esille hänen kirjoituksissaan. Koska Calvin korostaa vahvasti sanan

teologiaa, on ajatus ihmisille kommunikoivasta Jumalasta hänelle tärkeä osa

kristinuskoa.241 Calvin käyttää akkommodaation käsitettä selittämään Jumalan

kätkettyä luonnetta. Sen mukaan Jumala mukautuu ihmisen ymmärryksen tasolle

rajoittamalla itsensä tiettyyn ihmiselle käsitettävään muotoon, mikä taas jättää

muun osan Jumalan olemuksesta piiloon. Jumalan kätketty puoli sisältyy samalla

kuitenkin aina näkyvään.242

Calvin toteaa, että Raamatun kuvaukset Jumalasta eivät ole kuvauksia hänen

todellisesta olemuksestaan, vaan ne ovat tapoja, joilla Jumala näyttäytyy meille.243

Ihmiset voivat tuntea Jumalan ainoastaan niiden ilmenemismuotojen kautta, joita

hän on katsonut sopivaksi käyttää. Calvin tekee eron Jumalan kätketyn olemuksen

236 Kooi 2005, 61–62.
237 Inst. 1.15.4, CO 2.138–139.
238 Inst. 1.6.1, CO 2.53–54.
239 Torrance 1977, 36.
240 Inst. 3.2.6, CO 2.401–402; Inst. 4.1.5, CO 2.749–751.
241 McGrath 1990, 129. Ks. myös 256–257. McGrathin mukaan Calvinin akkommodaation
periaatteella oli vaikutus luonnontieteiden kehitykselle, koska siinä Raamatun nähtiin ensisijaisesti
käsittelevän Kristuksen pelastustyötä mukautetulla kielellä puhtaasti kirjaimellisen tulkinnan
sijasta.
242 Inst. 1.13.21, CO 2.107–108. Calvin kuvaa tätä käyttämällä vertausta aurinkoon, jota
ihmissilmä kykenee katsomaan, mutta voi ymmärtää kokonaisuudessaan.
243 Inst. 1.10.2, CO 2.72–73.
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ja niiden ominaisuuksien välillä, joiden kautta hän ilmoittaa itsestään. Calvin

kuitenkin kiistää, että tässä tapauksessa Jumalalla olisi ikään kuin kaksi eri puolta

tai kaksi tahtoa. Jumala itsessään on muuttumaton, mutta ihmisen rajallisuus ei

pysty tätä käsittämään.244

Calvin katsoo Jumalan akkommodaation tapahtuvan rakkaudesta

ihmiskuntaa kohtaan. Ilman tätä tekoa ihmiskunnan tilanne olisi toivoton, sillä

ihmisten omat teot eivät voi yhdistää Jumalan ja ihmiskunnan välillä olevaa

kuilua.245 Lihallisuutensa vuoksi ihmiset eivät voi edes kuvitella mitään

hengellistä, mutta akkommodaatiollaan Jumala antaa heille hengellisiä asioita

näkyvien merkkien muodossa ja nostaa heidän mielensä kohti hänen totuuttaan.

Akkommodaatio ilmenee Calvinille kahdella pääsääntöisellä tavalla: Jumala

näyttäytyy joko Luojana tai Vapahtajana. Luomakunnassa ja Raamatun yleisissä

opeissa ilmenee Jumala Luojana, kun taas Kristuksessa hän näyttäytyy

Vapahtajana. Nämä yhdessä muodostavat kaksiosaisen Jumalan tuntemisen

tavan.246

Akkommodaatiossa Jumalasta tulee lähestyttävä (familiariter) ja hän on

suorassa persoonallisessa suhteessa ihmisiin.247 Calvinin mukaan yksi

tärkeimmistä Jumalan käyttämistä kielikuvista on Isä, tarkemmin sanottuna

meidän Isämme, joka lohduttaa lapsiaan.248 Akkommodaatiossa Jumala ottaa

myös opettajan roolin kasvattaen ja kouluttaen ihmisiä ottaen huomioon heidän

ymmärryksensä tason. Jumala itsessään ei muutu, mutta hän sovittaa sanomansa

sopivaksi riippuen ihmiskunnan kyvystä vastaanottaa se, aivan kuten lapsia,

nuoria tai aikuisen iän saavuttaneitakin opetetaan eri tavoin.249 Lisäksi Jumala

esiintyy tuomarina, joka osoittaa ihmisille heidän syntisyytensä, jonka

ymmärtämällä he voivat katua ja kääntyä Jumalan puoleen.250

244 Inst. 1.18.3, CO 2.170–171; Helm 2004, 196. ”God accommodates himself to us: we do not
accommodate God to ourselves.” Helm toteaa, että Calvinin tavassa jaotella Jumala sellaiseksi,
jona hän näyttäytyy ihmisille ja sellaiseksi, joka hän on todellisuudessa, on ajoittain verrattu
Kantin pheonomena ja noumena jaotteluun. Calvinin kohdalla erona on kuitenkin se, että hänelle
Jumala ilmoittaa itsestään aina jotain todellista vaikkakin rajatulla tavalla. Ks. Helm 2010, 98–99.
245 Inst. 2.12.1, CO 2.340–341.
246 Inst. 1.2.1, CO 2.34; Willis 1966, 120. ”Calvin’s duplex cognitio Dei, however, is the
knowledge of the one God as he reveals himself in his creative and redemptive activities […].”
247 Inst. 1.5.9, CO 2.47–48.
248 Inst. 3.20.37, CO 2.662–663. Karin Spiecker Stetina osoittaa, että Calvin käyttää paljon myös
feminiinisiä kielikuvia jumaluudesta puhuessaan siltä osin, kun ne ovat raamatullisia. Ks. Stetina
2013, 83–95.
249 Inst. 2.11.13, CO 2.338–339. Calvin mm. vertaa Jumalaa lastenhoitajaan, joka puhuu lapsille
ymmärrettävällä tavalla. Ks. Inst. 1.13.1, CO 2.89–90.
250 Inst. 3.4.32, CO 2.483–484.
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Calvinille kieli Jumalan pääsääntöisesti käyttämä akkommodaation muoto.

Calvin näkee Jumalan kommunikoivan pääsääntöisesti Raamatun tekstin

välityksellä. Koska ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja siten heillä on luontainen

kyky vastaanottaa Jumalan sana, joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon hänestä.

Sana myös asettaa ihmisen ajattelulle ne rajat, joiden puitteissa Jumalasta voidaan

puhua. Kuitenkaan ilman Pyhän Hengen vaikutusta ei pyhien kirjoitusten

todellista sanomaa voida ymmärtää.251 Calvin katsoo Raamatun käyttävän erilaisia

symboleita ja kielikuvia selittämään hengellisiä salaisuuksia. Calvin esimerkiksi

toteaa Raamatussa esiintyvät pilvien, savun ja tulen kaltaisten symbolien olevan

merkkejä Jumalan kunniasta, mutta samanaikaisesti niiden tarkoituksena on

rajoittaa ihmisten mielen pyrkimyksiä tunkeutua liian syvälle Jumaluuden

mysteeriin.252

Calvinin mukaan ainoastaan Jumala voi tietää oman olemuksensa. Ihmisille

Jumalan olemus on näkymätön ja käsittämätön, mutta hänen tekojensa kautta

voimme tietyssä määrin havaita hänet.253 Erilaiset Jumalasta käytetyt ilmaisut ovat

Calvinille mukautettua kieltä, eivätkä absoluuttisia määritelmiä Jumalasta. Calvin

muun muassa ymmärtää Raamatussa esiintyvät Jumalan antropomorfiset

kuvaukset akkommodaatioksi.254 Esimerkiksi Vanhassa testamentissa Jumala

puhuttelee ihmisiä heidän omista lähtökohdistaan ja eettisestä normistostaan

käsin. Calvin ei ajattele, että Jumalalla olisi esimerkiksi tunteita niin kuin

ihmisillä. Kun Raamatussa Jumalan todetaan olevan vihainen, ei tämä Calvinin

mukaan tarkoita Jumalan olevan olento, joka todella ihmisten tavoin tuntee vihaa,

vaan kyse on ihmisen omaan tilaan viittaavasta puhetavasta.255 Jumala on

kuitenkin armossaan valinnut käyttävänsä tällaista kieltä auttaakseen ihmiskuntaa.

3.2.2. Akkommodaatio ja idolatria
Akkommodaation käsitteeseen sisältyy Jumalan laskeutuminen alas kunniastaan,

jolloin hän ottaa itselleen rajallisen ja epäsopivalta vaikuttavan muodon.256

251 Inst. 1.15.8, CO 2.142–143.
252 Inst. 1.11.3, CO 2.76–77.
253 Inst. 1.5.1, CO 2.41–42.
254 Inst. 1.13.1, CO 2.89–90. Helmin mukaan Calvin kuitenkin ajattelee, että monet Jumalaa
koskevista kielellisistä kuvauksista on ehdottomasti totta. Tällaisia ovat etenkin Jumalan ikuisuutta
ja muuttumattomuutta koskevat määritelmät. Ks. Helm 2004, 193.
255 Inst. 1.17.3, CO 2.156–157.
256 Van der Kooi huomauttaa, että Calvinilla akkommodaatioon Jumalan toimintana liittyy
vahvasti ajatus laskeutumisesta (descendere), ylhäältä alaspäin tapahtuvana liikkeenä, jonka
tietoisena tarkoituksena on kiinnittää huomio ihmisen ja Jumalan väliseen etäisyyteen ja eroon.
Taivas merkitsee Calvinille paikkaa, joka ylittää ihmisen ymmärryksen, mutta sinne nouseminen ja
sieltä laskeutuminen tulee silti ymmärtää todellisena fyysisenä liikkeenä. Ks. Kooi 2005, 41.
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Calvinin mukaan tämä on kuitenkin Jumalan tahdosta tapahtuva teko, jonka hän

tekee hyväntahtoisuudessaan auttaessaan ihmisiä tekemään käsittämättömästä

käsitettävän. Akkommodaatiosta huolimatta Jumala säilyttää kaikki

ominaisuutensa. Itsensä alentaessaankin hän ei menetä mitään kunniastaan.257

Vaikka akkommodaation vuoksi Jumala käyttää rajallisia ilmenemismuotoja, ei

hänen voimansa tai äärettömyytensä rajoitu millään tavoin niihin. Parhaiten tämä

ilmenee inkarnaatiossa, jossa Calvinin mukaan Kristus ei hävittänyt jumalallista

luontoaan, vaan kätki sen lihan alle.258

Vaikka Calvin katsoo, että Jumalan ja hänen käyttämiensä akkommodaation

muotojen välillä on erottamaton yhteys, on niissä samanaikaisesti myös

olemuksellinen ero. Laajemmassa mielessä tässä voidaan havaita liittyvän

Khalkedonin kirkolliskokouksessa tehtyyn niin kutsuttuun distinctio sed non

separatio -muotoiluun, joka kuvailee tapaa, jolla Kristuksen kaksi olemusta,

inhimillinen ja jumalallinen, ovat erottamattomasti hypostaattisessa liitossa.

McGrathin mukaan Calvinin ajattelussa tämä sama ilmiö näyttäytyy eri tavoin

Jumalan ja ihmiskunnan välisessä suhteessa.259 McGrath jatkaa, että sama

distinctio sed non separatio -ajatus koskee Calvinille myös koko luomakuntaa.

Jumala on kaikessa luodussa ja kaikki luotu on Jumalassa, mutta nämä kaksi eivät

ole sekoittuneet keskenään.260 Voidaan katsoa, että Calvinille fyysinen

ilmenemismuoto edustaa todellisella tavalla hengellistä läsnäoloa, mutta nämä

eivät ole yhtäläiset ontologisella tasolla ja näiden kahden sekoittaminen

keskenään johtaa idolatriaan.

Jumalan akkommodaation muodoilla ja idoleilla voidaan havaita olevan

samankaltaisia piirteitä, mutta Calvinille niiden välillä on kuitenkin selkeä ero.

Siinä missä Jumalan akkommodaatio tuo ihmiset lähemmäs Jumalaa, idolit

puolestaan turmelevat Jumalan kunnian ja häpäisevän hänen

majesteetillisuutensa.261 Mistä tahansa objektista voi tulla epäjumala, kun ihminen

itse tekee sen. Idolatrian virhe on, että se siirtää Jumalan kunnian luotuun

257 Inst. 2.6.4, CO 2.251–252.
258 Inst. 2.13.1, CO 2.347–348.
259 McGrath 1990, 149. ”Just as the incarnation represents a paradigmatic instance of this
complexio oppositorum, so the same pattern is repeated and may be discerned throughout the
various manifestations of the relationship between God and humanity.”
260 McGrath 1990, 149. ”Throughout his works, Calvin displays a pervasive tendency to
distinguish radically the human and divine realms – yet insist upon their unity. There is no
possibility whatsoever of dividing God and the world, or God and human beings.”
261 Inst. 1.11.2, CO 2.75–76.
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objektiin, vaikka ne ovat täysiä vastakohtia Jumalan todelliselle luonnolle.262

Idolatriassa ihminen pyrkii tekemään Jumalasta näkyvän ja yhdenvertaisen

luomakunnan kanssa. Tämä on vastoin Calvinin näkemystä, jonka mukaan Jumala

on luomakunnassa, mutta ei osa sitä. Calvinin mukaan Jumala ikään kuin

vedetään taivaasta maan päälle ihmisten tasolle, vaikka mitkään ihmisten tekemät

kuvat eivät voi olla kelvollisia kuvaamaan Jumalan mysteeriä.263

Calvinille aidot symbolit ovat Jumalan asettamia ja ihmisten ilman Jumalan

sanaa luomat symbolit ovat vääriä. Calvinin mukaan aidoille Jumalan käyttämille

merkeille on ominaista, että Jumala on niiden kautta todellisesti läsnä. Sen sijaan

ihmisten luomilla symboleilla ei ole todellista voimaa, sillä ne perustuvat

lihalliseen luontoon ja kuvaavat Jumalan itsensä kaltaisena. Ne ovat vääristymiä

todellisesta jumaluudesta, joita pyritään manipuloimaan omien tarkoitusperien

mukaisesti. Idolatriset taipumukset voivat turmella myös Jumalan asettamat

symbolit, kuten on Calvinin mukaan käynyt katolisessa kirkossa esimerkiksi

ehtoollisen kohdalla, mutta tällaiset merkit ovat ihmisen vääristyneen tahdon

mukaisia, eivät Jumalan tahdon.264

Calvin ei näyttäisi tarkoittavan, että Jumalan akkommodaation muodoilla ei

ole mitään tekemistä Jumalan todellisen olemuksen kanssa tai että ne ovat vailla

merkitystä. Calvinin ennemminkin pyrkii korostamaan Jumalan hyväntahtoisuutta

ihmisiä kohtaan kuvailemalla sitä suurta eroa, jonka Jumala tekee puolestamme

laskeutuessaan kunniastaan tasollemme. Calvinin näyttäisi ajattelevan, että

Jumalan akkommodaation ja Jumalan todellisen olemuksen välillä on yhteys,

mutta ei samankaltaisuutta.265 Näiden välillä on kuitenkin jonkinlainen

vastaavuussuhde. Jumalan antamat merkit eivät ole vääriä tai epätodellisia.

Jumala on niissä itse läsnä ja ne antavat täydellisen tai ainakin osittaisen tiedon

Jumalasta. Calvinille Jumalan kätketyn olemuksen ja näkyvän ilmoituksen välinen

suhde näyttää ihmisen järjen rajallisuudesta johtuen paradoksaaliselta, mutta

todellisuudessa niiden välillä ei ole ristiriitaa. Calvinin ajattelua voidaan tulkita

niin, että Jumalan käyttämien akkommodaation  muotojen välillä on aste eroja

niiden tarkkuudessa, mutta ne eivät vaikuta itse ilmoituksen luotettavuuteen, sillä

262 Inst. 2.8.17–18, CO 2.278–280.
263 Inst. 1.11.2–3, CO 2.75–77.
264 Inst. 1.11.8–9, CO 2.80–82; Zachman 2007, 225.
265 Balserakin mukaan Calvin katsoo, että äärellisen ja äärettömän todellisuuden välillä ei ole
yhtenevyyttä (nulla proportio), joten kaikki Jumalan luomakuntaa kohtaan tapahtuva lähestyminen
merkitsee liikettä alaspäin, mikä taas valaisee Jumalan ominaisuuksia, kuten hyvyyttä. Ks.
Balserak 2006, 107.
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viime kädessä Pyhä Henki takaa niiden totuudellisuuden ja oikean

ymmärryksen.266

3.2.3. Raamattu Jumalan sanana
Calvin katsoo, että langenneen tilansa vuoksi ihminen tarvitsee Jumalan sanaa

saadakseen todellista tietoa Jumalasta. Vain sen avulla ihminen voi palata hänen

suosioonsa. Calvinin mukaan Jumala ilmoittaa itsensä sanansa kautta, mikä voi

tapahtua monella eri tavalla. Pääasiallinen ilmoituksen muoto on kuitenkin

Raamattu, jossa ilmoitus on kaikkein selvimmin ja läheisemmin näkyvissä.267

Jumalan sana vahvistaa ihmistä näkemään Jumalan kunnian tavalla, johon

luomakunta itsessään ei pysty.268 Calvin korostaa vahvasti oikean opin merkitystä

totuuden ja pelastuksen lähteenä. Calvinille todellinen uskonnonharjoitus käsittää

oikean doktriinin uskosta ja ihmisen suhteesta Jumalaan, mikä kaikki on

löydettävissä Raamatusta. Calvinille Raamatussa tulee ilmi Jumalan koko

pelastussuunnitelma profeettojen, apostolien ja etenkin Kristuksen välityksellä.269

Raamatun sanoman läpi maailma näyttäytyy sattumanvaraisten tapahtumien

sijasta Jumalan työnä.270

Calvin korostaa vahvasti reformaation sola scriptura -periaatetta ja katsoo

Raamatun olevan uskon korkein auktoriteetti. Raamattu edustaa Calvinille

Jumalan suoraa puhetta ihmisille, eikä mikään paavin tai kirkon tradition

kaltainen inhimillinen auktoriteetti voi nousta sen yläpuolelle.271 Calvinille

Raamatun arvovalta nousee siitä itsestään, sillä Raamattu ilmoittaa olevansa

Jumalan sanaa, mikä erottaa sen muista kirjotuksista. Laajemmassa merkityksessä

Raamatun tekstin lisäksi Jumalan sana tarkoittaa Calvinille jatkuvaa elävää

ilmoitusta, joka ilmenee Kristuksessa, inkarnoituneessa Sanassa, jota vasten

kaikkea inhimillistä opetusta tulee arvioida.272

Calvinin mukaan Raamattu todistaa itse itsestään, mikä liittyy

näkemykseen, jonka mukaan vain Jumala voi tietää itsestään.273 Ihminen voi

ymmärtää Raamattua Pyhän Hengen todistuksen kautta, joka paljastaa Raamatun

sanoman. Calvinin näkemys ei kuitenkaan ole sillä tavoin fideistinen, että

266 Kooi 2006, 186–188.
267 Inst. 1.6.1, CO 2.53–54. Helmin mukaan Calvin ei yleensä kutsu Raamattua ilmoitukseksi, vaan
viittaa siihen käyttämällä termiä ”oraakkelit”. Ks. Helm 2004, 246.
268 Inst. 1.6.4, CO 2.55–56.
269 Inst. 1.10.1, CO 2.72.
270 Parker 1969, 80.
271 Inst. 1.8.1, CO 2.61–62.
272 Ganoczy 1987, 192.
273 Inst. 1.7.5, CO 2.60–61.
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Raamatun esiin tuomat uskontotuudet pitäisi uskoa sellaisenaan ilman

järkikriteereitä. Hän katsoo niiden pohjautuvan aitoihin todistettaviin

tosiseikoihin, mutta nämä eivät ole todisteita varsinaisessa naturalistisessa

mielessä, vaan niihin liittyy tietty yliluonnollinen hengellinen elementti.274

Sinänsä tämä tieto ei tarvitse enää mitään ulkoisia empiirisiä todisteita, mutta se ei

ole myöskään ristiriidassa yleisten rationaalisten periaatteiden kanssa.

Pohjimmiltaan Pyhä Henki antaa varmuuden Raamatun lähteiden

todenmukaisuudesta.275

Calvinille Raamattu on objektiivisella tavalla totta, eikä siinä ole

epäselvyyksiä tai monimerkityksellisiä kohtia. Jos ihminen ei kykene

ymmärtämään jotain Raamatusta, on vika silloin hänen puutteellisissa kyvyissään.

Calvin antaa kuitenkin myös tiettyjä ulkoisia todisteita Raamatun

totuudenmukaisuuden puolesta. Nämä todisteet toimivat toissijaisina

argumentteina Pyhän Hengen antaman varmuuden lisäksi entisestään

vahvistamaan Raamatun auktoriteettia.276 Osa erityisistä ulkoisista todisteista

nousee Raamatusta itsestään. Näitä ovat Calvinin mukaan esimerkiksi julkiset

ihmeet, profeettojen toteutuneet ennustukset, Raamatun käyttämä kieli sekä se

historiallinen tosiasia, että Raamattu on säilynyt kaikki nämä vuosisadat.277 Calvin

katsoo, että kokonaisuudessaan nämä kaikki todistavat Raamatun autenttisuudesta

epäilijöitä vastaan. Pelkät ulkoiset todisteet eivät kuitenkaan riitä synnyttämään

uskoa, vaan tähän tarvitaan aina Pyhää Henkeä. Tämän vuoksi Calvin pitää

turhana pyrkimyksiä vakuuttaa epäuskoisia Raamatusta Jumalan sanana pelkkiin

rationaalisiin argumentteihin vedoten.278

Calvinille Raamatun ydinviestinä on sanoma Jumalasta ja hänen suhteestaan

ihmisiin. Calvinille Pyhä Henki toimii Raamatun todistajana avaten sen sanoman

uskovan sielussa. Tällä Calvin tarkoittaa sellaista salaista Pyhän Hengen

toimintaa, jossa Henki valaisee Raamatun totuudet ihmiselle ja hän tunnistaa

Raamatun Jumalan sanaksi.279 Vaikka tämä vaikuttaa hyvin henkilökohtaiselta ja

yksilölliseltä tapahtumalta, ei Calvin tarkoita kuitenkaan, että Raamatun

sanomassa olisi kyseessä pelkkä subjektiivinen varmuuden kokemus tai sisäinen

274 Helm 2004, 276–278.
275 Inst. 1.7.4, CO 2.59. ”[…] altius quam ab humanis vel rationibus, vel iudiciis, vel coniecturis
petenda est haec persuasio nempe ab arcano testimonio spiritus.”
276 Inst. 1.8.1, CO 2.61–62.
277 Inst. 1.8.2–12, CO 2.62–68.
278 Inst. 1.8.13, CO 2.68–69.
279 Inst. 1.7.5, CO 2.60–61.
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vakaumus. Calvinille todistus perustuu aina Raamatun objektiivisiin hengellisiin

totuuksiin, jotka Hengen toiminta avaa uskovan näkemään.280

Calvinin mukaan ulkoiset todisteet ovat sellaisia, joista voidaan keskustella

järjellisin perustein ja joita voidaan opettaa. Ne myös takaavat kirkollisen

opetuksen jatkuvuuden ja yleiset perusteet, joilla Raamatusta voidaan puhua ja

saarnata.281 Sen sijaan Pyhän Hengen lahjoittama sisäinen todistus on

subjektiivisen luonteensa takia sellaista, jonka pohjalle opetuksellisia rakenteita ei

voida perustaa. Calvinille sisäinen todistus on luonteeltaan varmaan, kun taas

ulkoiset todisteet ovat jossain määrin mielipidekysymyksiä ja siten

vähempiarvoisia. Vaikka Calvin kirjoittaa sisäisestä todistuksesta subjektiiviseen

sävyyn, liittää hän sen kuitenkin itse Raamatun tekstiin ja tapahtumiin. Hän pitää

ehdottomasti kiinni sanan ja hengen yhteydestä.282 Pyhän Hengen antama tieto

kuitenkin nousee kaiken inhimillisen ymmärryksen yläpuolelle.283

3.2.4. Kristus Jumalan kuvana
Calvinille Kristus on Jumalan elävä kuva, joka on kaikkien muiden Jumalan

käyttämien kuvien lähde. Calvinille muun muassa Vanhan testamentin

israelilaisten laki ja symbolit edustavat Kristusta. Muista kuvista poiketen

ainoastaan Kristuksessa Jumala näyttäytyy täydellisenä. Vaikka Jumala näyttäytyy

luomakunnassa, ei se kykene uudistamaan ihmisen langennutta luontoa.

Ainoastaan Kristus pystyy poistamaan synnin ja yhdistämään Jumalan ja

ihmiskunnan välisen eron.284

Koska Jumala on näkymätön, voidaan häntä etsiä ainoastaan Kristuksen,

hänen kuvansa kautta. Calvinin mukaan Jumala säilyisi kätkettynä

luoksepääsemättömässä valossaan ellei hän olisi näyttäytynyt Kristuksessa.285

Jumalan läheisyys toteutuu täydellisimmillään Kristuksessa Jumalan itse ottaessa

ihmisen muodon kohdatakseen ihmiskunnan. Calvin katsoo äärettömän Isän

tulleen äärelliseksi Pojassa akkommodaation vuoksi, jotta ihmiset kestäisivät

hänen kunniaansa.286 Vaikka Jumalan manifestaatio Kristuksessa on täydellinen,

280 Inst. 1.7.1, CO 2.56–57.
281 Inst. 1.7.2, CO 2.57.
282 Helm 2004, 253.
283 Inst. 3.2.14, CO 2.409–410.
284 Zachman 2007, 257–258.
285 Inst. 3.2.1, CO 2.398. ”Nam quum Deus lucem inaccessam habitet, Christum occurrere medium
necesse est.”
286 Inst. 2.6.4, CO 2.251–252. ”Hoc sensu scribit Irenaeus patrem, qui immensus est, in filio esse
finitum, quia se ad modulum nostrum accommodavit, ne mentes nostras immensitate suae gloriae
absorbeat.”
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on kyse samalla myös ihmisen rajalliseen olotilaan mukautumisesta. Ilman

välittäjää ihminen ei kykene käsittämään Jumalan majesteetillisuutta. Sen sijaan

synnin takia Jumalaa näyttäytyy kauhistuttavana ja vain Kristus voi tehdä hänestä

lähestyttävän.

Alentuessaan korkeudestaan ihmisen muotoon Kristus ”tyhjensi itsensä” ja

kätki todellisen olemuksensa lihan alle.287 Calvinille tämä kenosis merkitsee

Kristuksen majesteetillisuuden kätkemistä, ei siitä luopumista. Inkarnaatiossa

Kristus säilyi edelleen luomakunnan hallitsijana.288 Kristuksen täydellinen itsensä

tyhjentäminen tapahtui ristillä. Sinä hetkenä hänen jumalallinen luontonsa oli

kokonaan kätketty. Calvinin mukaan tämä oli tarpeellista, jotta synnin kirous

voitiin poistaa ihmiskunnan päältä.289 Vastaavasti ylösnousemuksessa Kristus

paljastaa jumalallisen voimansa, joka johtaa ylösnousemuksessa kunniaan ja

ikuiseen elämään.290 Uskossa ihmistä tulee osallinen Kristuksen kuolemasta ja

ylösnousemuksesta. Koska Kristus on täydellinen kuva, palautuu uskova

yhteydessä häneen Jumalan kuvaksi.291

Muista Jumalan käyttämistä kuvista poiketen Kristuksessa jumaluus

näyttäytyy olemuksellisesti. Calvinin mukaan Jumala on verhoutunut lihaan

Kristuksessa, mutta jos tämä verho otettaisiin pois, ihminen ei kestäisi nähdä

Jumalaa todellisessa olemuksessaan.292 Calvinille ”verho” kuvaa tapaa, jolla

Kristuksen jumaluus on samanaikaisesti kätketty ihmissilmiltä, mutta paljastaa

Jumalan kunnian uskon kautta. Calvin katsoo, että vain Pyhä Henki voi avata

ihmisen mielen näkemään Jumalan kuvan Kristuksessa. Pyhän Hengen valaisemat

ihmiset voivat nähdä Jumalan paljastetussa muodossaan, kuten esimerkiksi

opetuslapset ylösnousseen Jeesuksen nähdessään.293 Tämä ei kuitenkaan ole vielä

Jumalan todellinen olemus, vaan kirkastetussa muodossaankin Kristus oli yhä

verhoutunut ihmisyyteen. Tämä verho ei katoa, vaan Hengen valaisemanakin

ihminen voi nähdä Jumalan vain verhon läpi, sillä Calvinille todellinen näkeminen

voi tapahtua vasta, kun olemme hänen kaltaisiaan.294

287 Inst. 2.13.2, CO 2.348–350.
288 Inst. 2.14.3, CO 2.354–355; Willis 1966, 76, 80.
289 Inst. 2.16.6, CO 2.372–374.
290 Inst. 2.16.13, CO 2.379–381.
291 Inst. 3.3.9, CO 2.440.
292 Inst. 2.13.2, CO 2.348–350.
293 Inst. 3.2.4, CO 2.399–400.
294 Inst. 3.2.20, CO 2.414. ”[...] quum affirmat (2 Cor. 3, 18) nos per evangelium revelata facie
nulloque obiecto velamine gloriam Dei tanta efficacia contemplari, ut in eandem imaginem
transformemur.”
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Calvinille Kristuksen ruumis on erottamaton osa jumaluudesta. Hänen

jumaluutensa oli näkyvä, mutta vain joillekin ihmisille. Kristuksen ruumis oli

myös olemuksellisesti erillinen muista aikaan ja paikkaan sidotuista ruumiista.

Calvinille Kristus Jumalan Sanana on ajan ulkopuolella Jumalan luona. Ihmisenä

Kristus toimii välittäjänä ihmiskunnan ja Jumalan välillä, mutta se ei kuitenkaan

anna Calvinin mukaan kenellekään ihmiselle pääsyä Jumalan todelliseen

olemukseen.295

Calvin tulkitsee Johanneksen evankeliumin lauseen ”Sana tuli lihaksi” (Joh.

1:14) merkitsevän, että Sana yhdistyi ja liittyi ihmisluontoon niin, että kumpikin

säilytti oman ominaislaatuisen luontonsa Kristuksen ollessa yksi.296 Calvin kiistää

Nestoriuksen ja Eutykhesin harhaoppisiksi julistetut näkemykset Kristuksen

luonnosta ja toteaa Kristuksen olevan samanaikaisesti ihminen ja Jumala, joka

koostuu kahdesta luonnosta, mutta jossa nämä luonnot eivät ole sekoittuneet.297

Calvinin mukaan inkarnaatiossa tapahtuu niin kutsuttu ominaisuuksien

jakaminen (communicatio idiomatum), jossa Kristuksen jumalallinen ja

inhimillinen luonto yhdistyvät Kristuksen persoonassa ja niillä on todellinen

olemuksellinen keskinäinen yhteys.298 Calvinin tulkinta tästä opista kuitenkin

poikkeaa esimerkiksi Lutherin näkemyksestä, sillä Calvinille ominaisuuksien

jakaminen on vain trooppi eli kielikuva.299 Calvin ei esimerkiksi täysin hyväksy

ajatusta, jonka mukaan jokainen Kristuksen jumalalliseen luontoon kuuluva

ominaisuus kuuluisi myös hänen ihmisluontoonsa ja katsoo vastaavasti, että jotkut

Kristuksen inhimillisen luonnon ominaisuudet on siirretty väärällä tavalla hänen

jumalalliseen luontoonsa.300

IV Aito uskonto ja hengellinen yhteys

4.1. Ehtoollisen sakramentti merkkinä

4.1.1. Kristus ehtoollisessa
Käsitys idolatriasta liittyy kiinteästi tapaan, jolla ehtoollinen ymmärretään. Näiden

välinen yhteys voidaan ajoittaa aina Bysantissa 700–800-luvuilla vallinneeseen

kuvakiistaan, jossa sekä kuvien vastustajat että kannattajat perustivat

295 Inst. 1.13.6–8, CO 2.94–96.
296 Inst. 2.14.1, CO 2.353.
297 Inst. 2.14.4, CO 2.355–356. Nestoriolaisten mukaan Kristuksessa oli kaksi persoonaa,
jumalallinen ja inhimillinen, ja Jumala oli vain asettunut asumaan Kristuksen ihmisluontoon.
Eutykhesin mukaan Kristuksessa yhdistyi jumalalliset ja inhimilliset elementit.
298 Inst. 2.14.1, CO 2.353.
299 Gerrish 1993, 54.
300 Inst. 2.14.2, CO 2.353–354.
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argumenttinsa kristologiaan. Kuvakysymyksessä erot perustuivat näkemykseen

siitä, onko kuvilla oltava sama olemus (ousia) kuin niiden esittämällä

arkkityypillä. Kuvien käytön vastustajat kielsivät tämän, kun taas kuvien

kannattajien mukaan kuvat edustivat todellisella tavalla arkkityyppiä, vaikka eivät

jakaneet samaa luontoa.301

Reformaation aikaan siirryttäessä sekä ehtoolliseen että kuvakysymykseen

liittyneet termit olivat sekoittuneet keskenään ja katolisen kirkon toimittamaa

ehtoollista oli alettu yleisesti kutsua idolatriaksi monissa protestanttisissa

piireissä. Etenkin merkin käsitteellä oli tärkeä rooli ehtoollista koskevissa

kiistoissa. Alun perin Augustinukselta tulevaa näkemystä sakramenteista

merkkeinä kehittivät eteenpäin keskiajalla etenkin Bonaventura ja Tuomas

Akvinolainen, mutta termille ei missään vaiheessa muodostunut yhtä selkeää

määritelmää.302

Calvin määrittelee sakramentin ulkoiseksi merkiksi, jonka kautta Jumala

antaa ihmisen omalletunnolle varmuuden hyväntahtoisista lupauksistaan.

Sakramentit vahvistavat ihmisen uskoa ja saavat vastaavasti ihmiset osoittamaan

kunnioitusta niin Jumalaa, enkeleitä kuin kanssaihmisiäkin kohtaan.303 Calvin

katsoo kasteen ja ehtoollisen olevan todellisia sakramentteja. Calvinille

sakramentit ovat armon välineitä ja niiden vaikuttava teho syntyy Jumalan

sanasta, ei papin siunauksesta tai henkilökohtaisesta persoonasta. Ne eivät

myöskään toimi opus operatum -opin mukaisesti pelkkänä tehtynä tekona, vaan

sakramentin vastaanottamisessa mukana on oltava ihmisen henkilökohtainen

usko.304

Calvinilla ehtoollisen teologia liittyy kiinteästi kuvakieltoon. Calvin tekee

selkeän yhteyden kuvien ja ehtoollisen välillä. Hän käyttää eukaristiasta monesti

sekaisin termejä, kuten, merkki (signum), muoto (figura) ja sakramentti

(sacramentum). Calvin käyttää usein ehtoollisen olemusta määritellessään

301 Michalski 1993, 170–172. Kuvien vastustajat kielsivät mahdollisuuden esittää pyhyyttä
uskonnollisten kuvien kautta ja korostivat kristologiassaan vahvasti Kristuksen jumalallista puolta,
mikä lähestyi monofysitismiä. Kuvien kannattajat korostivat Kristuksen näkyvää ja inhimillistä
puolta, minkä vuoksi vastustajat syyttivät heitä nestoriolaisiksi.
302 Michalski 1993, 176.
303 Inst. 4.14.1, CO 2.941–942. ”Principio animadvertere convenit quid sit sacramentum. Videtur
autem mihi haec simplex et propria fore definitio, si dixerimus, externum esse symbolum, quo
benevolentiae erga nos suae promissiones conscientiis nostris Dominus obsignat, ad sustinendam
fidei nostrae imbecillitatem, et nos vicissim pietatem erga eum nostram tam coram eo et angelis
quam apud homines testamur. Licet etiam maiore compendio aliter definire: ut vocetur divinae in
nos gratiae testimonium externo signo confirmatum, cum mutua nostrae erga ipsum pietatis
testificatione.”
304 Inst. 4.14.26, CO 2.960–962.
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läsnäolon sijasta käsitettä representaatio (repraesentatio), joka voidaan nähdä

suorana viittauksena kuviin.305 Calvin haluaa välttää virheelliset näkemykset

ehtoollisesta. Erityisesti hän arvostelee siihen kohdistuvaa palvontaa. Calvin

katsoo, että ehtoollisleipää ja viiniä ei voi palvoa, sillä Kristuksen ruumis ei ole

läsnä maan päällä, vaan taivaassa istuutuneena Jumalan oikealle puolelle.306

Koska Kristuksen ruumis on taivaassa, ei sitä ole tarpeen tuoda fyysisesti alas

ehtoollisleipään.307 Calvinille ehtoollisen sakramentista muodostuu idolatriaa, jos

palvontaa kohdistuu itse ehtoollisaineisiin, jolloin lahjoja kunnioitetaan niiden

antajan sijasta.308

Calvin syyttää Zwingliä siitä, että hänelle ehtoollisen leipä ja viini ovat

pelkkiä hengellisesti tyhjiä merkkejä Kristuksen taivaassa olevasta ruumiista.

Katolilaisten ja luterilaisten virheenä taas on, että he kannattavat reaalipreesenssiä

eli pitävät Kristuksen ruumista konkreettisesti läsnäolevana ehtoollisaineissa.309

Katolisen kirkon transsubstantiaatio-opin Calvin hylkää epäraamatullisena ja

metafyysisesti käsittämättömänä.310 Calvin ei hyväksy ajatusta, jonka mukaan

Kristuksen ruumis ja veri voisivat olla erillään leivässä ja viinissä, kuten hän

katsoo katolisen kirkon opettavan, sillä tämä tarkoittaisi Kristuksen todellisen

ihmisluonnon hajottamista osiin.311 Luterilaisten konsubstantiaatio-oppia Calvin

arvostelee ajatuksesta, jonka mukaan Kristuksen ruumis voi olla vastoin luontoaan

kaikkialla näkymättömänä ehtoollisaineissa.312

Calvinin ehtoollisopin taustalla on extra calvinisticumiksi myöhemmin

nimetty näkemys, jonka mukaan Kristuksen jumalallinen luonto ei voi olla

rajoitettu hänen inhimilliseen ruumiiseensa.313 Näkemyksen mukaan Kristuksen

jumalallisuus täyttää kaiken ja vaikka se on yhdistynyt ihmisyyteen, se ei ole

sidottu siihen, eikä ihmisyyden ja jumaluuden välillä ole minkäänlaista

305 Michalski 1993, 175–176
306 Inst. 2.16.15, CO 2.382–383.
307 Inst. 4.17.31, CO 2.1032.
308 Inst. 4.17.36, CO 2.1039. ”Ubi dupliciter peccatum est. Nam et honor Deo raptus ad creaturam
traductus est, et ipse etiam in polluto ac profanato suo beneficio inhonoratus, dum ex sancto eius
sacramento factum est exsecrabile idolum.”
309 Inst. 4.17.5, CO 2.1005–1006.
310 Inst. 4.17.14, CO 2.1012–1013.
311 Inst. 4.17.18, CO 2.1016. ”Age, si corpus et sanguinem Domini pani ac vino affigere libet,
alterum ab altero necessario divelletur. Nam ut panis seorsum a calice porrigitur, ita corpus pani
unitum a sanguine in calicem incluso divisum esse oportebit. Quum enim corpus in pane,
sanguinem in calice esse affirment, panis autem et vinum locorum spatiis inter se distent, nulla
tergiversatione elabi possint, quin a sanguine corpus sit secernendum.”
312 Inst. 4.17.16, CO 2.1015–1016.
313 Willisin mukaan opissa ei ole nimestään huolimatta mitään erityisen kalvinistista, vaan sen
juuret juontuvat aina patristiseen aikaan saakka. Ks. Willis 1966, 60.
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riippuvuutta. Jumalan olemus on yksi ja jakamaton, eikä se rajoita itseään.314

Calvin muun muassa toteaa, että Jumala ei jättänyt taivasta piiloutuakseen

ruumiin vankilaan.315 Koska Pojan inhimillinen luonto on Isän luona taivaassa, ei

Kristus voi olla myöskään olemuksellisesti läsnä ehtoollisaineissa.316 Taivaassa

sijaitseva Kristuksen ruumis ei kuitenkaan ole maallisen kehon tavoin fyysisen

paikan ja ajan kahlitsema, minkä takia Kristus voi käyttää voimiaan ja olla läsnä

ihmisille missä tahansa samalla tavoin kuin maan päällä olleessaan.317

Calvinin mukaan Kristuksen ihmisyys voi olla persoonallisesti läsnä

kaikkialla, vaikka hänen fyysinen ruumiinsa ei olekaan. Calvinille ruumiillinen

läsnäolo ei ole tarpeellinen todellista läsnäoloa varten. Kristus on sekä Jumala että

ihminen ja vaikka hänen ruumiillinen läsnäolonsa on lokalisoitu taivaaseen, voi

Kristus olla tästä huolimatta ehtoollisessa läsnä kokonaan.318 Calvinille

Kristuksen persoonassa tapahtuva jumalallisten ja inhimillisten ominaisuuksien

kommunikointi tarkoittaa, että Kristuksen voidaan sanoa olevan kokonaan läsnä,

vaikka koko Kristus ei olisikaan.319 Tämä Kristuksen läsnäolo tulee Pyhän

Hengen toiminnan kautta objektiivisella tavalla todelliseksi uskovalle.

4.1.2. Pyhä Henki vaikuttavana voimana
Calvinin mukaan Kristuksen läsnäolo ehtoollisessa tapahtuu Pyhän Hengen

välityksellä. Pyhä Henki on ehtoollisessa vaikuttava voima. Ilman Pyhää Henkeä

sakramentit ovat tyhjiä, mutta Henki toimii sisäisenä opettajana ja antaa niille

merkityksen.320 Calvin katsoo Pyhän Hengen käyttävän sakramentteja

symbolisoimaan Jumalan armoa. Calvinin näkemyksen mukaan jokaisella

sakramentilla on ulkoinen fyysinen merkki, joka symbolisoi jotakin hengellistä

todellisuutta.321 Esimerkiksi ehtoollisessa ulkoiset merkit ovat leipä ja viini ja

314 Willis 1966, 7.
315 Inst. 4.17.30, CO 2.1032. ”Ad hunc modum et filius hominis in coelo erat: quia ipse idem
Christus, qui secundum carnem filius hominis habitabat in terris, Deus erat in coelo. Qua ratione
eo ipso loco descendisse dicitur secundum divinitatem: non quod divinitas coelum reliquerit, ut in
ergastulum corporis se abderet; sed quia, tametsi omnia impleret, in ipsa tamen Christi humanitate
corporaliter, id est naturaliter habitabat, et ineffabili quodam modo.”
316 Inst. 4.17.31, CO 2.1032.
317 Inst. 4.17.18, CO 2.1016–1017.
318 Inst. 4.17.30, CO 2.1031–1032.
319 Helmin kukaan Calvin hyödyntää mm. Lombardukselta ja Tuomas Akvinolaiselta löytyvää
totus – totum -erottelua. Siinä Jumalan katsotaan olevan yksinkertainen ja siten ilman osia, mutta
samalla ääretön ja siten ihmisen rajallisen ymmärryksen ulottumattomissa. Uskova käsittää koko
Jumalan (maskuliininen totus), mutta ei häntä kokonaan (neutri totum). Samalla tavoin kuin
voimme sanoa näkevämme kolikon, vaikka näemme vain toisen puolen siitä. Ks. Helm 2010, 299–
300. Ks. myös Willis 1966, 31–44.
320 Inst. 4.14.9, CO 2.947–948.
321 Inst. 4.17.1, CO 2.1002–1003.



61

niiden sisäinen hengellinen todellisuus on Kristuksen ruumis ja veri. Armo ei

sisälly merkkeihin itseensä, vaan vasta Pyhä Henki antaa käytetyille symboleille

niiden tehon.322

Calvinin sakramenttioppi sijoittuu jossain määrin Lutherin ja Zwingilin

näkemysten välille. Calvinin voidaan nähdä olevan kuitenkin siltä osin lähempänä

Zwingliä, että hän kiistää Kristuksen reaalipreesensin ja näkee ehtoollisaineet

symbolisina merkkeinä. Tosin Calvinin oppi poikkeaa merkittävästi Zwinglistä,

jolle ehtoollinen on pelkkä Kristuksen muistoateria, jonka tarkoitus on vahvistaa

uskovan sielua. Sen sijaan Calvinille ehtoolliseen liittyy todellinen hengellinen

yhteys Kristukseen, jossa ehtoollisen vastaanottaja nousee hengessään taivaaseen

Kristuksen luokse.323

Calvinin mukaan Kristus on todellisella tavalla läsnä ehtoollisella, koska

Pyhä Henki tekee hänet todelliseksi. Henki yhdistää tilallisen etäisyyden erottamat

asiat.324 Tämä on Calvinille todellista läsnäoloa, sillä Henki itsessään on

objektiivinen. Calvin toteaa, että ehtoollisessa Kristuksen uhraus on niin selkeästi

esillä, että aivan kuin risti olisi edessämme.325 Calvinin voidaan katsoa kiistävän

Kristuksen todellisen olemuksen sisältyvän ehtoolliseen vain siltä osin, kuin

olemuksella ymmärretään fyysinen materia. Calvinille Kristuksen ruumiin

läsnäolo toteutuu olemuksellisesti hänen voimassaan ja tehossaan (virtute,

efficacia).326 Kyky olla läsnä kaikkialla samanaikaisesti on itsessään Jumaluuteen

liittyvä kyky, jota Calvin ei jaottele eri persoonien kesken. Kristuksen henki on

tämän kyvyn se puoli, joka näyttäytyy ainoastaan uskoville ehtoollisella.327

Pyhän Hengen toiminta ei ole sidottu vain kasteen ja ehtoollisen

sakramentteihin. Vaikka Calvin ei aseta minkäänlaista voimaa luoduille asioille

sinänsä, voi Jumala Pyhän Hengen välityksellä käyttää mitä tahansa aineelliseen

todellisuuteen kuuluvaa osaa armonsa välineenä. Vanhaan testamenttiin viitaten

Calvin katsoo, että mikä tahansa asia voi tulla sakramentiksi eli merkeiksi

322 Inst. 4.17.43, CO 2.1045–1046. Sellaiset ulkoiset teot, kuten millä tavoin ehtoollisleipä tulisi
jakaa tai käytetäänkö puna- tai valkoviiniä, ovat sinänsä Calvinille yhdentekeviä.
323 Inst. 4.17.11, CO 2.1010; Inst. 4.17.16, CO 2.1015. Davis tulkitsee, että Calvinille taivaan ja
maan väliseen fyysiseen eroon liittyvää puhetta ei tule ajatella kirjaimellisella tavalla, vaan
kyseessä on mukautettu kieli, joka kuvaa metaforisesti jumaluuden ja ihmisyyden välillä
vallitsevaa eroa. Ks. Davis 2008, 136–137.
324 Inst. 4.17.10, CO 2.1009–1010.
325 Inst. 4.18.11, CO 2.1059. ”Neque tamen diffitemur quin ita nobis monstretur illic Christi
immolatio, ut crucis spectaculum paene ob oculos statuatur.”
326 Gerrish 1993, 179.
327 Helm 2010, 296–297.
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Jumalan lupauksista.328 Jumalan armo on sidottu sakramentteihin siltä osin, kuin

usko havaitsee niiden merkityksen ja sakramenttien voima on siinä, että ne

vahvistavat uskoa.329

Tältä osin Calvinin teologiassa sanan ja Hengen välillä voidaan havaita

tietty jännite. Siinä missä sanan alueeseen kuuluvat asiat kuuluvat kirkon

toiminnan piiriin, ovat Hengen alaan kuuluvat asiat vapaita ja ihmisen

ymmärryksen yläpuolella olevia. Osittain Calvinin idolatriaan kohdistamat

syytökset liittyvät tapaan, jolla hän katsoo katolisen kirkon opin sekoittavan nämä

kaksi asiaa. Tämä ilmenee erityisesti sakramenttiopissa, jossa Calvinille

sakramentit näyttäytyvät keinona kontrolloida Hengen toimintaa, mikä tekee

niistä luonteeltaan maagisia välineitä. Calvin katsoo, että Henki on toiminnassaan

täysin vapaa, mutta Jumala on valinnut toimivansa sanan ja sakramenttien

välityksellä. Hengen yhteys sanaan ja sakramentteihin ei kuitenkaan näyttäisi

olevan Calvinille ainoa tapa, jolla Jumalan pelastava sanoma voidaan välittää

ihmiselle, vaan Henki voi toimia vapaasti parhaaksi katsomallaan tavalla. Jumala

on kuitenkin valinnut toimivansa ilmoittamiensa merkkien kautta, eikä ihmisen

tehtävänä ole kyseenalaistaa miksi asia on näin.330

4.1.3. Näkyvä sana
Calvinin sakramentaaliteologian perusteiden voidaan nähdä pohjautuvan pitkälti

Augustinukseen. Calvin määrittelee Augustinuksen tavoin sakramentin näkyväksi

sanaksi (verbum visibile).331 Samoin Calvin kutsuu sanaa Augustinusta lainaten

”sakramentaaliseksi sanaksi” (verbum sacramentale), millä hän tarkoittaa, että

sana tekee tai muodostaa sakramentin.332 Näihin määrittelyihin liittyy ajatus, että

sanat ja asiat sisältävät tietyn merkityksen. Ne ovat merkkejä, jotka viittaavat

johonkin itsensä ulkopuolelle. Tästä seuraa, että sakramentin ja sen

viittauskohteen välillä täytyy olla jonkinlainen samankaltaisuus (similitudo).

Sakramenttien tapauksessa kyseessä katsotaan olevan erityinen näkymätön armon

muoto (invisibilis gratiae forma), joka ei ainoastaan luo mielikuvaa

viittauskohteestaan, vaan sillä on myös pyhittävä vaikutus.333

328 Inst. 4.14.18, CO 2.955.
329 Inst. 4.14.7, CO 2.945–946.
330 Inst. 2.11.14, CO 2.339–340.
331 Inst. 4.14.6, CO 2.944–945.
332 Inst. 4.14.4, CO 2.943. ”At longe aliter de verbo sacramentali docet Augustinus. Accedat,
inquit, verbum ad elementum, et fiet sacramentum [...].”
333 Evans 1989, 36.
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Calvin katsoo, että sakramenttien vaikutus ei eroa millään tavoin sanasta,

vaan molempien tarkoituksena on esittää Kristus ja hänen armonsa meille.334

Sakramentit esittävät vain kuvallisessa muodossa sen minkä sana julistaa.335

Voidaan katsoa, että Calvin tulkitsee sakramentit sanan kaltaisena, mutta vain

toisenlaisessa muodossa olevana evankeliumin merkityksen välittävänä

lupauksena tai julistuksena.336

Calvinille sakramentit ovat ainoastaan merkkejä armosta. Niiden tehtävä on

osoittaa Jumalan antamat lupaukset. Calvin esimerkiksi näkee Vanhan testamentin

ja Uuden testamentin sakramenttien välillä olevan eron ainoastaan siten, että

edelliset ennustavat Kristuksen saapumisen ja jälkimmäiset osoittavat sen

tapahtuneen. Calvinille näiden eri sakramenttien sisäinen merkitys pysyy samana

ja ainoastaan niiden ulkoinen merkki on erilainen.337 Calvin sen sijaan katsoo, että

mikään ulkoinen merkki itsessään ei voi välittää armoa, vaan sakramenttien voima

perustuu siihen, että ne otetaan vastaan uskossa. Siksi Calvin katsoo, että ihmisten

ei tulisi kiintyä liikaa ulkoisiin merkkeihin.338 Esimerkiksi Lutherista poiketen

Calvinilla usko merkitsee ulkoisiin aineellisiin sakramentteihin suuntautumisen

sijasta sisäänpäin suuntautuvaa ja kokemuksellista tilaa.339

Calvinille niin kutsutut kirkon sakramentit eli kaste ja ehtoollinen

poikkeavat muista sakramenteiksi kutsutuista asioista, sillä ainoastaan niihin

liittyy Jeesuksen antama lupaus ja läsnäolo. Tässä yhteydessä Calvin nimittää

näitä kahta sakramenttia ”eläviksi ja symbolisiksi kuviksi” erotuksena muista

idolatrisista kuvista.340 Nämä sakramentit toimivat kuvina, jotka edustavat

Kristusta ja opastavat tuntemaan hänet.341

Calvin korostaa vahvasti kirkollisten sakramenttien hengellistä luonnetta,

mutta suhtautuu toisaalta hyvin kielteisesti kaikenlaiseen muuhun aineellisiin

334 Inst. 4.14.7, CO 2.945–946.
335 Inst. 4.14.5, CO 2.944.
336 Gerrish 1993, 108–109. Gerrish katsoo, että esimerkiksi Lutheriin verrattuna Calvinin näkemys
sakramenteista on huomattavasti ”idealistisempi”. Materiaalisen ja realistisen luonteen sijasta
sakramentteja määrittää niiden kognitiivista merkitystä välittävä funktio.
337 Inst. 4.14.26, CO 2.960–962. Calvin poikkeaa tässä keskiaikaisesta sakramentaaliteologiasta,
jossa tehtiin selvä ero vanhan lain ja uuden lain sakramenttien välillä. Vanhan lain sakramentit
saattoivat vain olla armon merkkejä, kun taas uuden lain sakramenteilla on todellinen kyky toimia
myös armon välittäjänä.
338 Inst. 4.14.6, CO 2.944–945.
339 Tältä osin Calvinin voidaan katsoa olevan lähempänä Augustinuksen platonismista vaikutteita
saanutta sakramenttikäsitystä, jossa korkeampi hengellisyys merkitsee vähäisempää riippuvuutta
ulkoisista merkeistä, kuin Lombarduksen ja Tuomas Akvinolaisen muotoilemaa ja Lutherin
omaksumaa keskiaikaista sakramentaaliteologiaa, jossa armon nähdään välittyvän itse ulkoisen
merkin kautta. Ks. Cary 2008, 221–227.
340 Inst. 1.11.13, CO 2.76–77.
341 Inst. 4.14.20, CO 2.956–957.
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objekteihin liittyvään uskonnonharjoittamiseen. Kasteen ja ehtoollisen

sakramentit ovat Calvinin mukaan annettu ihmisille avuksi ja ohjeeksi, mutta hän

varoittaa takertumasta niihin liittyviin aineellisiin elementteihin. Itse fyysisiä

elementtejä ei Calvinin mukaan saa ajatella armon tai pelastuksen lähteeksi.

Niiden tehtävänä on olla heikon mielen ulkoinen apu, joka osoittaa kohti

Kristusta.342

Sakramenttien kohdalla merkit eivät ole kuitenkaan intellektuaalista

ymmärrystä varten, vaan niillä on todellinen hengellinen merkitys. Merkit eivät

ole jotakin määrättyä ja yhteisesti jaettua samalla tavoin kuin ihmisen käsittelemä

tieto, joka on luonteeltaan rajoitettua. Sakramentit sisältävät tietoa, joka on

ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella.343 Ne nostavat ihmisten mielen taivaaseen ja

todistavat Kristuksen läsnäolosta.344 Calvinille merkit eivät kuitenkaan ole pelkkiä

osoittajia, vaan ne itsessään sisältävät jo oman todellisuutensa. Fyysiset asiat ovat

olemassa sellaisenaan, mutta lisäksi ne voivat viitata myös johonkin itsensä

ulkopuolelle. Ihminen ei kuitenkaan kykene näkemään fyysisen objektin läpi

Jumaluuteen, vaan väistämättä takertuu näkyvään kuvaan. Siksi visuaalinen

uskonnonharjoitus näyttäytyy Calvinille niin vahvasti idolatrisena.345

Calvin ei halua sekoittaa merkkiä ja sitä mitä se edustaa. Hän katsoo, että

vaikka sekä sakramentti että sen kuvaama asia ovat liitoksissa toisiinsa, on asia

erotettava merkistä, jotta niiden ominaispiirteet eivät sekoitu keskenään. Uskon

kautta sanan kuitenkin käsitetään (apprehendo) sisältyvän merkkiin.346 Calvinille

todelliset merkit eivät poista Jumalan ja ihmisen välistä eroa, vaan kiinnittävät

huomiota siihen. Todelliset merkit osoittavat ihmisen tietämättömyyden Jumalan

edessä, mutta samalla tarjoavat ihmisen käsityskyvyn ylittävän tien hänen

luokseen. Calvinin mukaan uskova ei sakramentin nähdessään tarkastele

ainoastaan sen ulkoista puolta, vaan nousee kontemploimaan siihen piilotettuja

mysteereitä.347 Toisin sanoen sakramentin sisäinen substanssi on yhteenliittynyt

näkyvään merkkiin.

342 Inst. 4.14.3, CO 2.942–943.
343 Inst. 1.11.3, CO 2.76–77.
344 Inst. 4.17.18, CO 2.1016–1017.
345 Inst. 4.17.36, CO 2.1039.
346 Inst. 4.14.15, CO 2.952. ”Ut autem non signum veritate vacuum, sed rem cum signo habeas,
verbum quod illic inclusum est, fide apprehendas oportet.”
347 Inst 4.14.5, CO 2.944.
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4.1.4. Asian ja merkin samankaltaisuus
Calvinille ehtoollisen leipä ja viini sellaisenaan ovat vain merkkejä, joihin

itseensä ei saa liittää pyhyyttä. Toisaalta hän kuitenkin toteaa sakramenttien

olevan tarpeellisia välineitä, joiden avulla Pyhä Henki johdattaa ihmismielen

tuntemaan taivaallisia asioita. Sakramenttien kohdalla merkin ja sen kohteen

välisessä liitoksessa on Calvinin mukaan kuitenkin kyse jostain muustakin kuin

vain siitä, että merkki viittaa itsensä ulkopuolelle. Merkkiin täytyy liittyä aito

hengellinen todellisuus ja sisältö tai muuten sakramentti olisi petosta.348

Keskeisenä kysymyksenä on, millä tavoin merkitsevä voima siirtyy itse

asiaan. Kuinka paljon merkityksen siirtyminen on pelkästään sanallista ja kuinka

paljon siinä tapahtuu todellista muutosta? Onko sanan antama merkitys ainoastaan

nimellinen vai todellinen? Calvin ei esimerkiksi hyväksy transsubstantiaatioon

liittyvää ajatusta ehtoollisaineiden olemuksellisesta muuttumisesta, koska hänen

mukaansa tässä ymmärretään väärin sanojen käyttötarkoitus. Väärinymmärrys

johtuu merkin ja asian itsensä sekoittamisesta, minkä seurauksena kaikki

Jumalalle kuuluva kunnia osoitetaan leivälle ja viinille. Calvin kuitenkin katsoo,

että sakramentissa merkki ja aine liittyvät yhteen todellisella tavalla. Tämä

yhteenliittymä ei tapahdu kuitenkaan aineen olemuksen muuttumisella, vaan

kyseessä on metonymian kaltainen nimityksenvaihto, joista Raamatussa on useita

esimerkkejä.349 Calvin esimerkiksi katsoo ehtoollisleivän saavan sen nimen, jota

se merkitsee. Tässä yhteydessä termi ”Kristuksen ruumis” merkitsee suoralla

tavalla ehtoollisleipää ja todellista Kristuksen ruumista metaforisella tavalla.

Esimerkiksi perinteisen kristillisen analogisen tulkintatavan taustalla on

ajatus, jonka mukaan luotu asia kuvaa jumalallista todellisuutta, koska näiden

välillä on todellinen samankaltaisuus. Tämä yhteys luodun ja Luojan välillä on

Jumalan asettama, ihmisen omin kyvyin käsitettävissä oleva ja koko hänen

olemustaan koskeva. Calvinin voidaan nähdä suhtautuvan kriittisesti tällaiseen

analogiseen tulkintatapaan ja ajattelevan, että Luojan ja luodun välillä ei voi olla

samankaltaisuutta. Jumala voi ilmoittaa itsestään ainoastaan käyttämällä ihmisten

tuntemia vertauskuvia, mutta samalla on kuitenkin tunnistettava, että käytetyt

analogiat eivät kuitenkaan todellisuudessa ole mitään verrattuna Jumalaan.350

348 Evans 1989, 44.
349 Inst. 4.17.21, CO 2. 1019–1021. Metonymialla tarkoitetaan sellaisia kielikuvia, joissa johonkin
käsitteeseen viitataan nimeämällä jokin toinen, tuohon käsitteeseen läheisesti liittyvä käsite.
Calvinin antama eräs esimerkki on Raamatun tapa kuvata Pyhää Henkeä kyyhkysenä.
350 Torrance 1977, 139–140.
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Analogioilla ei ole samankaltaisuutta, mutta niiden merkitys perustuu

siihen, että ne ovat Jumalan itsensä ilmoittamia ja todistamia. Siksi Calvin kieltää

muut ihmisten mielikuvien luomat vertaukset. Calvinille kyseessä ei ole niinkään

”olemisen analogia” (analogia entis), vaan Jumalan sanalle alisteinen ”uskon

analogia” (analogia fidei).351 Analogia sellaisenaan ei voi viitata Jumalaan, mutta

uskon avulla ihminen voi käsittää sen olevan Jumalan tarkoituksellista

mukautumista ihmisen tilaan.352 Jumalan käyttämien sanojen ja symbolien sekä

niiden osoittaman todellisuuden välillä ei ole vain loogista suhdetta, mutta

syvällisempi Pyhän Hengen kautta tapahtuva sakramentaalinen suhde, jossa

uskova nousee analogisen tason ja maallisten objektien yläpuolelle aitoon

hengelliseen yhteyteen.353 Pyhän Hengen uudistava voima ikään kuin rikkoo

selkeän jaottelun merkin ja asian välillä ja saa todellisuuden muuttumaan uskovan

näkökannalta katsottuna. Jumalan sanan vaikutus ei ainoastaan muuta asian

merkitystä sakramentiksi, vaan myös itse merkki muuttuu toiseksi sen

vaikutuksesta

4.2. Oikeanlainen palvonta

4.2.1. Hengellinen palvonta
Calvinin mukaan koko kristinuskon sisältö koostuu kahdesta asiasta: oikeasta

tavasta palvoa Jumalaa ja Jumalan tuntemisesta pelastuksen lähteenä.354

Samalla aitoa Jumalan tuntemista ei voi olla ilman oikeanlaista palvontaa.355

Vastaavasti Calvin katsoo todellisen palvonnan perustuvan Jumalan

tiedostamiseen sellaisena kuin hän on eli kaiken hyvän antajana.356

351 Inst. 4.17.32, CO 2.1032–1033.
352 Torrance 1977, 149.
353 Torrance 1977, 138–139; Zachman 2007, 227. ”[…] the Word of God conjoined to the symbol
guides us step by step from the visible symbol to the invisible God in heaven, so that the symbol
serves its proper purpose. ”
354 De necessitate, CO 6.459. “Si quaeritur, quibus potissimum rebus stet christiana religio inter
nos, suamque veritatem retineat, has duas non modo summum locum occupare certum est, sed
reliquas etiam omnes parites, adeoque totam vim christianismi sub se comprehendere: ut rite
colatur Deus, ut unde salus sibi petenda sit, noverint homines. Iisdem sublatis, Christi nomine
gloriemur licet, vana est; ac inanis nostra professio.”
355 Inst. 1.2.1, CO 2.34. ”lam vero Dei notitiam intelligo, qua non modo concipimus aliquem esse
Deum, sed etiam tenemus quod de eo scire nostra refert, quod utile est in eius gloriam, quod
denique expedit. Neque enim Deum, proprie loquendo, cognosci dicemus ubi nulla est religio nec
pietas.”
356 De necessitate, CO 6.460. ”Nunc cultum Dei legitimum definiamus. Huius vero praecipuum est
fundamentum, eum sicuti est, omnis virtutis, iustitiae, sanctitatis, sapientiae, veritatis, potentiae,
bonitatis, clementiae, vitae et salutis fontem unicum agnoscere, ideoque bonorum omnium gloriam
illi adscribere in solidum et tribuere, quaerere in ipso solo omnia: ideoque si quid nobis opus est,
in ipsum solum suspicere.”
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Calvin toteaa, että Jumalaa, joka on Henki, on myös palvottava hengessä.357

Tältä osin Calvinin ajattelussa voidaan nähdä vaikutteita Zwingliltä, joka tulkitsi

kuvakiellon koskevan ulkoisten kuvien lisäksi myös näkymättömiä ihmisen

mielen ja ajattelumallien muodostamia sisäisiä kuvia. Zwinglin mukaan ihmisen

jumala on se keneltä hän pyytää apua. Kenen tahansa muun kuin oikean Jumalan

puoleen kääntyessään ihminen vieraantuu aidosta uskosta. Väärä uskomus

merkitsee Zwinglille sisäistä hengellistä ilmiötä, vierasta jumalaa (Abgott), joka

ulkoisena materiaalisena ilmiönä näyttäytyy idolina (Götze).358

Zwinglin tavoin myös Calvinille aito usko Jumalaan on puhtaasti

hengellinen ilmiö, jota ei voi muodoin tai värein kuvata. Käytännössä tämä

ilmenee sellaisena Jumalan ilmoittamana palvontana, jossa ei turvauduta

minkäänlaisiin aineellisiin apukeinoihin tai seremonioihin, jotka riistäisivät

Jumalan kunniaa.359 Calvinille mikä tahansa kunnioituksen osoitus, nimenanto tai

mielensisäinenkin jumaluuden arvon antaminen jollekin epäjumalalle on pois

todelliselta Jumalalta.360 Hengellisen palvonnan perustana on täydellinen

riippuvuus Jumalasta kaikissa inhimillisissä teoissa ja pyrkimyksissä. Siinä

ihmisen etsii kaikkea hyvää yksin hänen kauttaan. Calvinille oikeanlaisen

palvonnan tarkoituksena on nostaa ihmisten tietoisuus maalliselta tasolta

hengelliselle, mutta jumalattomuus ja maalliset himot ovat suurimpia esteitä

tämän toteutumiselle.361

Calvin näkee ihmisen aineellisen olemassaolon merkityksettömänä

suhteessa Jumalaan. Tällä Calvin vaikuttaisi tarkoittavan Jumalan totuuden

kieltävästä ihmisen itsekeskeisestä luonnosta johtuvaa vääristynyttä asennetta,

eikä luotua maailmassa itsessään.362 Calvinille pyrkimys muodostaa käsitys

Jumalasta materiaalisen ja lihallisen ymmärryksen kautta on aina tuomittu

epäonnistumaan, sillä Jumala voidaan kohdata ainoastaan hengellisellä tasolla.

Calvin korostaa, että kaikenlainen aineellisten ja näkyvien symbolien kautta tehty

357 De necessitate, CO 6.460. ”Caeterum, semper valuit illud: Deum, qui spiritus est, spiritu et
veritate oportere adorari.”
358 Garside 1966, 164–166.
359 Inst. 1.13.1, CO 2.89–90; Inst. 2.8.17, CO 2.278–279; Inst. 4.10.7, CO 2.871–872.
360 De fugiendis, CO 5.246. “Idolum enim quicunque est aliqua venerationis specie prosequutus,
uteunque sit animo persuasus, Deum esse confessus est. Divinitatis vero nomen idolo qui tribuit,
Deo sustulit.“
361 Inst. 3.7.3, CO 2.507–508.
362 Eire 1986, 207–208. Eire katsoo, että Calvinille materia sinänsä on hyvä tai vähintäänkin
neutraali asia. Van Asselt kritisoi Eireä siitä, että hän yhdistää Calvinin näkemyksen sellaiseen
uusplatonistiseen tulkintaan, jonka mukaan henki on aineellisuutta korkeammalla tasolla. Van
Asseltin mukaan Eire katsoo virheellisesti, että aineellisuus merkitsee samaa kuin ulkoisuus. Ks.
Asselt 2007, 306 n. 18. Calvinin platonilaisista vaikutteista ks. Babelotzky 1977.
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palvonta sitoo ihmisen aistit maalliseen maailmaan ja siitä muodostuu aina

virheellistä kuvainpalvontaa.363

Calvinin ajatusten taustalla on oppi siitä, että mitään jumaluuteen kuuluvaa

ominaisuutta ei voi siirtää mihinkään muuhun kohteeseen.364 Carlos Eiren mukaan

Calvin pyrkii analysoimaan tarkemmin tätä näkemystä ja luomaan idolatrian

ympärille sellaiset kattavat teologiset puitteet, jotka käsittävät inhimillisen

palvonnan suhteen Jumalan objektiiviseen todellisuuteen. Calvin tarkastelee itse

palvonnan tekoa ja pyrkii määrittelemään teon luonteen metafyysisessä

kontekstissa ottaen kuitenkin samalla huomioon siihen liittyvät käytännölliset

kysymykset niin, että oppi ei jää ainoastaan abstraktion tasolle.365

Eire tulkitsee Calvinin jakavan palvonnan subjektiiviseen ja objektiiviseen

sfääriin. Palvonnan teko on se, jossa yhdistyvät nämä kaksi sfääriä, inhimillinen ja

jumalallinen. Subjektiivinen sfääri on yksilön mielessä oleva aikomus, kun hän

suorittaa uskonnollista tekoa. Objektiivinen jumalallinen sfääri taas on teon

perimmäinen todellisuus, joka viittaa siihen, mitä korkeammassa hengellisessä

todellisuudessa aidosti tapahtuu. Kaikki ihmisen Jumalan kunnioittamiseksi

suorittama toiminta on pyrkimystä yhdistää nämä kaksi tasoa.366

Koska jumaluutta voi lähestyä ainoastaan hengen kautta, on myös palvonta

määritelmällisesti hengellistä toimintaa. Myös epäjumalille suunnattu palvonta on

aitoa hengellistä kommunikointia, mutta sen kohde on väärä. Ainoastaan uskonto,

joka noudattaa Jumalan universaalia tahtoa voi olla aito, sillä Jumalan totuus ei

voi muuttua ihmisten mielenliikkeiden mukaan. Siksi Calvin ei anna

oikeanlaiseen palvontaan liittyen mitään arvoa ihmismielen omille aikomuksille.

Koska Jumalan olemus on yksi ja kaiken kattava, on jokaisen uskonnollisen eleen

kohde väistämättä Jumalassa. Ihmismielen kuvitelmat kuitenkin hämärtävät tämän

ymmärryksen arvioiden Jumalaa omien vääristyneiden normiensa mukaan.367

363 Inst. 1.11.2, CO 2.75–76.
364 Inst. 1.12.1, CO 2.86–87; Eire 1986, 212.
365 Eire 1986, 203.
366 Eire 1986, 213. Partee arvostelee Eiren käyttämää jakoa subjektiiviseen ja objektiiviseen
sfääriin. Hän katsoo, että vaikka se on hyödyllinen apuväline Calvinin ajattelun analysoimiseksi,
on se kuitenkin osittain anakronistinen, sillä Calvin ei itse käytä kyseisiä termejä. Ks. Partee 2008,
63.
367 Inst. 1.4.1, CO 2.38. “Vanitas, et quidem superbiae coniuncta, in eo deprehenditur quod neque
miseri homines in Deo quaerendo supra se ipsos, ut par erat, conscendunt, sed pro carnalis sui
stuporis modo ipsum metiuntur; et neglecta solida investigatione ad vanas speculationes curiose
transvolant. Itaque non apprehendunt qualem se offert: sed qualem pro sua temeritate fabricati
sunt, imaginantur. Quo gurgite aperto, quaquaversum pedem moveant, in exitium praecipites
semper ruere necesse est. Quidquid enim postea in cultum aut obsequium Dei moliantur,
impensum illi ferre nequeunt: quia non ipsum, sed cordis sui figmentum potius et somnium, pro
ipso colunt.”
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Eiren mukaan Calvin katsoo, että sillä, mitä henkilön ajatuksissa liikkuu

uskonnollisen toimituksen aikana, ei ole mitään merkitystä todellisuuden kannalta,

jonka Calvin määrittelee olevan olemassa ainoastaan näkymättömänä

hengellisessä ulottuvuudessa. Aineellisessa maailmassa tehdyt Jumalaa

kunnioittavat teot ovat kuitenkin yhteydessä hengelliseen maailmaan, mutta

ihmisen turmeltuneen mielentilan vuoksi ne ovat pyhäinhäväistystä ja loukkaavat

Jumalan kunniaa.368

Calvinille sekä ruumis että henki osallistuvat yhtä aikaa palvontaan. Vaikka

palvonnan luonne on hengellinen, ovat ulkoiset eleet kuitenkin oleellinen osa sitä.

Fyysiset eleet ovat objektiivisia merkkejä hengellisestä kunnioittamisesta. Samoin

Calvin katsoo kielen heijastavan ulkoisesti ihmisen mieltä ajatusten ja tunteiden

kautta.369 Siksi idolatriseen palvontaan osallistuminen on aina väärin riippumatta

henkilön intentiosta. Calvinin mukaan ulkoisia eleitä ja sisäistä omaatuntoa ei voi

erottaa toisistaan.370 Siksi hän ei hyväksy esimerkiksi ajattelutapaa, jossa henkilö

voisi osallistua katoliseen jumalanpalvelukseen, vaikka hän ei sisäisesti

mielessään hyväksyisikään toimintaa.371

Vaikka Calvin korostaakin hengellisyyden lähtevän sisäisesti sydämestä,

tulee sen näkyä myös ulkoisesti jollain tavalla. Kaiken ulkoisen toiminnan

hylkäävät henkilöt eivät Calvinin mukaan ymmärrä aidon hengellisyyden

merkitystä. Koska Jumala on luonut ihmisen luonnon sekä hengestä että aineesta

koostuvaksi kokonaisuudeksi, tulee hänen kunniansa ilmetä niiden molempien

kautta. Calvin katsoo Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen myötä ihmisen

kaksinaisen luonnon nousseen korkeammalle hengelliselle tasolle. Koska ihmisen

korkein päämäärä on hengellinen, on siksi tärkeää, että myös palvonta vastaa tätä.

Hengellisyys ei kuitenkaan tarkoita ihmisen materiaalisen puolen kieltämistä

kokonaan, vaan pitäytymistä erossa vääristä palvonnan muodoista.372

4.2.2. Palvonnan muodot
Calvinille aito palvonta tapahtuu ”hengessä ja totuudessa” (Joh. 4:24.).373 Siksi

erilaisten seremonioiden ulkoinen loistokkuus ei tee niistä hyväksyttäviä, vaan

368 Eire 213–214.
369 Zachman 2007, 349–350.
370 De fugiendis, CO 5.272.
371 De fugiendis, CO 5.259.
372 Eire 1986, 258–259.
373 Inst. 1.13.24, CO 2.111–112.
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niitä tulee Calvinin mukaan leimata vaatimattomuus, vakavuus ja kunnioitus.374

Uskonnonharjoituksen osalta Calvin pyrkii pääsemään eroon kaikesta

ylimääräisiksi katsomistaan seremoniallisista ja liturgisista elementeistä, joille ei

löydy perusteita Raamatusta. Rooman kirkkoa Calvin syyttää ulkonaisuuteen,

ihmisten keksimiin traditioihin ja ”lihallisiin” tapoihin kiintymisestä, jotka

muistuttavat juutalaisten seremonioita ja lakiuskontoa.375 Calvinille minkä tahansa

aineellisuuden hyväksyminen osana uskonnollista palvontaa on uhka uskon

puhtaudelle.  Tämän vuoksi Calvin pitää erittäin tärkeänä, että kirkossa tulee

noudattaa aina puhdasta hengellistä oppia ja kaikki harhaopit pyritään estämään

heti alkujaan ennen kuin ne leviävät. Calvinin mukaan vääränlaisen palvonnan

seurauksena voi olla Jumalan rangaistus, jolla voi olla koko ihmiskuntaa koskevia

vaikutuksia, kuten nälänhätää ja sotia.376 Yksittäisen ihmisen kohdalla epäjumalat

saastuttavat mielen ja ruumiin.377

Calvin katsoo latinan uskontoa merkitsevän sanan religio  pohjautuvan

verbiin relegere (koota jälleen).378 Ganoczyn mukaan termin taustalla on ajatus,

jonka mukaan kokoaminen tässä yhteydessä tarkoittaa paluuta sellaiseen

alkuperäiseen Raamatulliseen kristilliseen elämäntapaan, jonka reformaattorit

katsoivat kadonneen kirkossa omaksuttujen uuspakanallisten tapojen myötä.379

Koska Raamattu edustaa Calvinille absoluuttista Jumalan ilmoittamaa totuutta,

katsoo hän turmeltuneeksi kaiken sellaisen palvonnan, joka ei ole Jumalan sanan

vahvistama Ainoa sallittu tapa, jolla Jumalaa tulee kunnioittaa, on kuvailtu

Raamatussa, josta on löydettävissä kaikki tarpeellinen. Calvin toteaa, että Jumalan

laki ohjaa sekä ihmisen ulkoista että sisäistä toimintaa. Luonto voi osoittaa kohti

Jumalaa, mutta ainoastaan Raamattu paljastaa hänet. Tämä paljastus antaa

todellista tietoa Jumalasta, mistä taas seuraa oikeanlainen palvonta.380

Siinä missä maallinen laki ulottuu ainoastaan näkyvään ulkoiseen

todellisuuteen, koskettaa hengellinen laki myös ihmisen sielua, sillä Jumala näkee

374 Inst. 4.10.29, CO 2.888. ”Decorum ergo non vocabimus in quo nihil praeter inane
oblectamentum inerit, quale exemplum videmus in illo theatrico apparatu quo utuntur papistae in
suis sacris, ubi nihil quam inutilis elegantiae larva et luxus sine fructu apparet. Sed illud nobis
decorum erit, quod ita erit ad sacrorum mysteriorum reverentiam aptum, ut sit idoneum ad
pietatem exercitium, vel saltem quod ad ornatum faciet actioni congruentem; neque id ipsum sine
fructu: sed ut fideles admoneat quanta modestia,religione, observantia, sacra tractare debeant.
Porro ut pietatis exercitia sint caeremoniae, ad Christum recta nos deducant necesse est.”
375 Inst. 4.10.11–13, CO 2.874–876.
376 De necessitate, CO 6.502
377 De fugiendis, CO 5.250.
378 Inst. 1.12.1, CO 2.86–87.
379 Ganoczy 1987, 206. Gerrishin mukaan religio merkitsee Calvinille jotain sellaista, mitä
nykyään kutsutaan hengellisyydeksi. Ks. Gerrish 1993, 54 n. 9.
380 Inst. 1.10.2, CO 2.72–73.



71

ihmisen sydämeen.381 Vaikka Calvinin mukaan Jumalan antamassa laissa

näyttäytyy täydellinen vanhurskaus, ei ihmisen langennut luonto pysty olemaan

kuuliainen Jumalan tahdolle, vaan kehittää erilaisia palvonnan muotoja, joilla se

yrittää hankkia itselleen Jumalan suosion. Tällainen teennäinen uskonnollisuus

pyrkii saavuttamaan vanhurskauden ilman Jumalan sanan valtuutusta.382 Calvinin

mukaan jumalattomat ihmiset käyttävät julkisen jumalanpalveluksen

seremoniallisuutta kätkeäkseen itsensä Jumalalta ja toisilta ihmisiltä, kun taas

aidoille uskoville seremoniat toimivat apuna Jumalan etsimisessä ja hengellisessä

kasvussa.383

Calvinille itselleen aito jumalanpalvelus koostuu käytännön tasolla

rukoilusta, saarnasta ja ehtoollisesta, joiden lisäksi siihen kuuluu psalmien ja

virsien laulaminen, kasteet ja kurinpito kirkon yhteydestä erottamisella.384

William Dyrness tunnistaa Calvinin mainitsevan Geneven katekismuksessaan

neljä hengelliseen palvontaan liittyvää tekijää. Ensiksi palvontaan kuuluu

täydellinen usko ja luottamus Jumalaan, mikä ilmenee esimerkiksi seurakunnan

lausuessa Apostolista uskontunnustusta. Toiseksi kristitty on kutsuttu palvelemaan

ja tottelemaan Jumalaa koko elämällään, mitä saarnan lakia koskevat ohjeistukset

ilmentävät. Kolmanneksi ihmisen tulisi aina kutsua Jumalaa ja turvautua häneen,

mikä tapahtuu Isä meidän -rukousta lausuessa. Viimeiseksi ihminen yhtyy uskossa

Kristukseen saarnan antaman lupauksen mukaisesti, mikä sinetöidään meihin

sakramenteissa.385

Calvinin näkemys palvonnasta on vahvasti Jumalakeskeinen. Hän

tarkastelee kaikkea inhimillistä toimintaa Jumalan kunnian kautta ja näin myös

kirkon seremonioiden merkityksen määrittää se, kuinka hyvin ne tätä päämäärää

toteuttavat.386 Calvin kuvaa Jumalaa monarkkiin liittyvin käsittein. Jumala on

maailmankaikkeuden kuningas ja kaikki on hänen hallintavaltansa alla. Jumala

ihmisten luojana on oikeutettu isän ja herran asemaan. Ihmisen velvollisuutena on

suhtautua Jumalaan hänen arvoaan vastaavalla tavalla eli pelolla, rakkaudella ja

kunnioituksella. Kunnioittamisen perustana on palveleminen ja ylistys, joka

kohdistetaan ainoastaan Jumalalle. Siksi ihmisen ei pidä seurata omia himojaan,

vaan alistua Jumalan tahtoon. Koska laki opettaa, että Jumala rakastaa

381 Inst. 2.8.7, CO 2.271.
382 Inst. 2.8.5, CO 2.269–271.
383 Inst. 4.1.1, CO 2.745–746; Zachman 2007, 346–347.
384 Zachman 2007, 344.
385 Dyrness 2004, 67.
386 Michalski 1993, 61.
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oikeudenmukaisuutta ja vihaa vääryyttä, tulee Calvinin mukaan myös kristityn

elämän olla jatkuvaa itsensä harjaannuttamista oikeudenmukaisuudessa. Näin

oikeudenmukaisuuden, puhtauden ja pyhyyden harjoittamisesta tulee ainoa oikea

palvelus Jumalalle.387

4.2.3. Pieteetti ja usko
Vaikka Calvinille oikeanlainen palvonta muodostuu uskonnollisen elämän

ympärille, tarkoittaa Calvin tällä kuitenkin erilaisten ulkoisten hengellisten

harjoitusten sijasta oikeanlaista sisäistä suuntautumista. Calvinille palvonta on

uskosta nousevan sisäisen tunteen herättämä ulkoinen ilmaisu. Käytännön

elämässä tämä ilmenee Jumalan sanan mukaisella hurskaalla elämällä. Tällaisen

pieteetin (pietas) perustana on tieto Jumalan siunauksesta, joka herättää

kunnioituksen ja rakkauden tunteen häntä kohtaan, mikä taas johtaa oikeanlaiseen

tietoon Jumalasta.388 Tällä Calvin ei tarkoita niinkään teoreettista tietoa, vaan

kokonaisvaltaista kokemuksellista omistautumista Jumalalle. Tällöin Jumalaan

liittyvä tietämys ei ole intellektuaalista spekulaatiota, vaan elävää tietoisuutta

(vivo sensu) tavasta, jolla Jumala näyttäytyy meille.389 Oikea oppi ei ole Calvinille

vain jotain ymmärrettävää ja ulkoa opittavaa, vaan se täytyy sisäistää

sydämessä.390 Sydämeen kätketty pieteetti ilmenee kuitenkin ulkoisesti erilaisten

eleiden, kielen ja käytöksen kautta.391

Pieteetti myös tukee uskonnon harjoittamista. Uskonto ja hurskaus yhdessä

muodostavat Calvinille oikeanlaisen hengellisen palvonnan muodon, joka ilmenee

yksilön ja yhteisön tavassa kunnioittaa Jumalaa. Calvinille aito uskonto merkitsee

koko sielun voimien keskittämistä kohti Jumalaa ja toimimista niiden rajojen

puitteissa, jotka Jumala on Raamatussa määritellyt.392 Tällaisesta uskonnosta on

karsittu pois kaikki ylimääräinen. Todellisen uskonnon vastakohtaa Calvin kutsuu

taikauskoksi, jota määrittää Luojan ja luodun välisen rajan rikkominen ja

387 Inst. 2.8.2, CO 2.267. ”Nam si tum illi demum exhibemus quam decet reverentiam, dum
voluntatem eius nostrae praeferimus, sequitur non alium esse legitimum eius cultum, quam
iustitiae, sanctitatis, puritatis observationem.”
388 Inst. 1.2.1, CO 2.34.
389 Gerrish 1993, 25–26. Julie Canlis muistuttaa, että Institution alkuperäinen tarkoitus oli olla ohje
oikeanlaisen hurskaan elämän elämiseen, eikä niinkään opas dogmaattiseen oikeaoppisuuteen. Ks.
Canlis 2014, 27.
390 Inst. 3.6.4, CO 2.504. ”Non enim linguae est doctrina, sed vitae; nec intellectu memoriaque
duntaxat apprehenditur, ut reliquae disciplinae, sed tum recipitur demum ubi animam totam
possidet, sedemque et receptaculum invenit in intimo cordis affectu.”
391 Zachman 2007, 359.
392 Inst. 1.2.2, CO 2.35. ”En quid sit pura germanaque religio, nempe fides cum serio Dei timore
coniuncta; ut timor et voluntariam reverentiam in se contineat, et secum trahat legitimum cultum
qualis in lege praescribitur.”
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keskittyminen epäolennaisiin ihmisten luomiin tapoihin.393 Samoin pieteetin

vastakohtana on kunnioituksen puute ja jumalattomuus (impietas), joka edustaa

kaikkea mikä on epäpyhää ja Jumalaa loukkaavaa. Tällaisiksi Calvin määrittää

kaikki kirkon epäraamatullisiksi katsomansa vääristyneet käytännöt, kuten aneet,

pyhäinjäännökset ja ehtoollisen, jotka sitovat ihmisen omatunnon  ja sielun

pelastuksen niihin liittyvien sääntöjen noudattamiseen.394

Pieteetti liittyy yhteen myös uskon kanssa: usko Jumalaan ja kunnioituksen

osoittaminen häntä kohtaan ovat saman asian kaksi puolta.395 Todellisen pieteetin

kohteena on yksinomaan Jumala ja sen tunnusmerkkinä on aito ja lapsenomainen

luottamus häneen. Jumalan sana toimii sen opettajana ja kristityn tulee omistaa

koko elämänsä sen palvelemiselle. Calvinille ainoastaan uskosta syntyvä varma

tietoisuus voi erottaa oikean palvonnan idolatriasta.396 Calvinille pieteetti ei

kuitenkaan ole  hyvien tekojen suorittamista palkkion toivossa, vaan siihen liittyy

vapaa ja uskosta nouseva halu elää Jumalan tahdon mukaisesti.397 Calvin pitää

Lutherin tavoin näkemystä ansioista kaikkein keskeisimpänä harhaoppina

katolisessa kirkossa. Virheellinen käsitys ansioista on Calvinin mukaan

vääristyneen palvonnan taustalla. Calvin arvostelee ansioista puhumista ylipäänsä,

koska niistä ei ole mainintaa Raamatussa.398

Calvinille ansioihin liittyvät ongelmat perustuvat hänen metafyysiseen

käsitykseensä luoduista olennoista. Calvin katsoo, että mikään luotu olento ei voi

olla todellisella tavalla omavanhurskas eli hänestä voisi tulla Jumalalle kelpaava

omien tekojensa perusteella, sillä se tarkoittaisi jonkinlaista Jumalasta itsenäistä

vanhurskauden lähdettä.399 Ansio ei ole Calvinin mukaan mahdollista edes

Jumalan antamana yliluonnollisena lahjana, sillä ansio viittaa ajatukseen, jossa

Jumalalla olisi jonkinlainen velvollisuus tietyllä tavalla toiminutta olentoa

kohtaan.400 Pohjimmiltaan Calvinille kaikki omiin tekoihin perustuva

393 Inst. 4.10.16, CO 2.878–879; Inst. 4.10.19–22, CO 2.881–884.
394 Inst. 4.10.17–18, CO 2.879–881. Ks. myös Ganoczy 1987, 204–205.
395 Ganoczy 1987, 202. Ganoczyn mukaan Calvin olisi omaksunut tämän perusidean Lutherilta,
mutta siinä missä Luther puhuu pääsääntöisesti ainoastaan uskosta, käyttää Calvin usein käsitteitä
usko ja hurskaus. Ganoczy katsoo, että puhe hurskaudesta olisi tullut Erasmuksen ja Lefèvren
kaltaisten humanistien vaikutuksesta ja Calvin käytti termiä ilmaisemaan ja kehittämään Lutherin
ajatusta. Ks. Ganoczy 1987, 202 n. 52.
396 Gerrish 1993, 64.
397 Inst. 3.10.1–6, CO 2.528–532.
398 Inst. 3.15.2, CO 2.579–580.
399 Helm 2004, 299.
400 Helm 2004, 305–306.
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vanhurskauttaminen loukkaa Jumalan kunniaa ja hylkää Kristuksen aseman

ainoana lunastajana.401

Calvin katsoo, että langenneessa tilassaan ihminen ei kykene hyvän

tekemiseen ja hän voi saada aidon vanhurskauden omakseen vain uskossa

Kristuksen kautta. Kristuksessa ihmiset ovat Calvinille samanaikaisesti

vanhurskaita ja syntisiä (simul iustus et peccator), jolloin hyvät teot ovat Jumalan

armon vaikutuksesta ihmisessä tapahtuvia, mutta samalla kuitenkin synnin

tahraamia ja anteeksiantoa vaativia.402 Calvinille usko tarkoittaa ensisijaisesti

turvautumista Jumalan sanaan. Uskoon kuuluu, että se tunnistaa Jumalan totuuden

sanasta ja luottaa siihen. Usko on näin Calvinille tietoa ja varmuutta Jumalan

lupauksista, jonka ihminen saa Pyhän Hengen lahjana.403 Uskosta saatava tieto ei

ole riippuvainen järkiperusteista tai aistihavainnoista. Luonteeltaan se on

kuitenkin tavallista tietoa varmempaa yliluonnollista tietoa, jonka kautta mieli saa

varmuuden henkilökohtaisesta pelastuksesta.404 Ehdoton varmuus voidaan nähdä

Calvinille enemmänkin ihanteellisena kuvauksena siitä, mitä uskon tulisi olla kuin

uskovan jatkuvana tilana käytännössä.405 Calvin ei ajattele, että usko koettaisiin

aina täytenä varmuutena, vaan siihen voi liittyä monesti epäuskoa ja heikkoutta.

Tällainenkin puutteellinenkin usko on Calvinille kuitenkin todellista uskoa.

Calvinille uskossa voi tapahtua kehitystä, jossa tietämättömyys katoaa asteittain

uskon perustan pysyessä koko ajan kiinni Jumalan suosiossa.406

4.2.4. Vanhurskauttaminen ja unio Kristuksessa
Calvinille vanhurskauttaminen tapahtuu yksin Kristuksessa. Liitto Kristuksen

kanssa on mahdollinen vain uskossa. Ihminen ei itse kykene olemaan tämän liiton

alullepanija, vaan se tapahtuu ainoastaan Kristuksen kautta, joka vaikuttaa

ihmisessä Pyhän Hengen välityksellä. Pyhä Henki saa ihmisessä aikaan uskon,

401 Inst. 3.13.2, CO 2.560–561. Calvin arvostelee katolista teologiaa siitä, että se opettaa ihmisten
kykenevän tekemään itse ansiollisia vanhurskauttavia tekoja sen jälkeen, kun he ovat saaneet
uskon, jolloin Kristuksen pelastava työ muuttuu turhaksi. Ks. Inst. 3.15.6–7, CO 2.583–585.
402 Inst. 3.17.8, CO 2.596–597.
403 Inst. 3.2.7, CO 2.403. ”Nunc iusta fidei definitio nobis constabit, si dicamus esse divinae erga
nos benevolentiae firmam certamque cognitionem, quae gratuitae in Christo promissionis veritate
fundata, per spiritum sanctum et revelatur mentibus nostris et cordibus obsignatur.”
404 Pitkin 1999, 30–31.
405 Helm 2004, 262–263.
406 Inst. 3.2.19, CO 2.419. Calvin ymmärtää uskon aistit ylittävänä havaintokykynä, joka ennakoi
valittujen kohdalla Jumalan täyttä näkemistä. Usko on Calvinille sellaista näkemistä, joka eroaa
fyysisen maailman havaitsemisesta, mutta joka on toisaalta vajaavaista verrattuna selkeään
”kasvoista kasvoihin” näkemisestä, joka toteutuu vasta tulevaisuudessa. Ks. Inst. 3.25.10, CO
2.741–742; Pitkin 1999, 61.



75

joka ihmisen näkökulmasta katsottuna näyttäytyy yhteytenä uskovan ja Kristuksen

välillä.407

Calvinille Kristus edustaa Jumalan kahdenlaista armoa (duplex gratia Dei).

Armossa ihminen vastaanottaa uskossa Jumalan lahjana annetun Kristuksen. Tällä

tapahtumalla on kahtalainen merkitys: ensinnäkin ihminen vanhurskautetaan

Jumalan edessä, jolloin Jumalasta tulee tuomarin sijasta lempeä Isä ja toiseksi

Henki pyhittää ihmisen, jolloin tämä pyrkii kohti parempaa elämää.408 Calvinille

tämän kaksinaisen armon aikaansaamien vaikutusten tiedostaminen on oleellisen

tärkeää uskon todellisen ymmärtämisen kannalta. Kaksinaisen armon molemmat

osat, vanhurskauttaminen ja pyhitys, annetaan ihmiselle lahjaksi Kristuksessa

uskon kautta.409

Uskovan yhteys Kristukseen ilmenee siis sekä vanhurskauttamisessa että

pyhityksessä. Calvinille vanhurskauttaminen tarkoittaa Jumalan suosioon (favor)

pääsemistä, sillä uskossa Kristuksen oikeamielisyys imputoidaan ihmiseen ja

hänen syntinsä annetaan anteeksi.410 Tässä voidaan katsoa korostuvan

vanhurskauttamisen forenssinen puoli, jossa Jumala julistaa ihmisen

vanhurskaaksi Kristuksen sijaishyvityksen vuoksi. Calvin painottaa, että

vanhurskaaksi julistaminen ei riipu millään tavalla ihmiselle itselleen kuuluvasta

ominaisuudesta, sillä tämä olisi ristiriidassa Jumalan vapaan armon kanssa.

Ainoastaan Kristuksen kuuliaisuus, jonka Jumala hyväksilukee ihmisen puolesta

on vanhurskauttamisen perusta. Näin vanhurskauttaminen viittaa siihen juridiseen

vapauttavaan tuomioon, jonka Jumala antaa muutoin syylliselle ihmiselle.411

Calvinille Kristuksessa tapahtuvaan vanhurskauttamiseen kuuluva toinen

osa on pyhitys. Calvin käyttää tästä useita termejä kuten esimerkiksi uudistuminen

(regeneratio), katumus (poenitentia) ja kääntyminen (conversio). Vaikka

vanhurskauttaminen ja pyhitys voidaan loogisesti jaotella kahteen eri

tapahtumaan, ovat ne Calvinin mukaan kuitenkin niin kiinteässä yhteydessä

Kristuksessa, että ne ovat keskenään erottamattomat.412

407 Inst. 3.1.1, CO 2.393–394.
408 Inst. 3.11.1, CO 2.533. ”[...] Christum nobis Dei benignitate datum, fide a nobis apprehendi ac
possideri, cuius participatione duplicem potissimum gratiam recipiamus; nempe ut eius innocentia
Deo reconciliati pro iudice iam propitium habeamus in coelis patrem; deinde ut eius spiritu
sanctificati innocentiam puritatemque vitae meditemur.”
409 Inst. 3.3.1, CO 2.434–435.
410 Inst. 3.11.2, CO 2.533–534.
411 Inst. 3.11.3, CO 2.534–535.
412 Inst. 3.11.4, CO 2.535–536; Inst. 3.16.1, CO 2.586; Inst. 3.17.8, CO 2.596–597. Calvin käyttää
tähän liittyen myös vertausta aurinkoon, jonka olemukseen kuuluu samanaikaisesti sekä lämpö
joka tekee maan hedelmälliseksi että valo, joka valaisee sen. Ks. Inst. 3.11.6, CO 2.537–538.
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Calvin ei missään käsittele pelastusjärjestystä sellaisella systemaattisella

tarkkuudella kuin myöhemmässä protestanttisessa teologiassa on tehty, mutta hän

katsoo kuitenkin vanhurskauttamisen edeltävän pyhitystä. Vanhurskauttaminen

tekee pyhityksen mahdolliseksi, mutta samalla myös tarpeelliseksi. Nämä

tapahtumat ovat niin kiinteästi yhdessä, että niitä ei voida tarkastella erikseen.413

Näistä vanhurskauttaminen viittaa ihmisen objektiiviseen asemaan Jumalan

edessä, kun taas pyhitys on ihmisessä Pyhän Hengen kautta tapahtuva

subjektiivinen uudistuminen. Tämä näkyy esimerkiksi kääntymisenä Jumalan

puoleen ja hyvinä tekoina. Calvinin mukaan uudistuminen ei kuitenkaan ole jotain

sellaista, jonka ihminen voi saada itse aikaan armon kautta, vaan kyseessä on

yksinomaan Pyhän Hengen ihmisessä vaikuttava toiminta, joka on Jumalan lahja.

Calvin katsoo vanhurskauttamisen ja pyhityksen sekoittamisen keskenään

johtavan virheelliseen tulkintaan. Pelkkään vanhurskauttamiseen keskittyminen

johtaa epätoivoon, kun taas pyhityksen korostaminen johtaa ihmisen vaatimaan

Jumalalta jonkinlaista palkkiota. Näiden sekoittaminen tarkoittaa Calvinille

väistämättä armon perustan siirtämistä Jumalan vapaan valinnan sijasta ihmisen

omiin tekoihin.414

Calvin toteaa Kristuksen olevan peili pelastukseen valituille, millä hän

tarkoittaa, että Kristus on ainoa asia, johon uskova voi tukeutua miettiessään omaa

pelastustaan.415 Calvinille pyrkimys löytää todisteita pelastukseen valittujen

joukkoon kuulumisesta omasta itsestään tai edes Isästä ilman Kristusta on

tuomittu epäonnistumaan. Jumala on asettanut Poikansa ainoaksi yhteydeksi

valituilleen. Unio Kristuksessa ilmenee ulkoisesti kristillisen elämän etiikassa ja

oikeanlaisessa palvonnassa. Calvin korostaa oikeanlaiseen kristilliseen elämään

liittyvän yhdenmukaisuus Jumalan sanan kanssa. Ihminen ei voi valikoida

Jumalan käskyistä niitä osia jotka ovat hänelle mieleen, vaan sana on

hyväksyttävä kokonaisuudessaan.416

Calvinille unio Kristuksen kanssa tarkoittaa läheistä yhteyttä Kristuksen

työhön. Uniossa ihmisen henki ja pyrkimykset yhtyvät Kristuksen hengen kanssa

ja saavat omakseen Kristuksen vanhurskauden. Tämä ei kuitenkaan tarkoita

413 Inst. 3.16.1, CO 2.586.
414 Inst. 3.4.3, CO 2.458.
415 Inst. 3.24.5, CO 2.716. ”Christus ergo speculum est in quo electionem nostram contemplari
convenit, et sine fraude licet. Quum enim is sit cuius corpori inserere destinavit pater quos ab
aeterno voluit esse suos, ut pro filiis habeat quotquot inter eius membra recognoscit, satis
perspicuum firmumque testimonium habemus, nos in libro vitae scriptos esse si cum Christo
communicamus.”
416 Inst. 3.6.5, CO 2.504–505.
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Calvinille jonkinlaista ihmisen jumalallistumista, ihmisyyden ja jumaluuden

yhteensulautumista tai yksilöllisen identiteetin katoamista. Uniossa ihminen on

kuitenkin niin läheisessä yhteydessä Kristukseen ja hänen tekoihinsa, että niistä

tulee ajattelun, tunteiden ja toiminnan tasolla yhtenevät.417 Tämän seurauksena

ihminen kieltää itsensä ja alkaa noudattamaan Jumalan tahtoa.418 Calvinille

uskovan ja Kristuksen välisen mystisessä uniossa Kristus ei ole uskovasta

erillinen toimija tai pyhän elämän päämääränä, vaan Kristus on jo todellisesti

läsnä uskovassa.419

V Lopuksi
Työssäni olen käsitellyt Jean Calvinin näkemystä idolatriasta. Käsitteenä idolatria

oli merkittävässä osassa 1500-luvun uskonnollisia kiistoja, mutta sillä on pitkälle

ulottuva historia kristinuskon sisällä. Kokonaisuutena voidaan havaita, että

idolatrian käsite edustaa Calvinille pelkän kuvien palvonnan lisäksi koko

katolisen kirkon laajaa rituaaleihin ja symboleihin perustuvaa

uskomusjärjestelmää. Idolatria merkitsee Calvinille kaikkea sitä, mikä katolisen

kirkon opissa on vialla. Reformaation pyrkimysten mukaisesti Calvinin

tarkoituksena oli palata kirkon alkuperäiseksesi koettuun puhtaaseen ja

yksinkertaiseen oppiin, mikä tarkoitti turmeltuneista palvonnan muodoista eroon

pääsemistä. Näitä edustivat erityisesti katolinen ehtoollinen, pyhäinjäännökset ja

pyhimysten kunnioittaminen. Käytännön tasolla idolatrian vastustaminen

kohdistui kuvien ja patsaiden kaltaisiin näkyviin visuaalisiin uskonnollisuuden

ilmenemismuotoihin.

  Reformaation myötä läntinen kristikunta jakautui ja sen vaikutukset

näkyvät nykyäänkin kirkkokuntien välisinä opillisina ja kulttuurillisina eroina.

Vaikka kaikki protestantit jakoivat saman katoliseen kirkkoon kohdistuvan

kritiikin, suhtautuminen kuviin ja palvonnan eri tapoihin vaihteli. Siinä missä

luterilaiset omaksuivat kuvien käyttöön myötämielisemmän suhtautumistavan, oli

417 Inst. 3.2.24, CO 2.417–418; Inst. 3.7.1, CO 2.505–506. Calvinin mystiikkaan ja deifikaatioon
liittyvistä tulkinnoista ks. esim. Partee 2008, 170–179.
418 Inst. 3.7.2–3, CO 2.506–508.
419 Esimerkiksi Julie Canlisin mukaan Calvinin teologia tulee ymmärtää sielun nousua käsittelevän
mystisen tradition ja partisipaation käsitteen kautta. Canlis näkee Calvinin ajattelussa
partisipaation Kristuksessa vastakohtana syntiin langenneelle luonnolle. Calvinille oikeanlainen
palvonta edustaa tikapuita, joiden kautta Jumala nostaa uskovan mielen ja aistit maailmasta
luokseen. Toisin kuin yleensä keskiajan sielun nousua käsittelevässä hengellisyydessä, ei Calvinin
huomio ole sielun eri tasojen subjektiivisessa tarkastelussa tai pyrkimyksessä saavuttaa
jonkinlainen mystinen ekstaattinen tila. Calvinille Kristus itsessään on tikapuut ja sielun nousu
tapahtuu yksistään osallisena Kristukseen, hänen elämäänsä ja taivaaseen nousuunsa. Ks. Canlis
2014 28–29, 36–37.
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reformoidussa kirkkokunnassa näkemys huomattavasti negatiivisempi. Toisen

polven reformaattorina Calvin jakoi monilta osin sveitsiläisten edeltäjiensä

kielteisen asenteen kuvakysymykseen tulkitsemalla kuvat kieltävän toisen käskyn

ehdottoman kirjaimellisella tavalla. Calvinille Jumalan suuruus ja

majesteetillisuus on niin suuri, että sen kuvaaminen on mahdotonta. Kuvakielto ei

kuitenkaan koskenut kaikkea visuaalisuutta, vaan ainoastaan uskonnollisessa

kontekstissa käytettyjä kuvia.

Kuviin liittyvien asenteiden taustalla on laajoja teologisia näkemyksiä, jotka

liittyvät keskeisellä tavalla Calvinin käsitykseen Jumalan ja ihmiskunnan

suhteesta ja ihmisten kyvystä saada tietoa Jumalasta. Calvinille idolatria on

seurausta hengellisestä sokeudesta, joka on osa ihmisen langennutta tilaa. Tämän

seurauksena hän on kääntynyt pois Jumalasta omiin itsekkäisiin pyrkimyksiinsä.

Syntiinlankeemuksen vuoksi ihmiseen sisäisesti kuuluva uskonnollisuus muuttuu

taikauskoksi ja harhaksi, minkä seurauksena he palvovat epäjumalia oikean

Jumalan sijasta. Uskonnolliset kuvat ovat Calvinille aina rajallisia, sillä ne

pohjautuvat ihmisen mielikuvitukseen. Siksi kuvat eivät voi koskaan osoittaa

omien rajojensa ulkopuolelle. Langenneen ihmisen mielestä syntyvät kuvat

perustuvat tietämättömyyteen. Jumalasta ja itsestään vieraantumisen seurauksena

ihmisen mielestä nousevat mytologiat, fantasiat ja muut epäjumalat vaikuttavat

kaikkeen hänen toimintaansa. Ne ovat idolatriaa, koska ne kuvaavat äärettömän ja

käsittämättömän Jumalan aikaan, paikkaan ja muotoon rajoittuneena ihmiskäden

tekeleenä. Sen sijaan todellinen tieto on Jumalaan liittyvä ja ihmisestä erillinen

ominaisuus. Siksi Jumalaan liittyvä tieto ei voi olla Calvinille jotain sellaista, joka

voidaan eristää, rajoittaa tai omistaa loukkaamatta hänen kunniaansa. Ihminen ei

voi koskaan oppia tuntemaan Jumalaa sellaisena kuin hän todellisuudessa on.

Vaikka sana onkin Calvinille uskon keskiössä, voidaan kuitenkin havaita,

että Calvinin suhtautuminen näkemiseen ja muihin aisteihin ei sinänsä ole

kielteinen. Laajemmassa yhteydessä koko luomakunnan moninaisuus kaikkine

lahjoineen edustaa Calvinille Jumalan sanaa, jossa näkymätön jumaluus on

edustettuna. Maailma on täynnä Jumalasta kertovia merkkejä, jotka peilin tavoin

heijastavat hänen kunniaansa, mutta langenneessa tilassaan ihminen on sokea

näille. Vasta Pyhän Hengen antama usko voi valaista ihmisen havaitsemaan

Jumalan läsnäolon kaikkialla luomistyössä ja toimimaan hänen kunniansa

todistajina.
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Tämän lisäksi Calvin katsoo Jumalan kommunikoivan mukautumalla

ihmisen ymmärryksen tasoille tunnettuja merkkejä ja kielikuvia käyttäen. Näitä ei

kuitenkaan saa sekoittaa Jumalaan itseensä, joka on kaiken ymmärryksen

yläpuolella. Jumalan todellisen olemuksen ja akkommodaation välillä on yhteys,

mutta ei samankaltaisuutta. Calvinin käyttämälle akkommodaation käsitteelle on

ominaista, että kaikki Jumalan käyttämät merkit ovat hänen itsensä ilmoittamia.

Tässä suhteessa Calvinille Raamatun asema on keskeinen erehtymättömänä

Jumalan sanana. Vain Raamatun ilmoittamat kuvaukset Jumalasta ovat sallittuja.

Tärkein akkommodaation tapa on kuitenkin Kristuksen inkarnaatio, jossa Jumala

itse tuli ihmiseksi. Todellisena Jumalan kuvana Kristus saattoi sovitustyöllään

palauttaa Jumalan kuvan kaltaisuuden häneen yhteydessä oleviin uskoviin.

Idolatriaan liittyvät opillinen tausta liittyy kiinteästi käsitykseen ehtoollisen

merkityksestä. Calvinille sanan lisäksi kasteen ja ehtoollisen sakramentit toimivat

Jumalan antamina aineellisina symboleina. Ne eivät rajoitu siihen aineeseen, josta

ne ovat muodostuneet, vaan ne viittaavat aina ihmisen ulkopuoliseen hengelliseen

todellisuuteen. Nämä merkit eivät itsessään yhdistä ihmisen ja Jumalan erottavaa

kuilua, mutta auttavat ihmistä ymmärtämään paremmin omaa tilaansa. Calvinin

mukaan sakramentit itsessään eivät vaikuta, vaan niille voiman antavana tekijänä

on Pyhä Henki, joka liittää sanan ja asian yhteen. Sakramenttien kautta Jumala

kutsuu uskovia luokseen ja ne paljastavat, että kyseessä on ihmisen ulkopuolelta

tuleva armo, joka ei perustu ihmisen omiin tekoihin. Pelastus on Jumalan ihmistä

kohtaan vapaasti suorittama teko, jonka hän osoittaa sakramenttien välityksellä.

Calvinille Pyhä Henki luo, ylläpitää ja säilyttää uskoa. Pyhä Henki ei ole

ainoastaan yksi kolminaisuuden osa, vaan myös aktiivinen toimija, joka

voimallaan saa aikaan muutoksen. Pyhä Henki aktualisoi sanat ja asiat antaen

niille todellisen merkityksen. Intellektuaalisten ominaisuuksien lisäksi Hengen

toiminta vaikuttaa myös aisteihin valaisten ihmisen ymmärryksen

kokonaisvaltaisesti, jolloin ihminen kykenee todella sisäistämään sanan ja

sakramenttien merkityksen.

Calvinille idolatrian vastakohtana on aito uskonto, jolle ominaista on Luojan

ja luodun välisen rajan ehdoton kunnioittaminen ja täydellinen sielun voimien

keskittäminen yksin Jumalan kunniaksi. Calvinille uskonnonharjoittamisessa ei

ole kyse keskittymisestä tiettyihin kuviin, paikkoihin tai rituaaleihin, vaan

tarkoituksena on ohjata uskova näkemään koko maailma osana Jumalan

pelastavaa toimintaa. Calvinille ”näkeminen” tapahtuu sisäisesti Pyhän Hengen
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paljastamana tietoisuutena Kristuksesta. Tähän liittyy kiinteästi oikeanlainen

hengellinen asenne, pieteetti, jossa uskova elää persoonallisessa suhteessa

Kristukseen. Tälle asenteelle leimallista on aito luottamus ja usko Jumalaan

kaiken hyvän lähteenä, mistä seuraa spontaani halu elää Jumalan tahdon

mukaisesti ”hengessä ja totuudessa”. Todellinen palvonta ei perustu Calvinille

tekojen suorittamiseen tai ansioihin, vaan nousee uskosta. Usko on Pyhän Hengen

kautta saatava lahja, jossa uskova vastaanottaa Kristuksen. Tähän tapahtumaan

liittyy samanaikaisesti vanhurskauttaminen ja pyhitys, jossa Kristus on todellisesti

läsnä uskovassa.

Tutkimuksessani on tarkasteltu Calvinin näkemyksiä pääosin hänen

merkittävimmän työnsä Institutio Christianae religionisin kautta. Jos Calvinin

ajattelua aiheesta haluaisi vielä enemmän tutkia, antaisi hänen muut

kirjoituksensa, kuten kommentaarit ja saarnat, varmasti vielä kattavampia

näkökulmia aiheeseen. Samoin aihetta voisi tarkastella laajemmin esimerkiksi

siltä osin, miten idolatria ymmärrettiin muiden sekä reformoitujen että katolisten

teologien parissa miten heidän näkemyksensä suhteutuvat aikaisempaan opilliseen

keskusteluun. Lisäksi voitaisiin selvittää millaisia vaikutuksia Calvinin

näkemyksillä oli myöhempään reformoidun kirkon dogmaattiseen kehitykseen.

Kuinka paljon esimerkiksi kielteinen suhtautuminen ulkoisiin uskonnon

harjoittamisen muotoihin johti sisäänpäin kääntymistä ja Jumalan läsnäoloa

omasta itsestä etsivään hengellisyyteen?

Myös eräänä lisäselvitystä vaativana aiheena voidaan pitää Calvinin

käsitystä Pyhästä Hengestä. Calvinin ajattelussa voidaan nähdä yhtymäkohta

hengen ja materian välillä, jossa ne leikkaavat ja limittyvät keskenään. Tässä

suhteessa Jumalan näkymättömyys ei ole täydellinen tai lopullinen. Vaikka

Jumala on näkymätön, hänen kunniansa on yhä näkyvissä. Tässä yhteydessä

Calvin painottaa vahvasti Pyhän Hengen toimintaa ja tapaa, jolla se yhdistää ajan

ja paikan, hengen ja materian. Calvinille oleellista Pyhän Hengen toiminnassa on

sen vapaus. Henki ei ole riippuvainen mistään materiasta tai merkistä, vaan se voi

synnyttää uskon millä tavalla tahansa. Tästä herää kysymys, että miksi

sakramentteja ylipäänsä tarvitaan? Calvin itse perustelee asian Raamatulla ja

Jumalan suvereenisuudella. Jumala on vapaasti valinnut toimivansa näin ja

ilmoittanut siitä sanassaan, eikä ihmisen tule sitä kyseenalaistaa.

Dogmaattisten lähestymistavan lisäksi Calvinin idolatria-käsitystä voidaan

tarkastella esimerkiksi historiallisesta ja poliittisesta näkökulmasta ja kysyä,
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millaisia seurauksia näillä ajatuksilla oli muun muassa suhtautumisessa esivaltaan

tai kirkollisiin auktoriteetteihin? Mielenkiintoinen kysymys liittyy myös

esteettisiin vaikutuksiin. Millä tavoin sanan ja kuvan yhteys ilmenee esimerkiksi

taiteen alalla? Calvinin näkemystä pohjalta voidaan tulkita, että vaikka maailma

on nykymuodossaan langennut, edustaa sen olemus pohjimmaltaan Jumalan

kunniaa. Kalvinistinen vaikutus on näyttäytynyt esimerkiksi reformoitujen

kirkkojen karun pelkistetyssä yksinkertaisuudessa, mutta myös Hollannin kulta-

ajan muotokuvataiteessa, jossa ihmisen hengellinen läsnäolo ilmenee

yksinkertaisen hillityllä tavalla kuvattavan henkilön ulkoisten fyysisten

ominaisuuksien kautta. Lisäksi voidaan tulkita, että Calvinin ja muiden

reformaattoreiden ajatukset johtivat enenevissä määrin keskiaikaisen hengellisen

analogisen yhteyden katkeamiseen, jonka seurauksena maailma alettiin nähdä

selkeämmin erillisenä objektiivisena selkeän loogisen rakenteen omaavana

kokonaisuutena, joka johti vähitellen tieteellisen ja sekulaarin ajattelutavan

kehittymiseen.
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