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Tiivistelmä:  Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mikä on 1600-luvun luterilaisen ortodoksian 
tärkeimpänä edustajana pidetyn Johannes Gerhardin (1582–1637) käsitys kuolemansynnistä. 
Tutkimustehtävä jakautuu kolmeen alatehtävään. Ensin vastataan kysymykseen, mitä Gerhardilla 
ylipäänsä tarkoittaa se, että jokin synti on kuolemansynti. Toiseksi selvitetään, mitkä tai millaiset synnit 
Gerhardin mukaan ovat kuolemansyntejä ja mikä täten erottaa kuolemansynnin sellaisesta synnistä, 
joka ei ole kuolemansynti. Kolmanneksi kuvataan, miten Gerhard katsoo, että kuolemansyntiä voidaan 
praktisessa elämässä välttää. Tutkimuksen lähteenä käytän Gerhardin Loci theologici -teosta (1610–
1625), joka on hänen laaja, 39-osainen kokonaisesityksensä kristillisestä dogmatiikasta ja jota 
tyypillisesti pidetään sekä Gerhardin omana pääteoksena että vaikutushistoriallisesti merkittävänä 
suhteessa myöhempään luterilaiseen ortodoksiaan. Tutkimuksen metodina käytän systemaattista 
analyysia, jonka puitteissa suoritan lähdeaineiston pohjalta ennen kaikkea kuolemansynnin käsitettä 
koskevaa käsiteanalyysia ja väitelauseiden analyysia. 

Tutkimuksessa totean, että kuolemansynti on Gerhardilla synti, joka aiheuttaa uudestisyntyneelle 
ihmiselle hengellisen kuoleman. Tässä hengellisessä kuolemassa on kyse siitä, että ihminen menettää 
reaalisen osallisuutensa kaikesta siitä, mitä Jumala on hänelle Kristuksesta lahjoittanut. Kuolemansynti 
ei kuitenkaan Gerhardilla ole synti, jota ei voi saada anteeksi. Mitä tulee kuolemansynti-käsitteen 
yhteensopivuuteen uskonvanhurskausopin kanssa, on Gerhardin näkemys se, että opit eivät sulje 
toisiaan pois. 

Sisällöllisesti kuolemansynti rajautuu suhteessa sille vastakkaiseen veniaalisynnin käsitteeseen 
Gerhardilla siten, että veniaalisynneistä on mahdollista puhua vain uudestisyntyneiden tapauksessa – 
uudestisyntymättömistä puhuttaessa ovat kaikki heidän syntinsä kuolemansyntejä. Uudestisyntyneiden 
kohdalla ratkaiseva tekijä taas on se, mikä on tarkasteltavan synnin syy eli mistä se johtuu. Tälle 
tarkastelulle oleellista on Gerhardin esitys ihmisen sielusta ja sen kyvyistä. Viime kädessä 
kuolemansyntiä on uudestisyntyneelle ihmiselle sellainen synti, johon hän tahdollaan suostuu siten, että 
tahdonakti ei johdu intellektin tietämättömyydestä. Käytännössä tällöin puhutaan Gerhardin 
näkemyksessä synnistä, jota ihminen tekee vastoin omaatuntoaan. 

Kuolemansyntiä voidaan Gerhardin mukaan välttää siten, että ihminen vastustaa niitä syntejä, jotka hän 
itsessään havaitsee. Tämän vastustamisen Gerhard esittää koostuvan neljästä kohdasta: syntien 
tunteminen, niiden todellinen murehtiminen, niiden rukoileminen ja uskominen anteeksi Kristuksen 
tähden sekä mielen lujittaminen siinä, että kamppailua syntiä vastaan jatketaan otetta hellittämättä. Näin 
kuvaamaansa praksista Gerhard kutsuu nimityksillä “uudestisyntyneiden parannuksenteko” ja 
“uudestisyntyneiden päivittäinen lihan kuolettaminen”, ja sen mukaisesti hän ohjaa uudestisyntynyttä 
kristittyä katumaan kaikkia syntejään, ei pelkästään niitä, joita tämä pitää erityisen vakavina. 
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Johdanto 
Kuolemansynnin käsite ei tule luterilaisen nykyteologian parissa askartelevalle mitenkään joka 

päivä vastaan. Käsite kuulostaa luterilaisen teologian kontekstissa voimakkaalta, yllättäväl-

täkin, ja tuo mieleen lähinnä roomalaiskatolisen keskiajan rippituoleineen tai kulttuurillisesti 

edelleen laajasti tunnetun ajatuksen ”seitsemästä kuolemansynnistä”.1 Koko elämänsä kirkossa 

käynyt luterilainen kristitty on tuskin koskaan kuullut kuolemansynnistä saarnattavan, ja sekin, 

joka on opiskellut luterilaista teologiaa, saattaa miettiä, kuinka käsitteen oikein olisi tarkoitus 

sopia yhteen vanhurskauttamisopin kanssa. 

Historiallisesti kuolemansynnin käsite ei kuitenkaan ole luterilaiselle teologialle vieras. 

Tässä tutkielmassa tarkastelen käsitettä 1600-luvun luterilaisen ortodoksian2 kaikkein merkittä-

vimpänä pidetyn edustajan, Johannes Gerhardin (1582–1637) teologiassa. Varsinaisen elämän-

työnsä Gerhard teki teologian professorina Jenan yliopistossa, jossa hän toimi vuodesta 1616 

 
1 Seitsemän kuolemansynnin ajatuksen kulttuurillisia ilmentymiä ei tarvitse etsiä kiven alta. Vrt. esim. 

Yleisradion Internet-sivuilla 25. helmikuuta 2019 päivätty artikkeli ”Seitsemän kuolemansyntiä – tunnistatko 

omasi?” (Ks. Saastamoinen & Väisänen 2019.) Painetun tietokirjallisuuden puolella listaus on esiintynyt esim. 

Jonathan Ellisin ja René Tissenin suomennetussa kirjassa Yritysjohdon seitsemän kuolemansyntiä (Espoo: Rastor 

2002), jossa ajankohtaista liiketoimintaa peilatan perinteistä seitsemän kuolemansynnin listausta vasten. 

Kaunokirjallisuuden ja populaarikulttuurin ilmentymä taas on osiltaan 1–13 suomennettu Nakaba Suzukin 

varhaisnuorille suunnattu mangasarja 7 kuolemansyntiä (Helsinki: Sangatsu Manga 2016–2018), jossa 

kuolemansynneistä on tehty seikkailukertomuksen henkilöhahmoja, etsintäkuulutettuja rikollisia. Eliittikulttuurin 

puolelta taas voidaan huomauttaa esimerkiksi Helsingin Aleksanterin teatterin ohjelmistossa lokakuussa 2022 

oleva, Kurt Weillin ja Bertolt Brechtin alun perin vuonna 1933 luoma balettiooppera 7 kuolemansyntiä (ks. 

”Mahagonny & 7 kuolemansyntiä” 2022). Onpa Yrkeshögskolan Novian Pietarsaaren toimipisteen 

mediakulttuurin koulutusohjelmassa tehty seitsemästä kuolemansynnistä viime vuosina myös valokuvaukseen 

perustuva ja kaikin puolin tyylikäs opinnäytetyö, Elisa Karhulan Seitsemän kuolemansyntiä nykynaisen 

näkökulmasta. Ks. Karhula 2020. 
2 Luterilainen ortodoksia on nimitys sille luterilaisten alueiden ja etenkin luterilaisen teologian aikakaudelle, joka 

ulottui uskonpuhdistusajasta pietismin ja valistuksen aikaan. Se, miten luterilainen ortodoksia teologisena 

aikakautena vuosilukujen puolesta rajataan, vaihtelee jonkin verran tutkijasta toiseen. Johannes Wallmann 

sijoittaa aikakauden alun jo aitoluterilaisten ja filippistien ensimmäisiin kiistoihin 1500-luvun puoliväliin 

(Wallmann 2011b, 407), Robert Kolb – ja pitkälti samoin Robert Preus – taas Yksimielisyyden ohjeen ja 

luterilaisten tunnustuskirjojen hyväksymisen aikaan, siis noin vuoteen 1580 (Kolb 2006, 431–432; Preus 1970, 

44–45). Mitä aikakauden päättymiseen tulee, sijoittaa Robert Preus sen David Hollaziuksen kuoleman tienoille 

eli noin vuoteen 1713 (Preus 1970, 44–45, 65), Robert Kolb puolestaan Ernst Valentin Löscherin kuolemaan 

vuosisadan puoleenväliin (Kolb 2006, 432), kun taas Johannes Wallmann jatkaa aikakautta aina vuoden 1780 

tienoille saakka (Wallmann 2011b, 408–409). Eroavista ajoituksista huolimatta erotetaan luterilaisen ortodoksian 

sisällä tyypillisesti kolme aikakautta: varhaisortodoksia, korkea ortodoksia ja myöhäisortodoksia; tämän 

tutkimuksen tutkimuskohteena olevan Johannes Gerhardin toiminta sijoittuu kaikissa ajoituksissa korkean 

ortodoksian aikaan (Kolb 2006, 431–433; Wallmann 2011b, 407–409; vastaavasti Preus 1970, 44–47, jolla tosin 

hieman eri nimitykset näille aikakausille). Kokonaisuutena luterilainen ortodoksia oli teologisesti varsin 

yhtenäinen aikakausi, vaikkei minkäänlaisesta monoliitista voidakaan puhua. Aikakaudesta kokonaisuutena 

voidaan sanoa muun muassa, että se rakensi luterilaisten tunnustuskirjojen perustalle, pyrkimyksenään vaalia 

uskonpuhdistuksen perintöä ja opin puhtautta. (Ks. Preus 1970, 27–44.) Jälkikäteen aikakausi sai pitkäksi aikaa 

myös tutkimuksessa hyvin kielteisen maineen, mitä kuvaa tyypilliseen käsitteeseen ”kuollut puhdasoppisuus” 

sisältyvä ajatus siitä, että aikakauden teologien keskittyminen opilliseen puhtauteen johti välinpitämättömyyteen 

kristillisestä elämästä. Viime vuosisadan aikana kuva kuolleesta puhdasoppisuudesta on kuitenkin tutkimuksessa 

pitkälti murtunut. Vrt. ortodoksian tutkimushistorian kuvausta Appold 2003, 170–172; ks. myös Scharlemann 

1964, 13–15; Steiger 1996, 334–335; Laasonen 1998, 9–12; Palmu 1999, 1; Vainio 2005, 15–17; Kolb 2006, 

436–439, 450–451; Vaahtoranta 2017, 14–16. 
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alkaen aina kuolemaansa saakka palveltuaan ennen professuuriaan yhteensä vuosikymmenen 

ajan kirkollisella kentällä superintendentin ja kenraalisuperintendentin viroissa. Gerhardin jäl-

keensä jättämä kirjallinen tuotanto on sekä laajuudeltaan valtava että vaikutushistorialtaan 

merkittävä, ja hänet luetaan tyypillisesti koko luterilaisuuden historian merkittävimpien teolo-

gien joukkoon yhdessä Martti Lutherin, Philipp Melanchthonin ja Martin Chemnitzin kanssa.3 

Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, mikä on Johannes Gerhardin käsitys kuolemansyn-

nistä. Tehtävä jakautuu kolmeen alatehtävään. Ensin kysytään, mitä Johannes Gerhardilla yli-

päänsä tarkoittaa se, että jokin synti on kuolemansynti, eli mihin sana ’kuolema’ kyseisessä 

yhteydessä synti-sanan määreenä viittaa. Toiseksi kysytään, mitkä tai millaiset synnit Johannes 

Gerhardin mukaan sijoittuvat kuolemansynnin kategoriaan ja mikä täten erottaa kuolemansyn-

nin sellaisesta synnistä, joka ei ole kuolemansynti. Kolmanneksi kysytään, miten Gerhard 

katsoo, että kuolemansyntiä praktisesti voidaan välttää. Näin määriteltyjen alatehtävien suhde 

päätehtävään on, että Gerhardin näkemys kuolemansynnistä (päätehtävä) selvitetään selvittä-

mällä ensin kuolemansynnin kategorian yleisluonne (alatehtävä 1), sitten kuolemansynnin kate-

gorian sisällöllinen rajautuminen suhteessa sen poissulkeviin kategorioihin (alatehtävä 2) ja 

lopuksi tällä tavoin määritellyn kuolemansynnin kategorian implikaatiot praktiselle kristil-

lisyydelle (alatehtävä 3). 

Tutkimuksen metodina on systemaattinen analyysi.4 Systemaattisen analyysin neljästä 

tasosta keskitytään tutkimuksessa pääasiassa käsiteanalyysin ja väitelauseiden analyysin tasoil-

le. Tämä tapahtuu karkeasti ottaen siten, että ensin suoritetaan tutkittavana olevasta kuoleman-

synnin käsitteestä alustava käsiteanalyysi selvittämällä käsitteen perusmerkitys Gerhardilla. 

Sen jälkeen selvitetään tämän alustavan käsiteanalyysin pohjalta väitelauseita, joita Gerhard 

kuolemansynnin käsitteestä esittää. Nämä väitelauseet ovat pääasiassa kuolemansynnin käsi-

tettä koskevia loogisen tason määrittelyjä, mutta koskevat tutkielman viimeisessä luvussa myös 

praktisen elämän kenttää. Näin selvitettyjen väitelauseiden muodostaman kokonaisuuden poh-

jalta saadaan lopulta tulokseksi kuolemansynnin käsitteen tarkennettu määritelmä, jolla vasta-

 
3 Scharlemann 1964, 3–5, 37–43; Steiger 1997a, 58–61; Wallmann 2011a, 362–363; Kilcrease 2019, 523–538. 

Gerhardin toteaa aikakautensa merkittävimmäksi teologiksi mm. Wallmann 2011b, 408: ”The most significant 

representative of 17th-century Lutheran Orthodoxy was J. Gerhard.” Gerhardin merkittävyyttä kuvaava nimitys, 

jota hänestä on historiallisesti paljon käytetty, on ”reformaation kolmas mies Lutherin ja Chemnitzin jälkeen”. 

Nimityksen alkuperäinen keksijä on ranskalainen roomalaiskatolinen piispa Jacques-Bénigne Bossuet (1627–

1707). Baur 1982, 99; Kiviranta 1996, 267. Samoin Gerhardia on kutsuttu luterilaisuuden ”arkkiteologiksi”, 

minkä nimityksen on alun perin antanut hänelle hänen aikalaisensa, luterilainen teologi ja saarnaaja Matthias 

Hoë von Hoënegg (1580–1645). Mayes 2013b, 457. Johann Anselm Steiger taas on nimittänyt Gerhardia 

”luterilaisen ortodoksian kirkkoisäksi”; vrt. esim. Steiger 1997a ja Steiger 1997b. Gerhardin elämäkerrasta ks. 

kaikkein laajimmin Fischer 2000. Lyhemmin ks. esim. Baur 1982, 99–117; Kiviranta 1996, 267–277; Parks 

2016, 163–178. 
4 Systemaattisesta analyysista tarkemmin ks. Jolkkonen 2007. 
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taan tutkimustehtävän mukaiseen tutkimuskysymykseen. Käsiteanalyysin ja väitelauseiden 

analyysin lomassa selvitetään myös argumentaatioanalyysin mukaisesti Gerhardin väitteilleen 

esittämiä perusteluita ja argumentaation ulkoista hahmoa5 sen mukaan, kuin se Gerhardin ajat-

telun ymmärtämiseksi kulloinkin on oleellista ja tutkimustehtävään nähden tarkoituksen-

mukaista. 

Tutkimuksen lähteenä käytetään Johannes Gerhardin Loci theologici -teosta, joka on 

Gerhardin vuosina 1610–1625 laatima kokonaisesitys kristillisestä dogmatiikasta. Kokonaisuu-

tena Loci-teos muodostuu 39 osasta, ’lokuksesta’, joista 34 on varsinaisia lokuksia ja viisi 

viimeistä Gerhardin jälkeenpäin lisäämiä Exegesis-lokuksia.6 Perusteina sille, että Loci-sarja on 

valittu lähteeksi, on yhtäältä sarjan dogmaattinen luonne, mikä tekee siitä systemaattiselle 

analyysille otollisen tutkimuskohteen, ja toisaalta teoksen merkittävä asema sekä Gerhardin 

omassa tuotannossa että koko luterilaisen ortodoksian dogmaattisessa traditiossa: Loci-sarjaa 

pidetään yleisesti Gerhardin pääteoksena,7 ja sen on kuvattu olevan kuin luterilaisen ortodoksi-

an Summa Theologica, joka sekä on ortodoksian ajan lukuisien Loci-esitysten joukossa mer-

kittävin että myöhempään ortodoksian ajan dogmatiikan harjoitukseen nähden perustava.8 

Laajuudeltaan Gerhardin Loci-sarja kattaa perinteiset kristillisen dogmatiikan aiheet alkaen 

Raamatusta, Jumalan luonnosta ja luomisesta ja päättyen lopulta eskatologian aihepiirien 

käsittelyyn.9 Esitystavaltaan teos käyttää Philipp Melanchthonilta perittyä lokaalimetodia, jossa 

opinkohdat järjestetään kokonaisesityksen tasolla (universaalimetodi) enemmän tai vähemmän 

apostolisen uskontunnustuksen ja pelastushistorian mukaisesti ja jossa määrättyä opinkohtaa 

tarkasteltaessa (partikulaarimetodi) korostuu opin sijainti -kohtien (sedes doctrinae) identifi-

oiminen ja oppisisällön muotoileminen tulkitsemalla näin identifioituja raamatunkohtia toinen 

 
5 Toisin sanoen sitä, minkä sisältöisiä argumentteja Gerhard esimerkiksi nostaa esiin ja mihin hän vetoaa. 

Argumentaatiota ei kuitenkaan ryhdytä formalisoimaan tai laajemmin tutkimaan argumenttien keskinäisiä 

suhteita. 
6 Varsinaiset lokukset ilmestyivät alun perin yhdeksissä niteissä vuosien 1610–1622 välillä. Tähän päälle tuli 

sitten vielä täydentävä ja viisi osaa sisältävä Eksegesis-teos vuonna 1625. Baur 1982, 108; Mayes 2009, xvi–

xviii. 
7 Ks. esim. Scharlemann 1964, 42; Schröder 1983, 13; Salatowsky 2017, 276; Vaahtoranta 2017, 13. Kiviranta 

nimittää Loci-sarjaa Gerhardin ”dogmaattiseksi pääteokseksi”, erotukseksi Gerhard rukous- ja 

hartauskirjallisuudesta, jonka keskeisin edustaja ainakin suhteessa vaikutushistoriaansa on hänen teoksensa 

Meditationes sacrae (ks. Gerhard 1909, Gerhard 1995 ja Gerhard 2000). Kiviranta 1996, 269, 275. 
8 Steiger 1997, 60–61. Gerhardin Loci-teoksen merkittävyyden nostaa huomattavan korkealle mm. Heussi: 

”Gerhards Hauptwirkung beruht auf seinen Loci theologici. Sie sind das eigentliche Hauptwerk der lutherischen 

Orthodoxie des 17. Jahrhunderts.” Heussi 1954, 119. Gerhardin ja Akvinolaisen vertaamisen mielekkyydestä ks. 

myös Robert P. Scharlemannin tutkimus Thomas Aquinas and John Gerhard (New Haven ja Lontoo: Yale 

University Press 1964), erityisesti ss. 1–12. Gerhardin Tuomas-reseptiosta ks. puolestaan Mayes 2021, 222–229. 
9 Gerhardin lokusten järjestys on esitettynä mm. Mayes 2009, xviii sekä Schröder 1983, 42–49, jossa myös 

tämän järjestyksen analyysia. Ks. myös Hägglund 1951, 54–61. 
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toisensa valossa.10 Erityispiirteenä suhteessa aiempaan melanchthonilaiseen perinteeseen on 

Gerhardin Loci-sarjassa se, että Gerhard suorittaa teoksessaan tätä yksittäisten opinkohtien 

tarkastelua hyvin vakiomuotoisella ja vahvasti neljään aristoteelisen filosofian mukaiseen 

syyhyn tukeutuvalla rakenteella.11 Myöhempi ortodoksian ajan teologia seurasi tässä aristo-

teelisen filosofian hyvin laajamittaisessa hyödyntämisessä Gerhardia, mikä tekee Gerhardista 

luterilaisen ortodoksian ajan teologialle metodologisesti käänteentekevän hahmon.12 

Kuolemansynnin käsittelylle on Gerhardin Loci-sarjassa omistettu kaksi jaksoa. Nämä 

ovat tekosyntejä käsittelevän lokuksen XIII luku 20, nimeltään De peccatis venialibus ac 

mortalibus (suom. Veniaalisynneistä ja kuolemansynneistä), sekä hyviä tekoja käsittelevän 

lokuksen XX luku 9 De amissione fidei per peccata (suom. Uskon menettämisestä syntien kaut-

ta).13 Siinä, missä nämä Loci-sarjan jaksot muodostavat tutkimukselleni sen kaikkein keskei-

 
10 Kilcrease 2019, 531–533. Nimityksistä universaalimetodi ja partikulaarimetodi ks. Hägglund 1951, 54–63; 

Saviluoto 1999, 15–16. Kilcreasen mukaan oli lokaalimetodin alkuperäinen kehittäjä partikulaarimetodin tasosta 

puhuttaessa 1400-luvun humanisti Rudolf Agricola (1443–1485), jolta metodi kulki Erasmus Rotterdamilaisen 

kautta Melanchthonille. Kilcrease 2019, 531–532. Agricolasta sekä häneltä paljon ammentaneesta 

melanchthonilaisesta logiikan koulukunnasta ks. tarkemmin Risse 1964, 14–31, 79–121. Universaalimetodin 

tasosta puhuttaessa Schröder puolestaan huomauttaa, että Gerhardin käyttämä melanchthonilainen lokusten 

järjestys on varsin läheistä sukua sille järjestykselle, jota Petrus Lombardus ja hänen jäljessään keskiaikainen 

skolastiikka käyttivät kristillisen uskon kohtia käsitellessään. Ks. Schröder 1983, 42–43. Luterilaisen 

ortodoksian ajan universaalimetodeista puhuttaessa lokaalimetodi puolestaan erotetaan pian Gerhardin jälkeen 

vallitsevaksi tulleesta analyyttisesta metodista, jossa lokuksia ei järjestetty enää löyhemmän 

pelastushistoriallisen mallin mukaisesti vaan asettaen alkuun teologian päämäärä (iankaikkinen elämä) ja 

subjekti (ihminen) ja järjestäen sitten opinohdat tämän finaalisen päämäärän mukaisesti kuvaamaan sitä, mitä 

tarvitaan teologian päämäärän toteutumiseksi teologian subjektille. Schröder 1983, 42; Vaahtoranta 2017, 13. 

Lokaalimetodista ja analyyttisesta metodista taustoineen ja niiden suhteesta Gerhardiin tarkemmin ks. etenkin 

Hägglund 1951, 45–63 sekä Schröder 1983, 40–61; ks. myös Scharlemann 1964, 5–7; Saviluoto 1979, 1–4; 

Leinsle 2010, 298–306. Lokaalimetodin ja analyyttisen metodin historiallisista kehitysvaiheista ja muodoista 

luterilaisessa ortodoksiassa yleisesti ks. Nüssel 2000, 113–120, 300–323. 
11 Nüssel 2000, 118. Tämä rakenne, siis Gerhardin partikulaarimetodi, sisältää ensin ”onomatologian”, jossa 

tarkastellaan puheena olevan asian termistöä (etymologia, homonyymit, synonyymit), ja tätä seuraavan 

laajemman ”pragmatologian”, joka sisältää puheena olevan asian käsittelyn neljän aristoteelisen syyn mukaan 

(vaikuttava syy, materiaalinen syy, muodollinen syy ja päämääräsyy), käsittelyn asian vaikutuksesta ja 

objektista, toteamuksen opinkohdan praktisesta käytöstä ja lopuksi kokoavan määritelmän puheena olleesta 

asiasta. Mukana voi rakenteen eri väleissä olla myös muita elementtejä. Ks. Hägglund 1951, 61–63; neljästä 

aristoteelisestä syystä Gerhardilla myös Hägglund 1951, 33–36 sekä Kiviranta 1996, 271–272, samoin Mayes 

2018, xv–xviii, joka esittää myös Gerhardin asian johdosta osakseen saamaa myöhempää kritiikkiä. 
12 Näin mm. Preus 1970, 36, 53, 107–143; Vaahtoranta 2017, 13–14, 21; Mayes 2021, 245–246; Gerhardin 

saamista myöhemmistä seuraajista mainitsevat myös Nüssel 2000, 118 sekä Cooper 2020, 154–160. 

Aristoteelinen filosofia saavutti niin dominoivan aseman 1600-luvun luterilaisen ortodoksian filosofisessa 

työkalupakissa, että Wallmann (2011b, 408) toteaa: ”[T]he central Lutheran universities – – considered 

Aristotelian philosophy the only true philosophy consonant with natural reason”; Wallmann myös esittää 

luterilaisen ortodoksian myöhemmän taantumisen taustalle sen kehityksen, että aristoteelinen filosofia korvautui 

modernilla filosofialla. Luterilaisen ortodoksian filosofisesta kontekstista ks. myös Schröder 1983, 14–39; 

Salatowsky 2006, 283–297; Salatowsky 2017, 261–270. 
13 Ks. Loci XIII, §§ 90–102 (Preuss tomus II, 223–234) sekä Loci XX, §§ 134–145 (Preuss tomus IV, 114–135; 

Cotta tomus VIII, 168–199). Jälkimmäisestä lokuksesta sattuu puuttumaan Preussin editiossa eri lukujen otsikot, 

jotka kuitenkin viitatusta Cottan editiosta löytyvät. Ks. huomautus asiasta Mayes 2019, xv–xvi. – Gerhardilla 

kuolemansyntien ja veniaalisyntien erotus löytyy tosiaan jo Loci-sarjan alkupuolen lokuksesta XIII tekosyntiopin 

yhteydestä. Tässä Gerhard kiinnostavasti poikkeaa siitä, miten hänen keskeinen edeltäjänsä Martin Chemnitz 
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simmän lähdepohjan, esiintyy kuolemansynnin käsitteestä lukuisia lyhyempiä mainintoja ja 

luonnehdintoja myös muualla Loci-sarjassa, minkä vuoksi käytän Gerhardin kuolemansynti-

käsitteen analysoimiseen koko Loci-sarjaa sen relevanteilta osin. 

Loci-sarjasta käytän sen viimeisintä alkukielistä editiota, jonka Edward Preuss julkaisi 

Berliinissä ja Leipzigissa vuosina 1863–1875. Preussin edition käyttö perustuu ennen kaikkea 

sen fyysisen version parempaan saavutettavuuteen verrattuna kolmeen aiempaan14 Loci-sarjan 

editioon. Samalla Preussin editio on Loci-sarjan editiona osin vajaa: aihepiireissä, joihin Ger-

hard palasi Loci-sarjansa valmiiksi saamisen jälkeen alkuperäistä käsittelyä täydentävissä 

Exegesis-teoksissa, jotka myöhemmin liitettiin Loci-sarjaan, on Preuss ilmeisesti sekaannuksen 

vuoksi kokonaan korvannut alkuperäiset käsittelyt Exegesis-käsittelyillä.15 Preussin editiosta 

tämän mukaisesti puuttuvat lokukset ovat tarpeen mukaan olleet käytettävissäni aiemman J. F. 

Cottan edition mukaan, joskin kyseiset lokukset ovat aihepiireiltään sellaisia, että niiden mer-

kitys käsillä olevalle tutkimukselle on marginaalinen. Suurempi vaikutus tälle tutkielmalle on 

sillä, että puheena olevien lokusten puuttumisen myötä Preussin käyttämä lokusten numerointi 

ei ole linjassa muiden Loci-sarjan editioiden kanssa.16 Tässä tutkielmassa olen päättänyt käyttää 

viittauksissa alkuperäisen, Gerhardin kynästä lähteneen edition numerointia, sillä kyseinen 

numerointi on historiallisesti perustelluin, ja lisäksi sitä käytetään meneillään olevassa 

merkittävässä Gerhardin Loci-sarjan käännösprojektissa englanniksi (Concordia Publishing 

House 2005–).17 Jotta sekaannuksilta vältyttäisiin, viittaan tutkielman alaviitteissä lokuksiin 

kaksinkertaisella viittauksella: ensin viittaus lokukseen ja sen kappaleeseen, esimerkiksi ’Loci 

XIII, § 90’, sitten suluissa viittaus Preussin edition mukaiseen niteeseen ja sivunumeroon, jolta 

kyseinen kohta löytyy, mikä mainitun tekstikohdan tapauksessa olisi ’Preuss tomus II, 223–

224’. Exegesis-teokseen taas viittaan lyhenteellä E; näin esimerkiksi viittaus ’Loci E2’ tarkoit-

 
Nüsselin mukaan omassa Loci-teoksessaan sijoittaa tämän erotuksen, nimittäin vasta Loci-sarjansa loppupuolelle 

pelastusopin ydinaiheiden käsittelemisen jälkeen. Ks. Nüssel 2000, 114–115. 
14 Aiemmat Loci-sarjan editiot ovat alkuperäinen Jenan editio (ensimmäisen osan ilmestymisvuosi 1610), Johann 

Gerhardin pojan Johann Ernst Gerhardin editoima Frankfurtin ja Hampurin editio (1657) ja J. F. Cottan editoima 

Tübingenin editio (1762). Ks. Mayes 2009, xvi–xvii. 
15 Ks. tämän asian selostus Mayes 2009, xvi–xvii; Vaahtoranta 2017, 18–19. Kivirantakin (1996, 272) luonnehtii 

Exegesis-teosta ”Loci-teoksen ensimmäisen osan uudistetuksi laitokseksi”, mutta etenkin Mayesin esityksen 

perusteella on uudistetusta laitoksesta puhuminen harhaanjohtavaa, koska Gerhardilla ei Exegesis-teoksen 

julkaisemisessa Mayesin mukaan ollut korvaamisen vaan täydentämisen ajatusta. (Ks. edellä viitattu kohta.) 
16 Tämä tosin pätee myös Preussia edeltäneeseen J. F. Cottan editioon, joka kylläkin pitää sisällään kaikki 

Gerhardin lokukset mutta jossa siinäkin on hieman omintakeinen lokusten numerointi; ks. Mayes 2009, xvi–xvii. 
17 Ks. Mayes 2009, xvi–xviii, jossa myös havainnollistava taulukointi Loci-sarjan eri editioissa käytetyistä 

lokusten numeroinneista. Meneillään oleva Loci-sarjan kääntäminen englanniksi on käännösprojektin vastaavan 

toimittajan, Benjamin T. G. Mayesin mukaan (Mayes 2009, xi; Mayes 2013, xix) ensimmäinen kerta, kun Loci-

sarjaa käännetään laajassa mittakaavassa millekkään kielelle, mikä vastaa myös omia tietojani. Gerhardin Loci-

sarjan 39 lokuksesta on toistaiseksi käännetty reilut kaksi kolmasosaa; ks. käänetyt lokukset sarjan Internet-

sivuilta ”Gerhard’s Theological Commonplaces” 2022. 



6 

 

taa Loci-sarjan Exegesis-teoksen toista osaa. Tällä viittauskäytännöllä lukija pystyy etsimään 

viitatun kohdan käsiinsä haluamastaan Loci-sarjan editiosta tai sen englanninkielisestä kään-

nöksestä, ja lisäksi tutkielman pohjana oleva Preussin editio on lukijan käytettävissä suoraan 

niteen numeron ja sivunumeron perusteella ilman poikkeavasta lokusten numeroinnista joh-

tuvaa sekaannuksen vaaraa. 

Gerhardin kuolemansyntikäsityksen tutkimiselle suoraan relevanttia aiempaa Gerhard-

tutkimusta on olemassa varsin vähän. Luterilaisen ortodoksian ajan teologia laajemminkin on 

perinteisesti jäänyt tutkimuksessa jonkinlaiseksi väliinputoajaksi sitä reunustavien teologisten 

aikakausien, uskonpuhdistuksen ja pietismin väliin.18 Gerhard tosin on luterilaisen ortodoksian 

ajan teologeista saanut osakseen kaiketi eniten tutkimusta, mutta tämä tutkimus on painottunut 

verrattain epätasaisesti suhteessa Gerhardin dogmatiikan kokonaisuuteen. Niinpä monografia-

tason tutkimuksista puhuttaessa ovat Gerhard-tutkimuksessa korostuneet teologian prolego-

mena-alan kysymykset, mikä myös on ymmärrettävää ottaen huomioon Gerhardin metodo-

logisesti käänteentekevän aseman luterilaisen ortodoksian teologisessa traditiossa.19 Myös 

erinäisiä muita yksittäisiä opinkohtia on Gerhardilta monografioiden tasolla tutkittu, kuten kris-

tologiaa, vanhurskauttamisoppia ja eskatologiaa.20 Jonkin verran on lisäksi tehty tutkimusta, 

joka on Gerhardin teologian ymmärtämiselle relevanttia luodessaan määrätyssä teologisessa 

 
18 Näin Steiger 1997a, 62; Steiger 1997b, 11–13; Stewart 2015, 14–16; Fluegge 2018, 24–25. Ks. myös Kolb 

2006, 429. Vastaavanlaisia huomioita esittävät Preus 1970, 19; Schubert 2002, 24; Vainio 2005, 15; Vaahtoranta 

2017, 23. Kiinnostus luterilaisen ortodoksian aikakautta kohtaan on tosin 1990-luvulta alkaen jonkin verran 

kasvanut, mikä liittyy keskeisesti tunnustuskuntaistumisen ilmiön (confessionalization) tutkimukseen. Ks. tästä 

erityisesti Kolb 2006, 429–431, 434–449; samansisältöisen huomautuksen tekevät Wallmann 2011, 407 ja 

Stewart 2015, 16. Tämä tutkimussuuntaus on kuitenkin keskittynyt tutkimaan luterilaisen ortodoksian aikakautta 

historiallisesti, kirkkohistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti, yhteiskuntahistoriallisesti ja monin tavoin 

poikkitieteellisesti, minkä vuoksi se ei niinkään ole tuottanut uutta systemaattisteologista tutkimusta luterilaisen 

ortodoksian teologiasta; vrt. kuvausta tutkimussuuntauksen tuotoksista Kolb 2006, edellä viitattu kohta. 

Tunnustuskuntaistumista käsittelevän tutkimussuuntauksen vähäisestä merkityksestä ”puhtaan dogmaattisille tai 

hurskaushistoriallisille näkökulmille” huomauttavat myös Friedrich, Salatowsky & Schorn-Schütte 2017, 9, 

alaviite 8. 
19 Gerhardin prolegomena-alaa käsitteleviä tutkimuksia ovat muun muassa Bengt Hägglundin  Die Heilige 

Schrift und ihre Deutung in der Theologie Johann Gerhards (Lund: C. W. K. Gleerup 1951), Johannes 

Wallmannin Der Theologiebegriff bei Johann Gerhard und Georg Calixt (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul 

Siebeck] 1961), Reinhard Kirsten Das Zeugnis des Geistes und das Zeugnis der Schrift: Das testimonium 

spiritus sancti internum als hermeneutisch-polemischer Zentralbegriff bei Johann Gerhard in der 

Auseinandersetzung mit Robert Bellarmins Schriftverständnis (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1976) sekä 

Glenn K. Flueggen Johann Gerhard (1582–1637) and the Conceptualization of Theologia at the Threshold of 

the ”Age of Orthodoxy” (Göttingen: Edition Ruprecht 2018). Samassa yhteydessä voidaan mainita myös Pasi 

Palmun Helsingin yliopistossa tekemä pro gradu -tutkimus Oppi Pyhästä Raamatusta: Sola scriptura -

periaatteen edellytykset sekä seuraukset muille kirkollisille ja teologisille auktoriteeteille Johann Gerhardin 

raamattuopissa (Helsingin yliopisto 1999). 
20 Gerhardin kristologiaa on tutkinut Richard Schröder tutkimuksessaan Johann Gerhards lutherische 

Christologie und die aristotelische Metaphysik (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck] 1983). 

Vanhurskauttamisopin tutkimus on Waldemar Radecken Der Rechtfertigungsbegriff in Johann Gerhards Loci 

Theologici (Bonn: Universitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi 1900). Gerhardin eskatologiaa taas on avannut 

Konrad Stock tutkimuksessaan Annihilatio mundi: Johann Gerhards Eschatologie der Welt (München: Chr. 

Kaiser Verlag 1971). 
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kysymyksessä läpileikkausta koko luterilaisen ortodoksian aikakaudesta tai osasta siitä, kui-

tenkin kehenkään yksittäiseen teologiin tarkentamatta.21 

Kuitenkin ainoa Gerhard-monografia, joka esittelee ja analysoi lainkaan laajemmin Ger-

hardin kuolemansyntikäsitteelle kaikkein relevanteinta teologista opinkohtaa, Gerhardin 

tekosyntioppia, on Renatus Hupfeldin reilun vuosisadan vanha tutkimus Die Ethik Johann 

Gerhards (Berliini: Trowitzsch & Sohn 1908). Hupfeld käyttää lähteinään erityisesti Gerhardin 

Loci-sarjaa, tämän laajaa hartaudellista Schola pietatis -teosta sekä erinäisiä disputaatioita, ja 

tarkastellessaan Gerhardin hahmotusta kristilliseen elämään kuuluvasta kamppailusta syntiä 

vastaan hän käsittelee reilun kymmenen sivun verran myös Gerhardin kuolemansynnin käsit-

teen aihepiiriä.22 Esiteltyään ensin vajaalla parilla sivulla hahmotuksensa Gerhardin kuoleman-

syntikäsityksen perussisällöstä Hupfeld tosin käyttää loput jaksosta lähinnä sellaisten myöhem-

mässä luterilaisessa ortodoksiassa ilmenneiden teologisen kentän ja eletyn elämän kehityskul-

kujen kuvaamiseen, jotka hänen näkemyksensä mukaan seurasivat Gerhardin esittämästä ja 

luterilaiselle ortodoksialle laajemminkin tyypillisestä kuolemansyntikäsityksestä ja joiden hän 

katsoo olleen lähes yksinomaan vahingollisia. Tämän käsittelynsä pohjalta Hupfeld kohdistaa 

Gerhardin kuolemansynnin käsitteeseen ankaraa kritiikkiä, ei tosin niinkään siitä, että Gerhar-

din kuolemansyntikäsitys olisi epäjohdonmukainen tämän muuhun teologiaan nähden tai että 

Gerhard perustelisi kuolemansyntikäsityksensä huonosti, vaan pikemmin siitä, että Gerhardin 

käsityksellä oli ja on huonoja käytännöllisiä seurauksia ja että se – kuten Hupfeld asian näkee 

– edustaa luopumusta suhteessa uskonpuhdistuksen teologiaan.23 

Hupfeldin tutkimuksen lisäksi ei ole tehty muuta Gerhard-tutkimusta, jossa Gerhardin 

kuolemansyntikäsitys olisi esillä ohimeneviä mainintoja laajemmin. Näin ollen se maaperä, 

jolle oma tutkimukseni sijoittuu, on verrattain koskematon. Koska tekosyntioppi edellyttää 

 
21 Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi Jumala- ja luomisopin osalta Robert Preusin The Theology of Post-

Reformation Lutheranism, volume II: God and His Creation (St. Louis, MO: Concordia Publishing House 1972), 

predestinaatio-opin osalta Rune Söderlundin Ex praevisa fide: Zum Verständnis der Prädestinationslehre in der 

lutherischen Orthodoxie (Hannover: Lutherisches Verlagshaus 1983) sekä vanhurskauttamisopin osalta 

Friederike Nüsselin Allein aus Glauben: Zur Entwicklung der Rechtfertigungslehre in der konkordistischen und 

frühen nachkonkordistischen Theologie (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2000). Lisäksi prolegomena-

kysymyksistä tällaisia luterilaisen ortodoksian aikaa läpileikkaavia tutkimuksia on useita, mm. Robert Preusin 

The Theology of Post-Reformation Lutheranism, volume I: A Study of Theological Prolegomena (St. Louis, MO 

ja Lontoo: Concordia Publishing House 1970) sekä Quentin D. Stewartin Lutheran Patristic Catholicity: The 

Vincentian Canon and the Consensus Patrum in Lutheran Orthodoxy (Zürich: Lit Verlag 2015). Tässä 

maininnanarvoinen on myös Carl Heinz Ratschow’n kaksoisteos Lutherische Dogmatik zwischen Reformation 

und Aufklärung (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1964–1966), jonka ensimmäinen osa käsittelee 

prolegomena-kysymyksiä ja jälkimmäinen osa Jumala-oppia, joskin teosta tulisi kenties pikemmin luonnehtia 

luterilaisesta ortodoksiasta laadituksi kokoomateokseksi kuin tutkimukseksi. 
22 Ks. Hupfeld 1908, 177–190. 
23 Ks. etenkin Hupfeld 1908, 178–190 mutta myös 190–199 ja 258–261. Hupfeldin lausumaa kritiikkiä esitetään 

tarkemmin ja sen kanssa keskustellaan tämän tutkielman jatkossa, asianomaisten kohtien alaviitteissä, sen 

mukaan kuin tämän tutkielman tutkimuskysymyksen näkökulmasta on tarkoituksenmukaista. 
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Gerhardilla taustakseen antropologian, muodostaa kuitenkin Hupfeldin tutkimuksen lisäksi 

useampi Gerhardin antropologiaa sivuava tutkimus tälle tutkimukselle oleellisen tutkimus-

taustan. Tällaisia tutkimuksia ovat Gerhardin unio-käsitystä käsittelevä Martti Vaahtorannan 

tutkimus Jumalan kuvan uudistuminen: Jumalan ja ihmisen yhdistyminen, sen edellytykset ja 

implikaatiot Johann Gerhardin teologiassa (Helsinki: Suomen teologinen instituutti 2017, en-

simmäisen kerran saksaksi 1998)24 sekä Gerhardin kristologiaa käsittelevä Richard Schröderin 

tutkimus Johann Gerhards lutherische Christologie und die aristotelische Metaphysik (Tübin-

gen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck] 1983). Kumpikin tutkimus esittelee oman tutkimuksensa var-

sinaisen kysymyksen tarpeisiin yhden luvun tai alaluvun verran Gerhardin antropologiaa ja 

siinä yhteydessä muun muassa ihmisen sielunkykyjä ja perisynnillisyyttä.25 Vielä näitä kum-

paakin oleellisemman taustan käsillä olevalle tutkimukselle antaa kuitenkin laajuutensa vuoksi 

Bengt Hägglundin vanhemman luterilaisen perinteen antropologiaa käsittelevä tutkimus De 

homine: människouppfattningen i äldre luthersk tradition (Lund: C. W. K. Gleerup 1959). 

Ajallisesti Hägglund tarkastelee luterilaisia näkemyksiä Lutherista alkaen ja juuri Gerhardiin 

asti,26 ja hänen käsitellessään luterilaista ortodoksiaa ovat Gerhardin dogmaattiset kirjoitukset 

yksi keskeisistä Hägglundin käyttämistä lähteistä. Selvittäessään aivan tutkimuksensa lopussa 

muutaman sivun verran kuolemansynnin ajatusta luterilaisessa ortodoksiassa Hägglund myös 

tarjoaa Gerhardin kuolemansyntikäsitykselle oleellisen kontekstin.27 

 
24 Koska Vaahtorannan tutkimus on käännetty suomeksi, ja kääntämisen on suorittanut vieläpä Vaahtoranta itse, 

käytän tässä tutkimuksessa Vaahtorannan tutkimuksen suomenkielistä versiota. Alkuteos on Restauratio 

imaginis divinae: Die Vereinigung von Gott und Mensch, ihre Voraussetzungen und Implikationen bei Johann 

Gerhard (Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft 1998). 
25 Ks. Schröder 1983, 142–153; Vaahtoranta 2017, 35–56. 
26 Ks. Hägglundin esitys tutkimuskohteensa rajauksesta kohdassa Hägglund 1959a, 5. 
27 Ks. Hägglund 1959a, 400–403. Näiden antropologiaa käsittelevien tai sivuavien tutkimusten rinnalla on syytä 

mainita myös Anselm Schubertin tutkimus Das Ende der Sünde: Anthropologie und Erbsünde zwischen 

Reformation und Aufklärung (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2002). Schubertin tutkimus käsittelee 

kuitenkin lähinnä kysymystä siitä, miten ihminen luterilaisessa ortodoksiassa määriteltiin suhteessa perisyntiin, 

ja keskittyy siinäkin hyvin voittopuolisesti Gerhardia myöhempään luterilaisuuteen. Vrt. esim. Schubertin 

asettelu tutkimuksensa lähtökohdille Schubert 2002, 30–31, samoin 32–41. Schubertin tutkimus leikkaa sen 

vuoksi nimestään huolimatta hyvin vähän käsillä olevan tutkimuksen aihepiiriä. Jossain määrin samoin on oman 

tutkimukseni laita suhteessa Johann Anselm Steigerin luotsaamaan laajaan Gerhard-projektiin, jonka tuotokset 

ovat ilmestyneet ennen kaikkea sarjassa Doctrina et pietas: Zwischen Reformation und Aufklärung (Stuttgart-

Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1997–). Ne tutkimusartikkelit, jotka projekti on tuottanut selkeän 

pääpainopisteensä, Gerhardin hartaudellisten ja homileettisten teosten editio- ja julkaisutyön, ohella, ovat 

pyrkineet kuvaamaan tutkimukselta lähes kokonaan katveessa ollutta Gerhardin toimintaa sielunhoitajana, 

saarnaajana ja hartauskirjailijana, mutta nimenomaan ei dogmaatikkona ja ei Loci-sarjan pohjalta. (Ks. projektin 

lähtökohtien sanoitus Steiger 1997b, 15–27; kaikista sarjassa ilmestyneistä julkaisuista ks. julkaisusarjan 

Internet-sivut ”Doctrina et Pietas. Zwischen Reformation und Aufklärung” 2022.) Steigerin projektin 

tutkimusartikkelit tarjoaisivat hyvin oleellisen lähtökohdan jatkotutkimukselle siitä, miten Gerhard sovelsi synti- 

ja kuolemansyntikäsitystään käytännössä, mutta kyseistä aihepiiriä ei voida tässä dogmaattisessa tutkimuksessa 

kuin ohimennen koskettaa. 
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Tämä tutkimus etenee siten, että pääluvussa 1 tarkastellaan ensimmäisen alatehtävän 

mukaisesti kuolemansynnin käsitteen yleisluonnetta Johannes Gerhardilla, mikä käytännössä 

tarkoittaa kuolemansynnin vaikutuksen selvittämistä. Tämän jälkeen pääluvuissa 2 ja 3 

vastataan toiseen alatehtävään ja selvitetään, mitkä tekijät ratkaisevat, onko määrätty synti 

Gerhardin näkemyksessä kuolemansynti vai ei. Tämän alatehtävän sisällä selvittää pääluku 2 

sitä, minkä luonteiseen asiaan kuolemansynnin ja veniaalisynnin ero ylipäänsä voi Gerhardin 

mukaan perustua, ja pääluku 3 sitä, mikä hänen mukaansa tosiasiallisesti on kuolemansynnin 

ja ei-kuolemansynnin rajapinta. Kolmas pääluku on sisällöltään myös tämän tutkimuksen 

pääluvuista laajin. Siitä edetään vielä päälukuun 4, jossa luodaan kolmannen alatehtävän 

mukaisesti katsaus siihen, miten Gerhard katsoo, että kuolemansyntiä voidaan praktisessa 

elämässä välttää.28 Lopuksi esitetään saaduista tuloksista yhteenveto. 

1. Kuolemansynnin vaikutus 

1.1 Kuolemansynti hengellisen kuoleman aiheuttajana 

Käsitteessä ’kuolemansynti’ (peccatum mortale) viittaa sana ’kuolema’ Gerhardin 

kielenkäytössä hengelliseen kuolemaan, jonka kuolemansynti vaikuttaa. Gerhard käyttää 

laajemminkin kuolema–elämä-termistöä kuvaamaan ihmisen hengellistä tilaa. Gerhard esimer-

kiksi luonnehtii lankeemuksen alaisen, ei-uudestisyntyneen ihmisen elämää yleisesti ’kuole-

maksi’ toteamalla, että tällainen ihminen on ”kuollut synteihinsä” (est in peccatis mortuus).29 

Sillä taas, joka ei ole kuollut synteihinsä vaan on uudestisyntynyt, on ”hengellinen elämä” (vita 

spiritualis).30 Kuitenkin uudestisyntynyt ihminen kuolemansynnillä menettää juuri tämän 

 
28 Tätäkin kolmannen alatehtävän mukaista kysymystä tarkastellaan kuitenkin nimenomaan dogmaattisena 

kysymyksenä ja Loci-sarjan pohjalta. Valtavan paljon kysymyksen sfääri laajenisi, jos kysymys muutettaisiin 

esimerkiksi muotoon, miten Gerhard käytännössä opasti ihmisiä välttämään kuolemansyntiä, toisin sanoen jos 

kysymys siirrettäisiin loogiselta kentältä eletyn elämän historialliselle kentälle, oppikirjamääritelmistä käytännön 

sielunhoitotilanteisiin. Tämäkin laajempi, ennen kaikkea käytännöllisen teologian ja kenties osin 

kirkkohistoriankin kysymys olisi toki erittäin mielekäs ja sen myötä oivallinen kysymyksenasettelu 

jatkotutkimukselle; ks. tästä myös edellinen alaviite. Tässä tutkielmassa on siis kuitenkin tarkoituksena 

viimeisessä pääluvussa vain hahmotella se loogisen tason lähtöpiste, josta merkittävän osan Gerhardin laajaa, 

meille kirjallisessa muodossa tarkasteltavissa olevaa sielunhoitotoimintaa sitten voi olettaa avautuvan. 
29 ”Nondum renati sunt in peccatis mortui – –.” Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 232.) Sama ajatus toistuu 

samassa kappaleessa muutamakymmen riviä myöhemmin: ”In non renatis ac infidelibus locum non habet 

spiritualis vita, sunt enim in peccatis mortui, et ira Dei super ipsos manet – –.” 
30 Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 232). Tästä Gerhardin kuolema–elämä-kielenkäytöstä, joka esiintyy hyvin 

runsaana halki hänen tuotantonsa, ks. myös esim. MS XXII ja XXXII (Gerhard 2000, 120–125, 175–179) sekä 

EP II.8 (Gerhard 2008, 110–114). Gerhardin kielenkäytön taustalla on tässä kokonaisuudessa tietenkin Raamatun 

kielenkäyttö, esim. 1. Moos. 2:17 ”sinä päivänä, jona syöt tämän puun hedelmää, sinä kuolemalla kuolet”, ja 

Room. 6:23 ”synnin palkka on kuolema”. Ks. Gerhardin viittaukset näihin raamatunkohtiin kuolemansynnistä 

puhumisen yhteydessä Loci XX, § 140 (Preuss tomus IV, 124) sekä Loci XIII, § 93 (Preuss tomus II, 225). 
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hengellisen elämänsä ja muuttuu siten jälleen hengellisesti kuolleeksi.31 Samaan kuoleman-

synnin ajatukseen Gerhard viittaa luonnehtiessaan syntiä ”sielun kuolemaksi”.32 

Kuolemansynti-käsite esiintyy Gerhardilla tyypillisimmin yhteyksissä, joissa hän puhuu 

nimenomaan uudestisyntyneiden tekemästä ja hengellisen elämän kadottavasta synnistä. 

Gerhard kuitenkin käyttää käsitettä myös uudestisyntymättömistä.33 Tällöin kuolemansynti-

käsitteen logiikkana ei toki ole se, että kuolemansynnillä menetettäisiin hengellinen elämä, jota 

uudestisyntymättömillä ei muutenkaan ole. Siitä huolimatta on uudestisyntymättömien tila 

kuolemansynnin jälkeen hengellisen kuoleman tila vastaavalla tavoin kuin uudestisyntyneiden 

kuolemansynnin tapauksessa, ja kuolemansynnillä ansaitaan heidänkin tapauksessaan iankaik-

kinen kuolema eli kadotus.34 

Ilmauksen ”kuolemansynti” määriteosasta, ”kuolema”, voidaan näin ollen joka tapauk-

sessa todeta, että se ei Gerhardilla kvalifioi varsinaisesti puheena olevaa syntiä itsessään vaan 

sen sijaan toteaa synnin vaikutuksen: kyseinen synti tuottaa kuoleman. Tähän liittyen Gerhard 

jopa pitää ilmausta ”kuolemansynti” (peccatum mortale) jossain määrin epätyydyttävänä ja 

ehdottaa sen tilalle vaihtoehtoisia ilmauksia, etenkin ilmausta ”kuoleman tuova synti” 

(peccatum mortiferum).35 Gerhardin näkemystä selittää se, että kuolemansynnin latinankielinen 

ilmaus muodostetaan kvalifioimalla synti-sanaa adjektiivilla mortalis, jonka merkitys on 

 
31 ”Ubi vera in Christum fides, per caritatem efficax, ibi homo spiritualiter vivit, hanc spiritualem vitam non 

amittit per quaevis peccata ignorantiae et infirmitatis, modo ea agnoscat, deploret et Christo adhaerens Spiritu 

concupiscentias carnis mortificet, sed per peccata contra conscientiam admissa, per quae Spiritus sanctus 

excutitur, fides et vita spiritualis amittitur.” Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 232.) Peccata contra 

conscientiam on Gerhardilla kuolemansynnin synonyymi, kuten tämän tutkielman luvussa 3.3 osoitetaan. 
32 Loci-sarjassa tämä luonnehdinta esiintyy Gerhardin itse esittämänä erityisesti tekosynti-lokuksen päättävässä 

jaksossa, jossa Gerhard toteaa lokuksen praktisen käytön ja jonka yksi osa kuuluu: ”[U]t peccata contra 

conscientiam tanquam venenum, imo mortem animae studiose caveamus – –.” Loci XIII, § 110 (Preuss tomus II, 

237). Katsauksen, jonka Gerhard suorittaa hyväksyvässä hengessä kirkkoisien synnistä käyttämiin nimityksiin, 

hän myös aloittaa lainaamalla vastaavan luonnehdinnan Augustinukselta: ”Pii veteres praesertim Augustinus 

atrocia epitheta peccato addunt, quae merito istius odium animis nostris instillare debent. Augustinus tractat. 49. 

in Johan.: ’Peccatum est mors animae.’ – –.” Loci XIII, § 12 (Preuss tomus II, 186). Gerhard käyttää 

luonnehdintaa myös Loci-sarjan ulkopuolella, ks. esim. EP I.6 (Gerhard 2008, 60): ”Moritur proximus animae 

morte, peccata mortalia perpetrando, & ecce securo animo ipsum mori video, nec ulla ratione doleo: cum tamen 

peccatum sit vera mors animae, per quod inaestimabilis sit jactura divinae gratiae, & aeternae vitae.” Ks. 

edelleen MS III (Gerhard 2000, 39–40): ”[P]eccatum est spiritualis mors animae.” Samassa yhteydessä Gerhard 

luonnehtii syntiä eri raamatunkohtien pohjalta monin muinkin ilmauksin, mm. ”mitä rumin inhottavuus” 

(turpissima foeditas), ”sielun tauti” (animae morbus) ja ”saastuttava myrkky” (contagiosum venenum). – Ajatus 

synnistä sielun kuolemana löytyy myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan virrestä 376, jossa 

rukoillaan Jumalaa pelastamaan ”synnistä, sielun surmasta” (Virsikirja 2016, 560). 
33 Ks. esim. Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). 
34 Vrt. Loci XIII, §§ 93, 94, 101 (Preuss tomus II, 225, 227, 232) sekä Loci XX, § 39 (Preuss tomus IV, 20). 
35 Muina vaihtoehtoina Gerhard ehdottaa synnin luonnehtimista adjektiiveilla ’tappava’ (φονικόν) tai ’hallitseva’ 

(regnans): ”[N]omen mortalis peccati non [est] satis commodum, dicendum potius erat mortiferum, φονικόν ac 

regnans – –.” Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). Peccatum mortiferum -käsite Gerhardilla myös kohdissa 

Loci XIII, §§ 19, 90 (Preuss tomus II, 189, 223) sekä Loci XX, § 39 (Preuss tomus IV, 20). 
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’kuolevainen’ tai ’kuoleman alainen’.36 Näin ilmaus varsinkin latinankielisessä muodossaan37 

johtaa helposti ajattelemaan, että kuoleman alaisena tulisi pitää tiettyä ja erityislaatuista syntiä 

itseään eikä synnintekijää; samalla Gerhardin varauksilla peccatum mortale -ilmausta kohtaan 

on vahva kytköksensä siihen keskusteluun, jota Gerhard kävi roomalaiskatolisen osapuolen 

kanssa kuolemansynti-käsitteen suhteesta yleiseen synnin käsitteeseen, mitä käsitellään tämän 

tutkielman seuraavassa luvussa. Varauksistaan huolimatta Gerhard ei Loci-sarjassaan miten-

kään erityisellä tavalla pidättäydy peccatum mortale -ilmauksen käytöstä, ja suhteessa 

peccatum mortiferum -ilmauksen esiintyvyyteen on ilmauksen peccatum mortale käyttö jopa 

täysin dominoivaa.38 Syy sille, että Gerhard jatkaa peccatum mortale -ilmauksen käyttöä, on 

kaikesta päätellen ilmauksen vakiintuneisuus ajan teologisessa diskurssissa.39 

’Kuolemasta’ puhumisen lisäksi Gerhard käyttää kuolemansynnin vaikutuksesta myös 

muita ilmauksia, erityisesti silloin, kun puhutaan uudestisyntyneen ihmisen tekemästä kuole-

mansynnistä. Osa Gerhardin ilmauksista kuvaa sitä, kuinka kuolemansynnillä menetetään 

jotakin tai jäädään jostakin paitsi, osa taas sitä, kuinka kuolemansynnin kautta ihminen siirtyy 

yhdestä tilasta toiseen. 

Menettämis-kieltä Gerhard käyttää esimerkiksi todetessaan, että kuolemansynnillä 

uudestisyntynyt ihminen menettää Jumalan armon (amittit Dei gratiam).40 Jumalan armon 

menettäessään ihminen kuitenkin menettää Gerhardin mukaan myös uskon, Pyhän Hengen, 

 
36 Simpson 1968, 380. 
37 Suomenkielinen ilmaus ’kuolemansynti’ ei kaiketi olisi Gerhardille aivan yhtä epätyydyttävä kuin latinan 

peccatum mortale. Siinä nimittäin, missä suomen ilmaus ’kuolemansynti’ ei sekään pidä sisällään selkeää 

ajatusta siitä, että kuolema on kyseisessä ilmauksessa nimenomaan puheena olevan synnin vaikutus, ei 

suomenkielinen ilmaus kuitenkaan vie ajatuksia latinankielisen ilmauksen tavoin siihenkään suuntaan, että 

kuolemaa oltaisiin attribuoimassa synnille itselleen eikä synnintekijälle. 
38 Peccatum mortiferum -ilmaus tulee Gerhardin tekstissä vastaan vain ani harvoin, vrt. alaviitteessa 35 mainitut 

neljä ilmentymää. Peccatum mortale -ilmaus taas esiintyy Gerhardilla esim. Loci XIII, §§ 19, 90–103 (Preuss 

tomus II, 189, 223–234), Loci XIV, § 51 (Preuss tomus II, 251), Loci XV, § 53 (Preuss tomus III, 25), Loci 

XVIII, §§ 51, 76 (Preuss tomus III, 232–233, 243–244), Loci XIX, § 185 (Preuss tomus III, 468–469), Loci XX, 

§§ 39–40, 137 (Preuss tomus IV, 20–21, 119) ja passim. Sen sijaan tietyissä konteksteissa, joissa Gerhard voisi 

nähdäkseni aivan yhtä hyvin käyttää ilmausta peccata mortalia, hän käyttää sen sijaan ilmausta peccata contra 

conscientiam, esim. Loci XIII, § 110 (Preuss tomus II, 237), Loci XIV, § 81 (Preuss tomus II, 268–269), Loci 

XVIII, §§ 13, 76 (Preuss tomus III, 208, 243–244), Loci XX, § 52 (Preuss tomus IV, 29). (Peccata contra 

conscientiam -ilmauksesta tarkemmin ks. tämän tutkielman luku 3.3. Vaikka ilmaukset viittaavat Gerhardilla 

reaalisesti yhteen ja samaan asiaan, kiinnittää ilmaus peccata contra conscientiam huomion synnin 

syntytekijöihin, ilmaus peccata mortalia taas synnin vaikutukseen, minkä vuoksi ilmaukset eivät kaikissa 

yhteyksissä ole ilman muuta vaihdettavissa keskenään.) 
39 Vrt. kuolemansynnille vastakkaisen veniaalisynnin käsitteen (peccatum veniale) tapauksessa Gerhard toteaa 

suoraan, että hän jatkaa käsitteen käyttöä johtuen sen vakiintuneisuudesta. Ks. Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 

232). Ilmausta peccatum veniale itsessään Gerhard kuitenkin pitää epätyydyttävänä vastaavalla tavoin kuin 

ilmausta peccatum mortale. Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). Monessa yhteydessä, jossa Gerhard käyttää 

peccatum mortale -ilmausta, hän myös vastaa väitteeseen, joka itsessään pitää kyseisen ilmauksen sisällään ja 

jossa eri terminologian käyttäminen olisi huomiota herättävää. (Ks. edellisessä viitteessä mainittuja peccatum 

mortale -ilmauksen ilmentymiä.) 
40 Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 115). 
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pelastuksen ja iankaikkisen elämän.41 Samaa asiaa Gerhard saattaa edelleen kuvata esimerkiksi 

siten, että kuolemansynnin tekijä ”lankeaa pois” armosta (a gratia excidit)42 ja ”heittää 

menemään” uskon ja Pyhän Hengen (fidem et Spiritum sanctum excutit).43 Gerhard toteaa, että 

kuolemansynnin vaikutusta kuvaavat erinäiset ilmaukset viittaavat muodollisista eroistaan 

huolimatta samaan asiaan siinä mielessä, että missä yksi niistä toteutuu, siellä toteutuvat kaikki 

muutkin.44 Gerhardin näkemys kuolemansynnin vaikutuksesta voidaankin ilmaista menettämis-

terminologialla kokoavasti siten, että tekemällä kuolemansynnin uudestisyntynyt ihminen 

menettää reaalisen osallisuutensa kaikesta siitä, mitä Jumala on hänelle Kristuksessa 

lahjoittanut.45 Mahdollisuutta palata ja päästä uudestaan osalliseksi pelastuksesta, siis poten-

tiaalista osallisuutta näistä lahjoista, ihminen ei kuitenkaan menetä, vaan paluu on katumuksen 

kautta hänelle edelleen mahdollista.46 

 Mitä tulee kuolemansynnin vaikutuksen kuvaamiseen siirtymänä yhdestä tilasta toiseen, 

käyttää Gerhard ensinnäkin uudestisyntyneen ihmisen pelastetusta tilasta säännöllisesti ilmaus-

ta ”armon tila” (status gratiae).47 Toisaalta Gerhard voi sanoa myös ilman tila-sanaa, että 

uudestisyntynyt ihminen on ”Jumalan armossa” (in gratia Dei).48 Tila, johon ihminen kuo-

lemansynnin kautta siirtyy, taas on Gerhardilla nimeltään ”turmeluksen tila” (status 

 
41 Loci XX, §§ 55, 134 (Preuss tomus IV, 30, 114). Samoin Gerhardin hartaudellisen tuotannon puolelta SP I/1, 

luku 11 (Gerhard 1736, 79): ”Wer aber die Seligkeit zu ererben gedencket, der muß vor Sünden wider das 

Gewissen sich mit höchstem Fleiß hüten, denn dadurch wird Glaube, Geist und ewiges Leben verloren.” – Myös 

Hupfeld toteaa kuolemansynnin vaikutuksiksi Gerhardilla sen, että menetetään pelastus, usko ja Pyhä Henki. 

Hupfeld 1908, 177–178. 
42 Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 114). 
43 Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 233); Loci XX, §§ 34, 134 (Preuss tomus IV, 18, 114). 
44 Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 115). Monien käyttämiensä ilmausten kohdalla Gerhard myös erittelee, 

mitä hän kyseisellä ilmauksella tarkalleen tarkoittaa. Ks. tästä Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 114–117). 
45 Vrt. Gerhardin kuvaus kuolemansyntiä tekevästä ihmisestä hänen Schola pietatis -teoksessaan: ”[H]ilffet sie 

nichts, daß sie durch Christum – – erlöset.” SP I/2, luku 4 (Gerhard 1736, 119–120). 
46 Loci XX, § 134 (Preuss tomus II, 115–117). Ks. myös Loci XVIII, § 27 (Preuss tomus III, 218). 

Historiallisesti tämä ei kuolemansynnin käsitteen tapauksessa ole aina ollut itsestään selvää: varhaiskirkossa 

esiintyi rigoristisia suuntauksia, jotka katsoivat, että kuolemansynnit ovat anteeksiantamattomia. Ks. Holze 2011, 

27. – Ainoa poikkeus kuolemansyntien anteeksiannettavuuteen on Gerhardilla synti Pyhää Henkeä vastaan 

(peccatum in Spiritum sanctum), joka on anteeksiantamaton. Tästä ks. Loci XIII, §§ 107–109 (Preuss tomus II, 

235–237) sekä Loci XVIII, § 16 (Preuss tomus III, 210–211). Synti Pyhää Henkeä vastaan sisältyy Gerhardilla 

kuolemansynnin kategoriaan, ja hänen siitä antamiensa kuvausten perusteella sen voi katsoa olevan hänellä 

käytännössä kuolemansynnin äärimmäinen muoto. Näin asian näkee myös Hupfeld: ”Die höchste Steigerung der 

peccata contra conscientiam, die keine Buße mehr ermöglicht, sowohl objektiv, wie subjektiv, ist die Sünde 

wider den heiligen Geist – –.” Hupfeld 1908, 177, alaviite 1. – Siitä, miten muihin kuolemansynteihin pätevä 

paluumahdollisuus suhtautuu alkuperäiseen kasteen liittoon Jumalan ja ihmisen välillä, ks. esim. EC, luku 15 

(Gerhard 2021, 58–60); samoin myös Hägglund 1959b, 324 sekä Vaahtoranta 2017, 160–162. 
47 Loci XIV, § 69, 141 (Preuss tomus II, 260, 281–282); Loci XX, §§ 134, 145 (Preuss tomus IV, 115, 135). 

Ainakin kertaalleen Gerhard käyttää kyseisestä tilasta myös ilmausta ”vanhurskauttamisen tila” (iustificationis 

status). Loci XX, § 35 (Preuss tomus IV, 18). – Hägglundin mukaan esiintyi laajemmassa luterilaisessa 

ortodoksiassa tästä tilasta myös pidempi nimitys ”Kristuksen kautta ennalleen saattamisen tila” (status 

restaurationis per Christum). Hägglund 1959a, 215. 
48 Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 117). 



13 

 

corruptionis),49 ”vihan tila” (status irae)50 tai ”synnin tila” (status peccati).51 Myös tähän tilaan 

Gerhard saattaa viitata ilman tila-sanaa toteamalla ihmisen olevan ”synneissään” (in peccatis).52 

Tila, johon ihminen kuolemansynnin kautta joutuu, on joka tapauksessa täsmälleen sama 

turmeltunut tila, jossa hän oli ennen uudestisyntymistään eli kääntymistään, niin että Gerhard 

voi sanoa kuolemansyntiä tekevän ihmisen joutuvan ”takaisin entiseen turmeluksen tilaansa”.53 

1.2 Millä perustein synti kykenee tuottamaan pelastetulle hengellisen 
kuoleman? 

Gerhardin näkemystä kuolemansynti-käsitteen perusluonteesta valaisevat edelleen perusteet, 

joita Gerhard esittää väitteelleen, että kuolemansynti on uudestisyntyneistäkin puhuttaessa 

validi teologinen kategoria. Ajatus siitä, että synti voi aiheuttaa uudestisyntyneissä hengellisen 

kuoleman, tulee Loci-sarjaan sisältyvissä Gerhardin keskusteluissa haastetuksi kahdelta taholta: 

yhtäältä reformoitu taho kielsi, että todellisesti uudestisyntynyt voi lainkaan menettää 

pelastustaan, toisaalta roomalaiskatolinen osapuoli esitti, että opettaessaan uskonvanhurskautta 

luterilaiset itse tekevät kuolemansynnistä puhumisen mahdottomaksi.54 

 
49 Loci XIV, § 145 (Preuss tomus II, 282). 
50 Loci XX, § 145 (Preuss tomus IV, 135). 
51 Loci XIV, § 69 (Preuss tomus II, 260). Hägglundin mukaan tästä tilasta käytettiin laajemmassa luterilaisessa 

ortodoksiassa myös nimityksiä ”surkeuden tila” (status miseriae) ja ”syyllisyyden tila” (status culpae), mitä 

nimityksiä en kuitenkaan ole havainnut Gerhardin itse Loci-sarjassaan käyttävän. Vrt. Hägglund 1959a, 161–

162, 215. 
52 Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 117). 
53 ”[S]i peccati servituti se vicissim mancipare voluerint, et gratiam Dei abjicere, relabuntur in statum 

corruptionis pristinum – –.” Loci XIV, § 145 (Preuss tomus IV, 282). Ks. myös laajemmin Loci XIV, §§ 140–

146 (Preuss tomus IV, 281–282) sekä Loci-sarjan ulkopuolelta erityisesti SP I/2, luku 4 (Gerhard 1736, 119–

120): ”[D]iejenigen, welche keine Gottseligkeit erweisen, sondern die Lüste deß Fleisches durch Sünde in ihnen 

herrschen lassen[,] die fallen wiederum in den vorigen unseligen Zustand, darein sie von Natur gestecket, und 

hilffet sie nichts, daß sie durch Christum daraus erlöset.” Kuolemansynnin jälkeisen ja ihmisen alkuperäisen tilan 

periaatteellista identtisyyttä Gerhardilla ei kumoa se, että Gerhard varsin usein tekee käsitteellisen erottelun 

yhtäältä niiden välillä, jotka eivät vielä lainkaan ole uudestisyntyneitä, ja toisaalta niiden välillä, jotka ovat 

uudestisyntyneet mutta ovat langenneet pois. Edelliseen ryhmään Gerhard saattaa viitata muun muassa 

käsitteellä nondum renatis, jälkimmäiseen taas esimerkiksi käsitteellä infideles. Ks. esim. Loci XIII, § 202 

(Preuss tomus II, 232); Loci XVIII, § 51 (Preuss tomus III, 233); ks. myös huomautus Vaahtoranta 2017, 160–

161. Tilojen identtisyyttä kuitenkin nyansoi Gerhardin toteamus, että kuolemansyntiin lankeavan ihmisen laita 

on lopussa pahempi kuin se oli alussa, missä toteamuksessaan Gerhard mukailee raamatunkohdan 2. Piet. 2:20–

21 sanamuotoja ja myös viittaa kyseiseen raamatunkohtaan. Loci XIV, § 145 (Preuss tomus IV, 282). Gerhard ei 

kuitenkaan avaa, tarkoittaako hän, että kuolemansyntiin langenneen ihmisen tila on alkuperäistä tilaa pahempi 

siinä mielessä, että ihmisellä on odotettavissa ankarampi iankaikkinen rangaistus, vai siinä mielessä, että ihmisen 

pääsy armon osallisuuteen on kertaalleen jo pois langenneelle ihmiselle vaikeampaa kuin mitä se alun perin oli. 

Mahdollista on toki myös, että Gerhard katsoo tilan olevan pahempi näissä kummassakin suhteessa. Suhdetta 

voisi kenties kuvata Gerhardin aristoteelisella terminologialla siten, että puheena olevat kaksi tilaa ovat 

Gerhardin hahmotuksessa olemuksellisesti identtiset mutta että niissä oleviin ihmisiin liittyy aksidentaalisesti 

erilaisia piirteitä. 
54 Vrt. Wallmann toteaa, että Gerhardin kontroverssiteologiset vastapoolit olivat roomalaiskatolisuus, kalvinismi 

ja socinolaisuus. Wallmann 2011a, 363. Kuolemansynnin käsitteestä Gerhard keskustelee nimenomaan kahden 

ensimmäisen kanssa. 
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Reformoitu osapuoli opetti Gerhardin mukaan kuolemansynnin käsitteeseen liittyen 

kahta asiaa, jotka Gerhard torjui. Yhtäältä reformoitu opetus oli, että ihminen, joka todellisesti 

on uudestisyntynyt, ei voi millään menettää pelastustaan.55 Tämän mukaisesti puhutaan Ger-

hardin reformoiduilta teologeilta lainaamissa jaksoissa esimerkiksi siitä, että Pyhä Henki 

pahimpienkin syntien keskellä säilyy silti ihmisen sydämessä ”horrostilassa” (sopitus) tai että 

kertaalleen ihmisen sydämeen sytytetty usko ei voi ”kokonaan sammua” (plane exstingui).56 

Saman asian toisena puolena reformoidut Gerhardin mukaan opettivat, että ne ihmiset, jotka 

havaittiin luopioiksi, eivät koskaan olleet todellisesti olleetkaan pelastavassa uskossa, vaan asia 

oli vain näyttänyt siltä.57 

Vastauksessaan reformoiduille Gerhard pyrkii kumoamaan nämä kaksi väitettä ja 

osoittamaan, että on olemassa ihmisiä, jotka ensin ovat todellisesti uudestisyntyneitä mutta 

sitten todellisesti menettävät pelastuksen. Gerhard esittää Raamatun pohjalta käytännössä 

kolme pääasiallista argumenttia, joiden jokaisen tukena hän katsoo olevan lukuisia raamatun-

kohtia. Ensinnä Gerhard esittää, että Raamattu opettaa yleisen tason totuutena, että jotkut 

pelastuksesta osallisiksi tulleet kääntyvät pois ja luopuvat uskosta. Mittavimman käsittelyn 

Gerhardilla saavat tässä Heprealaiskirjeen 6. ja 10. luvun kohdat, jotka puhuvat luopumisesta 

ja kristityn tahallisesta synnistä.58 Toiseksi Gerhard argumentoi, että varoitukset pelastuksen 

menettämisestä, joita Vanha ja Uusi testamentti pursuavat, osoittavat pelastuksen menettämisen 

mahdolliseksi.59 Kolmanneksi Gerhard viittaa siihen, että Raamatussa on lukuisia konkreettisia 

tapausesimerkkejä pelastuksen menettämisestä. Tällaisina esimerkkeinä hän käsittelee ennen 

kaikkea Aadamin ja Eevan lankeemusta, Saulin kääntymistä pois Jumalasta ja Jumalan Hengen 

lähtemistä hänestä, Daavidin tekemää murhaa ja aviorikosta samoin kuin tämän ylpeydessään 

suorittamaa väestönlaskentaa, Salomon epäjumalanpalvontaa, Juudaksen luopumusta sekä 

 
55 Loci XX, § 135 (Preuss tomus IV, 117–118). Gerhard toteaa, että pelastuksen menettämisen mahdottomuutta 

opettivat myös anabaptistit, ja Augsburgin tunnustusta seuraten hän varsinaisesti kutsuu kyseistä opetusta juuri 

”anabaptistien harhaksi” (error anabaptisticus). Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 114); vrt. CA XII. Ne 

teologit, joiden kanssa Gerhard asiasta keskustelee, ovat kuitenkin pääosin reformoidun perinteen edustajia. – 

Tuore suomenkielinen puolustus tälle reformoidun teologian mukaiselle pyhien kestävyys -opetukselle ks. 

Laajanen 2022, 159–183. Hieman epäselvempää on, kuinka reformoituun pyhien kestävyys -opetukseen 

suhtautuu samoin tuore Ahvio 2022, 282–284. Vrt. myös Ahvion kuvaus teoksensa tunnustuskunnallisesta 

sijoittumisesta ja kytkeytymisestä sekä luterilaiseen että reformoituun traditioon Ahvio 2022, 9. 
56 Loci XX, § 135 (Preuss tomus IV, 118). 
57 ”Calvinus et qui eum sequuntur duo hic docent, quae salva veritate approbare non possumus, primo quod fides 

et justitia sit electorum tantum, hoc est quod illi solum verae justificantis fidei participes fiant, qui sunt absoluto 

Dei decreto electi, unde negant, verae fidei illos participes unquam fuisse, qui in peccata prolapsi finaliter 

pereunt: deinde quod fides et justitia semel accepta non possit ullis peccatis amitti.” Loci XX, § 135 (Preuss 

tomus IV, 117–118). Ks. myös Loci XX, § 144 (Preuss tomus IV, 130). 
58 Loci XX, § 138 (Preuss tomus IV, 119–123). 
59 Tällaisena varoittavana raamatunkohtana Gerhard pitää esimerkiksi Roomalaiskirjeen 11. lukua, jossa apostoli 

Paavali puhuu pakanoista ja jalosta öljypuusta ja varoittaa pakanuudesta kristityksi kääntyneitä sanoilla ”muuten 

sinutkin leikataan pois”. Loci XX, § 139 (Preuss tomus IV, 123–124). 
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Pietarin suorittamaa Jeesuksen kieltämistä.60 Raamattuargumentaationsa jälkeen Gerhard 

esittää kantansa tueksi vielä useita lainauksia kirkkoisiltä muun muassa varhaiskirkon 

valentinolaiskiistaan liittyen sekä lainaa myös joitakin reformoituun traditioon kytkeytyviä 

teologeja, siis ”vastustajiaan”, jotka olivat pitäneet todellisen uskon menettämistä mahdol-

lisena.61 

 Kun Gerhard puolestaan keskustelee roomalaiskatolisen osapuolen kanssa luterilaisen 

vanhurskauttamisopin ja kuolemansynnin käsitteen suhteesta, edustaa roomalaiskatolista kan-

taa Gerhardin teksteissä etenkin jesuiittakardinaali Roberto Bellarmino.62 Useiden Gerhardin 

Bellarminolta lainaamien kohtien perusteella Bellarmino kritisoi luterilaisia siitä, että heidän 

opettamansa uskonvanhurskausopin nojalla poistuisi kristityiltä loogisen johdonmukaisuuden 

nimissä hyvien tekojen välttämättömyys, samoin minkäänlainen tarve välttää syntejä, niin että 

uskova ihminen voisi sen sijaan turvallisesti antautua kaikenlaisten syntien valtaan ilman 

vahinkoa itselleen.63 

 
60 Loci XX, § 140 (Preuss tomus IV, 124–127). Gerhard siis pitää näitä kaikkia tapauksia esimerkkeinä 

kuolemansynnistä. Muiksi Raamatun tapausesimerkeiksi kuolemansynnistä Gerhard mainitsee eri kohdissa Loci-

sarjaansa myös ainakin seuraavat tapaukset: pahojen enkelien lankeemus, Lootin insesti, Aaron ja kultainen 

vasikka, Tuomaan epäusko, noita Simonin sydämen vilpillisyys, Hymeneuksen luopumus, Aleksandroksen 

luopumus sekä Efesoken piispan suorittama ensirakkautensa hylkääminen. Näistä ks. Loci XVIII, § 15 (Preuss 

tomus III, 209) sekä Loci XX, §§ 134, 140 (Preuss tomus IV, 124–127). – Näiden kolmen pääasiallisen 

raamattuargumenttinsa lisäksi Gerhard viittaa myös joihinkin Vanhan ja Uuden testamentin kohtiin, joiden hän 

katsoo vertauskuvallisesti opettavan uskosta lankeamisen mahdollisuutta. Nämä Gerhardin mainitsemat 

vertauskuvat ovat Nooan arkista ulos lähetetty korppi, joka ei palannut (1. Moos. 8:7), Delilan viettelyksiin 

sortunut ja siksi voimansa menettänyt Simson (Tuom. 16:16–19), Jeesuksen vertauksen armoton palvelija (Matt. 

18:21–35) sekä Jeesuksen viinipuu-vertauksen kuiva oksa, joka leikataan irti viinipuusta ja heitetään tuleen (Joh. 

15:2, 6). Loci XX, § 141 (Preuss tomus IV, 127). – Kokonaisuutena Gerhard torjuu kaikkien luopumisesta 

puhuvien kohtien tulkitsemisen tavalla tai toisella näennäisiksi teennäisenä raamatuntulkintana, jollaista hän 

toteaa myös varhaiskirkon aikana toimineen Markionin käyttäneen doketistisessa inkarnaatioteologiassaan. Ks. 

Loci XX, § 144 (Preuss tomus IV, 130). Sen tulkintamallin, jossa myöhemmästä luopumuksesta automaattisesti 

päätellään alkuperäisen uskon olleen epäaito, Gerhard taas torjuu toteamalla, että puheena olevissa tapauksissa 

on kyse uskoa seuraavan kestävyyden (perseverantia) puuttumisesta, mutta että kestävyys ei kuulu uskon 

määritelmään ja että sen puutteesta ei siten voi päätellä aiemman pelastavan uskon puuttumista. Gerhard tiivistää 

vastauksensa toteamalla: ”Duratio non est ipsa rei essentia, sed essentiae continuatio.” Loci XX, § 134 (Preuss 

tomus IV, 119). 
61 Loci XX, §§ 142–143 (Preuss tomus IV, 127–130). Tällainen argumentaation rakenne, jossa ensin esitetään 

varsinaisena argumentaationa raamattuperusteet, sitten lisätodisteina lainauksia ennen kaikkea kirkkoisiltä, on 

Gerhardilla huomattavan tyypillinen. Ks. aihepiiristä ja Gerhardin patristiikan käytöstä muutenkin seuraavat 

esitykset: Hägglund 1951, 170–178; Palmu 1999, 82–97; Mayes 2013b, 457–470; Stewart 2015, 134–143. 

Samasta aiheesta luterilaisessa ortodoksiassa ks. Preus 1970, 37–38, ja melanchthonilaisessa luterilaisessa 

traditiossa, jota myös Gerhard edusti, ks. Kilcrease 2019, 537–538. 
62 Bellarminoa voidaan hyvällä syyllä kutsua Gerhardin päävastustajaksi koko hänen Loci-sarjassaan. Vrt. 

Hupfeld 1908, 13, alaviite 1; Kirste 1976, 14–15; Kiviranta 1996, 269; Stewart 2015, 136. 
63 Loci XX, §§ 31, 35, 40, 60 (Preuss tomus IV, 16, 18, 20, 33). Gerhard lainaa Bellarminolta esimerkiksi 

seuraavan luterilaisia vastaan osoitetun argumentin: ”Si fides sola necessaria est, ut simus justi, cetera omnia 

liberrima, neque praecepta amplius neque prohibita; si nihil nobis cum lege, qui libertatem habemus; si summa 

ars et sapientia Christiana est nescire legem, ignorare opera et totam justitiam activam; denique si nullo opere, 

nulla lege homini Christiano opus est, cum per fidem liber sit ab omni lege; consequens fuerit, bona opera non 

esse necessaria. At prius scribis Lutherus in cap. 2. Galat. et in liber. de libert. Christ. et communiter docetur in 

Protestantium ecclesiis. Ergo et concedi oportet posterius.” Loci XX, § 42 (Preuss tomus IV, 21). Ks. myös koko 

keskustelun kannalta keskeinen jakso Loci XX §§ 31–44 (Preuss tomus IV, 16–24). Keskustelua ei muodollisesti 
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Näkemyksensä siitä, että oppi uskonvanhurskaudesta ei sulje pois oppia kuoleman-

synnistä, Gerhard perustaa keskeisesti pelastavan uskon luonteeseen ja sen mukaiseen uskon 

uudistavaan voimaan ihmisessä. Ennen kaikkea pelastava usko on Gerhardin mukaan loogisella 

välttämättömyydellä kytkeytynyt sitä seuraavaan rakkauteen. Tätä yhteyttä Gerhard kuvaa 

aloittaessaan esimerkiksi koko hyviä tekoja käsittelevän lokuksensa toteamalla: 

Oppia vanhurskauttamisesta uskon kautta seuraa soveliaassa järjestyksessä opinkohta hyvistä teoista. 

Vaikka nimittäin meidät vanhurskautetaan uskosta ilman tekoja, ja sen tähden hyvät teot on suljettava ulos 

vanhurskauttamisen foorumilta, niin silti tuo todellinen ja elävä usko, jonka kautta meidät 

vanhurskautetaan, ei ole ilman tekoja, koska vanhurskauttamisen ja pyhityksen, uudestisyntymisen ja 

uudistuksen edut ovat yhdistetyt toisiinsa ikuisella ja purkamattomalla punoksella.64 

Gerhard toisin sanoen kuvaa pelastavan uskon sellaiseksi, joka reaalisesti muuttaa ihmisen. 

Hyvät teot eivät ole pelastavan uskon osa eivätkä sisälly sen määritelmään, mutta uskon ja 

hyvien tekojen välille tehtävästä loogisesta erotuksesta huolimatta ei pelastavaa uskoa ole 

todellisessa elämässä olemassa ilman, että se synnyttäisi hyviä tekoja. Päinvastoin, suhde on 

niin läheinen, että hyviä tekoja on – Gerhardin toisessa yhteydessä esittämän vertauskuvan 

mukaan – yhtä mahdotonta erottaa pelastavasta uskosta ”kuin valoa auringosta tai märkyyttä 

vedestä”.65 

 Siitä, että pelastava usko Gerhardin mukaan on tällaista, seuraa, että kaikki, mitä 

voidaan kutsua uskoksi, ei ole pelastavaa uskoa. Gerhard erottaa pelastavasta uskosta ensin-

näkin historiallisen uskon (fides historica).66 Historiallinen usko on Gerhardin mukaan uskoa, 

 
käydä kuolemansynnin käsitteen mahdollisuudesta vaan hyvien tekojen välttämättömyydestä, mutta 

sisällöllisesti aihepiirejä ei voi erottaa toisistaan, ja täten kuolemansynnin käsite nousee useassa kohden 

keskustelua myös suoraan esiin. 
64 ”Doctrinae de justificatione per fidem convenienti ordine succedit articulus de bonis operibus. Quamvis enim 

fide sine operibus justificemur, ac proinde a foro justificationis bona opera sint sejungenda; tamen vera illa et 

viva fides, per quam justificamur, non est sine operibus, cum beneficia justificationis et sanctificationis, 

regenerationis et renovationis perpetuo ac indissolubili nexu sint conjuncta.” Loci XX, § 1 (Preuss tomus IV, 1). 

Sama ajatus esiintyy hieman toisin sanoin myös kohdissa Loci XX, §§ 31, 60 (Preuss tomus IV, 16, 33). 
65 ”Fides vera est fiducialis apprehensio Christi, ’quae per caritatem efficax est’ Galat. 5, v. 6, a qua tam non 

possunt separari bona opera, quam a sole lux, ab aqua humiditas – –.” Loci XIX, § 111 (Preuss tomus III, 400). 

Ks. myös Loci XIX, § 194 (Preuss tomus III, 477): ”Diversa – – sunt haec enuntiata: Fides est sine operibus et 

fides justificat sine operibus.” Ks. myös tiivis mutta kattava selostus lauseen ”fides sola justificat” merkityksestä 

kohdassa Loci XIX, § 150 (Preuss tomus III, 426). – Hupfeld kuvaa Gerhardin ajatusta osuvasti siten, että 

uudestisyntyneen ihmisen uusi kuuliaisuus ”virtaa” uskosta, joka on sen lähde. Hupfeld 1908, 9–11. Vastaavasti 

Vaahtoranta puhuu vanhurskauttamistapahtumasta Gerhardilla Jumalan toiminnan näkökulmasta siten, että siinä 

Jumala antaa Kristuksen hyvät teot syntiselle ”mahdollisimman vaikuttavalla tavalla”. Vaahtoranta 2017, 153; 

ks. myös laajemmin Vaahtoranta 2017, 136–197. Loogisesti toisistaan erotettavien uskon ja uudistumisen 

välttämättömästä reaalisesta yhteydestä Gerhardilla ks. myös Radecke 1900, 7–12; Fluegge 2018, 179; Mayes 

2018, x–xv; Cooper 2021, 185–199, ja luterilaisessa ortodoksiassa laajemmin Hägglund 1959b, 328–329 sekä 

Hägglund 1959a, 361–392. Samoin asian näkee myös vanhurskauttamisen forenssisuutta voimakkaasti korostava 

Yksimielisyyden ohje, ks. Vainio 2004, 259–263. Siitä, että Gerhard ymmärtää käsitteen ’hyvät teot’ laajasti, 

niin että sen sisään kuuluu, vieläpä sen kaikkein tärkeimpänä ulottuvuutena, ihmisen sisällinen uudistus, ks. 

Mayes 2019, xi. 
66 Gerhard tekee usko-käsitteen sisällä useampiakin jaotteluja (divisiones fidei), mutta huomioin tässä vain tämän 

tutkimuksen aiheelle oleellisimmat. Keskustelu uskon jaotteluista koko laajuudessaan ks. Loci XIX, §§ 110–125 

(Preuss tomus III, 399–410). Gerhardin historiallisen uskon ja pelastavan uskon erotuksesta ks. myös Fluegge 

2018, 174–175. 
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joka koostuu pelastuksen asioita koskevasta tiedosta (notitia) ja niiden tunnustamisesta tosiksi 

(assensus). Pelastava uskokin kyllä edellyttää niin tietoa kuin totenapitämistä eli toisin sanoen 

historiallista uskoa, mutta niiden lisäksi pelastava usko sisältää kolmantena elementtinä 

luottavaisen Kristukseen tarttumisen (fiducialem apprehensionem Christi).67 Pelastava usko 

taas pelastaa eli vanhurskauttaa Gerhardin mukaan juuri tämän kolmannen elementtinsä perus-

teella, siis siinä määrin kuin se tarttuu Kristukseen ja hänen ansioonsa.68 Toisaalta pelastavasta 

uskosta, joka on todellista ja elävää, rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, voidaan Gerhardin 

mukaan erottaa myös teeskennelty usko (fides hypocritica) ja kuollut usko (fides mortua). 

Teeskenneltyä uskoa Gerhard kuvaa siten, että sitä määrittää vain uskoon tunnustautuminen ja 

siitä kerskaileminen mutta että se on täysin erillään kristillisestä hurskaudesta. Kuolleen uskon 

Gerhard toteaa olevan teeskennellylle uskolle läheinen ilmaisu ja viittaavan uskoon, joka ei 

ilmene hyvinä tekoina.69 

Mitä tulee erilaisiin uskon lajeihin ja kuolemansynnin käsitteeseen, Gerhard katsoo, että 

pelastava usko ei yksinkertaisesti säily kuolemansyntiä tekevässä ihmisessä.70 Gerhardin näke-

mystä voi hahmottaa siten, että todellinen Kristukseen luottaminen ja siten pelastavan uskon 

aikaansaaminen ei ole langenneen ihmisen luonnollisten kykyjen piirissä, vaan sen voi saada 

aikaan ja synnyttää ihmisessä yksinomaan Pyhä Henki. Mitä tällaiseen pelastavaan uskoon 

tulee, menetetään se kuolemansynnin kautta aina, sillä kuolemansynnillä menetetään myös 

 
67 Loci XIX, § 110 (Preuss tomus III, 399–400); Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 117). Ks. myös Loci XX, §§ 

137 (Preuss tomus IV, 119). Gerhard käyttää uskon kolmannesta elementistä usein myös yksinkertaisempaa 

nimitystä fiducia. Ks. esim. Loci XIX, § 67 (Preuss tomus III, 350). 
68 Loci XIX, §§ 130–131 (Preuss tomus III, 413–414). Gerhardin usko-näkemyksen ja sen jakautumisen kolmeen 

komponenttiin esittävät samoin Scharlemann (1964, 190–193), Vaahtoranta (2017, 144–146) ja Fluegge (2018, 

168–169). Gerhard myös tekee uskon kahden ensimmäisen ja sen kolmannen elementin välille eron siinä, että 

notitia ja assensus ovat intellektin toimintoja ja kohdistuvat ihmisille ilmoitettuun Jumalan sanaan Raamatussa, 

kun taas fiducia on ihmisen ”sydämen eli tahdon” (cor sive voluntas) toiminto ja kohdistuu evankeliumin 

lupauksiin Kristuksesta välimiehenä. Ks. edelleen Loci XIX, § 67 (Preuss tomus III, 350). Vrt. Flueggen 

huomautusta siitä, että uskon toinen elementti, todeksi tunnustaminen, sijoitettiin uskonpuhdistusaikana 

pikemmin ihmisen tahtoon, mutta Gerhardin aikana sen sijoittaminen ihmisen järkeen oli jo standardinäkemys. 

Fluegge 2018, 169, alaviite 41. Kokonaisuutena Fluegge myös toteaa, että uskon eri elementtien välille ei 

Gerhardilla pidä ymmärtää minkäänlaista kronologista tai fenomenologista erotusta ja että Gerhard katsoo 

itsekin käyttävänsä hieman laveaa esitystapaa jakaessaan pelastavan uskon – ennen kaikkea apologeettisen 

tarpeen sisältävissä konteksteissa – tällä tavoin kolmeen eri tekjään. Fluegge 2018, 172–173. 
69 Loci XIX, § 111 (Preuss tomus III, 400). Teeskennellystä uskosta ja kuolleesta uskosta puhumisen 

raamattuperusteina Gerhard käyttää raamatunkohtia 1. Tim. 1:5 ja Jaak. 2:17. – Gerhardin 

pääkeskustelukumppanilla Roberto Bellarminolla oli eri näkemys siitä, mitä oikeasta uskosta puhuttaessa 

käsitteeseen ’usko’ sisältyy, mikä selittää esimerkiksi edellä puheena ollutta Bellarminon tulkintaa luterilaisesta 

uskonvanhurskauttamisen opista. Bellarmino yhtäältä torjui uskon määritelmästä uskon kolmannen, luottamus-

elementin (fiducia), ja toisaalta esitti myös vastoin Gerhardia, että oikea usko voi todellisessa elämässä olla 

erillään rakkaudesta ja muista hyveistä. Samalla Bellarmino katsoi, että oikeakaan usko yksin ei vanhurskauta 

vaan tarvitsee lisäkseen rakkauden. Tämän asetelman vuoksi Gerhard käyttää uskonvanhurskauden opinkohdan 

esityksessään merkittävästi tilaa sekä oikean uskon fiducia-elementin että uskon ja rakkauden 

erottamattomuuden perustelemiseen. Näistä keskusteluista ks. Loci XIX, §§ 71–81, 184–194 (Preuss tomus III, 

354–369, 467–477). 
70 Ks. esim. Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 114). 
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uskon ja kaiken hengellisen elämän vaikuttava Henki.71 Sen sijaan historiallista uskoa, siis 

tietoa pelastuksen asioista ja niiden tunnustamista tosiksi, ei kuolemansynnillä välttämättä 

lainkaan menetetä, vaan se voi kuolemansyntiäkin tekevässä ihmisessä säilyä.72 Selvää on, että 

sama säilymisen mahdollisuus pätee Gerhardin ajattelussa myös kaikkeen muuhun uskoon, joka 

ei ole Pyhän Hengen vaikuttamaa pelastavaa uskoa. 

Ajatus siitä, että ihmisen joutuminen hengelliseen kuolemaan eli kadotuksenalaiseen 

tilaan tulisi luterilaisen vanhurskauttamisopin pohjalta attribuoida pelkästään epäuskolle, siis 

pelastavan uskon puuttumiselle, ei lainkaan synnille, ei ainakaan näin yksioikoisesti ilmaistuna 

ole Gerhardin ajattelun mukainen. Gerhard kyllä tekee asiassa erotteluja erilaisiin syihin, niin 

että esimerkiksi lopullisen kadotukseen joutumisen ”varsinainen, välitön, läheisin ja riittävä 

syy” (causa propria, immediata, proxima et adaequata) on yksin epäusko.73 Kuitenkin ”ansiol-

lisen syyn luokassa” (in classe causae meritoriae) myös ihmisen pahat teot aiheuttavat hänen 

joutumisensa kadotukseen;74 se, että kadotukseen joutumisen muina mainittuina syinä toimii 

eksklusiivisesti epäusko, johtuu siitä, että epäusko on lopulta ainoa syy, minkä vuoksi muita 

syntejä ei anneta anteeksi ja koska muut synnit eivät näin ollen voi kadottaa ihmistä, elleivät ne 

ole liittyneinä epäuskoon.75 Mitä tulee ajassa tapahtuvaan pelastuksen osallisuuden menettä-

 
71 Loci XIX, § 127 (Preuss tomus III, 411); Loci XX, § 134, 137 (Preuss tomus IV, 117, 119). 
72 Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 117). Samassa yhteydessä Gerhard kuvaa, että tämä ihmisessä säilyvä 

historiallinen usko on ”kirjaimen tuntemisena” (notitia literae) eri asia kuin hänen menettämänsä ”Hengen 

tunteminen” (notitia Spiritus). Tällaisesta erottelusta kahdenlaisen teon lajin välille ks. myös alaviite 88. 
73 Loci XX, § 58 (Preuss tomus IV, 32). Ks. myös Loci XX, § 34 (Preuss tomus IV, 17–18), jossa Gerhard 

kahdesti esittää tämän kausaalisuhteen hyvin vastaavilla sanoilla. 
74 Loci XX, § 34 (Preuss tomus IV, 18). Vastaavasti Loci XXXI, § 55 (Preuss tomus IX, 52). Mayes esittää, että 

Gerhard tulisi uskonvanhurskautta puolustaessaan torjuneeksi myös pahojen tekojen ansiollisen suhteen 

kadotukseen joutumiselle: ”When discussing Matt. 25:34ff, in order to avoid saying that works are meritorious 

for salvation, Gerhard also says works are not meritorious for damnation, but rather unbelief is ’the proper, 

immediate, nearest, and adequate cause of damnation (John 3:16, [18]; Mark 16:16).’” Mayes jatkaa 

huomauttamalla tietyistä jännitteistä, joita tämän kieltäminen Gerhardilla aiheuttaisi; ks. Mayes 2019, xiv. 

Nähdäkseni kohdassa, johon Mayes viittaa (Loci XX, § 58), Gerhard ei kuitenkaan suinkaan torju tätä 

ansiollisuus-suhdetta pahojen tekojen ja kadotukseen joutumisen väliltä. Bellarminon väite, johon Gerhard ko. 

kohdassa vastaa, on sisällöltään se, että Matt. 25:42 konjunktio ’sillä’ tulee ymmärtää kausaaliseksi, koska sillä-

sanan jälkeen lueteltavat pahat teot ovat pelastuksen menettämisen ansiollisia syitä, ja että täten aiempi Matt. 

25:35 ’sillä’-sana olisi vastaavalla tavoin kausaalinen ja tarkoittaisi sen jälkeen lueteltavien hyvien tekojen 

olevan pelastumisen ansiollisia syitä. Vastatessaan Bellarminon väitteeseen Gerhard torjuu sen, että edes Matt. 

25:42 ’sillä’-konjunktio olisi kausaalinen, minkä perusteeksi hän esittää Mayesin lainaaman toteamuksen 

epäuskon erityisasemasta suhteessa kadotukseen joutumiselle; siitä Bellarminon väitteensä perusteluna 

mainitsemasta seikasta, että pahat teot ovat kadotukseen joutumisen ansiollisia syitä, Gerhard ei kuitenkaan 

nähdäkseni totea kyseisessä kohdassa olevansa Bellarminon kanssa eri mieltä, vaan yksin siitä, että tästä 

voitaisiin päätellä ’sillä’-konjunktion kausaalinen luonne kyseisessä kohdassa. Ks. Loci XX, § 58 (Preuss tomus 

II, 32). 
75 ”Joh. 16, v. 9: ’Spiritus sanctus arguet mundum de peccato, quia non credunt in Christum’, nimirum quia hoc 

peccatum est omnium maximum et est causa, propter quam reliqua peccata non dimittuntur, ’eo manente manent 

etiam reliqua’, ut Augustinus in illum locum commentatur. – – [I]nfidelitati – – seorsim et nominatim hic 

perniciosissimus effectus adscribitur, quia reliqua peccata damnare non possent, nisi cum infidelitate essent 

conkjuncta, ut haec declarat D. Balduin in disput. de necess. bonor. operum th. 58.” Loci XX, § 34 (Preuss 

tomus IV, 18).  
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miseen, menee Gerhardin kielenkäyttö kuitenkin joka tapauksessa johdonmukaisesti niin, että 

usko ja Pyhä Henki menetetään ”syntien kautta” – toisin sanoen Gerhard kuvaa kadottavan 

synnin kulkevan edellä, pelastuksen menettämisen kannalta ratkaisevan epäuskon tapahtuvan 

sen loogisesti välttämättömänä seurauksena.76 Gerhard vertaa kokonaisuutta tilanteeseen, jossa 

sotavangiksi joutunut mies torjuu hänestä tarjotun lunastusmaksun: tällöin on oikein sanoa, että 

ainoa syy, miksi hänen vankeutensa jatkuu, on lunastusmaksun halveksiminen, mutta näin 

sanottaessa ei kielletä, etteikö hänen alkuperäinen joutumisensa vankeuteen tai mahdollinen 

uusi vankeuteen joutumisensa vapautumisen jälkeen kuitenkin johtuisi muista syistä.77 Kuvauk-

sen perusteella voidaan joka tapauksessa selkeästi todeta, että Gerhard ei tarkoita toteamusta 

siitä, että kuolemansynnin kautta ’menetetään usko’, vain puhetavaksi, jota hurskaudellisten 

intressien vuoksi ja vastoin uskonvanhurskauden oppia käytettäisiin luomaan illuusiota synnin 

tekemisen vakavuudesta, vaan Gerhard todella kuvaa pelastuksen menettämisen tapahtumassa 

kuolemansynnin tekemisen loogisella tasolla vanhurskauttavan uskon menettämisen edelle.78 

Selvitettyämme näin Gerhardin näkemyksen siitä, mitä kuolemansynti vaikuttaa ja millä 

perustein se on validi teologinen kategoria, siirrymme nyt tarkastelemaan, mikä synti Gerhardin 

näkemyksen mukaan on kuolemansyntiä. Aloitamme selvittämällä seuraavassa luvussa, mistä 

kuolemansynnin ja ei-kuolemansynnin rajaa Gerhardin mukaan on etsittävä. 

 
76 Näin esim. jaksossa Loci XX, §§ 134–145 (Preuss tomus IV, 114–135), mutta erityisen huomionarvoisesti 

myös kyseisen keskustelun kannalta kaikkein oleellisimmissa kohdissa Loci XX, §§ 34, 58 (Preuss tomus II, 18, 

32). Vrt. myös Loci XXXI, § 55 (Preuss tomus IX, 52), jossa Gerhard esittää pahoille teoille antecedens-roolin 

suhteessa lopulliseen kadotukseen joutumiseen toisin kuin hyville teoille suhteessa lopulliseen pelastumiseen. 
77 ”[Q]uemadmodum de eo, qui in captivitate Turcica detentus oblatam redemtionem repudiat, recte 

pronuntiatur, quod unica captivitatis ulterioris causa sit oblati τοῦ λύτρου contemtus, interim non negatur, aliis 

ex causis in captivitatem incidisse, vel etiam semel liberatum denuo in eam redigi posse.” Loci XX, § 134 

(Preuss tomus IV, 17). 
78 Syy sille, että Gerhard ei pidä tässä kuvatun luonnehdintansa kanssa jännitteisenä sitä toisaalla esittämäänsä 

näkemystä, että epäusko (incredulitas) on pääpahe, ”josta kaiki muut paheet saavat alkunsa” (Loci XIII, § 86 

[Preuss tomus II, 222]) ja joka on ”kaiken epävanhurskauden juuri ja alku” (Loci XII, § 27 [Preuss tomus II, 

147]), on nähdäkseni siinä, että pääsynnistä puhuttaessa on ’epäuskon’ käsite laajempi kuin puhuttaessa siitä 

epäuskosta, joka erottaa kadotuksenalaisen ihmisen pelastetusta: jälkimmäisessä tapauksessa ratkaiseva tekijä on 

Kristuksessa tarjotun Jumalan armolupauksen torjuminen, edellisessä tapauksessa taas puhutaan myös 

esimerkiksi kaikista Jumalan sanaan kohdistuvista epäilyksistä, hitaudesta tunnustaa Jumalan sana todeksi ja 

kaiketi myös tiedon puutteesta suhteessa siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Vrt. Loci XIII, § 86 (Preuss tomus II, 

221–222), jonka kuvaus on sillä tavoin yleisluonteinen, että epäusko tulee sen perusteella nähdä synnin juureksi 

myös uudestisyntyneiden – joilla kuitenkin on vanhurskauttava usko – synneistä puhuttaessa. Vrt. myös edellä 

alaviiteessä 68 esitetty huomautus vanhurskauttavan uskon tietämis- ja tunnustamiselementin ja toisaalta sen 

kolmannen ja ratkaisevan luottamuselementin objektien eroavuudesta Gerhardilla. Ks. edelleen myös tämän 

tutkielman päälukua 3, jossa kuolemansynnin käsitettä peilataan tekosynnin syntytekijöihin ihmissielussa. – 

Gerhardin käyttämän lauseen ”[mala] opera proprie et accurate loquendo non faciunt malum, sed testantur, 

hominem esse malum” (Loci XX, § 33 [Preuss tomus IV, 17]) ei nähdäkseni tule tulkita puhuvan uskon 

menettämisen varsinaisesta mekanismista vaan ulkonaisista pahoista teoista, jotka ihmisten edessä todistavat 

uskon puuttumisen sydämestä; vrt. tällöin analogia Gerhardin tulkinnalle Jaakobin kirjeen toisen luvun 

”Abraham vanhurskautettiin teoista” -ajatuksesta, josta ks. Loci XX, §§ 84–85 (Preuss tomus IV, 50–52). 



20 

 

2. Kuolemansynnin ja veniaalisynnin erotuksen perusta 

2.1 Minkä luonteiseen asiaan kuolemansynnin ja veniaalisynnin ero-
tus voi perustua? 

Kysymyksessä siitä, mikä synti on kuolemansyntiä, on Gerhardin keskustelukumppanina 

roomalaiskatolinen osapuoli.79 Kyseisen keskustelun terminologia on se, että kuolemansynnin 

(peccatum mortale) vastakohta on veniaalisynti (peccatum veniale). Veniaalisynti-sanan taus-

talla on latinan sana venia, jonka merkitys on ’anteeksianto’.80 Veniaalisynnit ovat siten anteek-

siannettavia syntejä, kuolemansynnit taas syntejä, joiden tekijä ei pysy anteeksiannon piirissä 

vaan saa osakseen hengellisen kuoleman. Kuolemansynti ja veniaalisynti ovat kategorioina 

toisensa poissulkevia ja yhdessä myös sillä tavoin kattavia, että jokainen ihmisen tekemä 

tekosynti eli aktuaalisynti on Gerhardin mukaan joko kuolemansynti tai veniaalisynti.81 

Kuolemansynnin ja veniaalisynnin erotuksen perusteita käsitellessään Gerhard lainaa 

taustaksi Tuomas Akvinolaisen esityksen. Tuomaan mukaan synti voi olla veniaalisynti johtuen 

1) synnin syyssä olevasta tekijästä, kuten tietämättömyydestä, 2) synnin jälkeen koittavasta 

tekijästä, nimittäin katumuksesta, jonka kautta jokaisesta synnistä saa anteeksiannon (venia) tai 

3) synnin genuksesta, siis synnissä itsessään olevasta tekijästä.82 Gerhard toteaa, että Tuomaan 

lajeista kaksi ensimmäistä ovat luterilaisten ja roomalaiskatolisten välillä riidattomia, mutta 

kolmas sen sijaan suuresti kiistanalainen.83 

 
79 Reformoitu osapuoli kielsi, kuten edellä todettiin, kuolemansynnin käsitteen pätevyyden siinä merkityksessä, 

kuin Gerhard käsitettä käyttää, eli että uudestisyntyneidenkin tapauksessa voidaan puhua todellisen hengellisen 

kuoleman aiheuttavasta synnistä. Tämän vuoksi he eivät enää kysymyksessä kuolemansynnin tarkemmasta 

määrittymisestä ole Gerhardilla keskustelukumppanina. 
80 Pitkäranta 2018, 581. Toinen venia-sanan merkityskenttä on ’suosio’, ’armo’, ’lupa’, ’suostumus’, ’palvelus’. 

Ks. Salmi & Linkomies 1960, 307; Streng 1975, 826–827; Pitkäranta 2018, 581. 
81 Loci XIII, § 90 (Preuss tomus II, 223). Toisin sanoen synnin kategoria jakautuu Gerhardilla ensin kahtia, 

yhtäältä perisyntiin, toisaalta tekosynteihin. Tekosyntien kategorian sisällä voidaan suorittaa samoin kaksijako: 

toiset tekosynnit ovat kuolemansyntejä, toiset veniaalisyntejä. Gerhardin syntioppi kokonaisuudessaan löytyy 

hänen Loci-sarjansa lokuksista XII (perisynti) ja XIII (tekosynnit). Tekosyntien sisällä Gerhard tekee 

kuolemansynnin ja veniaalisynnin erottelun lisäksi myös monia muita erotteluja, jotka perustuvat johonkin 

muuhun erottavaan tekijään, esimerkiksi tekosyntien jakaminen tekemisen synteihin (peccata commissionis) ja 

tekemättä jättämisen synteihin (peccata omissionis). Nämä muut jaottelut ovat siinä mielessä itsenäisiä 

kuolemansynnin ja veniaalisynnin erotteluun nähden, että jaottelut ovat jo lähtökohdiltaan eriluonteisia ja kukin 

jaotteluista kattaa itsessään koko tekosyntien kategorian. Niinpä jokin todellisen elämän synti voi 

samanaikaisesti esimerkiksi suhteessa erotteluun kuolemansynti–veniaalisynti olla veniaalisynti ja suhteessa 

erotteluun tekemisen synnit–tekemättä jättämisen synnit olla tekemättä jättämisen synti. Gerhardin oma listaus 

tekosyntien jaotteluista ks. Loci XIII, § 19 (Preuss tomus II, 189). 
82 ”Veniale peccatum dicitur tripliciter: uno modo ex causa, quod scilicet habet causam veniae, quae diminuit 

peccatum, et sic peccatum ex ignorantia dicitur veniale; 2. ex eventu, sicut omne peccatum per poenitentiam fit 

veniale, hoc est, veniam consequitur; 3. ex genere, sicut verbum otiosum.” ST 1.2., q. 77, art. 8. Lainattu 

Gerhardin (Loci XIII, § 90 [Preuss tomus II, 223]) mukaan. 
83 Loci XIII, § 93 (Preuss tomus II, 223). Terminologian puolesta Gerhard ei tosin kutsu itseään luterilaiseksi 

eikä Tuomasta, Bellarminoa tai muita vastaavia roomalaiskatolisiksi. Kiista on sen sijaan ”meidän” ja 

”skolastikkojen sekä paavilaisten” välillä: ”Gravis hac de re adversaria nobis cum Scholasticis et Pontificiis 

constituta – –.” Loci XIII, § 93 (Preuss tomus II, 223). Gerhard on terminologiassaan tältä osin huomattavan 
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Kiistanalaisen veniaalisyntien lajin osalta Gerhard avaa edelleen roomalaiskatolista 

näkemystä lainaamalla muun muassa Tuomasta ja Bellarminoa. Esimerkeiksi tämän kolmannen 

lajin veniaalisynneistä Tuomas toteaa Gerhardin häneltä lainaamassa jaksossa ensinnäkin 

turhan sanan, jolloin synnin veniaalisuuden perusteena on, ettei teossa kuitenkaan toimita 

vastoin rakkautta Jumalaan tai lähimmäiseen, samoin äkillisen epäuskon impulssin, jolloin 

perusteena on syntiteon jääminen keskeneräiseksi.84 Gerhardin lainaamassa jaksossa Tuomas 

edelleen selittää tätä kolmatta veniaalisynnin lajiaan siten, että siinä ihminen ”ei tee sitä, minkä 

[Jumalan] laki kieltää, eikä jätä tekemättä sitä, mihin laki velvoittaa, vaan toimii lain ohi.”85 

Bellarmino puolestaan Gerhardin esityksen perusteella yhtyy Tuomaan näkemyksiin ja toteaa 

lisäksi muun muassa, että puheena olevan kolmannen lajin veniaalisyntien erotus kuoleman-

synneistä ei millään tavoin liity Jumalan armoon tai uudestisyntyneiden tilaan ja että tällainen 

veniaalisynti ”kyllä ansaitsee rangaistuksen, muttei iankaikkista rangaistusta, ja loukkaa 

Jumalaa, muttei siinä määrin, että se purkaisi [Jumalan ja ihmisen välisen] ystävyyden”.86 

Tämän jälkeen Gerhard viittaa vielä erinäisiin roomalaiskatolisen osapuolen näkemyksiin siitä, 

kuinka veniaalisynneistä saadaan anteeksianto. Gerhard tiivistää lainaamiensa teologien 

valtanäkemyksen siten, että anteeksianto veniaalisynnistä saadaan tekemällä teko, jonka mielui-

suus Jumalalle on suurempi kuin tehdyn veniaalisynnin epämieluisuus hänelle.87 

 
johdonmukainen halki Loci-sarjansa. – Kolmesta tässä esitellystä veniaalisyntien lajista käsitellään tässä 

tutkielmassa kolmatta lajia meneillään olevassa pääluvussa, ensimmäistä lajia puolestaan tutkielman seuraavassa 

pääluvussa eli luvussa 3. Toinen laji, siis kuolemansynnin muuttuminen veniaaliseksi eli anteeksiannettavaksi 

katumuksen kautta, on muihin lajeihin nähden hieman erilainen ja tarkoittaa sisällöllisesti ei vähempää kuin 

ihmisen siirtymistä kadotuksenalaisesta tilasta armon tilaan ja pelastuksesta osalliseksi tulemista eli ihmisen 

kääntymystä, toisin sanoen parannuksentekoa. Täten kyseinen laji ei varsinaisesti vaikuta kuolemansynnin 

käsitteen itsensä ymmärtämiseen muuten, kuin että kuolemansynnistä on mahdollista päästä eroon kääntymyksen 

kautta, mikä jo edellä on todettu. Koska se, mitä kääntymys pitää sisällään ja kuinka se tapahtuu, on kokonaan 

oma teologinen aihepiirinsä eikä varsinaisesti sisälly tälle tutkielmalle määritettyyn tutkimustehtävään, rajautuu 

se tämän tutkielman ulkopuolelle; siitä ks. Gerhardin lokus XVIII De Poenitentia (Preuss tomus III, 203–299). 
84 ST 1.2, q. 88 art. 2. Viitattu Gerhardin (Loci XIII, § 90 [Preuss tomus II, 224]) mukaan. Turhanpäiväinen sana 

selvästi on tyypillinen esimerkki roomalaiskatolisen ymmärryksen mukaisesta veniaalisynnistä useammissa 

myöhemmissäkin esityksissä, jopa juuri tämän Tuomaan toteamuksen pohjalta; ks. esim. KKK § 1856 (Katolisen 

kirkon katekismus 2005, 465) sekä Jolkkonen 2003, 98. 
85 ”Venialiter igitur peccans non facit quod lex prohibet, nec praetermittit id, ad quod lex obligat, sed facit 

praeter legem.” ST 1.2, q. 88, art. 1–2. Lainattu Gerhardin (Loci XIII, § 90 [Preuss tomus II, 223–224]) mukaan. 
86 ”[P]eccatum veniale ex sua natura distinguatur a mortali sine ulla relatione ad DEI misericordiam vel statum 

renatorum, et sit ejusmodi, ut poenam quidem mereatur, sed non aeternam; et Deum offendat, sed non usque ad 

amicitiae dissolutionem.” Bellarmino, Disputationes de controversiis, osa De gratiae amissione et statu peccati, 

kirja 1, luku 3. Lainattu Gerhardin (Loci XIII, § 90 [Preuss tomus II, 224]) mukaan. 
87 Loci XIII, § 91 (Preuss tomus III, 91). Gerhard lainaa tässä yhteydessä Johannes Duns Scotusta, Gabriel Bieliä 

ja Tuomas Akvinolaista sekä mainitsee joitakin muita tavallisia mielipiteitä. Gerhardin mainitsemista 

näkemyksistä hän toteaa vain Scotuksen näkemyksen poikkeavan mainitusta veniaalisyntien anteeksisaamisen 

tavasta – Scotus katsoi Gerhardin mukaan, että veniaalisynti saadaan anteeksi (eli siitä päästään vapaaksi, 

taustalla lat. remissio) yksinkertaisesti kärsimällä siitä tuleva ajallinen rangaistus. Ks. Loci XIII, § 91 (Preuss 

tomus III, 91). 
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Esittämänsä roomalaiskatolisen näkemyksen siitä, että synnin veniaalisuus voi perustua 

myös synnissä itsessään olevaan tekijään, Gerhard torjuu jyrkästi. Vastoin tätä näkemystä hän 

esittää, että synnin itsensä luonteen perusteella mikään synti ei ole veniaalisynti vaan kaikki 

synnit ovat kuolemansyntejä. Kuolemansyntien ja veniaalisyntien erottelu on Gerhardin 

mukaan oikea ja myös tarpeellinen erottelu, mutta Gerhard korostaa, että erottelu on olemassa 

yksinomaan Jumalan pelastavaan armoon perustuen. Tästä seuraa, että erottelu ei Gerhardin 

mukaan koske kaikkia ihmisiä, vaan pelkästään niitä, jotka ovat osallisia Jumalan armosta – 

siis uudestisyntyneitä, jotka uskon kautta ovat Kristuksessa ja joiden veniaalisynnit Kristuksen 

ansio täten peittää. Mitä puolestaan tulee uudestisyntymättömiin, toteaa Gerhard kaikki heidän 

syntinsä kuolemansynneiksi.88 Tästä kaikesta seuraa, että kuolemansyntien ja veniaalisyntien 

erottelu ei Gerhardin mukaan ole erottelu, joka tehdään suhteessa synteihin itseensä vaan 

suhteessa johonkin, mikä syntiin nähden on aksidenssi (ex accidenti), tässä tapauksessa siis 

suhteessa siihen, onko syntiä tekevä ihminen Jumalan armon piirissä.89 

 
88 ”Pharisaicae huic peccatorum extenuationi – – serio adversamur, statuentes, nullum esse peccatum, quod ex 

genere suo vel ex imperfectione operis sit veniale sive venia dignum; quod autem quaedam dicuntur venialia, 

quaedam tantum mortalia, id non fit propter naturam peccatorum, sed propter misericordiam Patris, meritum Filii 

et sanctificationem Spiritus; ac respicit haec divisio non omnes homines in genere, sed tantum renatos – –. Ex 

quibus omnibus apparet: 1. in non renatis nulla esse peccata venialia, sed omnia mortalia; 2. venialia peccata 

esse talia non ex natura ipsius actus, sed ex conditione personae delinquentis, quae si est in Christo per fidem, 

peccata infirmitatis teguntur – –.” Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 224–225). Ks. edelleen Loci XIII, § 19 

(Preuss tomus II, 189) ja Loci XV, § 53 (Preuss tomus III, 25). – Näkemystään uudestisyntymättömien kaikkien 

syntien kuolemansyntiluonteesta Gerhard selittää edelleen tekemällä eron sen välille, että teot voivat ihmisten 

edessä ja tekojen ulkoiseen olemukseen katsottaessa näyttää hyviltä mutta että ne silti Jumalan edessä ovat 

syntejä, koska niiden tekijä on Jumalan vihollinen, koska niitä ei tehdä uskossa Kristukseen ja koska niitä ei 

suunnata oikeaan päämäärään, nimittäin Jumalan kunniaan. Ratkaisevaa on lopulta Jumalan Hengen 

omistaminen tai sen puuttuminen: Gerhard toteaa, että uudestisyntymättömien parhaimmiltakin näyttävät teot 

ovat tehdyt ”kirjaimen vanhuudessa, eivät Hengen uutuudessa” (in vetustate literae, non in novitate Spiritus) ja 

että ”synteihinsä kuolleilta” (peccatis mortui) ihmisiltä ei voi odottaa ”hengellistä elämää” (spiritualis vita) eikä 

täten ”hengellistä toimintaa” (spiritualis operatio). Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 232). Ks. myös Loci XIV, 

§§ 103–107 (Preuss tomus II, 276–277). Tämän selostus ks. myös Hupfeld 1908, 75–80; Vaahtoranta 2017, 184. 

Kysymys on suoraan yhteydessä siihen, kuinka lankeemuksessa jäljelle jäänyt, uudestisyntymättömän ihmisen 

vapaa ratkaisuvalta hahmotetaan. Siitä, miten luterilainen ortodoksia hahmotti asian ja teki erottelut 

kahdenlaisiin tekoihin (ulkoiseen ja sisäiseen) sekä kahdenlaisiin objekteihin (yhteiskunnalliseen ja hengelliseen 

hyvään), ks. Hägglund 1959a, 215–216, 227–233, 274 sekä Söderlund 1983, 92–110; ks. myös Fluegge 2018, 

102. Hägglund tekee asiassa myös oleellisen huomion: ”Med andligt avses då icke det som i nutiden kallas det 

’religiösa’ utan allt mänskligt handlande, i den mån det är uttryck för sann gudsfruktan och kärlek; till de andliga 

hör också själva tron på evangelium. Vidare avses med det yttre ej blott ’vita humana’, det i nutida mening 

’profana’, utan även den yttre religionsutövningen.” Hägglund 1959a, 274. – Hägglundin kuvauksen perusteella 

Lutherin näkemys langenneella ihmisellä luontaisesti olevasta vapaasta tahdosta oli asiasisällöllisesti sama, ks. 

Hägglund 1959a, 177–181, 232–233. Myös Työrinoja esittää vastaavalla tavoin, että Luther katsoi esimerkiksi 

’tekemisen’ tarkoittavan teologiassa ja filosofiassa aivan eri asioita; ks. Työrinoja 1990, 152–153. 
89 Loci XIII, §§ 90, 92 (Preuss tomus II, 223, 225). Vrt. Gerhard katsoo, että kaikki jaottelut, joita tekosynti-

kategorian sisällä tehdään, tehdään suhteessa määrätyntyyppiseen tekijään. Näin ollen tekosyntien sisällä 

voidaan tehdä jaotteluja synnin vaikuttaviin syihin nähden (ratione causae efficientis), syntitekoon itseensä 

nähden (ratione ipsius actus), synnin syihin ja sen vaikutuksiin kumpaankin nähden (ratione causae et effecti 

simul), synnin subjektiin nähden (ratione subjecti), synnin objekteihin nähden (ratione objectorum), synnin 

adjunkteihin nähden (ratione adjunctorum), synnin asteisiin nähden (ratione graduum), syntiin osallistumisen 

tapoihin nähden (ratione modi, quo peccatis participamus) sekä aksidenssista käsin (ex accidenti). Gerhardin 

painokas argumentti siis on, että kuolemansyntien ja veniaalisyntien erottelu tehdään ex accidenti eikä 
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Samaan asiayhteyteen kuuluu myös Gerhardin kanta kysymykseen siitä, onko 

kuolemansyntejä lukumäärällisesti seitsemän kappaletta, minkä Gerhard toteaa olevan 

tyypillinen skolastinen opetus. Gerhard esittää, että puheena olevaa seitsemikköä – ylpeys 

(superbia), ahneus (avaritia), nautinnonhalu (luxuria), viha (ira), ylensyönti (gula), kateus 

(invidia) ja kyllästyneisyys (acedia) – ei tule pitää kuolemansynteinä vaan pikemmin pääsyn-

teinä (peccata capitalia), joista muut synnit nousevat.90 Sen, että kuolemansyntien lukumäärää 

ei voi rajoittaa tällaiseen seitsenlukuun, osoittaa Gerhardin mukaan jo raamatunkohdan Gal. 

5:19–21 sisältämä ja monia muitakin paheita mainitseva listaus lihan aikaansaannoksista, 

joiden tekijät ”eivät peri Jumalan valtakuntaa”.91 

2.2 Minkä takia kuolemansynnin ja veniaalisynnin erotus ei voi perus-
tua synteihin itseensä? 

Perusteluna kannalleen siitä, että mikään synti ei itsessään ole veniaalisynti vaan että kaikki 

synnit ovat sellaisenaan kuolemansyntejä, pyrkii Gerhard ennen kaikkea osoittamaan, että 

veniaalisynnitkin ovat todellisesti syntejä synti-sanan varsinaisessa merkityksessä. Se, mikä on 

syntiä, aiheuttaa nimittäin myös synnille ominaiset vaikutukset, joita Gerhardin mukaan ovat 

muun muassa Jumalan viha, syyllisyys sekä kaikenlaiset ajalliset ja iankaikkiset rangais-

tukset.92 Näiden vaikutusten tuottaminen taas on juuri se, mistä kuolemansynnin käsitteessä on 

Gerhardilla kysymys, kuten edellä luvussa 1 todettiin. Gerhardin argumentti siis on, että jos ne 

eletyn elämän uudestisyntyneiden synnit, joita aivan oikein pidetään veniaalisina, todellisesti 

ovat syntiä, niin ne loogisessa mielessä ovat itsessään kuolemansyntejä ja tulevat veniaalisiksi 

jonkin muun syyn kuin itsensä tähden.93 

 
esimerkiksi ratione ipsius actus. Loci XIII, § 19 (Preuss tomus II, 189); vrt. Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 

225). – Gerhardin näkemyksen kaikkien syntien kuolemansyntiluonteesta siinä, mitä tulee synteihin itsensä, 

toteavat myös Hupfeld 1908, 175 sekä Vaahtoranta 2017, 149, alaviite 114. Hupfeld tosin puhuu kuin Gerhard 

tästä johtuen ottaisi etäisyyttä koko kuolemansyntien ja veniaalisyntien erotteluun: ”[D]eshalb gibt es auch für 

den Christen nicht den Unterschied zwischen peccata mortalia und venialia, wenigstens nicht einen Unterschied, 

der sich auf die Natur der Sünde selbst aufbaut.” Hupfeld 1908, 175. Vaikka Hupfeldin toteamus virkkeen 

jälkimmäisen osan myötä onkin muodollisesti oikein, on siinä Gerhardiin verrattuna se sävyero, että Gerhard ei 

itse missään kohden puhu kuin kuolemansyntien ja veniaalisyntien erottelu olisi olemassa vain jotenkin 

epävarsinaisesti tai kuin sen käyttäminen olisi kyseenalaista, vaan päinvastoin Gerhard painottaa erottelun 

tekemisen tärkeyttä aivan tavanomaisessa kristillisessä opetuksessakin; ks. esim. Loci XV, § 53 (Preuss tomus 

III, 25). 
90 Loci XIII, § 102 (Preuss tomus II, 234). Tätä Gerhard tosin ei esitä omana ajatuksenaan, vaan viittaa asiassa 

jesuiitta Francisco de Toledoon. Ks. viitattu kohta. – Näiden seitsemän asema pääsynteinä verrattuna epäuskon 

asemaan pääsyntinä ks. Gerhardin käsittely pääsynnin käsitteestä kohdassa Loci XIII, § 86 (Preuss tomus II, 

221–222), joskaan Gerhard ei kyseisessä yhteydessä avaa asiaa kovin yksityiskohtaisesti. 
91 Loci XIII, § 102 (Preuss tomus II, 234). Erinäisiä kirkko- ja teologianhistorian näkökulmia perinteiseen 

seitsemän kuolemansynnin listaukseen kuuluvista synneistä esittelee suomeksi hyvin populaaritasoisen 

esityksensä osana Heinimäki 1999. 
92 Esitys aktuaalisyntien vaikutuksista ks. Loci XIII, §§ 17–18 (Preuss tomus II, 188–189). 
93 Myös Bellarmino vaikuttaa näkevän kysymykset siitä, ovatko kaikki synnit itsessään kuolemansyntejä, ja siitä, 

ovatko veniaalisynnit varsinaisesti syntejä, toisiinsa läheisesti liittyvinä, sillä Gerhardin häneltä lainaamissa 
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Mikä sitten Gerhardin näkemyksen mukaan on syntiä, eli mikä hänen mukaansa on 

käsitteen ’synti’ määritelmä? Gerhard käyttää synnin määritelmänä sitä, että synti on 

’laittomuutta’ (ἀνομία), minkä määritelmän hän toteaa ottavansa raamatunkohdasta 1. Joh. 

3:4.94 Gerhard katsoo, että tässä Raamatun suoraan antamassa määritelmässä etuliite (α-) kuvaa 

osuvasti synnin privaatioluonnetta, siis sitä, että synnissä on kyse jonkin puuttumisesta.95 

Määritelmän loppuosa (-νομια) taas antaa hänen mukaansa subjektin, jossa tämä privaatio 

esiintyy, nimittäin Jumalan lain. Näin käsitteen ’synti’ genus on Gerhardin mukaan se, että se 

on privaatio, ja muista saman genuksen edustajista – siis muista privaatioista – synnin erottaa 

se, että synti on privaatio nimenomaan suhteessa Jumalan lakiin.96 Tämän mukaisesti Gerhard 

katsoo, että kaikki se, mikä poikkeaa Jumalan laista, on syntiä, oli kyseessä sitten ihmisen 

luonnossa oleva poikkeama eli perisynti tai ihmisen toimissa oleva poikkeama eli tekosynti.97 

Koska synti on poikkeamaa Jumalan laista, on Gerhardilla synnin määritelmästä 

puhuessaan mielessään edelleen määrätty sisältö Jumalan laista. Mitä tulee Jumalan Vanhassa 

testamentissa ilmoittamaan lakiin, Gerhard katsoo, että se jakautuu kolmeen ryhmään, jotka 

ovat moraalilaki, seremonialait ja yhteiskunnalliset lait.98 Seremonialait koskivat vanhan liiton 

juutalaisten ulkoista jumalanpalvelusta ja yhteiskunnalliset lait heidän valtiollista lainsäädän-

töään, ja ne eivät ole enää voimassa uudessa liitossa.99 Moraalilaki sen sijaan on Gerhardin 

mukaan ikuinen. Gerhard kuvaa moraalilain pysyvyyttä viittaamalla sen asemaan halki aikojen: 

 
jaksoissa Bellarmino puolustaa määrätietoisesti kantaa, että ’synti’-sanaa ei käytetä samassa merkityksessä 

kuolemansynneistä ja veniaalisynneistä puhuttaessa ja että veniaalisynnit eivät täten ole ’syntejä’ samalla tavoin 

kuin niitä vakavammat kuolemansynnit. Ks. Loci XIII, §§ 94, 101 (Preuss tomus II, 226, 233). 
94 Loci XIII, §§ 3–4 (Preuss tomus II, 184). Raamatunkohta kuuluu kreikaksi: ”Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καì 

τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καì ἡ ἁμαρτìα ἐστìν ἡ ἀνομìα.” Novum 2012, 720. 
95 Privatio-sana, jonka olen tässä suomentanut puuttumiseksi, viittaa puuttumiseen nimenomaan siinä 

merkityksessä, että puuttuu jotakin sellaista, mikä on menetetty tai tullut riistetyksi. Puheena on näin ollen 

sävyltään erilainen puuttuminen kuin sellainen puuttuminen, josta voitaisiin puhua esimerkiksi verbeillä carere 

tai deesse, joihin ei välttämättä sisältyisi ajattusta tapahtuneesta menetyksestä. Vrt. Simpson 1968, 92, 184, 473; 

Pitkäranta 2018, 392, 417, 527. Ks. myös alaviite 191. 
96 Loci XIII, § 4 (Preuss tomus II, 184). Gerhard käyttää tässä klassista määrittelemisen tapaa: asiat määritellään 

kaksiosaisesti siten, että annetaan yhtäältä asian genus, toisaalta tekijä, joka erottaa määrittelyn kohteena olevan 

asian muista samaan genukseen kuuluvista asioista. Vrt. Smith 2017, luku 7.2; Arlig 2019, luku 3.3. – Synnin 

hahmottamisesta privaatioksi Gerhardilla ks. myös Vaahtoranta 2017, 49–52, ja vastaavasta hahmotuksesta 

laajemmin luterilaisessa ortodoksiassa ks. Hägglund 1959a, 149–152. 
97 Loci XIII, §§ 3–4, 6 (Preuss tomus II, 184). Hägglund toteaa saman käsityksen laajemmassa luterilaisessa 

ortodoksiassa tiiviisti: ”Synd är allt som är emot lagen, ej blott medvetna viljeakter.” Hägglund 1959a, 392–393. 

Tämän tutkielman jatko keskittyy käytännössä yksinomaan tekosynteihin, koska kuolemansynnin ja 

veniaalisynnin distinktio uudestisyntyneissä koskee Gerhardilla nimenomaan tekosyntejä. Gerhardin 

perisyntinäkemyksen piirteistä ks. Schubert 2002, 53–54, 116–117; luterilaisen ortodoksian 

perisyntinäkemyksestä ks. Schubertin tutkimus kokonaisuudessaan. Kolb tosin esittää, että Schubertin tutkimus 

jää yksipuoliseksi ja nyansoimattomaksi. Ks. Kolb 2006, 436. 
98 Loci XV, § 7 (Preuss tomus III, 3). Ks. myös Mayes 2015, x–xvii. Tämä Gerhardin esittämä kolmijako löytyy 

aiemman luterilaisen perinteen sisällä myös esim. Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta, ks. Apol. IV, 5–6 

(Augsburgin tunnustuksen puolustus 1990, 92). 
99 Loci XVI, § 1 (Preuss tomus III, 109). 
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moraalilaki perustuu ensinnäkin Jumalan itsensä luontoon ja oli hänen mielessään jo hamasta 

iankaikkisuudesta, se kaiverrettiin ihmisen mieleen luomisessa, sitä noudatettiin ja opetettiin 

lankeemuksenkin jälkeen vanhan liiton pyhien keskuudessa jo ennen Mooseksen aikaa, se 

toistettiin ja julkilausuttiin juhlallisesti Siinailla, sitä opettivat Kristus ja apostolit Uuden 

testamentin aikana ja sen sitovuus ei uuden liiton kristityille ole lainkaan vähäisempi kuin 

vanhan liiton israelilaisille.100 Mitä moraalilain konkreettisempaan sisältöön tulee, on sen 

summa Gerhardin mukaan kymmenessä käskyssä eli dekalogissa, kuitenkin niin, että dekalogia 

ei ymmärretä sillä tavoin suppeasti, että sen käskyt kieltäisivät vain joitakin yksittäisiä, 

toisistaan irrallisia asioita, vaan siten, että kullakin dekalogin kymmenestä käskystä on laaja ja 

monitasoinen sisältö.101 Moraalilaki on Gerhardilla myös viime kädessä sama asia kuin 

luonnollinen laki, siis ihmisen luonnollinen moraalitaju, joskin sillä erityishuomiolla, että 

lankeemus on suuresti vaurioittanut ihmisen luonnollista laintuntemusta eikä moraalilakia siten 

opita riittävästi tuntemaan muuten kuin Jumalan ilmoittaman lain kautta.102 Joka tapauksessa 

dekalogiin tiivistyvä moraalilaki on tällä tavoin Gerhardilla lopulta yksi eheä kokonaisuus, 

jonka sisältö voidaan vielä dekalogiakin suppeammin tiivistää yhteen sanaan: rakkaus. Tämä 

rakkaus on yhtäältä rakkautta Jumalaan dekalogin ensimmäisen laintaulun mukaisesti, toisaalta 

rakkautta lähimmäiseen dekalogin toisen laintaulun mukaisesti.103 Näin ollen Gerhard, 

todetessaan uuden liiton kontekstissa synnin olevan ’laittomuutta’, katsoo synnin olevan 

poikkeamaa tästä iankaikkisesti voimassa olevasta ja kymmenen käskyn ilmaisemasta 

moraalilaista.104 

 
100 Loci XV, §§ 14–37, 66 (Preuss tomus III, 5–16, 31). Siitä, ettei evankeliumi Gerhardin hahmotuksessa 

millään tavoin kumoa lakia, ks. myös Hupfeld 1908, 116–119; Mayes 2016, ix–x sekä asian osuva luonnehdinta 

kohdassa Mayes 2019, xii: ”Gerhard frequently uses the distinction of Law and Gospel to clarify the meaning of 

Bible passages. But he does not use ’Law’ in order to explain away any passages, as though the passages are 

inapplicable or untrue simply because they are Law.” 
101 Loci XV, § 13 (Preuss tomus III, 5); Loci XVI, § 6 (Preuss tomus III, 110–111). Ks. myös Gerhardin yleiset 

säännöt dekalogin selittämiselle kohdassa Loci XV, § 53 (Preuss tomus III, 24–25), sekä hänen varsinainen Loci-

sarjaan sisältyvä käskyjen selityksensä Loci XV, §§ 55–180 (Preuss tomus III, 26–81). Tällaista käskyjen laajaa 

selittämistä voi verrata siihen, miten esimerkiksi Luther Vähässä katekismuksessaan selittää käskyjä (Lutherin 

Vähä katekismus 1990, 302–305). Gerhardin näkemyksen mukaan tällaisessa käskyjen selittämisessä ei toisin 

sanoen ole kyseessä dekalogin käskyjen käyttäminen ponnahduslautana erinäisten hyödyllisenä pidettyjen 

asioiden opettamiseen, vaan kyseessä on yksinkertaisesti lain aidon ja alkuperäisen merkityksen esiintuominen 

koko laajuudessaan. (Vrt. esim. Loci XV, § 53 [Preuss tomus III, 24–25].) Vainio kuvaa samaa asiaa Gerhardia 

edeltäneen Martin Chemnitzin ajattelussa ytimekkäästi: ”[K]ymmenen käskyäkin ovat luonteeltaan 

synekdookkisia: ne sisältävät enemmän, kuin miltä ne päällisin puolin näyttävät.” Vainio 2005, 37. 
102 Loci XV, §§ 14, 25–26 (Preuss tomus III, 5–6, 10); Loci XVI, § 6 (Preuss tomus III, 110–111). Tarkemmin 

ihmisen luonnollisesta laintuntemuksesta Gerhardin mukaan ks. tämän tutkielman luku 3.3. 
103 Loci XV, §§ 8, 38, 53 (Preuss tomus III, 3–4, 16, 24). 
104 Vrt. myös eräs Gerhardin käyttämistä tekosyntien jaotteluista, jonka hän tekee synnin objekteihin nähden 

(ratione objectorum): ”Quaedam contra primam, quaedam contra secundam decalogi tabulam perpetrantur.” 

Loci XIII, § 19 (Preuss tomus II, 189). Gerhardin kyseisessä yhteydessä tekemät tekosyntien jaottelut ovat kaikki 

luonteeltaan sellaisia, että toisistaan kulloinkin erotettavat osat kattavat yhdessä koko tekosynti-käsitteen; tämän 

vuoksi kaikki tekosynnit ovat toisin sanoen Gerhardin mukaan syntejä joko ensimmäistä tai toista laintaulua 
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Mikä Gerhardin hahmotuksessa sitten johtaa siihen, että veniaalisynnit ovat tällä tavoin 

määritellyn moraalilain vastaisia? Gerhard käsittelee asiaa Loci-sarjassaan laajasti, ja kysymys 

tulee esiin hieman eri muodoissa useissa eri lokuksissa.105 Gerhardin ajattelun perustavimmalla 

tasolla voi kuitenkin katsoa olevan sen näkemyksen, että moraalilaki edellyttää myös sellaista, 

mikä lankeemuksen jälkeen on ihmiselle mahdotonta niin kauan, kuin hän on ajan rajan tällä 

puolen.106 Gerhard nimittäin katsoo moraalilain asettavan ihmiselle standardiksi sanalla sanoen 

täydellisen rakkauden Jumalaan ja lähimmäiseen, toisin sanoen täydellisen kuuliaisuuden sydä-

men tasolle asti.107 Uudestisyntymisessä ihminen kyllä Gerhardin hahmotuksessa uudistuu niin, 

että Pyhän Hengen antamien uusien voimien myötä hänen sydämessään alkaa uusi kuuliaisuus 

Jumalaa kohtaan ja hän myös kykenee tekemään hyviä tekoja, mutta tämä kuuliaisuus ei ole 

täydellistä, vaan jokaista uudestisyntyneen hyvääkin tekoa tahraa jokin ihmisen lihallisista 

himoista nouseva saastaisuus ja epäpuhtaus. Gerhard pitää uudestisyntyneen tekemiä hyviä 

tekoja todellisina hyvinä tekoina eikä missään tapauksessa luontonsa puolesta (sua natura) 

 
vastaan. Tämän distinktion sisältö hieman monisanaisemmin avattuna ks. Loci XIII, § 81 (Preuss tomus II, 219–

220). – Kristityillekin voimassa olevan lain ja kymmenen käskyn yhteyden Gerhardilla toteaa myös Hupfeld 

1908, 10. Gerhardin kymmenen käskyn mukaisesti jäsentyvän kristillisen etiikan sisältöä taas esittelee lyhyesti 

Baur 1982, 114–115. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että Gerhard esittää synnin määritelmää ja lakia koskevan 

asiakokonaisuuden huomattavan samalla tavoin kuin Chemnitz, vrt. Vainio 2005, 33–37. Vrt. tosin myös 

Mayesin kiinnostava käsittely siitä, miten Gerhard näki kolmannen käskyn (”Muista pyhittää lepopäivä”) 

velvoittavuuden uudessa liitossa ja miten tämä suhteutui Chemnitzin opetukseen asiasta. Mayes 2015, xii–xvi.  
105 Asian tiimoilla liikutaan erityisesti seuraavissa jaksoissa: konkupisenssin synnillisyydestä uudestisyntyneissä 

Loci XIII, §§ 36–79 (Preuss tomus II, 193–219), moraalilain täyttämisen mahdottomuudesta Loci XV, §§ 181–

202 (Preuss tomus III, 81–104), supererogatoristen töiden mahdottomuudesta Loci XVII, §§ 82–104 (Preuss 

tomus III, 178–193) sekä hyvien töiden epätäydellisyydestä Loci XX, §§ 62–81 (Preuss tomus IV, 34–48). 
106 Loci XV, §§ 181–202 (Preuss tomus III, 81–104). Moraalilaki ei kuitenkaan suinkaan edellytä sellaista, mikä 

ihmiselle olisi ollut mahdotonta alkuperäisen vanhurskauden tilassa. Vrt. Gerhardin vastaus Bellarminon 

argumenttiin, että se, mikä on mahdotonta, ei voi sitoa ketään: ”Distinguendum inter naturam institutam et 

destitutam; DEUS legem homini proposuit in statu innocentiae, cum viribus adhuc esset sanis atque integris, per 

lapsum homo sua culpa in ἀδυναμίαν istam incidit, per quam rigori divinae legis et justitiae nihil decedit. Quid 

enim? num obligatio atque operatio tollitur, si quando debitor sua culpa ad extremam paupertatis lineam 

redigitur? minime vero, sed creditori suum jus, quod dederat, repetendi, manet salvum atque integrum – –.” Loci 

XV, § 197 (Preuss tomus III, 101–102). Voinee siis sanoa, että Gerhard ei tarkastele kysymystä laintäyttämyksen 

mahdottomuudesta itseään individualistisesti katsovan ihmisen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta käsin 

vaan ikään kuin Jumalan näkökulmaan vedoten ja Jumalan oikeutuksesta käsin. Tällöin ihmiskunta esiintyy 

Jumalan edessä yhtenä joukkona, Aadamin sukukuntana, jolle Jumala oli antanut täyden ja aidon 

mahdollisuuden vaeltaa hänen käskyjensä mukaan. Vrt. myös Schröder 1983, 152. Vainion mukaan Chemnitz ei 

käsittele kysymystä ihmisen vastuusta ja perisyntikäsitteen oikeudenmukaisuudesta, missä suhteessa Gerhard siis 

poikkeaisi Chemnitzistä; vrt. Vainio 2005, 43. – Langenneelle ihmiselle mahdottoman lain funktiosta suhteessa 

ihmiseen Gerhard puolestaan toteaa: ”Legem suam non eo fine post lapsum repetivit DEUS, quasi perfecte eam 

homines implere et vitam aeternam promereri possent, sed ut ex eo esset ’cognitio peccati’, Rom. 3, v. 20; ut 

esset ’paedagogus noster ad Christum’, Galat. 3, v. 29; ut exstaret norma bonorum operum, in quibus renati 

perpetuo ambulare debent etc.” Loci XV, § 198 (Preuss tomus III, 102). Gerhard jatkaa selitystä viittaamalla 

myös evankeliumiin – Jumala ei vain osoita sairautta lain kautta vaan antaa myös parantavan lääkkeen 

evankeliumin kautta. Ks. viitattu kohta. 
107 Loci XIII, § 93 (Preuss tomus II, 225–226); Loci XV, § 183 (Preuss tomus III, 83–87). Gerhard viittaa näissä 

yhteyksissä tyypillisesti mm. raamatunlukuihin Matt. 5 ja Room. 7, mistä ks. edellä viitatut kohdat. Tältä 

pohjalta Hupfeld esittää Gerhardin ja roomalaiskatolisen osapuolen välisten eettisten ja käytännössä myös 

pelastusopillisten erimielisyyksien ytimessä olevan poikkeavat näkemykset Jumalan lain vaativuuden 

suuruudesta. Ks. Hupfeld 1908, 106–108. 
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synteinä, mutta hän lisää, että uudestisyntyneen lihassa asuvan synnin tahraamina nekään eivät 

viime kädessä sellaisinaan täytä Jumalan lain mittaa.108 Koska tällainen ihmiseen välttämättö-

myydellä takertuva synti ei tietenkään siirrä uudestisyntynyttä kadotuksen alaiseksi, ei se reaa-

lisesti ole hänelle kuolemansyntiä vaan veniaalisyntiä, mutta yhtä kaikki se on Gerhardin 

mukaan Jumalan lain vastaista, siis laittomuutta eli syntiä – eikä pelkästään, kuten Tuomas 

veniaalisyntien logiikan esitti, lain ”ohi” toimimista.109 

Sen lisäksi, että veniaalisynnit Gerhardin mukaan täyttävät synnin määritelmän, hän 

katsoo, että niille itsessään tarkasteltuina kuuluu Raamatun perusteella myös nimitys ’synti’ 

samoin kuin se piirre, että ne tuottavat synnin luonnosta nousevat vaikutukset.110 Sitä, että 

veniaalisynneistä voidaan oikeutetusti käyttää nimitystä ’synti’, Gerhard perustelee muun 

muassa Isä meidän -rukouksen sanoilla ”anna meille meidän syntimme anteeksi” (Luuk. 11:4) 

samoin kuin ensimmäisen Johanneksen kirjeen toteamuksella ”jos sanomme, ettei meillä ole 

syntiä, me eksytämme itsemme” (1. Joh. 3:8). Gerhard huomauttaa lainaamistaan kohdista, että 

niissä Raamattu käyttää veniaalisynneistä nimitystä ’synti’ ilman lisämääreitä (absolute et 

simpliciter).111 Vastaavasti Gerhard katsoo, että useammat raamatunkohdat osoittavat veniaali-

 
108 Loci XIV, §§ 141–144 (Preuss tomus II, 281–282); Loci XX, §§ 13–15 (Preuss tomus IV, 7) sekä erityisesti 

Loci XX, § 39 (Preuss tomus IV, 20): ”Bona opera justorum nequaquam dicuntur a nobis formaliter et sua natura 

peccata, multo minus peccata mortalia – –, sed dicimus, bona opera renatorum secundum quid et certo quodam 

respectu esse peccata, quatenus scilicet sunt adhuc imperfecta et quatenus a reliquiis peccati in carne adhuc 

haerentibus contaminantur, unde non possent rigorem legis et justitiae divinae sustinere, si districto Dei judicio 

remota misericordia examinanda essent, sed quia haec imperfectio et immundities bonorum operum tegitur 

Christi merito, ideo coelesti parenti obedientia renatorum, quamvis adhuc imperfecta sit et peccatis contaminata, 

probatur.” Uudestisyntyneiden hyvien tekojen epätäydellisyydestä Gerhardilla ks. myös Hupfeld 1908, 172–177. 

Hupfeld tosin nähdäkseni virheellisesti esittää, että Kristuksessa pysyvällä uudestisyntyneellä voisi Gerhardin 

mukaan synnin tahraamien mutta kuitenkin hyvien tekojen lisäksi olla sellaisiakin tekoja, jotka tosiasiallisesti 

eivät miellyttäisi Jumalaa. Ks. Hupfeld 1908, 176. Nähdäkseni ainoa kategoria tällaisia tekoja Gerhardin 

systeemissä on kuitenkin kuolemansynnin kategoria, mutta kuolemansynnin tekevä uudestisyntynyt ei pysy 

Kristuksessa ja lakkaa juuri siksi tekoineen miellyttämästä Jumalaa. Ks. esitys malus-adjektiivista tämän 

tutkielman luvussa 3.4. – Mayes näkee ajankohtaista relevanttiutta sillä luterilaisuuden kritiikillä, jota 

Bellarmino tässä kohden Gerhardin mukaan esitti. Kun nimittäin Bellarmino lausuu kritiikkinään, että luterilaiset 

eivät katso uudestisyntyneilläkään olevan minkäänlaista habituaalista vanhurskautta tai kykyä tehdä hyviä 

tekoja, toteaa Mayes, että vaikka kritiikki ei lainkaan päde Gerhardiin, saattaa se hyvin päteä joihinkin 

nykyluterilaisiin ja -protestantteihin. Mayes 2019, xiii–xiv. 
109 Loci XIII, §§ 93–94, 99–101 (Preuss tomus II, 225–228, 230–234). Gerhardin ajattelussa Jumalan käskyt 

vaikuttavat sillä tavoin kattavan koko ihmisen elämän, että hänen hahmotuksessaan ei kaiketi varsinaisesti ole 

paikkaa ajatukselle, että ihminen voisi milloinkaan toimia pelkästään lain ohi (praeter legem) ilman, että hän 

samalla toimisi myös vastoin lakia (contra legem). Vrt. kritiikki praeter legem -käsitettä kohtaan Loci XV, §§ 

184, 187 (Preuss tomus III, 88, 90). Vrt. myös aiheelle relevantti Gerhardin puhe itsevalittuja hyviä tekoja 

vastaan Loci XX, §§ 16–17 (Preuss tomus IV, 7–9); vastaavasti Loci XV, §§ 60–61 (Preuss tomus III, 27–28). – 

Kiinnostavasti nykyinen Katolisen kirkon katekismus (§ 1862) ei puhu veniaalisyntien kohdalla lainkaan lain ohi 

toimimisesta, vaan siitä, että ”ei noudateta moraalilain määräystä, mutta asia ei ole raskas tai vakava, tai – – 

rikotaan moraalilakia vakavassa asiassa, mutta ilman täyttä tietoa tai täyttä suostumusta”. KKK 2005, 466. 
110 Vrt. kolmikko synnin nimi, synnin määritelmä ja synnin ominaiset vaikutukset kohdassa Loci XIII, § 94 

(Preuss tomus II, 226): ”– – cum illis ipsis venialibus et nomen et definitio et propria effecta peccati tribuantur.” 

Vrt. myös Loci XIII, § 93 (Preuss tomus II, 225–226). 
111 Loci XIII, § 93 (Preuss tomus II, 225). 
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synneille kuuluvan oman luontonsa puolesta myös synneille ominaiset vaikutukset. Tällaisia 

kohtia ovat muun muassa 5. Mooseksen kirjan varoitus ”Kirottu on se, joka ei pysy kaikessa, 

mikä on kirjoitettu lain kirjaan” (5. Moos. 27:26) sekä Kristuksen toteamus, että sydämestä 

tulevat pahat ajatukset saastuttavat ihmisen (Matt. 15:19). Samoin psalmien rukoukset siitä, 

ettei Jumala muistaisi rukoilijan syntejä tai kävisi tuomiolle hänen kanssaan (Ps. 19:13, 130:3; 

143:2), ovat Gerhardin mukaan kristittyjen rukouksia heidän päivittäisten syntiensä vuoksi ja 

osoittavat, että puheena olevat päivittäiset veniaalisynnitkin itsessään – erillään Jumalan 

armosta Kristuksessa – tuottaisivat synnin luonnosta nousevan vaikutuksen eli syyllisyyden, 

tuomionalaisuuden ja hengellisen kuoleman.112 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että Gerhardin erimielisyys roomalaiskatolisen 

osapuolen kanssa koskee sitä, mistä veniaalisyntien veniaalisuus johtuu – joissakin tapauksissa 

myös synnistä itsestään vai aina pelkästään Jumalan armosta Kristuksessa. Gerhard torjuu, 

kuten edellä mainittiin, esittämänsä roomalaiskatolisen kannan hyvin painokkaasti, ja pitää sen 

mukaisesti puheena olevaa näkemyseroa kaikkea muuta kuin vähäisenä: hän katsoo, että 

roomalaiskatolinen kanta vie Kristuksen vereltä sen arvon, joka yksin sille kuuluu, ja että 

lieventäessään Jumalan lakia se lisäksi poistaa ihmisiltä pelokkuuden rikkoa Jumalan käskyjä 

ensin pienissä asioissa ja sen myötä yleisemminkin.113 Gerhardin painokkuutta argumen-

taatiossaan selittää toisin sanoen se vahva yhteys, jonka hän katsoo puheena olevalla määri-

telmäerolla olevan kristillisen uskon ja hurskauden ytimeen.114 

 
112 Loci XIII, § 93 (Preuss tomus II, 225). 
113 ”Pharisaicae huic peccatorum extenuationi, legis divinae depravationi, ejusdemque cum evangelio confusioni, 

ad patrocinium propriae justitiae excogitatae et in Christi sanguinem, qui solus ab omnibus peccatis nos abluit, 

multis modis injuriae, serio adversamur – –.” Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 224–225). Vrt. myös Gerhardin 

sanat veniaalisyntien ja kuolemansyntien distinktiota käsittelevän jakson päätteeksi: ”Atque haec dicta sint de 

venialibus peccatis, an sint talia sua natura, an vero ex DEI propter Christum ea non imputantis gratia, quam 

controversiam Bellarminus vocat non levem, cum ardua illa de nostri coram Deo justificatione quaestio non 

mediocriter ex ea illustretur.” Loci XIII, § 102 (Preuss tomus II, 234). Näkemyseron merkityksestä 

suhtautumiselle Jumalan käskyihin Gerhardin puolestaan Bellarminon argumenttiin vastaten lausuu: ”[N]on 

poterat Pharisaeorum causa melius defendi, quam hac ratiocinatione, cum et ipsi statuerint, praecepta de rebus 

minimis non esse proprie, perfecte et in rigore praecepta; imo serpentina diaboli primaevos homines decipientis 

calliditas non poterat speciosiori schemate pingi atque velari, quam quod primordialis illa lex de non comedendo 

arboris vetitae fructu sit praeceptum de re minima, ac proinde non perfecte et in rigore praeceptum, cujus 

transgressio magnopere a Deo curetur. Atqui obligatio praecepti dependet non a quantitate objecti, sed a 

majestate praecipientis; non tam quid dicatur, quam quis dicat, in lege Dei attendendum; qui in uno non veretur 

Dei praeceptum violare, audebit id ipsum etiam in alio, qui in minimo obediens, is in majoribus itidem 

remissus.” Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 233). Gerhardin kieli on muualla hänen Loci-sarjassaan 

äärimmäisen harvoin yhtä jyrkkää. 
114 Kristillisen hurskauden intressin keskeisyyden Gerhardin ajattelulle myös hänen dogmaattisissa teoksissaan 

toteavat myös Hupfeld 1908, 256–258 sekä erityisesti Steiger; ks. Steiger 1996, 321–324 sekä Steiger 1997b, 

27–45. Tämän voi havaita jopa Gerhardin teologia-käsitteestä; ks. Fluegge 2018, 103–104. 



29 

 

2.3 Kuolemansynti ja veniaalisynti sekä syntien vakavuusasteet 

Koska kuolemansynnin ja veniaalisynnin erotus ei Gerhardin mukaan perustu mihinkään 

synnissä itsessään olevaan, ei se täten perustu myöskään synnin itsensä vakavuuteen.115 Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö kuolemansynnit Gerhardin näkemyksen mukaan silti olisi 

veniaalisyntejä vakavampia – Gerhard itse asiassa jopa toteaa, että kuolemansynti on veniaali-

syntiä ”paljon vakavampi” (longe gravius).116 Koska synti määrittyy suhteessa Jumalan lakiin, 

on tämä Gerhardin toteama vakavuusero ymmärrettävä siten, että kuolemansynti on aina 

veniaalisyntiä paljon vakavampi Jumalan edessä, näytti asia ihmisten mielipiteiden mukaan 

miltä tahansa. 

Sen lisäksi, että kuolemansynnit ovat veniaalisyntejä vakavampia, on Gerhardin 

hahmotuksessa myös kuolemansyntien kesken eroja vakavuusasteissa, samoin veniaalisyntien 

kesken. Tämä voidaan havaita esimerkiksi listauksesta, jossa Gerhard esittelee synnin vaka-

vuusasteeseen vaikuttavia tekijöitä. Kyseisessä listauksessa on mukana monia tekijöitä, jotka 

ovat Gerhardin hahmotuksessa irrelevantteja synnin määrittymiselle kuolemansynniksi tai 

veniaalisynniksi, kuten: persoona, johon synti kohdistuu (persona quae offenditur), synnillä 

vahingoitettava asia (res, cui infertur detrimentum) sekä itse syntiteko (ipsus actus);117 mainitut 

tekijät erottelevat näin ollen kuolemansynnin tai vastaavasti veniaalisynnin kategorian sisällä 

tiettyjä syntejä vakavammiksi kuin toisia syntejä. Konkreettisesti esimerkiksi yhden kuoleman-

synnin vakavuus yli toisen kuolemansynnin puolestaan ilmenee Gerhardin hahmotuksessa 

erisuuruisina ajallisina ja iankaikkisina rangaistuksina, joita Jumala synneistä antaa.118 

 
115 Toisin esim. nykyinen Katolisen kirkon katekismus, joka käy sisään koko kuolemansyntien ja veniaalisyntien 

(’lievien syntien’) erotteluun viittaamalla syntien raskauseroihin. Ks. KKK, § 1854 (Katolisen kirkon katekismus 

2005, 464). 
116 ”Porro peccatum ex destinata malitia perpetratum longe gravius esse, quam infirmitatis peccata, tripliciter 

probat Thom. 1. 2. q. 78. artic. 4: – –.” Loci XIII, § 24 (Preuss tomus II, 190). Ilmausta ”tarkoituksellisesta 

pahuudesta tehty synti” (peccatum ex destinata malitia) Gerhard käyttää synonyymina kuolemansynnille, 

ilmausta ”heikkouden synnit” (infirmitatis peccata) taas veniaalisyntien kattoterminä, mitkä yhteydet käyvät 

välittömästi edellä olevista kohdista (§§ 20–23) ilmi ja joista nimityksistä tarkemmin ks. tämän tutkielman luku 

3. Tuomaalla eivät tässä verrattavat synnin lajit suoraan vastanne kuolemansyntiä ja veniaalisyntiä, mutta 

Gerhardilla kyllä, ja Gerhard selvästi katsoo, että Tuomaan perustelut vakavuuserolle ovat tästä näkemyserosta 

huolimatta pätevät. – Gerhard myös toistuvasti korostaa, että kaikkien syntien pitäminen itsessään 

kuolemansynteinä ei tarkoita syntien eri vakavuusasteiden kieltämistä; ks. esim. Loci XIII, §§ 98, 100, 101 

(Preuss tomus II, 229–232). Hupfeldin käsittelyssä tämä raja toisinaan hämärtyy, ks. Hupfeld 1908, 182, 185. 
117 Loci XIII, § 88 (Preuss tomus II, 222). Listauksessa mainitut tekijät, joilla voi katsoa olevan relevanssia myös 

kuolemansynnin ja veniaalisynnin määrittymiselle, taas ovat synnintekijän persoona (persona peccantis) – 

nimittäin suhteessa siihen, onko ihminen uudestisyntynyt vai uudestisyntymätön – sekä synnin syyt (causae), 

jota Gerhardin edellä todettiin lyhyesti pitävän pätevänä veniaalisynnin luokkana ja jota tämän tutkielman 

luvussa 3 tarkemmin käsitellään. 
118 Vrt. yksi tekosyntien vaikutuksista Gerhardin mukaan on ”omnis generis poenae temporales et aeternae”. 

Loci XIII, § 17 (Preuss tomus II, 188). Gerhard siis katsoo, että Jumala antaa synneistä rangaistuksia monin 

tavoin jo ajassa ja että myös esimerkiksi iankaikkisessa kadotuksessa rangaistusten asteissa on eroja, niin että 

toisten ihmisten saama iankaikkinen ja tuskallinen rangaistus on vielä ankarampi kuin toisten. Ks. Loci XXXIII, 

§ 75 (Preuss tomus IX, 273–274). Gerhard katsoo, että vastaavalla tavoin myös niillä, jotka pääsevät 



30 

 

Gerhardin näkemys kuolemansynnin ja veniaalisynnin erotuksen perusteista sekä tämän 

suhteesta syntien vakavuuteen voidaan toisin sanoen summata seuraavasti: on kyllä olemassa 

vakavampia syntejä ja vähemmän vakavia syntejä, niin että kuolemansynnit ovat Jumalan 

edessä aina veniaalisyntejä paljon vakavampia ja vielä kuolemansyntien ja veniaalisyntien 

kategorioiden sisälläkin on selviä eroja synnin vakavuusasteissa. Kuitenkin on niin, että edes 

kaikkein vähäisin synti ei ole niin vähäinen, etteikö se itsessään olisi kuolemansynti – nimittäin 

ilman suhdetta Isän ansioon, Pojan armoon ja Hengen pyhittävään työhön. Ne synnit, jotka 

uudestisyntyneille reaalisesti ovat veniaalisyntejä, ovat kyllä Jumalan edessä vähemmän 

vakavia kuin ne synnit, jotka ovat kuolemansyntejä, mutta jos ne joutuisivat tuomittaviksi 

irrallaan tästä Jumalan pelastustyöstä, olisivat nekin ihmisen kadottavia kuolemansyntejä joka 

ikinen. 

3. Kuolemansynnin ja veniaalisynnin erotus suhteessa teko-
synnin syntytekijöihin 

3.1 Ruumis, sielu ja Gerhardin teonteoria 

Koska kaikki synnit Gerhardin mukaan ovat itsessään kuolemansyntejä, täytyy siinä 

tarkastelussa, mitkä eletyn elämän synnit hänen mukaansa reaalisesti ovat kuolemansyntejä, 

ottaa huomioon muutakin kuin synnit itsessään. Edellä jo todettiin, että asiassa on välttämätöntä 

huomioida syntiä tekevä subjekti: jos ihminen on uudestisyntymätön, ovat hänelle myös reaali-

sesti kaikki hänen syntinsä kuolemansyntejä; jos taas ihminen on uudestisyntynyt, ei näin ole, 

vaan osa synneistä, joita hänen on mahdollista tehdä, on veniaalisyntejä ja osa kuoleman-

syntejä.119 Samoin todettiin edellä, että Gerhard hyväksyy Tuomaalta sen veniaalisyntien luo-

 
iankaikkisen elämän autuuteen, on eroja kirkkauden asteissa, josta ks. Loci XXXIV, §§ 120–132 (Preuss tomus 

IX, 387–395). Näin myös Saviluoto 1999, 92–95; Gerhardin tuonpuoleisen pelastuksen hahmotuksesta ks. myös 

Stock 1971, 107–117. – Erityisen vakavista kuolemansynneistä voidaan todeta, että Gerhard esimerkiksi toteaa 

apostasian eli ”kaiken uskonnon kieltämisen” olevan ”äärimmäinen synnin aste” (extremus peccati gradus), ja 

täten ilmiselvästi äärimmäisen vakava synti vielä kuolemansynniksikin. Loci XIII, § 9 (Preuss tomus II, 185). 

Kaiketi syntiä Pyhää Henkeä vastaan (peccatum in Spiritum sanctum) voisi Gerharhdin määrittelyjen pohjalta 

luonnehtia vieläpä äärimmäiseksi apostasian muodoksi, sillä siinä ihminen ei vain kiellä vaan myös itsepäisesti 

ja vastoin omaatuntoaan käy vastustamaan ja pilkkaamaan tuntemaansa evankeliumin totuutta ja koska kyseinen 

synti on – kaikista muista kuolemansynneistä poiketen – anteeksiantamaton. Vrt. Loci XIII, §§ 107–109 (Preuss 

tomus II, 235–237). 
119 Gerhardin näkemys ei siis missään tapauksessa esimerkiksi ole, että ”kaikki kasteen jälkeen tehdyt teot ovat 

veniaalisyntejä”, kuten Jolkkonen esittäisi Lutherin kirjoittavan kirjeessään Latomukselle vuonna 1521, antaen 

ymmärtää, että Lutherin mukaan kuolemansynti tarkoittaisi yksinkertaisesti uudestisyntymättömän ihmisen 

tekemää syntiä ja veniaalisynti uudestisyntyneen tekemää syntiä. Ks. Jokkonen 2003, 98. Katsoessaan 

uudestisyntyneen voivan tehdä kuolemansynnin Gerhard ei kuitenkaan itse katso olevansa Lutherin kanssa 

millään tavoin eri linjoilla, ja torjuakseen väärinä pitämiään Bellarminon tulkintoja tietyistä Lutherin 

toteamuksista hän myös lainaa Lutherilta toisia kohtia uudestisyntyneiden kuolemansyntiajatuksen puolesta. Ks. 

esim. Loci XX, §§ 39–42 (Preuss tomus IV, 20–22). Siitä, katsoiko Luther uudestisyntyneen voivan tehdä 

kuolemansynnin, on muutenkin erimielisyyttä tätä tutkimusta varten luettujen tutkijoiden keskuudessa: 
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kan, että synti voi olla veniaalisynti johtuen synnin syyssä olevasta tekijästä, kuten tietämät-

tömyydestä. Juuri tähän tekijään, synnin syyhyn, Gerhardilla myös kokonaisuudessaan sijoittuu 

kuolemansynnin ja veniaalisynnin reaalinen ero uudestisyntyneistä puhuttaessa: tietyistä syistä 

tapahtuvat synnit ovat veniaalisyntejä, tietyistä syistä tapahtuvat synnit taas kuoleman-

syntejä.120 Tämä johtaa meidät ensin kysymään, mihin Gerhard ylipäänsä hahmottaa 

tekosyntien syyn antropologisesti sijoittuvan. 

Asialle perustava jako Gerhardin antropologiassa on ihmisen jakaminen ruumiiseen 

(corpus) ja sieluun (anima). Ruumis on Gerhardin mukaan kaikki se, mikä ihmisessä on 

materiaalista. Ruumiin alkuperä on Genesiksen luomiskertomuksen mukaisesti maan tomussa, 

ja ruumiin puolesta ihminen kuuluukin yhteen näkyvän eli fyysisen maailman kanssa. Gerhard 

katsoo, että ihmisen ruumis luotiin alun perin kuolemattomaksi mutta että lankeemuksen 

jälkeen siitä tuli kuolevainen.121 Sielu taas on Gerhardin mukaan ei-materiaalinen eli ’hengel-

linen’ ja myös lankeemuksen jälkeen kuolematon. Sielun alkuperänä Gerhard pitää Genesiksen 

luomiskertomuksen mainitsemaa Jumalan ihmiseen puhaltamaa elämän henkäystä, ja sielun 

puolesta ihminen kuuluu yhteen – kaikista muista näkyvistä olennoista poiketen – näkymät-

tömän eli hengellisen maailman kanssa.122 Ruumiin ja sielun suhde toisiinsa taas on Gerhardilla 

se, että ruumis on ihmisen materia, sielu taas ihmisen forma.123 Sielu eksistoi eli ”asuu” ihmisen 

ruumiissa siten, että sielu yhtäältä on kokonaisena koko ruumiissa ja että se toisaalta on samalla 

 
esimerkiksi Noth ja Honecker vastaavat kieltävästi, Hägglund sitä vastoin myöntävästi. Ks. Noth 1955, 211, 

218–219; Hägglund 1959a, 402, alaviite 33; Honecker 1965, 27–28. 
120 Kuten edellä todettiin, Gerhard tosin hyväksyi Tuomaalta myös sen kategorian, että synti voi olla veniaalinen 

jälkikäteen tapahtuvaan katumukseen perustuen. Tämän kategorian tapauksessa puhutaan kuitenkin siitä, että 

ihminen on määrätyn synnin tehdessään ensin tehnyt kuolemansynnin, ja vasta jälkikäteen synti siinä mielessä 

muuttuu veniaaliseksi, että hän saa siitä anteeksiannon eikä sitä enää lueta hänelle syyksi. Näin siihen tämän 

tutkielman kiinnostuksen kohteena olevaan kysymykseen, millä ehdoin jokin synti tekohetkellä on reaalisesti 

veniaali- eikä kuolemansynti, Gerhard tunnustaa ainoaksi päteväksi kategoriaksi synnin syyhyn perustuvan 

kategorian. Toiselle puheena olevalle kategorialle relevanttia pelastuksen yhteyteen palaamista Gerhard taas 

käsittelee osana katumusoppiaan, josta ks. Gerhardin lokus XVIII De Poenitentia (Preuss tomus III, 203–299). – 

Synnin syystä puhuttaessa tarkoitetaan tässä neljästä aristoteelisestä syystä vaikuttavaa syytä (causa efficiens). 

Tässä voidaan huomauttaa, että kun synnin veniaalisuuden peruste on synnin vaikuttavassa syyssä, se ei 

Gerhardin edustaman uusaristotelismin katsanossa ole synnissä itsessään – olisihan muuten Gerhardilta 

ristiriitaista tyrmätä edellä kuvattu roomalaiskatolinen veniaalisyntien kolmas kategoria. Vrt. Hägglund 1951, 

34: ”[D]ie Metaphysik nicht nur mit der causa efficiens rechnet, sondern mit den vier Ursachen, von denen 

materia und forma als die inneren, causa efficiens und finis als die äusseren bezeichnet werden. Die ersteren 

betreffen das Wesen, die letzteren nur die Existenz der Dinge.” 
121 Loci XI, §§ 8, 11–12, 103 (Preuss tomus II, 108, 127). Samoin Schröder 1983, 150. 
122 Loci XI, §§ 8, 11–12, 34 (Preuss tomus II, 108, 112). Ihmisen sielu on kuitenkin ruumiin tavoin ajassa luotu, 

ei siis iankaikkisuudesta olemassa ollut. Loci XI, § 12 (Preuss tomus II, 108). – Gerhardin sielun 

kuolemattomuuden ajatuksesta ja puolustuksesta ks. Hupfeld 1908, 21, alaviite 2; Saviluoto 1999, 26–32. 

Ortodoksian ajan luterilaisuuden sielukäsityksestä ks. tarkemmin Salatowsky 2006, 306–317. 
123 Loci XI, § 103 (Preuss tomus II, 127). Schröder (1983, 152) esittää, että Gerhardin hahmotuksessa ihminen 

saisi sielunsa isältään, ruumiin taas äidiltään, ja viittaa väitteensä tueksi Gerhardin kohtaan Loci XII, § 99 

(Preuss tomus II, 169). 
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kokonaisena missä tahansa ruumiin osassa. Kuolemassa ruumiin ja sielun yhteys kuitenkin 

Gerhardin mukaan purkautuu ja sielu erkanee ruumiista.124 

Ihmisen toiminnassa sielun ja ruumiin suhde toteutuu siten, että ihmisen sielu toimii 

ihmisen ruumiin kautta ja sillä on ruumiiseen käskyvalta.125 Ihmisen toiminnan lähde on toisin 

sanoen ihmisen sielussa.126 Tämä sielun johtoasema ruumiiseen nähden toteutuu siten, että sielu 

toimii erinäisten fakulteettiensa (facultates) eli kykyjensä kautta. Gerhardin esityksessä 

 
124 Loci XI, §§ 103, 116 (Preuss tomus II, 127, 131–132); Loci XXIX, § 487 (Preuss tomus VIII, 384). – 

Ruumiin ja sielun suhteesta Gerhardilla ks. myös Vaahtoranta 2017, 38–42. Hupfeld toteaa ruumiin ja sielun 

erottelun perustavuudesta Gerhardin antropologialle nähdäkseni sinänsä aivan oikein: ”Dieser Dualismus 

zwischen Seele und Leib ist mithin die Grundlage der Anthropologie.” Hupfeld 1908, 17. Ks. myös Hupfeld 

1908, 25–27; käytännössä sama asiasisältö myös Schröder 1983, 143–145. Vaahtoranta (2017, 40–41, alaviite 

43) kritisoi sitä, että Hupfeld tällä tavoin luonnehtii Gerhardin ihmiskuvaa dualistiseksi, ja esittää, että Gerhardin 

ihmiskuva on dualistisen sijaan hierarkkinen. Vaahtorannan kritiikki on sikäli perusteltua, että Hupfeld 

kiistämättä menee dualismin esityksessään väärille urille esittäessään ihmisen sielun olevan Gerhardin mukaan 

osallisuutta jumallisesta luonnosta, niin että omaamalla sielun ihminen olisi peräti osallinen jumaluuden ja 

maailman välisestä vastakohtaisuudesta; vrt. Hupfeld 1908, 20–21; Vaahtoranta 2017, 39, alaviite 31. Samalla 

dualismi-käsitettä ei nähdäkseni suinkaan voi kaikissa suhteissa sulkea Gerhardin antropologiasta pois: vaikka 

Gerhard ei katso ihmissielun ja ruumiin dualismin vastaavan Luojan ja luodun välistä dualismia, eikä hän liioin 

ole teologinen dualisti esimerkiksi siten, että hän pitäisi materiaa itsessään pahana, mitkä molemmat Vaahtoranta 

(viitatut kohdat) oikein huomauttaa, on suhteessa mielenfilosofiaan Gerhardin näkemys ehdottoman dualistinen: 

hän pitää Jumalan henkäyksestä alkuperänsä saanutta ihmisen rationaalista, immateriaalista sielua ja ruumiin 

piiriin kuuluvia näkyvän maailman materiaalisia asioita lähtökohdiltaan ja luonteeltaan perustavanlaatuisesti 

erilaisina. Luotu maailma jakautuu tämän mukaisesti Gerhardilla laajemminkin dualistisesti kahteen sfääriin, 

yhtäältä immateriaaliseen, näkymättömään todellisuuteen, toisaalta materiaaliseen, näkyvään todellisuuteen. Ks. 

jo edellä viitatut Loci XI, §§ 8, 11–12 (Preuss tomus II, 108). Vrt. mielenfilosofisen dualismin määritelmä 

teoksessa Stanford Encyclopedia of Philosophy: ”In the philosophy of mind, dualism is the theory that the 

mental and the physical – or mind and body or mind and brain – are, in some sense, radically different kinds of 

thing.” Robinson 2020. Ks. vastaavasti Calef s.a. Jos Gerhardin dualismi tässä merkityksessä kiellettäisiin – mitä 

Vaahtorantakaan tuskin tarkoittaa, vrt. Vaahtoranta 2017, 38–40 – olisi siitä seurauksena merkittäviä vaikeuksia 

hänen antropologiansa ja sen päälle rakentuvan kuolemansyntikäsityksensä ymmärtämiselle. – Kokonaisuutena 

Gerhardin esitys sielusta ja sen suhteesta ruumiiseen on hyvin samanlainen kuin Chemnitzillä, vrt. Vainio 2005, 

25–26. Eroksi tosin voidaan huomauttaa, että dikotomisen ruumis-/sielu-jaon ohella Gerhard ei lainkaan käytä 

trikotomista jaottelua ruumiiseen, eläinsieluun ja järjelliseen sieluun, kuten Vainion mukaan Chemnitz tekee 

omassa Loci-teoksessaan Melanchthonia seuraten ja alun perin Origeneen, Hieronymuksen ja Erasmuksen 

pohjalta. Ks. viitattu kohta. 
125 ”Anima hoc fine a Deo erat condita et in corporis domicilium introducta, ut absque mortis interventu illud 

inhabitaret, ac pro diverso vitae animalis et spiritualis statu diversas in eo et per illud operationes exerceret – –.” 

Loci XI, § 103 (Preuss tomus II, 127). Vastaavasti Loci XI, § 34 (Preuss tomus II, 112): ”[A]nima – – corpori 

imperat – –.” Vrt. myös Loci XI, § 116 (Preuss tomus II, 131) sekä Loci XII, § 33 (Preuss tomus II, 148). 

Samoin Schröder: ”Der Körper ist gegenüber der Seele rein passiv zu verstehen. Er wird von ihr belebt und so 

verwirklicht, aber als compositum mit der Seele.” Schröder 1983, 143. Schröder tosin puhuu suoranaisesti 1600-

luvun saksalaisen luterilaisen filosofin Christoph Scheiblerin näkemyksistä, mutta hänen väitteensä on, että 

Scheibler, joka oli filosofina kaikkea muuta kuin originelli, yksinkertaisesti kokoaa ja esittää aikansa tavallisen 

skolastisen filosofian, siis sen, mitä Gerhardkin ymmärsi käsitteen ”filosofia” sisällöksi ja minkä kanssa Gerhard 

täten oli, vähintään vastakkaisen todistusaineiston puuttuessa, linjassa. Tämän ratkaisun perustelu ks. Schröder 

1983, 14–15. Myös Salatowsky toteaa Scheiblerin keskeisen aseman luterilaisen ortodoksian skolastiselle 

filosofialle, ks. Salatowsky 2006, 294, alaviite 50. 
126 Vrt. luterilaisen ortodoksian ajan filosofisista standardinäkemyksistä Salatowsky: ”Alle Autoren [Martini, 

Evenius, Scheibler, Leuschner] setzen als Genusbestimmung den Begriff ἐντελέχεια ἡ πρώτη bzw. actus primus. 

Damit wird verdeutlicht, daß actus primus diejenige forma ist, aus der die Tätigkeit als actus secundus folgt. 

Sofern nun die Seele Seins- und Wirkprinzip des Menschen ist, dasjenige also, was das Leben verleiht und die 

lebenserhaltenden Funktionen gewährt, ist sie actus primus.” Salatowsky 2006, 325, korostukset alkuperäisiä. 
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fakulteetteja on ihmissielussa kolme kappaletta: mieli (mens), tahto (voluntas) ja sydän (cor).127 

Näistä ensimmäistä, mieltä, Gerhard kutsuu toisinaan myös intellektiksi (intellectus) tai järjeksi 

(ratio), ja sen tehtävät ovat kognitiivisia: tiedon vastaanottaminen, eritteleminen, harkitseminen 

ja arvioiminen.128 Tahdon tehtävänä taas on suorittaa valinta joko hyväksymällä tai torjumalla, 

ja tahto kykenee olemuksensa puolesta aina suorittamaan tämän kyllä/ei -valinnan vapaasti 

ilman itsensä ulkopuolelta tulevaa pakkoa.129 Sielun kolmanteen fakulteettiin, sydämeen, 

puolestaan liittyvät Gerhardilla erityisesti ihmisen affektit ja halut.130 Koska ihmisen sydämellä 

on se samanlaisuus ihmisen tahdon kanssa, että molempien toimintaan kuuluu jonkin asian 

tavoitteleminen, kun taas ihmisjärki operoi tiedolla, voidaan sydämen ja tahdon katsoa muodos-

 
127 Fakulteeteista kokonaisuutena Gerhard lausuu: ”[A]nima nihil aliud est quam ipsae potentiae seu facultates 

essentiales – –.” Loci XIV, § 6 (Preuss tomus II, 238–239). Gerhardilla ei tosin Loci-sarjassaan ole erillistä 

sieluopin esitystä – mihin kiinnittävät huomiota myös Scharlemann 1964, 83 ja Schröder 1983, 145–146 – eikä 

Gerhard varsinaisesti lukitse fakulteettien lukumäärää manittuun kolmilukuun. Tämä kolmiosainen esitys on 

Gerhardilla kuitenkin selkeästi vallitseva ja esiintyy juuri tällaisena mm. kohdissa Loci XI, § 43 (Preuss tomus 

II, 114); Loci XIII, § 99 (Preuss tomus II, 230); Loci XIV, § 30 (Preuss tomus II, 241) sekä Loci XX, § 6 (Preuss 

tomus IV, 3–4). Toisinaan Gerhard kuitenkin antaa viitteitä, että fakulteetit voisi – kenties tarkempaan esitykseen 

pyrittäessä – esittää toisinkin. Niinpä esimerkiksi kohdassa Loci XI § 106 (Preuss tomus II, 301) Gerhard 

luettelee mainitut kolme fakulteettia mutta viittaa niiden lisäksi myös sielun muihin voimiin (reliquae vires). 

Muita kirjoittajia lainatessaan Gerhardin teksteissä puolestaan esiintyy toisinaan viisiosainen esitys, jossa sielun 

fakulteeteiksi mainitaan mielen, tahdon ja sydämen ohella muisti (memoria) ja omatunto (conscientia); ks. esim. 

Loci XVIII, §§ 63, 76 (Preuss tomus III, 239, 243). Lainausten käytöstä päätellen Gerhard ei nähne tällaisessa 

viisiosaisessa fakulteettijaossa mitään, mitä olisi tarpeen asettua vastustamaan, mutta mainittu viisiosainen esitys 

ei kuitenkaan vaikuta esiintyvän Gerhardin omassa käytössä; vastaavan huomautuksen esittää Hupfeld 1908, 20, 

alaviite 1. – Gerhardin antropologia on joka tapauksessa vahvasti aristoteelistä. Hupfeldin mukaan Gerhard 

seuraakin sieluopissaan läheisesti Philipp Melanchthonin humanistista aristotelismiä, joka muodosti Gerhardin 

ajan protestanttisten yliopistojen koulutuspohjan, niin että Hupfeld toteaa jopa: ”Die Psychologie Melanchthons 

und Gerhards ist in allen wesentlichen Punkten identisch – –.” Hupfeld 1908, 30–32; ks. vastaavasti Fluegge 

2018, 58. Scharlemannin mukaan Gerhardin antropologia kokonaisuutena on vain muutamaa, ennen kaikkea 

ihmisen alkutilaa koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta sopusoinnussa myös Tuomas Akvinolaisen 

antropologian kanssa; ks. Scharlemann 1964, 83–84. Mitä tulee luterilaisen ortodoksian antropologisiin 

näkemyksiin yleisemmin, huomautta Hägglund, että luterilaisen ortodoksian edustajien suorittama suoranainen 

käsittely antropologian peruspalikoista on silmiinpistävän vähäistä johtuen muun muassa juuri siitä, että 

ortodoksian edustajat rakensivat yksinkertaisesti aiempien ja tuona aikana itsestään selvien käsitysten päälle. 

Hägglund 1959a, 217. 
128 Loci XIV, § 2 (Preuss tomus II, 238). Sanan mens synonyymeja käytetään mm. kohdissa Loci XI, §§ 37, 38 

(Preuss tomus II, 113) sekä Loci XIV, § 118 (Preuss tomus II, 279). Ks. tarkemmin Hupfeld 1908, 22–23. 

Hahmotuksen mielen toiminnasta luterilaisen ortodoksian ajan standardifilosofian mukaan on suurella 

tarkkuudella esittänyt Salatowsky 2006, 337–368. 
129 Loci XIV, §§ 2, 4–6 (Preuss tomus II, 238–239). Ks. tarkemmin Hupfeld 1908, 23–26. 
130 Loci XI, § 43 (Preuss tomus II, 114); Loci XIII, § 52 (Preuss tomus II, 200); Loci XX, § 6 (Preuss tomus IV, 

3–4). Ks. tarkemmin Hupfeld 1908, 18–19. – Gerhard toteaa, että Raamatun ja erityisesti Vanhan testamentin 

kielenkäytössä sydän-sanaa tosin käytetään tästä jossain määrin poikkeavalla tavoin, nimittäin sellaisena ihmisen 

sielun fakulteettien kattokäsitteenä, joka pitää sisällään myös intellektin ja tahdon toiminnot. Loci XIII, § 52 

(Preuss tomus II, 200); samoin Hupfeld 1908, 19–20, alaviite 2. Gerhard ei kuitenkaan Chemnitzin tavoin pidä 

sielunkykyjen filosofisen kolmijaon käyttämiselle ongelmana sitä, että Raamatusta ei löydy asialle yhtä mallia, 

joka olisi sekä terminologisesti että sisällöllisesti johdonmukainen. Päinvastoin, Gerhard tukeutuu tässä 

kuvattuun sielunkykyjen kolmijakoon toistuvasti, eikä jaottelun näyttelemä rooli hänen antropologisissa 

esityksissään ole lainkaan vähäinen. Chemnitzin pidättyvyydestä ihmisen sielunkykyjen kuvaamisessa ja hänen 

tästä johtuvasta monoliittisesta ihmissielun toiminnan kuvaamisestaan ks. Vainio 2005, 26–27, 45–46. 
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tavan Gerhardin antropologiassa ihmissielun haluavan puolen, järjen taas ihmissielun tiedol-

lisen puolen.131 

Ihmisen konkreettisen toiminnan tuottamisessa toimivat kolme ihmissielun fakulteettia 

puolestaan määrätyllä tavalla yhdessä. Fakulteeteista mieli ja tahto ovat Gerhardin 

antropologiassa toiminnallinen pari ja muodostavat yhdessä ihmisen rationaalisen sielun 

(anima rationalis). Rationaalinen sielu taas on se tekijä, joka erottaa ihmisen eläimistä ja joka 

siten on ihmisen korkein osa.132 Rationaalisen sielun toiminnassa mielen toiminta edeltää 

Gerhardin mukaan tahdon toimintaa, niin että ihmisen kognitiivisen prosessin eri vaiheissa 

mieli aina kulloinkin esittää tahdolle tietyn ehdotuksen, johon tahto sitten vastaa joko kyllä tai 

ei.133 Ihmisen vapaa ratkaisuvalta (liberum arbitrium) on tämän pohjalta Gerhardilla joka 

tapauksessa kyky, joka ei liity pelkästään ihmisen mieleen tai pelkästään hänen tahtoonsa vaan 

on näiden kahden yhteisfunktio.134 Ihmisen sydän puolestaan ei lukeudu osaksi rationaalista 

 
131 Gerhard ei nähdäkseni eksplisiittisesti puhu sielun haluavasta ja tiedollisesta puolesta – niin kuin tosin ei 

kovin monesta muustakaan antropologisesti perustavasta asiasta, vrt. alaviite 127 – mutta asiasisällöllisesti hänen 

esityksensä vastaa kyseistä jakoa. Vrt. edellä annetun intellektin, tahdon ja sydämen toimintoja koskevien 

toteamusten lisäksi ihmisen tahdon kutsuminen ’järjelliseksi haluksi’ (appetitus rationalis) ja ihmisen sydämen 

kutsuminen ’aistilliseksi haluksi’ (appetitus sensitivus) kohdassa Loci XIV, § 61 (Preuss tomus II, 256) sekä 

niiden niputtaminen yhteen kohdassa Loci XIV, § 30 (Preuss tomus II, 241); vrt. samoin Jumalan kuvaaminen 

iankaikkisessa elämässä ihmisen intellektin ja tahdon objektiksi sillä tavoin, että ”ihminen ei voi ajatella 

[cogitari] tai haluta [appeti] mitään parempaa”; Loci XXXIV, § 75 (Preuss tomus IX, 358). Ks. myös Loci XI, 

§§ 43, 90 (Preuss tomus II, 114, 123); Loci XIV, § 3 (Preuss tomus II, 238). Tahdon ja sydämen kummankin 

luonnehtimisesta ’haluksi’ ja niiden suhteesta intellektiin Akvinolaisella ks. Stump 2003, 278–280. 

’Haluamisesta’ ja ’tietämisestä’ vastapooleina ihmisen sielua kuvattaessa ks. myös Aristotelestä koskien Shields 

2020, erityisesti luku 8; keskiajan ajattelijoita läpileikkauksenomaisesti esitellen taas McClusky s.a. – Siinä, 

missä ihmissielun haluavalla puolella tahto ja sydän muodostavat Gerhardin antropologiassa parivaljakon, ovat 

ihmissielun tiedollisella puolella aistit tyypillinen ihmisen intellektin pari. Hägglundin ja Flueggen mukaan 

näiden kahden toiminta liittyi Gerhardin aikaisessa ja hänen edustamassaan uusaristotelismissä läheisesti 

toisiinsa ennen kaikkea siten, että järki abstrahoi aistihavainnosta havaitun objektin muodon (forma), minkä 

kautta tultiin tuntemaan objektin olemus. Tästä ks. Hägglund 1951, 17–21, 42; samoin Fluegge 2018, 154–155. 
132 Loci XIV, §§ 2, 6 (Preuss tomus II, 238–239). Samoin Gerhardista Hupfeld 1908, 17–18 sekä luterilaisen 

ortodoksian standardinäkemyksistä Salatowsky, 323–324. Gerhard kuvaa, että Jumalan ihmiseen puhaltamassa 

elämän henkäyksessä oli kyse nimenomaan rationaalisen sielun antamisesta ihmiselle; Loci XI, § 12 (Preuss 

tomus II, 108). Ilmaus on tässä kaiketi ymmärrettävä siten, että sillä viitataan kaikesta huolimatta koko 

ihmissieluun, joka kokonaisuutena on rationaalinen. Toinen vaihtoehto ymmärtää ilmaus olisi siten, että vain 

sielun rationaalinen osa olisi alkuperältään hengellinen ja että ihmissielussakin sielun alempien, ei-rationaalisten 

osien alkuperä olisi jollain tavalla materiassa. Eläinten sieluista, jotka ovat kokonaisuutena ei-rationaalisia, 

Gerhard itse asiassa toteaakin, että niiden alkuperä on juuri ”materian potentiaali” (potentia materiae), minkä 

Gerhard edelleen yhdistää eläinten sielun katoavaisuuteen. Loci XI, § 122 (Preuss tomus II, 134). Ihmisen sielun 

alemmistakaan osista Gerhard ei kuitenkaan vaikuta puhuvan tällä tavoin. Kyseiset Gerhardin sieluopin 

yksityiskohdat eivät kuitenkaan ole käsillä olevalle tutkimuskysymykselle relevantteja ja rajataan siten tämän 

tutkielman ulkopuolelle. Näiden kysymysten käsittelystä luterilaisen ortodoksian skolastisessa filosofiassa ks. 

kuitenkin Salatowsky 2006, 317–323. – Ihmisen rationaalisen sielun ja ”Jumalan kuvan” käsitteen suhteesta 

Gerhardilla ks. Vaahtoranta 2017, 35–56. 
133 Vrt. Loci XIV, § 3 (Preuss tomus II, 238); Loci XXXIV, § 75 (Preuss tomus IX, 358–359). Sen vuoksi, miten 

Gerhard tämän mielen johtavan aseman määrittelee, luonnehtii Hupfeld useassa kohden esitystään Gerhardin 

sieluoppia ’intellektualistiseksi’. Ks. Hupfeld 1908, 27–32. Saman perusdynamiikan päälle rakentuva, 

huomattavan yksityiskohtainen esitys siitä, miten mieli ja tahto toimivat yhdessä Akvinolaisen mukaan, ks. 

Stump 2003, 287–294. 
134 Loci XIV, § 2 (Preuss tomus II, 238). Gerhard hahmottelee ilmausta liberum arbitrium edelleen siten, että 

ilmauksen jälkimmäinen sana, arbitrium, liittyy ihmisen mieleen, kun taas ensimmäinen sana, liberum, liittyy 
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sielua vaan ihmisen alempia, aisteihin kytkeytyviä sielunosia, ja sen tehtävä on seurata ihmisen 

mielen ja tahdon johtoa.135 Näin ihmisen sielun fakulteettien kokonaisuudelle syntyy myös 

hierarkia, jota niiden tulee noudattaa: ylimpänä järki, sille alisteisena tahto ja sille alisteisena 

sydän. Kun tähän hierarkiaan vielä lisätään, että järki on alisteinen Jumalalle, pitää Gerhard 

kuvattua järjestystä ihmisen voimien ja kykyjen ”mitä kauneimpana harmoniana”.136 Tällöin 

ihmisen toiminta on rationaalista. Ihmisen sielun fakulteettien on kuitenkin mahdollista 

aikaansaada ruumiillinen toiminto myös irrationaalisesti, mikä tapahtuu silloin, kun langenneen 

ihmisen affektit erityisen suuressa kiihkeydessään vievät ihmisen tahdon mukanaan ja saavat 

sen hylkäämään järjen suorittaman arvion (judicium).137 Tällöin voidaan sanoa, että ihmisen 

tahto toimiikin parina ihmisen affektien kanssa eikä ihmisen järjen kanssa, kuten sen pitäisi.138 

Kun rajataan ihmisen toiminta pahaan toimintaan eli tekosynteihin, voidaan edelliseen 

lisätä, että Gerhard sijoittaa jokaisen ihmisen tekemän tekosynnin syyn varsinaisesti ihmisen 

itseensä. Antaessaan esityksen tekosyntien syistä (causae peccatorum actualium) Gerhard 

kylläkin toteaa, että syitä on olemassa kolme kappaletta, nimittäin ihmisen luonnon turmelus 

(corruptio naturae), Saatanan ehdotukset (suggestiones satanae) sekä maailman viettelykset 

(mundi scandala). Kuitenkin Gerhard toteaa, että nämä kolme syytä eivät siinä mielessä ole 

 
ihmisen tahtoon. Loci XIV, § 2 (Preuss tomus II, 238). Toisaalta Gerhard toteaa (Tuomas Akvinolaiseen 

viitaten), että vaikka vapaa ratkaisuvalta on mielen ja tahdon yhteisfunktio, se liittyy läheisemmin ihmisen 

tahtoon, sillä tahdon toiminta, mielen toimintaa seuratessaan, lisää kokonaisuuteen ratkaisevan täydennyksen 

(complementum) ja muodon (formale). Loci XIV, § 3 (Preuss tomus II, 238). Ks. samoin Hägglund 1959a, 217; 

Scharlemann 1964, 161–166. – Mitä tulee ihmisen sydämeen, se ei toisin sanoen lukeudu osaksi rationaalista 

sielua vaan ihmisen alempia sielunosia. 
135 Loci XI, § 90 (Preuss tomus II, 123); Loci XIII, §§ 39, 52 (Preuss tomus II, 194, 200); Loci XIV, §§ 30, 61 

(Preuss tomus II, 241, 256). Tätä alempaa, affektit sisältävää sielunosaa Gerhard saattaa esimerkiksi nimittää sen 

halujohtoisuuden vuoksi sielun haluavaksi fakulteetiksi (appetens animae facultas), tosin terminologia ei tältä 

osin ole Gerhardilla kiinteää; tätä vielä alempi sielunosa ilmeisesti vastaa Gerhardin hahmotuksessa luontaista 

vaistoa. Ks. Loci XIII, § 52 (Preuss tomus II, 200); Loci XIV, § 61 (Preuss tomus II, 256). Ylipäänsä ihmisen 

rationaalista sielua alempien sielunosien kyvyt vaikuttaisivat Gerhardin hahmotuksessa olevan potentia vegetans, 

potentia sentiens ja potentia locomovens. Loci XIV, § 109 (Preuss tomus II, 278). Ks. myös Hupfeld 1908, 18–

19. Vrt. myös kokonaisuuden hieman eri tavoin esittävät, luterilaisen ortodoksian ajan standardinäkemyksiä 

kuvaavat esitykset Schröder 1983, 143, erityisesti alaviite 6, sekä Salatowsky 2006, 319. – Kokonaisuutena 

Gerhardin sieluopillisia jaotteluita voi nähdäkseni mielikuvan tasolla hahmottaa siten, että sielun ’tiedollinen 

puoli’ ja ’haluava puoli’ ovat kuin sen vasen ja oikea puoli, siinä missä puhe ’rationaalisesta sielusta’ ja 

’alemmista sielunosista’ kuvaa tasoja vertikaalisessa ylös–alas-suunnassa. 

Ajatus sielun ’tiedollisesta’ ja ’haluavasta’ puolesta tulee joka tapauksessa suhteuttaa ajatukseen rationaalisesta  
136 Loci XI, § 38 (Preuss tomus II, 113). Erinomainen esitys tämän Gerhardin teonteorian tarkemmasta kulusta 

ks. Hupfeld 1908, 17–30. Osuva tiivistys myös Gerhardin hahmotuksesta on se, mitä Hägglund sanoo laajemman 

luterilaisen ortodoksian teonteoreettisesta näkemyksestä: ”Viljan mottager s. a. s. sitt material från intellektet. 

Vad som föreställes såsom handlingsmöjligheter eller mål för ett strävande kan viljan antaga eller avvisa. Därtill 

kommer, att viljan äger herravälde över de yttre lemmarna och kan leda rörelseförmågan i viss riktning.” 

Hägglund 1959a, 229. Ks. myös Hägglund 1959a, 95. 
137 Loci XIV, § 118 (Preuss tomus II, 279). Tätä asetelmaa, jossa sielun fakulteettien oikea hierarkia kääntyy 

oikeastaan täysin ylösalaisin, Gerhard vertaa tilanteeseen, jossa vaunujen ohjaus on menetetty sitä vetäville 

hevosille, jotka laukkaavat eteenpäin eivätkä tottele ohjaksia. Ks. viitattu kohta. 
138 Vrt. Loci XIV, § 30 (Preuss tomus II, 241). Vrt. myös Vaahtoranta 2017, 47: ”Järjen tehtävähän on tietää ja 

näyttää tahdolle, mitä sen pitäisi valita ja tahtoa. Pahat affektit kuitenkin estävät sen toimintaa.” 
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samanlaisia, että syistä ensimmäinen, ihmisluonnon turmelus, on kaikesta huolimatta jokaisen 

tekosynnin välitön, varsinainen ja riittävä syy (immediata, propria et adequata causa). Tämä 

johtuu siitä, että vaikka Saatanan ehdotukset ja maailman viettelykset pystyvät houkuttelemaan 

ihmistä syntiin, ne ovat kyvyttömiä pakottamaan häntä siihen.139 Ihmisluonnon turmeluksesta 

Gerhard toteaa myös, että se on syynä ihmiseen nähden ”sisäinen” (interior), mikä Gerhardin 

terminologiassa tarkoittaa sielunsisäistä syytä.140 Täten jokaisen ihmisen tekemän tekosynnin 

varsinainen syy on ihmisessä itsessään, tarkemmin ottaen hänen sielussaan.141 

Edellä annettu esitys sielun fakulteeteista sekä tekosyntien syistä voidaan tiivistää 

toteamukseen, että Gerhard yhtäältä katsoo kaikkien ihmisen tekemien tekosyntien varsinaisen 

syyn olevan aina ihmisessä itsessään ja että hän toisaalta niin yleisen teonteoriansa kuin 

tarkemman tekosyntien syiden esityksensä perusteella sijoittaa ihmisen toiminnan lähteen ja 

siten syyn nimenomaan ihmisen sieluun.142 Koska, kuten aiemmin todettiin, kuolemansynnin 

ja veniaalisynnin reaalinen rajapinta uudestisyntyneissä ratkeaa Gerhardilla suhteessa teko-

synnin syihin, tarkoittaa tämä, että koko ihmissielun ulkopuolinen maailma on Gerhardin näke-

myksen mukaan viime kädessä täysin irrelevantti suhteessa kysymykseen siitä, mikä synti 

 
139 Loci XIII, § 14 (Preuss tomus II, 187). Gerhardin näkemyksestä koskien Jumalan kaitsennan ja ihmisen 

tekemän synnin suhdetta ks. Preus 1972, 215–220. 
140 Loci XIII, § 14 (Preuss tomus II, 187). Gerhardin filosofisessa terminologiassa tietyt asiat ovat ihmisen 

kannalta ”sisäisiä” (interiores) ja tiety häneen nähden ”ulkoisia” (exteriores). Jakolinja menee ihmisen sielun 

rajoissa: se, mikä tapahtuu sielussa, on sisäistä, ja se, mikä tapahtuu sielun ulkopuolella, on ulkoista. Näin 

esimerkiksi ihmisen intellektin, tahdon ja affektien toiminta on jotakin ihmisen ”sisäistä”, minkä myötä 

esimerkiksi ihmisen ajatukset ja ajattelutoiminta lukeutuu ihmisen sisäisiin asioihin. Kaikki sielun ulkopuolinen 

taas lukeutuu ulkoisiin asioihin aina ihmisen omista eleistä, sanoista ja teoista alkaen. Näin ihmisen ulkopuolisiin 

asioihin lukeutuvat myös esimerkiksi kaikki muut ihmiset sekä kaikki luodun todellisuuden elottomat objektit. 

Vrt. sanojen interior ja exterior käyttöä kohdissa Loci XIII, §§ 32–33, 79 (Preuss tomus II, 192, 219) ja Loci 

XIV, §§ 115–118 (Preuss tomus II, 278–279). 
141 Samoin Radecke 1900, 29–30. Hupfeld (1908, 29, alaviite 1) toteaa oikein edellä kuvaamamme Gerhardin 

sieluopillisen hahmotuksen keskeisyyden pyrittäessä ymmärtämään hänen syntioppiaan. Samalla Hupfeld 

korostaa, että toisin kuin tyypillisesti roomalaiskatolisuudessa ja erityisesti skolastiikassa, jossa sieluopilliset 

peruspalikat olivat samat kuin Gerhardilla, ei eettinen praksis Gerhardin hahmotuksessa ole vielä pelkän 

sieluopin seuraus, sillä ruumiin todellisuus on Gerhardilla itsessään täysin hyvä siinä missä sielun todellisuuskin, 

ja paha asia on vasta sen turmeltuminen. Hupfeld 1908, 32–34. – Kaikkein perimmäiseksi tekosyntien syyksi 

ihmisessä Gerhard nimeää varsinaisesti epäuskon, vrt. Loci XII, § 27 (Preuss tomus II, 147) sekä Loci XIII, § 86 

(Preuss tomus II, 222), samoin edellä alaviite 78. Samalla tämä Gerhardin perusnäkemys ei selvästi sulje pois 

sitä, että hän voi jakaa ihmisluonnon turmeluksen, joka siis hänen mukaansa on ainoa kokonaan ihmisen sisäinen 

tekosyntien syy ja samalla kaikkien tekosyntien välitön syy, seitsemään osaan (paha himo, tahdon suostumus, 

mielen tietämättömyys jne.) ilman, että hän koko esityksessään mainitseekaan epäuskoa; ks. Loci XIII, § 16 

(Preuss tomus II, 187–188). Asia täytynee hahmottaa siten, että Gerhard pitää listaamiaan tekijöitä joko 

seurauksena niitä vielä perustavammasta epäuskosta tai vaihtoehtoisesti jopa jollain lailla itsessään epäuskon 

ilmaisuina. 
142 Hupfeld esittää ytimekkäästi tämän teonteoreettisen perusnäkemyksen yhteyden Gerhardin syntioppiin: ”Da – 

– Handlugen immer nur Äußerungen der Gesinnung sind, so können alle ’guten Taten’ nichts an der Bosheit der 

Gesinnung ändern; zumal ja sogar infolge des engen Zusammenhanges zwischen Tat und Gesinnung, die 

Gesinnung selbst die anscheinend gute Tat zu einer tatsächlichen Sünde macht.” Hupfeld 1908, 109. 
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uudestisyntyneelle on kuolemansyntiä ja mikä ei.143 Sen sijaan uudestisyntyneen ihmisen sielu 

fakulteetteineen on näin ollen se, mistä kuolemansynnin ja veniaalisynnin rajapinnan tarkempaa 

selvittämistä on jatkettava, mikä tehdäänkin seuraavissa alaluvuissa selvittämällä ensin 

ihmissielun haluavan puolen, sitten ihmissielun tiedollisen puolen suhdetta kuolemansynnin 

käsitteeseen. 

3.2 Ihmissielun haluava puoli ja kuolemansynti 

Käsittelylle siitä, mikä on Gerhardin hahmotus ihmissielun haluavan puolen suhteesta 

kuolemansynnin käsitteeseen, tarjoutuu jäsentäväksi periaatteeksi Gerhardin omasta tekstistä 

erinomainen työkalu, nimittäin esitys synnin asteista (peccati gradus). Esitys kuvaa sitä, kuinka 

perisynti ihmissielussa kehittyy ulkonaiseksi syntiteoksi, ja sisältää seuraavat asteet:  

1. sytyke eli takertunut turmelus, johon sisältyy myös puute; 2. ajatusten ja affektien ehdotukset, se on kun 

periturmelus lähtee liikkeelle jonkin taipumuksen avulla; 3. mieltymys; 4. suostumus; 5. itse teko.144 

 
143 Gerhard on kyllä sitä mieltä, että synnin vakavuuden moraalisessa arviossa ulkoisen teon pahuutta ei voi 

arvioida pelkästään sisäisen teon perusteella eikä teon pahuus täten määrity pelkästään sisäisestä teosta, vaan 

ulkoisella teolla on ”oma pahuutensa” (malitia propria) suhteessa pelkkään sisäiseen tekoon. Loci XIII, § 79 

(Preuss tomus II, 219). Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi onnistunut murhan suorittaminen on 

suurempi ja vakavampi synti kuin sinänsä yhtä vankkumaton mutta toteutuksessaan epäonnistunut päätös 

murhata. Tässä mielessä Hupfeldin tiivistys Gerhardin etiikan erityisluonteesta saattaa viedä ajatukset hieman 

liian yksipuolisesti vain sisäisiin tekijöihin, kun hän toteaa: ”Die Eigentümlichkeit der lutherischen Ethik besteht 

demgemäß darin, daß sie Gesinnungsethik ist.” Hupfeld 1908, 86. Huolimatta tästä ulkoisten tekijöiden 

relevanttiudesta synnin suuruuden eettiselle määrittymiselle ovat kysymykset synnin suuruudesta ja synnin 

sijoittumisesta kuolemansynnin ja veniaalisynnin kategorioihin kuitenkin Gerhardilla kaksi toisistaan erillistä 

kysymystä, kuten luvussa 2 todettiin. – Sielunulkoisten tekijöiden merkityksettömyyttä suhteessa 

kuolemansynnin määrittymiseen Gerhardilla voinee hahmottaa myös siten, että ihmisen ulkoinen todellisuus on 

täynnä tekijöitä, jotka eivät ole ihmisen kontrollissa. Jos näillä olisi vaikutusta teon määrittymiseen 

kuolemansynniksi, voitaisiin helposti kuvitella tilanne, jossa uudestisyntynyt ihminen ei kykenisi välttämään 

kuolemansyntiä vaan ajautuisi kuolemansyntiin olosuhteiden pakosta. Tämä olisi kuitenkin Gerhardille absurdia, 

vrt. esim. Loci XX, § 76 (Preuss tomus IV, 46): ”Dicta illa Scripturae, quae Bellarminus cumulat, loquuntur de 

peccatis contra conscientiam, a quibus per Dei gratiam renati cavere – – possunt.” 
144 ”1. fomes sive depravatio inhaerens, quae complectitur etiam defectus 2. suggestiones cogitationum et 

affectuum, i. e. quando depravatio originalis movet se aliqua inclinatione; 3. delectatio; 4. consensus; 5. ipsum 

opus.” Loci XIII, § 34 (Preuss tomus II, 192). Varsinaisesti Gerhard lainaa esityksen Chemnitziltä, joka edelleen 

toteaa sen olevan peräisin kirkkoisiltä. (Saman asteikon Chemnitziltä nostaa esiin myös Vainio 2005, 44, tosin 

viitetietojen perusteella Chemnitzin Loci-teoksen eri osasta kuin Gerhard.) Sen Chemnitzin kokonaisesityksen, 

jonka osana asteikko esiintyy, Gerhard kuitenkin toteaa päteväksi ja välittömässä jatkossa selvästi myös rakentaa 

omaa käsittelyään osin kyseisen esityksen perustalle. Ks. Loci XIII, §§ 33–35 (Preuss tomus II, 192–193). 

Gerhardin erinäisistä muista toteamuksista Loci-sarjassaan voidaan lisäksi havaita, että hän myös itse suoraan 

allekirjoittaa tässä Chemnitziltä lainaamansa mallin perusrungosta kaiken sen, mikä on relevanttia käsittelylle, 

jota tämän luvun jatkossa suoritan, nimittäin että asteet 1 ja 2 tulevat ennen mieltymyksen ja suostumuksen 

muodostamaa kokonaisuutta ja että mieltymys myös loogisesti edeltää suostumusta; ks. Loci XIII, §§ 33, 72 

(Preuss tomus II, 192, 213); Loci XV, §§ 46, 179–180 (Preuss tomus III, 20–22, 81). – Kiinnostava vertailukohta 

on myös Gerhardin hieman eri tavalla asteita yhteen niputtava mutta sisällöltään ei ristiriitainen toteamus 

tekosynnin asteista Loci-sarjan ulkopuolella Schola pietatis -teoksessaan: ”Wenns Vier schlägt, haben wir uns zu 

erinnern, – – daß viererley Gradus oder Stuffen der Sünden seyn: Erstlich im Hertzen Böses gedencken, vors 

ander, an solchen bösen Gedancken Gefallen tragen, vors dritte, im äusserlichen Werck dasselbe erfüllen, vors 

vierdte, solche Werck vertheidigen, und durch Busse von denselben nicht abstehen, welches durch den Lazarum, 

so vier Tage im Grab gelegen, und angefangen zu stincken, ist bedeutet worden, Joh. 11. v. 39.” SP II/1, luku 7.8 

(Gerhard 1736, 271). – Hägglund toteaa, että vastaavanlainen synnin eri asteiden erittely oli luterilaisessa 

ortodoksiassa tavanomaista laajemminkin: ”I anslutning till Jak. 1,14 f. skiljer man enligt gammal tradition 

mellan begärelsens olika stadier och framhåller, att begärelsen, lockelsen till det onda, finnes kvar hos den 
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Koska perisynti Gerhardin hahmotuksessa kulkee näiden vaiheiden läpi ennen kehittymistään 

ulkonaiseksi tekosynniksi, voidaan asteikon mukaisesti etenemällä tarkastella, mikä tai mitkä 

ovat ne synnin asteet, joiden toteutuessa tullaan kuolemansynnin käsitteen kannalta kriittiselle 

maaperälle. Samalla jo lyhytkin silmäys asteikkoon osoittaa, että asteikko kuvaa nimenomaan 

ihmissielun haluavan puolen toimintaa eikä käsittele erikseen – vaan korkeintaan edellyttää 

taustalle – ihmissielun tiedollista puolta, ennen kaikkea siis järjen toimintaa.145 Tämän vuoksi 

asteikko sopii käytettäväksi nimenomaan ihmissielun haluavan puolen tarkasteluun, kuitenkin 

niin, että sielun tiedollinen puoli vaatii sen jälkeen vielä oman erillisen tarkastelunsa. 

 Asteikon kahden ensimmäisen kohdan, ihmiseen takertuneen turmeluksen ja sen 

ehdotusten, voidaan selkeästi todeta olevan Gerhardin hahmotuksessa uudestisyntyneille 

veniaalisyntiä. Gerhard katsoo näiden asteiden olevan tietyllä tapaa perisynnin ja tekosynnin 

rajalla, niin että siinä, missä synnin aste 2 pitää selkeästi sisällään tekosynneille ominaista 

liikehdintää eikä pelkkää perisynnille ominaista staattista olemista, on Gerhardin mukaan myös 

synnin aste 1, ihmiseen takertunut turmelus, ”elävä ja jatkuvasti liikkeessä oleva asia”.146 

Ihmisessä tapahtuvat himon ensimmäiset liikehdinnät, joita siis asteikon ensimmäiset kaksi 

kohtaa kuvaavat, ovat Gerhardin mukaan joka tapauksessa perisynnin välttämätön ja erotta-

maton vaikutus, niin että Gerhard jopa kuvaa perisynnin ja himon liikehdintöjen välistä kausali-

teettisuhdetta emanaatioksi.147 Asteikon kaksi ensimmäistä kohtaa toisin sanoen tapahtuvat 

uudestisyntyneissäkin välttämättömyydellä, minkä myötä olisi absurdia, jos ne olisivat heille 

kuolemansyntiä – tällainen määrittely käytännössä tarkoittaisi, että ihmisen olisi mahdotonta 

hetkeäkään pysyä pelastuksen yhteydessä. Asiassa ei kuitenkaan tarvitse jäädä päätelmien 

 
pånyttfödde men icke tillåtes att anstifta eller föda fram den onda handlingen.” Hägglund 1959a, 402. Vrt. myös 

Jolkkosen esitys, että synnillisen teon syntyminen on klassisesti esitetty Augustinuksen pohjalta 

kolmivaiheiseksi: 1. tentatio, 2. delectatio, 3. consentio. Jolkkonen 2003, 98–99. Gerhardin Chemnitziltä 

lainaama esitys toisin sanoen käyttää tätä perusrakennetta mutta jakaa Augustinuksen ensimmäisen kohdan 

kahtia ja lisää prosessin tuloksena syntyvän teon itsensä omaksi kohdakseen listauksen loppuun. 
145 Kiinnostavasti Hägglund lainaa Chemnitziltä sellaisenkin asteikon, jossa ihmisen tiedollinen puoli on 

eksplisiittisemmin mukana. Asteikon osat ovat Hägglundin mukaan seuraavat: ”prava suggestio – delectatio – 

consensus, quando accedit voluntas – machinatio – ipsa mala operatio”. Hägglund 1959a, 402, alaviite 35. 

Kyseisen listauksen neljäs kohta, ”machinatio”, viittaa pahan juonimiseen ja sen toteutuksen suunnittelemiseen 

(vrt. Simpson 1968, 355; Pitkäranta 2018, 484), minkä toisin sanoen erottanee listauksen kolmantena olevasta 

consensus-tapahtumasta lisääntynyt harkittuuden aste. Harkinnan suhteesta consensus-tapahtumaan Gerhardilla 

ks. tämän tutkielman luku 3.4. 
146 ”[F]omes [est] res viva et perpetuo movens.” Loci XIII, § 35 (Preuss tomus II, 193); tästä esityksestä 

laajemmin ks. koko kyseinen kappale. Vrt. myös Gerhardin määritelmä perisynnistä Loci XII, § 131 (Preuss 

tomus II, 182) ja tekosynneistä Loci XIII, § 111 (Preuss tomus II, 237). Gerhardin perisyntiopista lyhyesti ks. 

myös Schröder 1983, 146–147, 152–153. 
147 Loci XIII, § 35 (Preuss tomus II, 193). Kokonaisuutena Gerhard toteaa, että perisynnistä välttämättömyydellä 

esiin viirtaavat himon liikehdinnät voidaan ”meidän näkökulmastamme” (καθ’ ἡμᾶς) lukea perisynnin piiriin, 

mutta että ”tarkkaan ottaen” (καθ’ ἀκρíβειαν) ne kuuluvat aktuaalisynteihin ja täyttävät niiden määritelmän. 

Taustana Gerhardin käsittelylle kohdassa ovat Lutherin ja Chemnitzin esitykset siitä, että asteikon kaksi 

ensimmäistä kohtaa ovat perisyntiä. Ks. Loci XIII, §§ 34–35 (Preuss tomus II, 192–193). 



39 

 

varaan, sillä toisessa yhteydessä Gerhard esittää myös suoran toteamuksen himon ensimmäisten 

liikehdintöjen suhteesta kuolemansynnin käsitteeseen: ”Uudestisyntyneissä himo, joka 

habituaalisesti takertuu heihin, ja himon ensimmäiset liikehdinnät, joita vastustetaan Hengellä, 

eivät ole aktuaalisia kuolemansyntejä.”148 Tähän voidaan vielä lisätä, että yksi veniaalisyntien 

luokista on Gerhardilla nimeltään ”pahat himot” (pravae concupiscentiae), joka sisällöllisesti 

viittaa nimenomaan tässä kuvattuihin synnin asteisiin 1 ja 2.149 Kyseiset synnin asteet eivät siis 

ole uudestisyntyneille kuolemansyntiä. 

Syntiteon kehittymistä kuvaavan asteikon kolmas kohta on mieltymys (delectatio), jonka 

Gerhard suhteessa sielun fakulteetteihin sijoittaa ihmisen sydämeen.150 Tähän kohtaan tultaessa 

saavutaan Gerhardin kuolemansynti-käsitteen kannalta selvästi kriittisempään maastoon kuin 

edeltävistä synnin asteista puhuttaessa. Delectatio-sana on erityisen näkyvällä paikalla 

Gerhardin tekosyntiopissa hänen tehdessään ihmisen himoja koskevan erottelun: himojen 

varhaisemmat asteet ovat ”lihan ehdotuksia” (carnis suggestiones), niiden pidemmälle eden-

neet asteet taas ”lihan mieltymyksiä” (carnis delectationes).151 Gerhard luonnehtii näitä seuraa-

valla tavoin: 

Sisäisiä syntejä on kahdenlaisia: jotkut ovat lihan ehdotuksia, kuten pahat ajatukset ja ensimmäiset himon 

liikehdinnät, joihin ei vielä ole yhtynyt suostumus ja mieltymys; jotkut taas ovat lihan mieltymyksiä, kun 

suosimme näitä pahoja himon liikehdintöjä, miellymme niihin ja jopa suunnittelemme näiden lihan halujen 

toteuttamista.152 

Gerhardin esityksessä ”lihan ehdotusten” ja ”lihan mieltymysten” välinen raja menee selvästi 

synnin viisiportaisen asteikon kohtien 2 ja 3 välissä, sillä käsitteet erotetaan toisistaan sen 

perusteella, että ”lihan ehdotuksiin” eivät vielä ole liittyneet ”suostumus” (consensus) ja 

”mieltymys” (delectatio), jotka vastaavat suoraan synnin neljättä ja kolmatta astetta. Lihan 

 
148 ”[I]n renatis concupiscentia habitualiter inhaerens et primi concupiscentiae motus, quibus per Spiritum 

resistitur, non sint actualia mortalia peccata – –.” Loci XIII, § 72 (Preuss tomus II, 213). Gerhardin tässä 

käyttämä sana ’aktuaalisia’ johtuu siitä, että hän käsittelee kyseisessä yhteydessä raamatunkohtaa Jaak. 1:15 ja 

toteaa apostolin siinä selvittävän kysymystä, mistä ’aktuaalinen kuolemansynti’ syntyy. Mitä tulee Gerhardin 

käyttämään tarkentavaan sivulauseeseen ”joita vastustetaan Hengellä”, ks. tämän tutkielman luku 4. 
149 Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). Kohdassa Loci XIII, § 101 (Preuss tommus II, 232) Gerhard käyttää 

kuolemansynnin vastakohtana puolestaan ilmausta ”ihmiseen takertunut synti” (peccatum inhaerens), jolla jo 

sanatason puolesta on selkeä yhtymäkohta synnin asteeseen 1. 
150 Loci XI, § 106 (Preuss tomus II, 128). Gerhard käyttää delectatio-sanaa Loci-sarjansa syntiopissa varsin 

laajasti. Sana voitaisiin kääntää myös esimerkiksi sanoilla ’mielihyvä’ tai ’nautinto’, vrt. Pitkäranta 2018, 418. 

Edeltävä käännösratkaisu ei kuitenkaan tekisi mahdolliseksi kääntää delectari-verbiä samaan juuren perustuvalla 

sanalla muuten kuin ilmauksella ’kokea mielihyvää’, jolloin ihminen kuitenkin kuvattaisiin selvästi 

passiivisemmaksi, kuin mitä Gerhardin delectari-verbin käyttö edellyttää; jälkimmäinen käännösratkaisu taas 

kuvaisi ihmisen nähdäkseni liiankin aktiiviseksi ja mieltymys-tapahtuman liian harkituksi suhteessa siihen, mitä 

delectatio Gerhardilla tarkoittaa.  
151 Loci XIII, § 33 (Preuss tomus II, 192). 
152 ”Sunt – – duplicia interiora peccata; quaedam sunt carnis suggestiones, ut pravae cogitationes ac primi 

concupiscentiae motus, quibus nondum accedit consensus et delectatio; quaedam vero sunt carnis delectationes, 

quando pravos illos concupiscentiae motus fovemus, eisque delectamur, quin et de perficiendis illis carnis 

desideriis cogitamus.” Loci XIII, § 33 (Preuss tomus II, 192). 
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mieltymykset ovat Gerhardilla myös selvästi lihan ehdotuksia vakavampia, sillä Gerhard 

esimerkiksi toteaa, että lihan mieltymysten synnillisyys, toisin kuin lihan ehdotusten 

synnillisyys, on jopa ilman Jumalan lain valoa olevalle järjelle jossain määrin selvää.153 

Toisaalla Gerhard kutsuu sisällöllisesti samaa erottelua jaoksi ”perihimon” (originalis 

concupiscentia) ja ”aktuaalihimon” (actualis concupiscentia) välillä.154 

 Gerhardin määritelmässä lihan ehdotusten ja lihan mieltymysten välisestä erosta on 

kuitenkin merkillepantavaa, että mieltymys synnin kolmantena asteena esiintyy siinä yhdessä 

synnin neljännen asteen, suostumuksen kanssa – jopa niin, että Gerhard mainitsee suostumuk-

sen ennen mieltymystä.155 Pahaan himoon yhdistyvät ’suostumus’ ja ’mieltymys’ esiintyvät 

Gerhardin teksteissä muutenkin usein yhdessä, minkä myötä voidaan sanoa, että Gerhard 

selvästi mieltää ne jollain tavoin pariksi.156 Pyrittäessä arvioimaan nimenomaan mieltymyksen 

suhdetta kuolemansynnin käsitteeseen on Gerhardilta jopa vaikea löytää asialle relevantteja 

kohtia, joissa mieltymys esiintyisi suostumuksesta itsenäisesti. Kaikkein lähimmäs päästäneen 

toteamuksessa, jonka Gerhard lausuu koskien raamatunkohdan 1. Joh. 3:9 sanoja ”ei yksikään 

Jumalasta syntynyt tee syntiä”. Gerhard selittää kohtaa siten, että Kristuksen uskova 

uudestisyntynyt ei toisin sanoen ”pyri syntiin eikä mielly siihen”.157 Kohdan asiayhteyden 

perusteella on selvää, että muu olisi Gerhardin katsannossa kuolemansyntiä.158 Mieltymistä 

ilmaiseva delectari-verbi on myös samaa kantaa kuin synnin kolmatta astetta merkitsevä 

substantiivi delectatio. Kuitenkin myös tässä kohdassa esiintyy mieltymyksestä puhumisen 

rinnalla tahdonalaiseen, harkittuun toimintaan viittaava verbi ”pyrkiä” (studere), niin että 

kohdassa puheena olevan mieltymyksen on luontevinta katsoa viittaavan voluntaariseen mielty-

mykseen: uudestisyntynyt ei omistaudu ulkonaisiin synteihin pyrkimiselle mutta ei myöskään 

sisäisen synnillisen mielihyvän tavoittelulle syntejä mielessään hautomalla.159 

 
153 Loci XIII, § 33 (Preuss tomus II, 192). 
154 Loci XV, § 46 (Preuss tomus III, 21). Samassa kohdassa Gerhard argumentoi, että dekalogin 9. käsky kieltää 

nimenomaan aktuaalihimon ja 10. käsky perihimon. Ks. myös Loci XV, § 179 (Preuss tomus III, 80–81). 
155 Tämä voisi johtua esimerkiksi siitä, että suostumus pidemmälle edenneenä synnin asteena on on nautintoa 

vakavampi asia ja siten määräävämpi tekijä suhteessa ”lihan nautintoihin” kuin nautinto; ks. kuitenkin myös 

käsittelyn jatkoa. 
156 Ks. esim. Loci XV, §§ 46, 183 (Preuss tomus III, 20–22, 86). Vrt. myös alaviitteessä 144 mainittu Gerhardin 

toinen, Schola pietatis -teokseen sisältyvä esitys synnin asteista, jossa suostumus ja mieltymys ovat jopa 

sulautuneet yhteen yhdeksi kohdaksi. 
157 ”’Qui natus est ex Deo, non peccat’, scilicet malitiose, hoc est non studet nec delectatur peccatis 1. Joh. 3, v. 

9.” Loci XX, § 137 (Preuss tomus IV, 119). 
158 Vrt. edellisen viitteen malitiose-sana, joka on Gerhardilla kuolemansyntikieltä, kuten tämän tutkielman 

luvussa 3.4 osoitetaan. 
159 Toinen vaihtoehto olisi tulkita, että synteihin pyrkiminen ja mieltyminen on Gerhardin ajatuksessa yksi 

tapahtumakokonaisuus; tällöinkään puheena oleva toteamus ei esittäisi mieltymyksen itsessään, erillään tahdon 

ja järjen toiminnasta, olevan kuolemansyntiä. 
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 Tämän lisäksi voidaan huomauttaa Gerhardin selvästi tuntevan mahdollisuus sille, että 

ihminen voi kokea turmeltunutta mieltymystä nukkuessaan ilman, että kyseessä on kuoleman-

synti. Syynä siihen, että mieltymys tällaisessa tapauksessa on vähäisempi asia kuin muuten, on 

Gerhardin esityksen pohjalta ilmiselvästi pidettävä sitä, että mieltymys tapahtuu tällöin ilman 

tahdon suostumusta eli on involuntaarista.160 Kokonaisuutena Gerhardin ajattelua lienee 

perusteltua kuvata siten, että on eri asia, jos uudestisyntynyt passiivisesti kokee mieltymystä eli 

mielihyvää synnillisestä himosta, kuin jos hän aktiivisesti vaalii tällaista mieltymystä. Mielty-

mys syntiin, jossa uudestisyntynyt on itse aktiivinen – siis jonkinlainen synnillisten himojen 

suosiminen ja helliminen – ei kaiketi edellä viitatun raamatunkohtaa 1. Joh. 3:9 koskevan 

Gerhardin toteamuksen perusteella ole uudestisyntyneelle mahdollista ilman, että kyseessä olisi 

kuolemansynti, mutta niin kauan, kuin uudestisyntynyt ei itse edistä tätä mieltymystä, saattaa 

mieltymys synnin kolmantena asteena kyllä toteutua niin, että liikutaan vielä veniaalisynnin 

puolella.  Syy sille, että Gerhard ei eksplisiittisissä toteamuksissaan kovin paljoa raota ovea 

veniaalisen delectatio-tapahtuman mahdollisuudelle, voi puolestaan hyvinkin olla hurskaudel-

linen pyrkimys: jos kovin paljoa puhuttaisiin siitä, että syntiin voi olla mieltynyt veniaalisesti, 

alkaisi ihminen helposti pitää syntiin mieltymystä vähäisenä asiana ja tulisi antaneeksi 

mieltymykselle suostumuksensa ennen kuin huomaisikaan.161 Uudestisyntyneen ihmisen ak-

tiivisuuden ja suostumuksen merkitys myös mieltymyksen tapahtumasta puhuttaessa viittaa 

joka tapauksessa siihen, että seuraavaksi tarkasteltava synnin aste, suostumus, ei ole 

kuolemansynnin käsitteestä puhuttaessa merkitykseltään vähäinen. 

 Gerhardilla synnin neljäs aste, suostumus (consensus), on ihmisen tahdon funktio.162 

Kun syntiprosessi ihmisen sisällä etenee tähän asteeseen, tullaan toisin sanoen ihmisen alem-

mista sielunosista ihmisen rationaalisen sielunosan piiriin, siis aiempaa korkeammalle ja ihmi-

sen kannalta määrittävämmälle tasolle. 

Mitä yleisesti tulee ihmisen tahdon ja kuolemansynnin suhteeseen, voidaan havaita, että 

Gerhard perustaa koko kuolemansynnin mahdollisuuden uudestisyntyneen ihmisen tahdon 

luonteeseen. Asian kannalta kenties kaikkein valaisevin kohta on osa argumentaatiota, jota 

Gerhard käy reformoitua osapuolta vastaan kuolemansynnin mahdollisuuden puolesta ja jossa 

 
160 Loci XV, § 165 (Preuss tomus III, 75). Gerhard käsittelee kyseisessä yhteydessä miehen yöllistä 

involuntaarista siemensyöksyä (pollutio nocturna). 
161 Tällainen hurskaudellinen intressi siinä, mistä puhutaan, ei suinkaan ole Gerhardille vieras. Kymmenen 

käskyn selityksessään Gerhard esimerkiksi saattaa sivuuttaa jonkin synnin käsittelyn siksi, että ”häveliäisyys 

kieltää puhtaiden korvien kuullen” puhumasta siitä. Loci XV, § 165 (Preuss tomus III, 75). 
162 Vrt. Loci XIII, § 16 (Preuss tomus II, 187–188) esitys tekosyntien syistä, joissa yksi ihmisluonnon 

turmeluksen seitsemästä osasta on ”tahdon suostumus” (voluntatis consensus), nimittäin silloin, kun tahto 

suostuu syntiin. 
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hän vastaa väitteeseen, että kuolemansynti olisi mahdoton raamatunkohdan Joh. 10:28 ”kukaan 

ei ryöstä lampaitani minun kädestäni” valossa. Gerhard kirjoittaa: 

Samassa kohdassa lisätään: ”minun lampaani kuulevat minun ääneni ja seuraavat minua.” Niin kauan siis, 

kuin ne ovat ja pysyvät Kristuksen lampaina, niin kauan kukaan ei voi ryöstää niitä Kristuksen käsistä. Jos 

kuitenkin ne tahtovat mennä pois vuohien luo, jos ne oma-aloitteisesti ryntäävät harhojen ja syntien 

tiettömille seuduille, onko ihmekään, jos niistä tulee helvetillisen suden saalista? Niin kuin siis 

uudestisyntyneiden tulee ja he voivat ”Kristuksesta osallisiksi tehtyinä Pyhän Hengen voimasta säilyttää 

olemuksensa alun loppuun asti” (Hepr. 3:14) ja pysyä Kristuksen lampaina, niin vastaavalla tavoin 

käänteisesti, koska heidän tahtoaan ei vielä ole kokonaan lujitettu siihen, mikä on hyvää, eikä heidän 

lihaansa vielä ole käännetty hengen puoleen, he voivat tahtonsa luontaisilla pahoilla voimilla heittää armon 

jälleen menemään ja mennä pois vuohien luo.163 

Lainatussa kohdassa Gerhard siis kuvaa kuolemansyntiin lankeavia uudestisyntyneitä 

sellaisiksi, jotka tahtovat (volunt) mennä Kristuksen luota pois ja jotka tekevät sen 

vapaaehtoisesti tai oma-aloitteisesti (sponte). Vielä tätäkin kategorisempi toteamus tahdon 

roolista kuolemansyntiin lankeamisessa tulee lainatun jakson lopussa: mahdollisuus poiketa 

pelastuksen osallisuudesta pois kuolemansyntiin perustuu juuri uudestisyntyneen ihmisen 

tahdon ei-konfirmoituun asemaan, toisin sanoen siihen, että ihmisen tahdon on edelleen mah-

dollista valita paha, mikä kuolemansynnin tapauksessa myös tapahtuu. Gerhard perustelee 

kuolemansynnin mahdollisuutta juuri tahdon toiminnalla myös muissa kohdissa.164 Kun tähän 

vielä lisätään, että Gerhardilla käsite ”tahalliset synnit” (peccata voluntaria) samastuu uudesti-

syntyneistä puhuttaessa kuolemansyntiin,165 voidaan todeta, että kuolemansyntiin lankeami-

sessa on Gerhardilla ennen kaikkea kysymys ihmisen tahdon toiminnasta. 

 
163 ”Ibidem additur: ’oves meae vocem meam audiunt et sequuntur me’; quamdiu ergo sunt et manent oves 

Christi, tamdiu nemo illas ex manibus Christi rapere potest. Si vero ad hoedos abire velint, si in avia errorum ac 

peccatorum sponte ruant, quid mirum, si infernalis lupi praeda fiant? Ut ergo renati ’participes Christi facti 

virtute Spiritus sancti initium substantiae ad finem usque retinere’, Hebr. 3, v. 14. et in numero ovium Christi 

permanere debent ac possunt; ita quoque e converso, quia voluntas ipsorum nondum est in bono plane 

confirmata, necdum caro in spiritum versa, possunt naturalibus voluntatis pravae viribus gratiam rursus abjicere 

et ad hoedos abire.” Loci XX, § 144 (Preuss tomus IV, 131). 
164 Psalmia 1 selittäessään Gerhard esimerkiksi toteaa: “Adde quod in textu non habeatur folia ejus nunquam 

decident, sed simpliciter dicitur, non decidunt, quatenus scilicet arbor illa secus rivos aquarum plantata vivificum 

succum haurit et attrahit; sed quando vel eradicatur, vel humore destituitur, exarescere cogitur; ita quoque qui a 

Christo, vitae arbore, se voluntarie avellunt, ac Spiritus succo destituuntur, tandem exarescunt et in ignem 

projiciuntur.” Loci XX, § 144 (Preuss tomus IV, 130). Koskien Laulujen laulun puhetta suurten vetten 

kykenemättömyydestä sammuttaa rakkautta Gerhard taas sanoo: “Dictum ergo in Cantico nequaquam hoc vult, 

quod caritas non possit amitti, si quis eam velit abjicere et concupiscentiis carnis indulgere – –.” Loci XX, § 144 

(Preuss tomus IV, 130). Nämä molemmat kohdat ovat osa samaa keskustelua, jossa Gerhard nimenomaan pyrkii 

perustelemaan kuolemansynnin mahdollisuutta reformoidun osapuolen vastaväitteitä vastaan. Ks. myös Loci X, 

§ 184 (Preuss tomus II, 94). – Tahto-fakulteetin perustavasta asemasta Gerhardilla suhteessa synnin tekemiseen 

ylipäänsä ks. Vaahtoranta 2017, 47, alaviite 85. 
165 Ks. erottelu ”tahallisten syntien” (peccata voluntaria) ja ”tahattomien syntien” (peccata involuntaria) välillä 

kohdasta Loci XIII, §§ 20–24 (Preuss tomus II, 189–190). Erottelun samastuminen kuolemansynnin ja 

veniaalisynnin erotteluun uudestisyntyneistä puhuttaessa käy ilmi ennen kaikkea synonyymeista ja 

luonnehdinnoista, joita Gerhard tahallisista ja tahattomista synneistä kyseisessä kohdassa käyttää. Tahallisista 

synneistä Gerhard sanoo, että ne ovat syntejä, jotka tehdään ”sielun tarkoituksellisesta pahuudesta ja uhmasta” 

(ex destinata animi malitia et contumacia), ja hän toteaa, että niitä voidaan kutsua myös ”synneiksi vastoin 

omaatuntoa” (peccata contra conscientiam). Molemmat luonnehdinnat ovat Gerhardin kaikkein keskeisintä 

kuolemansyntikieltä, kuten tämän tutkielman luvuissa 3.3 ja 3.4 käy ilmi. Tahattomien syntien Gerhard taas 

toteaa olevan syntejä, jotka tehdään ”tietämättömyydestä tai heikkoudesta” (ex ignorantia vel infirmitate); 
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Jos kerran pelastuksen menettämisen mahdollisuus perustuu ihmisen tahtoon, onko 

synnille annettava ’suostumus’ (consensus) sellainen tahdon tapahtuma, joka saa aikaan tämän 

kuolemansynnin vaikutuksen? Gerhardin toteamusten pohjalta saadaan kysymykseen pitkälti 

myönteinen vastaus. Selittäessään jo edellä puheena olleen raamatunkohdan 1. Joh. 3:9 sanoja 

”ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä” Gerhard kirjoittaa: 

On yksi asia, että jollakulla on syntiä, mutta toinen asia, että hän tekee syntiä. Uudestisyntyneillä on syntiä. 

1. Joh. 1:8: ”Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, olemme valehtelijoita.” Mutta he eivät tee syntiä, se on, 

he eivät luovuta synnille hallintaa (Room. 6:12). Liha heissä ”himoitsee henkeä vastaan” (Gal. 5:17), ”mutta 

he ristiinnaulitsevat lihansa himoineen ja affekteineen” (j. 24). He tuntevat synnin liikkeet, mutta eivät 

suostu niihin. Niinpä tämä on ensimmäinen asia, joka apostolin toteamuksen selittämisessä tulee ottaa 

huomioon, nimittäin että apostoli ei puhu veniaalisynneistä vaan kuolemansynneistä.166 

Vaikka uudestisyntyneet siis ”tuntevat synnin liikkeet” (sentiunt motus peccati), he Gerhardin 

mukaan ”eivät suostu niihin” (iis non consentiunt); ja tästä on kyse Johanneksen kirjeen 

toteamuksessa, että Jumalasta syntyneet eivät tee syntiä. Lainatun jakson lopussa Gerhard myös 

suoraan samastaa puheena olevan ’synnin tekemisen’ kuolemansynnin tekemiseen, mistä 

seuraa, että myös Gerhardin esittämä erottelu synnin liikkeiden tuntemisen ja näihin liikkeisiin 

suostumisen välillä on tulkittava erotteluksi, joka lankeaa yksiin veniaalisynnin ja 

kuolemansynin erotelun kanssa. Toisin sanoen Gerhard kyseisessä kohdassa toteaa syntiin 

suostumisen (consentire) olevan kuolemansynti.167 

Consensus-tapahtuman kuolemansyntiluonnetta vahvistaa edelleen Gerhardin käsittely 

hallitsevista synneistä (peccata regnantia, myös peccata dominantia) ja ei-hallitsevista 

synneistä (peccata non regnantia). Gerhard toteaa suoraan, että uudestisyntyneistä puhuttaessa 

kyseinen jako samastuu jakoon kuolemansyntien ja veniaalisyntien välillä: uudestisyntyneistä 

puhuttaessa hallitsevat synnit ovat kuolemansyntejä ja ei-hallitsevat synnit veniaalisyntejä.168 

 
kyseisen luonnehdinnan molemmat osat viittaavat uudestisyntyneistä puhuttaessa synnin veniaalisuuteen, vrt. 

Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). 
166 ”Aliud est peccatum habere, aliud vero peccatum facere. Renati habent peccatum. 1. Joh. 1, v. 8: ’Si 

dixerimus, quoniam peccatum non habemus, mendaces sumus’; sed non faciunt peccatum, id est non concedunt 

peccato dominium, Rom. 6, v. 12. ’Caro’ in illis ’concupiscit adversus spiritum’, Gal. 5, v. 17; ’sed crucifigunt 

carnem cum suis concupiscentiis et affectibus’, v. 24. sentiunt motus peccati, sed iis non consentiunt; hoc ergo 

primum est, quod in explicatione dicti apostolici observandum, videlicet loqui apostolum non de peccatis 

venialibus, sed de peccatis mortalibus.” Loci XX, § 144 (Preuss tomus IV, 134). Gerhard jatkaa selitystään 

toteamalla, että kohta on ymmärrettävä ”siinä määrin kuin” -varauksella: uudestisyntyneet eivät tee syntiä siinä 

määrin kuin he ovat uudestisyntyneitä ja pysyvät sellaisina. Gerhard ei siis kohdassa esitä, että uudestisyntyneet 

eivät voisi tehdä kuolemansyntiä. 
167 Varjelusta syntiin suostumisesta Gerhard opettaa rukoilemaan myös Exercitium pietatis -teoksessaan: ”Rege 

me Spiritu tuo Sancto, ne concupiscentiis carnis consentiendo & peccatis contra conscientiam indulgendo fidem 

amittam – –.” EP III.2 (Gerhard 2008, 156). Kiinnostavasti teoksen vanhassa, alun perin Gabriel Tammelinin 

suomennoksessa 1600-luvun lopulta suostumisen ajatus on käännetty ”lihan himoihin mielistymiseksi”, mikä 

ohjaisi ajatuksia tarkastelemistamme synnin asteista edelliseen. Ks. Gerhard 1909, 318. Uudessa, Heikki 

Koskenniemen suomennoksessa puhutaan kuitenkin ”lihan himoihin suostumisesta”. Ks. Gerhard 1995, 264. 
168 Loci XIII, § 103 (Preuss tomus II, 234). Sisällöllisesti samoin Gerhardista Hupfeld 1908, 178, sekä 

laajemmasta luterilaisesta ortodoksiasta Hägglund 1959a, 400–401: ”Hos den icke pånyttfödda människan kan 

synden liknas vid en tyrann, som bestämmer över hela hennes handlande och beständigt driver till det onda. 
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Gerhardin kuvauksen pohjalta hallitseva synti on sitä, kun synnillisen lihan pahoja himoja 

toteutetaan (perficere), mikä on sama kuin että synnin himoja totellaan (obedire), toisin sanoen 

että niitä ei kuoleteta vaan suruttomasti antaudutaan niiden valtaan (secure indulgetur).169 Ei-

hallitsevien syntien Gerhard taas kuvaa yksinkertaisesti olevan pahan himon liikkeiden 

tuntemista (concupiscentiae motus sentire). Käsittelynsä hallitsevien ja ei-hallitsevien syntien 

jaottelusta Gerhard vieläpä päättää emfaattiseen huudahdukseen: ”Autuas se sielu, joka synnin 

tuntiessaan ei anna synnille suostumustaan!”170 Suostumuksen antaminen on latinaksi 

Gerhardilla juuri consentire. 

Gerhardin käsittelystä saadaan se johtopäätös, että hänen puhuessaan ’hallitsevista 

synneistä’ on kysymys nimenomaan ihmisen tahdon hallinnasta. Kun synti hallitsee, se vai-

kuttaa ihmisessä sen, että ihminen tottelee syntiä, ja totteleminen (obedientia) taas liittyy 

nimenomaan ihmisen tahtoon.171 Synnin hallinnan taas voi estää siten, että tahto torjuu synnin 

pidättämällä siltä suostumuksensa (non consentire). Näin ollen Gerhardin systeemissä ei ole 

veniaalisesti mahdollista sekään, että pahat affektit vaikkapa erityisen suuressa kiihkeydessään 

onnistuisivat saamaan ihmisen tahdon hallintaansa, vaikkapa vain hetkeksikin, vaan missä synti 

hallitsee ihmisen tahtoa, siellä ihminen on aina kuolemansynnin tilassa. Kysymykseen siitä, 

miten tällainen pahojen affektien hengellisesti tappava valtaanpääsy ihmisen tahdossa voi 

tapahtua, saadaan kuitenkin jo Gerhardin yleisen tahto-käsityksen pohjalta vastaus, että se ei 

voi tapahtua ilman tahdon suostumusta, sillä tahtoa, kuten edellä todettiin, ei voi edes 

uudestisyntymättömissä ihmisissä pakottaa mikään tahdon ulkopuolinen tekijä.172 Näin ainoa 

tapa, miten pahat affektit voivat päästä ihmisen tahdossa valtaan, on tahdon niille antama 

suostumus; mutta milloin näin tapahtuu, silloin pahat affektit Gerhardin edellä esiteltyjen 

luonnehdintojen perusteella myös aina pääsevät tahdossa valtaan ja tapahtuma on 

kuolemansynti. Toisin sanoen synnin asteista neljäs, syntiin kohdistettu tahdon suostumus, 

tekee Gerhardin hahmotuksessa kuolemansynnin.173 

 
Genom Andens gåva brytes syndens herravälde, så att människan i sitt handlande dirigeras ej blott av ‘köttet’ 

utan även av Anden. Hos den pånyttfödde är synden sålunda ‘non regnans’, ‘non dominans’.” 
169 Näin Gerhard myös Loci-sarjan ulkopuolella esim. SP I/2, luku 4 (Gerhard 1736, 119–120): ”[D]iejenigen, 

welche keine Gottseligkeit erweisen, sondern die Lüste deß Fleisches durch Sünde in ihnen herrschen lassen[,] 

die fallen wiederum in den vorigen unseligen Zustand, darein sie von Natur gestecket, und hilffet sie nichts, daß 

sie durch Christum daraus erlöset, sondern wie sie Anfangs gewesen, also werden sie wiederum durch 

mutwillige Sünden, Kinder deß Zorns, Knechte der Sünden, Gefangene deß Teuffels und Erben der ewigen 

Verdammniß.” 
170 ”Felix anima, quae sentiens peccatum non consentit peccato.” Loci XIII, § 103 (Preuss tomus II, 234). 
171 Vrt. Loci XIV, § 32 (Preuss tomus II, 241). 
172 Vrt. Loci XIV, §§ 4–8 (Preuss tomus II, 238–239), Hupfeld 1908, 23–28 sekä toteamus asiasta luvussa 3.1. 
173 Ks. samoin Hägglund (1959a, 401–402), joka laajemman luterilaisen ortodoksian kontekstissa esittää, että 

synti ei ole uudestisyntyneessä hallitsevaa silloin kuin synti on ei-tahdottua (involuntarium) ja tahdon suhde 

siihen on ”non consentire”. 
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Niinkin suoraviivaiselta kuin yhteys suostumuksen ja kuolemansynnin välillä 

Gerhardilta lainattujen kohtien perusteella näyttää, on sitä kuitenkin vielä tarpeen kvalifioida 

sellaisten Gerhardin kohtien pohjalta, joissa hän toteaa tai antaa ymmärtää, että 

uudestisyntyneenkään ihmisen tahto ei ole täysin puhdas. Asian kannalta kaikkein kiinnostavin 

kohta on keskustelusta, jossa Gerhard puolustaa konkupisenssin eli himon ensimmäistenkin 

liikehdintöjen synnillisyyttä, ja käsittelyssä on Roomalaiskirjeen 7. luku. Gerhardin kuvauksen 

välittömästi edeltävänä kontekstina on Bellarminon väite, että apostoli Paavalin jaksossa usein 

käyttämä sana ’liha’ ei voi tarkoittaa ihmistä kokonaisuudessaan sekä ruumiin että sielun, 

vieläpä näiden kaikkien kykyjen puolesta, koska tällöin Paavali ei voisi sanoa, että hän ei itse 

tee sitä, mitä hänen lihansa tekee. Gerhard vastaa: 

Varmasti apostoli, joka oli Hengen uudistama, ei suostunut lihan haluihin, vaan vastusti niitä. Samalla 

kuitenkin itse hänen sielunsa, eikä vähempää kuin hänen ruumiinsa, oli yhä vielä jollain tavoin lihan 

vanhuuden alaisuudessa. Niinpä kun apostoli kieltää, että puheena olevat himon liikehdinnät ovat hänen 

tekoaan, hän ei sano tätä absoluuttisesti (sillä teot kuuluvat koko henkilölle, ja himoitseva liha oli apostolin 

oma liha) vaan suhteessa uudistetun mielen suostumukseen. Hän erottaa toisistaan ’subjektin, joka’ ja 

’subjektin, jolla’. Minä en tee tuota, nimittäin mielellä, siinä määrin kuin se on uudestisyntynyt, vaan synti 

tekee tuon, toisin sanoen minä lihassa yhä vielä jäljellä olevan synnin vuoksi.174 

Vastauksessaan Gerhard näin ollen ensinnäkin torjuu consensus-tapahtuman mahdollisuuden 

apostoli Paavalin ja lihan himon väliltä, mihin perustuu se, että apostoli Paavali ei ollut hänessä 

olevien lihan himojen subjekti. Kuitenkaan näin ei Gerhardin mukaan voida sanoa absoluut-

tisesti, koska apostoli Paavalinkin sielu oli edelleen jollain tavoin lihan alaisuudessa. Sen sijaan 

Gerhard katsoo, että kyse on siitä, että apostoli Paavalin uudistettu mieli – tarkkaan ottaen siis 

tahto175 – ei antanut synnille suostumustaan, toisin sanoen hänen mielensä tai tahtonsa siinä 

määrin, kuin se oli uudestisyntynyt. Siitä, että Gerhard sijoittaa uudestisyntyneenkin ihmisen 

tahdon tällä tavoin jonkinlaiseen lihan alaisuuteen, seuraa, että uudestisyntyneenkin ihmisen 

tahdossa voi hänen mukaansa olla sellaista, mikä ei vastusta syntiä, niin että siitä huolimatta 

kuitenkin liikutaan selvästi veniaalisynnin alueella. Gerhard ulottaa liha-käsitteen tai sen 

 
174 ”[S]ane apostolus Spiritu renovatus non consentiebat desideriis carnis, sed eis resistebat, interim tamen ipsa 

ejus anima non minus atque corpus sub carnis vetustate adhuc quodammodo erat constituta. Negat igitur 

apostolus se operari motus illos concupiscentiae non simpliciter (quia actiones sunt suppositi, et caro 

concupiscens erat propria apostoli caro), sed respectu habito ad consensum mentis renovatae. Distinguit inter 

subjectum quod et subjectum quo. Non ego operor illud, scilicet mente, quatenus est regenerata; sed peccatum 

illud operatur, hoc est, ego propter peccatum in carne adhuc reliquum.” Loci XIII, § 74 (Preuss tomus II, 214). 
175 Se, että Gerhard puhuu lainatussa jaksossa ”mielen” eikä ”tahdon” suostumuksesta, selittyy mieli-sanan 

käytöllä Room. 7 tekstissä itsessään: Gerhard tulkitsee mieli-sanan merkityskentän ko. luvussa intellektiä 

laajemmin ihmisen sisäiseksi, uudistetuksi todellisuudeksi; ks. Gerhardin tulkinta tästä mieli-sanan 

merkityskentästä puheena olevan Loci-sarjan kohdan kokonaisuudessa Loci XIII, § 74 (Preuss tomus II, 214–

216). Luterilaisen ortodoksian ajan filosofiaan kuuluneesta tietystä vaihdettavuudesta eri termien kesken, kun 

puhuttiin rationaalisesta sielusta, ks. myös Salatowsky 2006, 324, 338–339. Hägglundin mukaan 

Roomalaiskirjeen 7. luvussa esiintyvän sanan ”mieli” ymmärrettiin viittaavan uudestisyntyneen ihmisen 

”sisäiseen tahtoon” myös laajemmassa luterilaisessa ortodoksiassa. Hägglund 1959a, 401–403. 
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mukaisen heikkouden kvaliteetin176 uudestisyntyneen ihmisen tahtoon myös muissa koh-

dissa.177 

Oleellista suhteessa tarkastelemani synnin viisiosaisen asteikon neljänteen osaan, suostu-

mukseen, on kuitenkin se, että kuvatessaan uudestisyntyneen ihmisen tahtoa osin lihan alaiseksi 

Gerhard ei silti tarkkaan ottaen sano, että tämä lihanalainen tahdonosa suostuisi (consentire) 

syntiin – ja kohtia, joissa Gerhard kuvaisi tämän lihanalaisen tahdonosan toimintaa consentire-

sanalla, on muutenkin erittäin vaikea löytää. Tämä herättää kysymyksen siitä, miten Gerhard 

näkee uudestisyntyneen ihmisen ”kokonaistahdon” consensus-funktioiden lukumäärän: onko 

niitä yksi vai kaksi. Onko toisin sanoen niin, että uudestisyntyneen ihmisen tahdolla kokonai-

suudessaan on vain yksi consensus-funktio, joka on vain sen tahdonosan käytettävissä, joka 

hallitsee uudestisyntyneen tahtoa? Jos näin on, ei lihallisen tahdon ja uudistetun tahdon kahta-

laisuus uudestisyntyneen ihmisen tahdossa tarkoittaisi sitä, että välillä toinen kykenee suorit-

tamaan consensus-funktion, välillä toinen, mutta että uudestisyntynyt tahto vain onnistuu teke-

mään tämän useammin. Sen sijaan se tarkoittaisi sitä, että sikäli kuin Henki hallitsee lihaa eikä 

toisin päin, eli sikäli kuin ihminen todella on uudestisyntynyt, ei hänen lihallinen tahtonsa 

koskaan pääsisi käsiksi hänen tahtonsa consensus-funktioon vaan tuo funktio olisi yksinomaan 

uudistetun tahdon hallussa.178 Tälle mallille, jota voidaan kutsua yhden consensus-funktion 

 
176 Vrt. Gerhardin tyypillinen ilmaus ”infirmitas carnis”, josta ks. esim. Loci XIII, §§ 16, 20 (Preuss tomus II, 

187–189). 
177 Vrt. esim. Loci XX, § 68 (Preuss tomus IV, 39), jossa Gerhard argumentoi uudestisyntyneiden hyvien tekojen 

täydellisyyttä vastaan ja toteaa: ”Facultates animae nostrae, quae sunt proximae actionum humanarum causae, 

non sunt penitus spirituales, nec caro, hoc est nativa peccati labes ab iis planissime est abstersa, nec Spiritus et 

caro separatas sedes habent in nobis vel separatim operantur, sed mixtim, consequitur igitur nullum esse 

quantumvis praestans cujusquam regenerati opus, quod sit ab omni carnis vitio purum, cui non sit aliquid carnis 

admixtum.” Ks. myös saman kappaleen jatkoa: ”[S]i Deus opera nostra severe ad omnes legis suae 

circumstantias et partes exigere, internum nostrum sensum, affectum, intentionem, divinae gloriae promovendae 

studium, bonorum operum constantiam ac voluntatis nostrae conformitatem ad normam verbi revocare vellet, 

utique in opere et operario magnam infirmitatem, plurimos defectus, imperfectiones et peccata mente, dictis et 

factis commissa perspiceret.” Loci XX, § 68 (Preuss tomus IV, 40). Ks. edelleen uudestisyntyneen vapaan 

ratkaisuvallan rajoitteita koskeva Loci XIV, §§ 141–146 (Preuss tomus II, 281–282). Loci-sarjan ulkopuolella 

Gerhard myös esimerkiksi Exercitium pietatis -rukouskirjassaan opastaa kristittyä lukijaansa rukoilemaan: 

”[V]enenum illud peccati totam meam Naturam ita corrupit & tabificavit, ut nullae vires animae ab illius 

contagione sint liberae.” EP I.1 (Gerhard 2008, 38). – Hägglund korostaa korostamasta päästyään, että liha-sana 

viittaa järjestään luterilaisessa ortodoksiassa – toisin kuin tyypillisessä roomalaiskatolisessa ymmärryksessä – 

kaikkeen siihen, mitä ihmisessä lankeemuksen jälkeen luonnostaan on ja mikä on turmeluksen alaista, ei vain 

ihmisen ”alempiin sielunosiin”. Ks. esim. Hägglund 1959a, 93–94, 153–159, 392–401. Samansisältöisesti 

toteavat Gerhardista Schröder 1983, 147–150 sekä Vaahtoranta 2017, 38, alaviite 24. 
178 Tällöin puolestaan tultaisiin siihen, että koska uudestisyntynyt ei ole täydellinen ulkonaisissa toimissaan, 

täytyisi toisen seuraavista asioista päteä: joko kaikki uudestisyntyneen ihmisen epätäydellisyys johtuu 

tietämättömyydestä, nimittäin siten, että uudestisyntynyt tahto on yksinkertaisesti tullut antaneeksi 

suostumuksensa asioihin, joita se ei tiedä pahaksi; tai vaihtoehtoisesti tietyt ihmisen toimet, myös sanojen ja 

tekojen tasolla, voivat tapahtua ihmisen tahdon consentire-funktion ohi, jos ei sentään tahdon vastakkaisesta 

funktiosta välittämättä niin vähintään niin, että ihmisen tahto ei ole vielä ehtinyt ottaa käsillä olevaan asiaan 

kantaa vaan on sen suhteen neutraalissa, ei vielä ratkaisua tehneessä tilassa. Ainakaan jälkimmäinen näistä 

vaihtoehdoista ei kuitenkaan ole Gerhardin kokonaissysteemin valossa mitenkään epäuskottava: hän esimerkiksi 

katsoo, että pikkulapset, hullut ja unessa olevat eivät toimi rationaalisen halunsa eli tahdon vaan tätä alempaan 
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malliksi, vastakkainen olisi sellainen kahden consensus-funktion malli, jossa sekä uudesti-

syntyneen ihmisen uudistetulla tahdolla että lihallisella tahdolla olisi kummallakin omat 

consensus-funktionsa. Koska kuitenkin uudestisyntyneessä ihmisessä Henki hallitsee lihaa ja 

kahden tällä tavoin määritellyn, toisilleen vastakkaisen consensus-funktion täytyisi jollain 

tavoin suhteutua toisiinsa vähintään ihmisen ulkoisen tason toiminnan aikaansaamisesta 

puhuttaessa, voidaan esittää, että ero yhden consensus-funktion mallin ja kahden consensus-

funktion mallin välillä ei lopulta edes olisi kovin suuri, vaan päinvastoin ero olisi lähinnä 

nimellinen eikä reaalinen. Täytyisihän kahden consensus-funktion mallissakin consensus-

funktioiden keskinäinen suhde hahmottaa siten, että lihallisen tahdon consensus-funktio häviää 

aina uudistetun tahdon consensus-funktiolle, ainakin milloin molemmat ovat kantansa 

määrittäneet. Koska Gerhardilta vaikuttaa lähes täydellisesti puuttuvan uudestisyntyneen 

ihmisen ja synnin väliltä varsinainen veniaalisesti tulkittava consensus-puhe, näyttää hänen 

kielenkäyttönsä kuitenkin olevan pikemmin yhden consensus-funktion mallin mukaista.179 Siitä 

huolimatta lienee katsottava, että lihallisen tahdon consensus-funktio ei vähintään ajatuksen 

tasolla voi olla Gerhardille vieras. Koska nimittäin Gerhardin yleisen antropologian pohjalta, 

kuten edellä esitettiin, tahdon toiminta koostuu sille esitetyn ehdotuksen hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä, olisi vaikea kuvitella, mitä edes tarkoittaisi puhe sellaisesta ’tahdosta’, jolta 

puuttuisi minkäänlainen mahdollisuus consensus-funktioon, siis suostumiseen tai 

suostumuksen eväämiseen. Se johtopäätös lienee kuitenkin tehtävissä, että jos uudestisyntyneen 

 
sielunosaan kuuluvan sensitiivisen halunsa eli sydämen pohjalta; ks. Loci XIV, § 61 (Preuss tomus II, 256). 

Toisin sanoen Gerhard tuntee ajatuksen, että ihmisellä, vaikka hänellä onkin rationaalinen sielu ja siihen kuuluva 

tahto, on silti toimintaa, joka ei kulje hänen tahtonsa (ja siten tahdon consentire-funktion) kautta.  
179 Ainoa löytämäni poikkeus on kohta Loci XIII, § 53 (Preuss tomus II, 201), joka on osa keskustelua, jossa 

Gerhard puolustaa konkupisenssin synnillisyyttä ja keskustelee Augustinuksen näkemyksestä koskien 

konkupisenssin alkuimpulssien anteeksipyytämisen tarvetta. Gerhard lainaa Augustinukselta jakson, jota hän 

tulkitsee siten, että Augustinus jaksossa osoittaa uudestisyntyneidenkin olevan niin kaukana ”älä himoitse 

käskyn” -täyttämisestä, että he jopa usein antavat pahoille himoille suostumuksensa (pravis concupiscentiis 

saepius adhibent consensum), ja että he näin joutuvat päivittäin rukoilemaan jopa aktuaalisten, ulkonaisten 

syntiensä anteeksiantamista; tämän Augustinuksen esityksen Gerhard näyttää hyväksyvän. Kohta ei asetu 

ristiriitaan Gerhardin muun esityksen kanssa, jos Gerhard katsoo, että tämä suostuminen on lihanalaisen 

tahdonosan suostumista syntiin, tai, mikä lienee todennäköisempää, jos tässä puheena on Gerhardin 

hahmotuksessa sellainen ihmisen kokonaistahdon consensus-funktio, joka ei kuolemansynnin edellyttämällä 

tavalla vielä suhteudu ihmisen tietopuoleen, jolloin ks. ihmisen haluavaa ja tiedollista puolta toisiinsa 

suhteuttava pääluku 3.4 ja sen käsittely Gerhardin terminologisesta kirjosta kuolemansynnistä puhuttaessa. – 

Hägglund esittää, että luterilaisen ortodoksian puhuessa uudestisyntyneen ihmisen ”kahdesta tahdosta” ei tahto-

sanaa käytetä viittaamaan tahtoon sielun fakulteettina vaan tämän tahto-fakulteetin kvalitatiiviseen 

suuntautumiseen: uudestisyntyneellä on tahto-fakulteetissan sekä se, mikä on suuntautunut pahaan, että se, mikä 

on suuntautunut hyvään; nämä suuntautumiset taas voivat kulloinkin olla joko potentiaalisia tai aktuaalisia. 

Hägglund 1959a, 253–255. Mikäli Hägglund tulkitsee luterilaista ortodoksiaa oikein, puhuttaisiin tällöin siitä, 

että lihankin olisi mahdollista välillä päästä käsiksi peräti uudestisyntyneen ihmisen kokonaistahdon consensus-

funktioon, mistä edelleen seuraisi, että uudestisyntynytkin ihminen saattaisi kokonaistahdollaan tulla 

veniaalisesti antaneeksi suostumuksensa synnille, ja että vasta kokonaistahdon määrätyllä tapaa ihmisen 

tiedolliseen puoleen suhteutuva suostumus – esimerkiksi harkittu sellainen – olisi kuolemansynti. 
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ihmisen A lihallinen tahdonosa antaa synnille suostumuksensa, ei tällöin Gerhardin mukaan 

voida ilman lisämääreitä sanoa, että ’A suostui syntiin’, koska uudestisyntynyttä ihmistä ei 

määritä hänen lihallinen tahtonsa vaan hänessä vallitsevana oleva uudistettu, Hengen johtama 

tahto.180 Varsinaisessa ’A suostui syntiin’ -tapahtumassa taas olisi kyseessä ihmisen uudesti-

syntyneen tahdonosan synnille osoittama suostumus, joka olisi kuolemansynti. 

Sen ohella, että Gerhard kvalifioi kuvatulla tavoin suostumuksen antavaa subjektia, siis 

ihmisen tahtoa, voidaan huomauttaa, että Gerhardilta löytyy lisäksi puhetapa, jossa hän 

kvalifioi ihmisen tahdon synnillisille himoille antamaa suostumusta ja toteaa kuolemansynnin 

ja veniaalisynnin eroksi ei pelkästään ’suostumuksen’ vaan vahvemmin ’harkitun suostumuk-

sen’ puuttumisen tai mukanaolon. Koska puhe harkinnasta koskee intellektin toimintaa, 

palataan aiheeseen rationaalisen sielun fakulteettien yhteistoimintaa käsittelevässä luvussa 3.4, 

jossa arvioidaan muitakin vastaavanlaisia Gerhardin käyttämiä, vahvuudeltaan toisistaan 

poikkeavia ilmauksia. 

Kokonaisuutena Gerhardin kuolemansyntinäkemyksestä suhteessa ihmissielun haluavaan 

puoleen voidaan sanoa, että viisikohtaisessa synnin asteiden esityksessä on neljäs kohta, 

consensus, kuolemansynnille ratkaiseva kohta. Jos tahto, sikäli kuin se on uudestisyntynyt, 

antaa synnille suostumuksensa, on kyseessä kuolemansynti. Toisaalta uudestisyntyneenkin 

ihmisen tahdossa on Gerhardin mukaan myös se, mikä on lihallista, mutta uudestisyntyneen 

tahtoa kokonaisuutena ei hallitse lihallinen vaan uudistettu tahdonosa. 

Kun kuolemansynnin käsitteen suhde ihmissielun haluavaan puoleen on näin selvitetty, 

voidaan seuraavaksi siirtyä ihmisen tiedollisen puolen käsittelyyn. Osoitukseksi siitä, että kaik-

ki kuolemansynnin käsitteen kannalta ratkaiseva ei löydy pelkästään ihmissielun tahtopuolelta, 

riittää jo se, että yksi veniaalisyntien luokista on Gerhardilla ”tietämättömyyden synnit” 

(peccata ignorantiae).181 Lisäksi voidaan huomauttaa, että Gerhardin yleisen teonteorian 

mukaan tahto saa, kuten edellä todettiin, mieleltä kaiken sen materiaalin, jonka pohjalta se 

operoi. Vaikka ihmissielun haluavan puolen toimintaa on edellä kuvattu ihmisen tiedollisesta 

puolesta erillään, on selvää, että Gerhard ei reaalisesti katso tahdon voivan toimia ihmisen 

mielen toiminnasta irrallaan. Näin ollen on selvää, että myös ihmissielun tiedollisella puolella 

on kuolemansynnin käsitteen määrittymiselle relevanssia. 

 
180 Vrt. edellä lainattu Gerhardin kuvaus Paavalin logiikasta Roomalaiskirjeen 7. luvussa: ”Non ego operor illud, 

scilicet mente, quatenus est regenerata; sed peccatum illud operatur, hoc est, ego propter peccatum in carne 

adhuc reliquum.” Loci XIII, § 74 (Preuss tomus II, 214). 
181 Vrt. esim. Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). 
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3.3 Ihmissielun tiedollinen puoli ja kuolemansynti 

Tietämiseen liittyvät toiminnot Gerhard sijoittaa ennen kaikkea ihmisen mieleen eli 

intellektiin.182 Lankeemuksen myötä ihmisen intellektiä määrittää etenkin hengellisissä asioissa 

”tietämättömyys ja pimeys” (ignorantia et caligo),183 mutta uudestisyntymisessä Pyhä Henki 

sytyttää ihmisen mieleen uuden valon (novam lucem accendit).184 Ihmisen uudistumisessa 

hänen tietonsa lisääntyy, mutta tiedollinen uudistuminen ei tapahdu kertaheitolla.185 Täten 

uudestisyntyneistä puhuttaessa Gerhardilla on olemassa edellä mainittu veniaalisyntien luokka 

nimeltä ”tietämättömyyden synnit” (peccata ignorantiae). Mitä kuitenkin tulee ihmisessä 

olevaan tietämättömyyteen, Gerhard jakaa sen kahteen lajiin ja toteaa: 

Tietämättömyyttä on kahdenlaista, yhtäältä teosta, toisaalta laista, yhtäältä sellaista, jolle ei ole voitu 

mitään, toisaalta sellaista, jota on tavoiteltu; edeltävä jollain tavoin tarjoaa puolustuksen synnille ja 

vähentää sen vakavuutta, mutta jälkimmäinen ei lainkaan.186 

Koska kaikki tietämättömyys siis ei Gerhardin mukaan vähennä synnin vakavuutta, ei kaikki 

tietämättömyys liioin tee synnistä uudestisyntyneelle veniaalisyntiä. Ero on siinä, tavoitteleeko 

ihminen tietämättömyyttä – jos kyllä, on kyseessä kuolemansynti.187 Gerhard avaa asiaa 

viittaamalla Augustinuksen toteamukseen, että tällöin kyse ei enää ole vain ihmisen mielen 

tietämättömyydestä vaan myös hänen tahdostaan, joka ei tahdo tietää, mikä on oikein, ja täten 

syy myös on varsinaisesti ihmisen tahdon.188 Toisin sanoen myös tavoitellun tietämättömyyden 

tapauksessa juuri ihmisen tahdon keskeisyys kuolemansynnin käsitteelle käy selvästi ilmi. 

Koska tietäminen jakautuu näihin kahteen lajiin, on vastaavasti myös tulkittava, että se 

tietämättömyys, joka ei ole tavoiteltua, on uudestisyntyneistä puhuttaessa juuri veniaalista, 

peccata ignorantiae -käsitteen mukaista tietämättömyyttä.189 Vaikka ihminen näin ollen 

tahdollaan antaisi suostumuksensa teolle, joka on syntiä mutta jota ihminen ei tiedä synniksi, 

 
182 Loci XIV, § 2 (Preuss tomus II, 238). 
183 Loci XIII, § 16 (Preuss tomus II, 188). Ks. myös Loci XIV, § 34 (Preuss tomus II, 242–243). 
184 Loci XIV, § 141 (Preuss tomus II, 282). 
185 Ks. esim. Loci XI, §§ 30–32, 35–36 (Preuss tomus II, 112–113). 
186 ”[D]uplex ignorantia est, quaedam facti, quaedam vero juris, quaedam invincibilis, quaedam vero affectata; 

illa quodammodo excusat et minuit peccati gravitatem, haec vero minime.” Loci XIII, § 20 (Preuss tomus II, 

190). 
187 Se, että tavoiteltu tietämättömyys voidaan Gerhardilla samastaa kuolemansyntiin, seuraa siitä, että kaikki 

synnit ovat lähtökohtaisesti kuolemansyntejä, ja kuolemansynnit taas ovat veniaalisyntiä vakavampia, kuten 

edellä luvussa 2.3 todettiin. Täten se, ettei tavoiteltu tietämättömyys vähennä synnin vakavuutta, tarkoittaa, ettei 

se tee aiheuttamastaan synnistä veniaalisyntiä vaan ”jättää” sen kuolemansynniksi. 
188 Loci XIII, § 23 (Preuss tomus II, 190). 
189 Periaatteessa voitaisiin esittää, että vaikka kaikki tällainen ei-tavoiteltu tietämättömyys vähentää synnin 

vakavuutta, tekee vain osa kyseisen kategorian tietämättömyydestä veniaalisynnin, koska synnin vakavuuden on 

mahdollista vähentyä myös ilman, että synnistä vielä tulee veniaalisynti (vrt. edellä luku 2.3). Koska Gerhard 

kuitenkin luonnehtii kyseistä tietämättömyyden lajia sanalla invincibilis, siis ”sellaiseksi, jolle ei ole voitu 

mitään” tai vielä kirjaimellisemmin ”voittamattomaksi”, näyttää kuitenkin tarpeelliselta päätellä, että kaikki 

kyseiseen kategoriaan menevä tietämättömyys tekee hänen hahmotuksessaan uudestisyntyneelle veniaalisynnin. 

Muuten päädyttäisiin uudestisyntyneistäkin puhuttaessa toisinaan välttämättömän kuolemansynnin tapaukseen, 

mikä ei vastaa Gerhardin ajattelua. Vrt. esim. Loci XX, § 76 (Preuss tomus IV, 46). 
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on tämä veniaali- eikä kuolemansyntiä. Erityisesti tämä käy ilmi siitä, että tahatonta, veniaalista 

syntiä on Gerhardin mukaan synti, joka tehdään ”tietämättömyydestä tai heikkoudesta” (ex 

ignorantia vel infirmitate);190 tämän luonnehdinnan sisältämän tai-sanan perusteella riittää 

synnin veniaalisuudelle siis se, että toinen tekijöistä toteutuu, eikä molempien toteutumista 

vaadita. 

 Edellisessä lainauksessa Gerhard kuitenkin samastaa toisiinsa kaksi käsiteparia: 

tietämättömyys, jolle ihminen ei ole voinut mitään, vastaa sitä, että ihminen on tietämätön 

”teosta” (factum); tietämättömyys, jota ihminen on tavoitellut, taas vastaa sitä, että ihminen on 

tietämätön ”laista” (ius). Hieman myöhemmin Gerhard edelleen esittää, että tätä kahtalaista 

tietämättömyyttä voidaan kuvata Tuomas Akvinolaisen tavoin tekemällä ero tietämättömyyden 

(ignorantia) ja ei-tietämisen (nescientia) välille. Gerhard toteaa, että tällöin ei-tietäminen on 

sitä, että yksinkertaisesti ei tiedetä jotakin, mutta tietämättömyys on sitä, että on menetetty tieto 

sellaisesta, minkä ihminen tietää synnynnäisesti.191 Näin Gerhardin kuvauksen perusteella 

lankeaa yksiin oikeastaan kolme asiaa: tavoiteltu tietämättömyys, tietämättömyys ”laista” ja 

tietämättömyys sellaisesta, minkä ihminen tietää synnynnäisesti; ja tällainen tietämättömyyden 

laji, kuten juuri todettiin, ei ole peccata ignorantiae -käsitteen tarkoittamaa tietämättömyyttä 

vaan vastaa myös uudestisyntyneistä puhuttaessa kuolemansyntiä. Mitä sitten on se, minkä 

ihminen Gerhardin mukaan synnynnäisesti tietää – ja mikä samastuu hänellä jollain tavoin 

”lakiin”? 

 Asiassa tullaan Gerhardin näkemykseen koskien ihmisen luonnollista laintuntemusta: 

tietämättömyys ”laista” ei ole synnin vakavuutta vähentävä tekijä, koska ihminen 

synnynnäisesti tuntee Jumalan lain. Tarkkaan ottaen Gerhard puhuu siitä, että ihmisellä oli 

alkutilassaan synnynnäisesti ”täydellinen ja ehjä Jumalan lain tuntemus” (perfecta et integra 

divinae legis notitia), lankeemuksen jälkeen taas ”jonkinlainen Jumalan lain tuntemus” 

(aliqualis legis divinae notitia).192 Tähän lankeemuksesta huolimatta jäljelle jääneeseen 

 
190 Loci XIII, § 20 (Preuss tomus II, 189). 
191 ”Nescientia notat simplicem scientiae negationem; ignorantia vero importat scientiae privationem, dum 

scilicet alicui deest scientia eorum, quae aptus natus est scire.” Loci XIII, § 23 (Preuss tomus II, 190). Koska 

Gerhard puhuu tiedon menettämisestä (scientiae privatio), tulkitsen, että aptus-sanan täytyy tässä katsoa 

viittaavan tietämiseen, joka ihmisessä on synnynnäisesti ollut todellakin jollain tapaa aktuaalista eikä pelkästään 

potentiaalista. Tässä tosin Gerhard ei varmastikaan puhu tietämisestä, jossa olisi kyse ihmisen rationaaliseen 

sielunosaan kuuluvan intellektin käyttämisestä, eiväthän pikkulapset Gerhardin mukaan vielä edes operoi sielun 

rationaalisella tasolla (Loci XIV, § 61 [Preuss tomus II, 256]). Tästä muunlaisesta tietämisestä ks. käsittelyn 

jatkoa. 
192 ”’Opus legis scriptum esse in cordibus gentium’, dicit apostolus Rom. 2, v. 15; quod si reliquiae illae 

imaginis DEI, videlicet aliqualis legis divinae notitia, in cordibus naturaliter inscripta, utique perfecta et integra 

divinae legis notitia fuit in hominibus ante lapsum naturalis.” Loci XI, § 58 (Preuss tomus II, 115). Ks. myös 

Loci E2, § 76 (Preuss tomus I, 277). 
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Jumalan lain tuntemukseen Gerhard viittaa myös puhumalla ”yhteisistä käsityksistä” (κοιναì 

ἔννοιαι), jotka ovat synnynnäisesti jokaisen ihmisen mielessä ja jotka ovat pieniä jäänteitä 

ihmisessä alun perin olleesta mutta lankeemuksessa kadotetusta Jumalan kuvasta.193 Näiden 

yhteisten käsitysten eli luonnollisen lain sisältö on muun muassa, että Jumala on, että Jumalaa 

tulee palvella ja että Jumala on väärien tekojen rankaisija.194 Koska ihmisellä on Gerhardin 

näkemyksessä tämä tieto lankeemuksenkin jälkeen synnynnäisesti, seuraa tästä, että tämä 

kaikki tieto on Gerhardin mukaan myös uudestisyntymättömillä ihmisillä. 

 Tämän luonnollisen laintuntemuksen pohjalta taas toimii ihmisen omatunto.195 Ihmisen 

omallatunnolla on Gerhardin hahmotuksessa kaksi virkaa: suhteessa edessä oleviin tekoihin se 

on opas (comes), suhteessa takana oleviin tekoihin taas todistaja (testis).196 Päätellen erinäisistä 

 
193 Loci E2, § 60 (Preuss tomus I, 268). Samoin Mayes: ”Gerhard claims that ’remnants’ of the image of God, 

like the rubble of a destroyed building, remain in human beings after the fall. These remnants include the natural 

knowledge of God’s existence and the moral law written on the heart, though these, too, are greatly impaired and 

are useful only for driving people to seek God’s revalation in the Word of Scripture.” Mayes 2013a, xiii. 

Toisessa kohtaa Mayes esittää asian laajemmin: ”While Gerhard’s emphasis is on the thorough, pervasive 

corruption of human nature by original sin, he also taught that some good had survived the fall into sin. These 

good things – such as the conscience, a natural sense of justice, the recognition that there is a Creator, and a 

certain degree of free choice – are what Gerhard calls ’remnants of the image of God’ or ’remnants of freedom.’” 

Mayes 2014, xi–xii. Vastaavalla tavoin Hägglund toteaa, että sekä Lutherilta että luterilaisesta ortodoksiasta 

löytyy ajatustapa, jossa luonnollinen jumalantuntemus, luonnollinen laki ja omatunto nähdään Jumalan kuvan 

jäänteinä. Ks. Hägglund 1959a, 99–101. – Mitä tulee Gerhardin käyttämään κοιναì ἔννοιαι -käsitteeseen, toteaa 

Leinsle (2010, 304–305) kyseessä olevan ”stoalainen tai uusplatonistinen ajatus”. 
194 ”Liber naturae [divinae cognitionis] docendi causa potest statui duplex, internus et externus, unde notitia 

naturalis dividitur in ἔμφυτον innatam sive insitam, et ἐπίκτητον, acquisitam. Illam vocant subjectivam, hanc 

objectivam. Notitia insita originem habet ex κοιναῖς ἐννοίαις, quae amissae imaginis divinae sunt obscura 

quaedam rudera ac vestigia amissae illius lucis, quae in hominis mente ante lapsum fulgebat, quaedam 

scintillulae, per quas communis et anticipata illa notio, quod sit DEUS, omnium hominum mentibus naturaliter 

est insculpta. – – Qui vitam degit impiam, sentiet Dei vindicis iram et poenam. Ratio pendet ex eo, quia omnibus 

naturaliter insculptum Deum esse, Deum esse colendum, Deum esse scelerum vindicem. – –.” Loci E2, § 60 

(Preuss tomus I, 268), korostukset alkuperäisiä. – Koskien Gerhardin käsitystä luonnollisesta 

jumalantuntemuksesta, joka samastuu hänellä luonnolliseen Jumalan lain tuntemiseen, ks. myös Hupfeld 1908, 

65–67; Leinsle 2010, 304–306; Salatowsky 2017, 277–280; Cooper & Lioy 2018, 21–23; Cooper 2020, 150–

153; tämän suhteesta kääntymykseen Gerhardilla ks. Hägglund 1959a, 272–273. Luonnollisesta 

jumalantuntemuksesta laajemmassa luterilaisessa ortodoksiassa ks. Ratschow 1966, 18–44; Preus 1972, 19–30. 
195 Loci E2, §§ 60, 71 (Preuss tomus I, 268, 274–275). Samoin Hupfeld 1908, 67. Ei ole selvää, miten omatunto 

Gerhardilla olisi sijoitettava suhteessa ihmisen sielun fakulteetteihin. Omatunto esiintyy Gerhardin Loci-sarjassa 

omana fakulteettinaan vain lainauksissa, eikä tällainen hahmotus siten vastaa Gerhardin omaa kielenkäyttöä. (Ks. 

alaviite 127.) Tässä käsittelen omaatuntoa ihmissielun tiedollisen puolen yhteydessä, koska omantunnon 

tietopohja, luonnollinen laintuntemus, kuuluu ilmiselvästi ihmissielun tiedolliseen puoleen, samoin se 

omantunnon todistus, jonka ihminen tiedostaa; näin tehdessäni en kuitenkaan esitä väitettä siitä, miten 

omantunnon itsensä sijainti ihmissielussa olisi Gerhardin mukaan nähtävä. Omantunnon luonnetta ja 

sijoittumista koskevista keskusteluista erityisesti keskiajalla ks. Eardley 2021. 
196 ”Conscientia est testis dictorum et factorum nostrorum domesticus et comes noster individuus; o nos miseros, 

si hunc testem et comitem laedamus.” Loci E2, § 80 (Preuss tomus I, 279). Muita omantunnon neuvoa-antavaan 

virkaan viittaavia kielikuvia Gerhardilla ovat ainakin omantunnon luonnehtiminen töissä käytettäväksi lampuksi 

(lucerna) ja ihmisen opettajaksi (magistra); omantunnon tuomitsevaan virkaan taas liittyvät omantunnon 

luonnehtiminen tuomioistuimeksi (tribunal), ihmisen toimet sisältäväksi kirjaksi (codex) ja sielun kasvoiksi 

(facies animae). Loci E2, §§ 76, 80 (Preuss tomus I, 277, 279). Vrt. myös esim. kohdassa Loci XI, § 136 (Preuss 

tomus II, 140) ilmaus “dictamen conscientiae”, joka kuvaa sitä, että omatunto ennalta varoittaa ihmistä 

tekemästä murhaa; ja kohdassa Loci E2, § 76 (Preuss tomus I, 277) ilmaus ”conscientiae testimonium”, jolla 

Gerhard kuvaa sitä, että hyvien tekojen jälkeen ihminen kokee iloa, pahojen tekojen jälkeen surua. – Kaikkein 
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kehotuksista, joita Gerhard Loci-sarjassaan omaatuntoa koskien lausuu, pitää hän ihmisen 

omaatuntoa kaikin puolin luotettavana sen molemmissa viroissa. Suhteessa omantunnon 

neuvoa-antavaan virkaan Gerhard esimerkiksi kehottaa käyttämään omaatuntoa ”lamppuna 

kaikissa toimissa”197 ja hän nimittää sitä ”totuudelliseksi opettajaksi”;198 suhteessa omantunnon 

todistajanvirkaan Gerhard taas nimittää sitä ”kirjaksi, johon kaikki tekomme kirjoitetaan 

totuuden kynällä”199, Jumalan ihmisiin asettamaksi ”tuomioistuimeksi”200 sekä ”eräänlaiseksi 

Jumalan tuomion palaseksi ihmisten mielissä”201. Samalla tietopohja, jolta omatunto operoi, on 

epätäydellinen: kuten edellä todettiin, voidaan lankeemuksen alaisen ihmisen kohdalla puhua 

”jonkinlaisesta” Jumalan lain tuntemisesta, ja Gerhard myös erikseen toteaa, että synnynnäinen 

tuntemus Jumalan laista on ”epätäydellistä” (imperfectus) verrattuna ilmoituksen pohjalta 

saatavaan Jumalan ja hänen lakinsa tuntemiseen.202 Koska omatunto toimii Gerhardin 

hahmotuksessa tämän luonnollisen Jumalan lain tuntemuksen pohjalta, voidaan päätellä, että 

epätäydellisen Jumalan lain tuntemuksen pohjalta operoiva omatuntokin on Gerhardin 

hahmotuksessa vastaavalla tavoin epätäydellinen. Koska kehotukset, joita Gerhard omaatuntoa 

koskien lausuu, kuitenkin näyttäisivät edellyttävän omantunnon täyttä luotettavuutta, vaikuttaa 

selvältä, että ajatusta ”epätäydellisyydestä” ei tässä tapauksessa tule ymmärtää siten, että 

omatunto voisi millään tavoin erehtyä, tai että sen käyttämässä tietopohjassa, luonnollisessa 

laintuntemuksessa, voisi olla virheitä. Pikemmin täytyy ajatella, että luonnollisen 

 
eksplisiittisimmin Gerhard toteaa tämän omantunnon kahdenlaisen viran Praktisia aforismeja -teoksessaan, 

johon hän myös Loci-sarjansa omatuntokäsittelyssä viittaa (Loci E2, § 80 [Preuss tomus I, 279]). Kyseisessä 

teoksessa Gerhard luonnehtii omaatuntoa sanoen muun muassa ”Conscientia est frenum ante peccatum & 

flagellum post peccatum” sekä ”Judicium conscientiae de actionibus futuris est βουλευτικòν[,] de praeteritis vero 

δικανικòν.” Ks. AP, ”Conscientia” (Gerhard 1616, 136, 138). 
197 ”’Conscientia pro lucerna utere in omnibus actionibus’, inquit Nilus in libro praeceptorum, ’ea enim, quae in 

vita bonae sunt actiones, quae vero malae, tibi ostendet’; o nos miseros, si hanc lucem exstinguere nitamur.” 

Loci E2, § 80 (Preuss tomus I, 279). Kehotus ei siis varsinaisesti ole Gerhardin itsensä, mutta hän käyttää sitä 

yhtä varauksettomasti kuin omaansa. Näin myös useammissa seuraavista omaatuntoa koskevista kehotuksista. 
198 ”Magistra verax est conscientia, cui quisquis auscultat, absque scrupuli offendiculo permanet; o nos miseros, 

si huic magistro aures praebere recusemus.” Loci E2, § 80 (Preuss tomus I, 279). Vastaavasti SP II/1, luku 7.3 

(Gerhard 1736, 257): ”Bey uns selber finden wir das innerliche Buch deß Gewissens, welches stets ermanet, daß 

wir der Gottseligkeit uns befleissigen sollen, wenn wir diesen innerlichen Prediger nur hören möchten, würde er 

uns zu allen Guten ermahnen.” 
199 ”’Est codex, in quo omnia nostra verba et facta stylo veritatis scribuntur, ad quem librum emendandum omnes 

alii libri sunt inventi’, Bernhardus de int. dom. c. 28. o nos miseros, si libri illius nos capiat oblivio.” Loci E2, § 

80 (Preuss tomus I, 279). 
200 ”– – ut Nazianz. loquitur, ’tribunal’ in [ethnicis] fuisse collocatum, unde post bona facta laetitiam, post 

facinora tristitiam naturaliter senserunt.” Loci E2, § 76 (Preuss tomus I, 277). 
201 ”– – testimonium conscientiae in ethnicis accusans vel defendens eorundem facta non est in eis supernaturale 

quodam donum, sed naturalis animae vis et particula quaedam judicii divini in mentibus hominum.” Loci XI, § 

59 (Preuss tomus II, 115–116). Vrt. myös Loci XVIII, § 63 (Preuss tomus II, 238–239): ”Hi dolores et angores 

conscientiae sunt exsecutores judicii divini adversus peccata.” 
202 ”Respectu nostri, qui sumus membra ecclesiae et revelata in verbo notitia gaudemus, verus et salutaris notitiae 

naturalis usus in eo consistit, ut eam non susque deque habeamus, sed diligenter excolamus, interim tamen 

imperfectionem ejusdem ex collatione cum revelata agnoscamus ac revelatae notitiae eandem subordinari debere 

statuamus.” Loci E2, § 80 (Preuss tomus I, 279). Ks. myös Loci XV, §§ 25–26 (Preuss tomus III, 10). 
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laintuntemuksen ”epätäydellisyys” tarkoittaa tässä yhteydessä täyden laajuuden tai täyden 

vahvuuden puuttumista.203 Tällöin voitaisiin Gerhardin esityksen pohjalta sanoa, että 

omantunnon ääni on kyllä ehdottoman luotettava niin pitkälle, kuin se vie, mutta samalla 

omantunnon ääni ei vie sen rajan yli, jossa ihmisen sydämessä oleva laintuntemus lakkaa. 

Omatunto olisi näin ihmisellä epätäydellinen, mutta kylläkin erehtymätön. 204 

 Tässä tullaan myös Gerhardin kenties kaikkein keskeisimmän kuolemansynnin 

synonyymin äärelle, nimittäin käsitteeseen ”synnit vastoin omaatuntoa” (peccata contra 

conscientiam). Käsite on Gerhardilla niin keskeinen, että toisen Loci-sarjansa kuolemansynti-

käsitettä koskevista pääjaksoista, jossa hän perustelee kuolemansynnin kategorian teologista 

validiutta myös uudestisyntyneistä puhuttaessa, Gerhard avaa juuri peccata contra 

conscientiam -käsitettä käyttäen kysymällä: ”Menettävätkö uudestisyntyneet synneillä vastoin 

omaatuntoa uskon, Jumalan armon, Pyhän Hengen ja iankaikkisen elämän?” 205 Samassa 

yhteydessä Gerhard toteaa oman vastauksensa kysymykseen olevan myöntävä.206 Käsitteen 

 
203 Vrt. kuvaus luonnollisesta laintuntemuksesta lankeemuksen jälkeen Loci XV, § 26 (Preuss tomus III, 10): 

”[P]er peccatum notitia legis mentibus hominum in prima creatione data, obliterata atque obscurata est, siquidem 

plena illa ac perfecta cognitionis lux fuit pars imaginis divinae, amissa igitur per lapsum imagine DEI, exstincta 

etiam est lux illa notitiae naturalis, ita ut tenus saltem reliquiae ac faculae manserint – –.” Alkuperäisen 

luonnollisen laintuntemuksen luonnehtiminen ”pois pyyhityksi” (obliterata) on luonteva ymmärtää kuvaukseksi 

merkittävästä laajuudellisesta suppenemisesta, sen luonnehtiminen ”hämärtyneeksi” (obscurata) taas 

kuvaukseksi vahvuuden eli selkeyden heikentymisestä; kummassakaan tapauksessa ei kuitenkaan puhuta 

virheellisten sisältöjen mukaantulosta luonnollisen laintuntemuksen sisältöön. Koskien lankeemuksen alaisen 

ihmisen virheellisiä käsityksiä siitä, mikä on oikein, Gerhard saattaa kyllä sanoa, että jotakin asiaa pidetään 

luonnolliseen lakiin kuuluvana (pro lege naturae habetur), ks. viitattu kohta. Gerhard ei kuitenkaan siis sano, 

että tällainen virhekäsitys tulisi osaksi sitä tietopohjaa, jolta ihmisen omatunto operoi; enimmillään voitaneen 

Gerhardin systeemissä puhua siitä, että tällaisen virheellisen käsityksen vuoksi omantunnon ääni kyseistä asiaa 

koskien tulee enemmän tai vähemmän vaimennetuksi. 
204 Gerhardilta ei siis yksinkertaisesti nähdäkseni löydy sellaista omantunnon äänen suhteellistamista, joka 

Hupfeldin esityksen perusteella myöhemmässä luterilaisessa ortodoksiassa tuli tavanomaiseksi sen jakaessa 

omantunnon alalajeihin conscientia recta, conscientia erronea, conscientiae probabilis ja conscientia dubia. 

Hupfeld 1908, 184; samaa omantunnon nelijakoa käyttää ja pitää pätevänä Kristillisessä dogmatiikassaan Pieper 

1961, 224. Vastaavasti ei Gerhardilta löydy sellaista jakoa esimerkiksi ”syvään omaantuntoon” (synderesis) ja 

”pintaomatuntoon” (conscientia) kuin mitä Budziszewski mm. Tuomas Akvinolaiseen viitaten esittää ja 

esityksessään runsaasti käyttää sekä toteaa, että edeltävä on erehtymätön mutta jälkimmäiseen voi sisältyä 

virheitä. Ks. Budziszewski 2011, 130–133, 198–224; vastaavasti Delgado 2012, 652–654. Gerhard päinvastoin 

näyttäisi samastavan omantunnon käsitteensä (conscientia) keskiajan skolastikkojen käyttämään συντήρησις-

käsitteeseen. Ks. Loci E2, § 60 (Preuss tomus I, 268). Vrt. myös Mayesin (2014, xi–xii) toteamus 

omastatunnosta Gerhardin hahmotuksessa hyvänä asiana, joka säilyi (survived) lankeemuksessa. Vaikka Mayes 

ei mainitse omantunnon mahdollisesta erehtymättömyydestä Gerhardilla, listaa hän omantunnon rinnalla muiksi 

lankeemuksessa säilyneiksi hyviksi asioiksi sellaisia asioita, joiden voi katsoa samoin Gerhardin hahmotuksessa 

olevan epätäydellisyydestään huolimmatta päteviä niin pitkälle kuin ne menevät: luonnollinen käsitys 

oikeudenmukaisuudesta, Luojan olemassaolon tunnustaminen ja tietty määrä vapaata tahtoa; ks. viitattu kohta. 
205 ”– – nascitur quaestio, an per peccata contra conscientiam fides, gratia Dei, Spiritus sanctus et vita aeterna a 

renatis amittantur?” Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 114). 
206 Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 114). 
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”synnit vastoin omaatuntoa” käyttö on Gerhardilla huomattavan runsasta halki hänen Loci-

sarjansa muutenkin.207 

 Tähänastisen esityksen pohjalta voidaan jo vastata kysymykseen, miksi omaatuntoa 

vastaan toimiminen on Gerhardin hahmotuksessa syntiä: omantunnon neuvo, jota vastaan 

ihminen toimii, perustuu ihmisen sydämessä luonnostaan olevaan Jumalan lakiin. Näin 

omantunnon neuvoa vastaan toimiminen ei ole toimimista vain jotakin subjektiivisesti 

määrittyvää208 standardia vastaan, vaan sitä standardia vastaan, jolla ylipäänsäkin kaikkien 

ihmisten kaikki teot koetellaan, siis Jumalan iankaikkista lakia eli moraalilakia vastaan. Täten 

omaatuntoa vastaan toimiminen on laittomuutta (ἀνομία), siis syntiä – kuten ilmauksen peccata 

contra conscientiam ensimmäinen sana, peccata, ilmaisee.209 

 
207 Ks. esim. Loci X, § 210 (Preuss tomus II, 105); Loci XIII, §§ 98, 101, 110 (Preuss tomus II, 229, 232, 237); 

Loci XIV, § 81 (Preuss tomus II, 269); Loci XVIII, §§ 13, 51 (Preuss tomus III, 208, 233); sekä Loci XX, §§ 34, 

39, 46, 55 (Preuss tomus IV, 18, 20, 25, 30). Ks. myös Loci X, § 200 (Preuss tomus II, 102) yksiköllinen muoto 

peccatum contra conscientiam; Loci XX, § 55 muoto scelera contra conscientiam eli ”rikokset vastoin 

omaatuntoa”; ja Loci XV, § 53 (Preuss tomus III, 25) hieman poikkeavampi mutta silti Gerhardin 

kuolemansynnin kanssa synonyymisesti käyttämä ilmaus peccata, quae sauciant conscientiam eli ”synnit, jotka 

haavoittavat omaatuntoa”. – Honecker väittää, että Gerhard pyrkisi yleisesti ottaen välttämään peccata contra 

conscientiam -käsitteen käyttöä ja että hän lisäksi ei käyttäisi käsitettä synti-lokuksessaan – mutta olisi sitten 

kirkko-lokuksessaan päätynyt omaksumaan sen melanchthonilaisesta perinteestä eettisten intressien vuoksi.  

Honecker 1965, 27–28. Honecker antaa kuitenkin Gerhardin peccata contra conscientiam -käsitteen käytöstä 

tässä täysin väärän kuvan. Ensinnäkin käsite esiintyy Gerhardilla myös hänen synti-lokuksessaan eli lokuksessa 

XIII edellä mainituissa kohdissa. On totta, että kyseisessä lokuksessa sen ilmentymät ovat vähäisiä verrattuna 

peccata mortalia -käsitteeseen, mutta asian syy on se, että Gerhard käy synti-lokuksensa kuolemansyntijaksossa 

(§§ 90–102) keskustelua Roomaan päin, ja roomalaiskatoliselle osapuolelle kuolemansynnin ja 

omantunnonvastaisen synnin käsitteet eivät suoraan samastuneet. Reformoituun traditioon päin käymässään 

kuolemansynti-keskustelussa lokuksessa XX (§§ 134–145) on peccata contra conscientiam sen sijaan dominoiva 

kuolemansyntiin viittaava käsite. Muutenkin käsitteiden käyttö menee Gerhardilla pikemmin niin päin, että hän 

välttää peccata mortalia -käsitettä ja käyttää peccata contra conscientiam -käsitettä, josta lyhyesti ks. edellä viite 

38. 
208 Puhuessaan ”luonnon kirjaan” perustuvasta Jumalan tuntemisesta kutsuu Gerhard kylläkin sydämessä olevaa 

Jumalan ja hänen lakinsa tuntemista ”subjektiiviseksi”, erotukseksi ulkoisesta todellisuudesta hankittavasta, 

”objektiivisesta” Jumalan tuntemisesta. Loci E2, § 60 (Preuss tomus I, 268). Gerhardin yleisestä luonnollisen 

laintuntemuksen kuvauksesta päätellen on kuitenkin ilmiselvää, että sana subjektiivinen ei tässä kanna samaa 

merkitystä kuin missä sanaa yleisesti nykyään käytetään – Gerhard ei viittaa sillä mihinkään ihmisen 

näkökulmasta itsetekoiseen asiaan, joka täten olisi eri ihmisissä täysin erilainen, vaan pikemmin siihen, että tämä 

laintuntemus on ihmissubjektin sisäinen. 
209 Hupfeld ei vaikuta huomioivan tätä suoraa – ja nähdäkseni perimmillään inhimillisen turmelemiskyvyn 

ulkopuolella olevaa, vrt. edellä alaviite 203 – yhteyttä omantunnon neuvon ja Jumalan lain välillä, kun hän 

peccata contra conscientiam -käsitettä kritisoidessaan aivan liian suorasukaisesti toteaa: ”Die grundlagende 

Bestimmung, daß die Sünde Gesetzeswidrigkeit ist, wird für den speziellen Fall vergessen, der charakteristische 

Maßstab für die peccata contra conscientiam ist nicht das Gesetz, sondern die conscientia, die Bewußtheit, eine 

psychische Tatsache, die immer etwas Unsicheres in sich schließt.” Hupfeld 1908, 182–183. – Niin päin logiikka 

ei kuitenkaan Gerhardilla mene, että kaikki synti olisi omantunnonvastaista syntiä siinä merkityksessä, kuin 

käsite peccata contra conscientiam siitä puhuu. Päinvastoin on selvää, että samastaessaan omantunnonvastaisen 

synnin kuolemansyntiin Gerhard puhuu vahvasti ihmisen kokemuspiiriin linkittyvästä eikä arkikokemukselle 

vieraasta teoreettisesta määrittelystä. Vrt. Chemnitzin peccata contra conscientiam -käsityksestä Noth: ”[Das 

Gewissen] mißt die Handlungen des Menschen an Gottes Gesetz, ist also an eine objektive Norm gebunden. 

Insofern wären alle Übertregungen der Gebote, also alle Sünden peccata contra conscientiam. Tatsächlich faßt 

aber Chemnitz diesen Begriff nicht so weit – –.” Noth 1955, 211. 
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 Miksi omaatuntoa vastaan toimiminen sitten on sellainen synti, jolla ihminen menettää 

pelastuksensa? Ensinnä on todettava, että Gerhardin väite todella on juuri näin yleistasoinen: 

ihminen menettää pelastuksen synneillä vastoin omaatuntoa.210 Ilmaus ’synnit vastoin 

omaatuntoa’ esiintyy vastaavissa Gerhardin toteamuksissa pääosin kvalifioimattomana. 

Joissakin yksittäisissä kohdissa hän lisää ilmaukseen lisämääreen ja puhuu pelastuksen 

menettämisestä, kun ihminen tekee ”vakavia” (gravia) tai ”kauhistuttavia” (atrocia) syntejä 

vastoin omaatuntoa.211 Tällaiset vahvikesanat ilmenevät kuitenkin Loci-sarjassa järjestään 

kontekstissa, jossa Gerhard vastustaa reformoitujen ja anabaptistien kantaa siitä, ettei kerran 

pelastetuksi tullut voi millään synneillä menettää pelastustaan. Vahvikesanat ilmenevät lisäksi 

yksittäisissä kohdissa eivätkä muodosta mitään systemaattista terminologiaa, minkä vuoksi 

luonnollinen selitys Gerhardin peccata contra conscientiam -käsitettä kvalifioivien vahvike-

sanojen käytölle on, että Gerhard käyttää niitä kyseisessä kontekstissa retorisena vahvistuksena 

argumentilleen – riittäähän Gerhardille suhteessa reformoituun osapuoleen argumentoida sen 

puolesta, että kuolemansynnin kategoria uudestisyntyneistä puhuttaessa ylipäänsä eksistoi, 

jolloin Gerhardin väite on terävämpi ja sitä on vaikeampi vastustaa, kun hän ei puhu pelkästään 

”synneistä vastoin omaatuntoa” vaan vahvemmin ”kauhistuttavista synneistä vastoin 

omaatuntoa”. Täten tällaisista vahvikesanoista ei voi päätellä, etteikö ihminen Gerhardin 

mukaan sinänsä menettäisi pelastustaan ylipäänsä synneillä vastoin omaatuntoa, ei siis 

pelkästään erityisen suurilla tai vakavilla sellaisilla. Toisaalta tämän reformoituja ja anabap-

tisteja vastaan käytävän keskustelun kontekstissa Gerhard myös avaa erikseen, mitä hän 

tarkoittaa ilmauksella ’synnit vastoin omaatuntoa’. Gerhard kirjoittaa: 

 
210 ”[S]tatuimus, renatos per peccata contra conscientiam fidem et Spiritum sanctum amittere.” Loci XX, § 134 

(Preuss tomus IV, 114). Vastaavasti Hägglund voi viitata asiaan luterilaisessa ortodoksiassa yleisesti tunnettuna 

ajatuskulkuna: ”[D]en kända tankegången, att ’peccata contra conscientiam’ utdriva tron och upphäva nådens 

tillstånd – –.” Hägglund 1959a, 403. – Suomalaiselle lukijakunnalle tutussa Kristillisessä dogmatiikassaan 

esittää Franz Pieper kuolemansynnin käsitteen Gerhardia lievemmin, kun hän omana kantanaan lausuu: 

”[J]okaisesta synnistä, jossa pysytään vastoin omantunnon varoitusta, voi tulla kuolemansynti.” Pieper 1961, 

226. Toteamus poikkeaa Gerhardista siinä, että Gerhard ei luonnehdi kuolemansyntiä vasta 

omantunnonvastaisessa synnissä pysymisen, vaan jo sen tekemisen kautta, eikä hän esitä tällaisen synnin 

kuolemansyntiluonnetta muodossa ”voi tulla” vaan ”on”. 
211 Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 116): ”Homo justificatus potest vel omnino vel ad tempus gratia excidere, 

prout scilicet lapsus in peccata gravia contra conscientiam vel haereses, vel errores contra fundamentum fidei aut 

in eisdem sine poenitentia immoritur, aut ex iis postea per poenitentiam salutarem resurgit.” Loci X, § 210 

(Preuss tomus II, 105): ”Ita ergo propugnamus fidei certitudinem de electione contra Pontificios, ne 

patefaciamus fores carnali securitati, quod faciunt illi, qui docent semel renatos et Spiritu sancto donatos non 

posse iterum per peccata contra conscientiam, fidem et gratiosam Spiritu sancti inhabitationem amittere. Non est 

fingenda talis absoluta certitudo electionis et salutis, ut dicatur, renatos, etiamsi atrocibus peccatis contra 

conscientiam sese involvant, tamen non amittere fidem, Spiritum sanctum et salutem; certos nos fecit Deus de 

salute nostra, non autem carnaliter securos.” Ks. myös ilmaus ”peccata graviora contra conscientiam” kohdassa 

Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 117). 
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Lopuksi huomaa, että ’synneillä vastoin omaatuntoa’ tarkoitetaan tässä yhteydessä harhoja, jotka kumoavat 

pelastuksen perustan. Jos jotkut uudestisyntyneistä syleilevät niitä ja itsepäisesti pitäytyvät niihin, he myös 

menettävät Jumalan armon, uskon ja Pyhän Hengen.212 

Koska tässä on kyseessä kohta, jossa Gerhard nimenomaan määrittelee ilmauksen ’synnit 

vastoin omaatuntoa’ sisällön, täytyy tämän kohdan yhteydessä esiintyvillä vahvikkeilla 

’syleilevät’ (amplectuntur) ja ’itsepäisesti pitäytyvät’ (pertinaciter adhaerent) katsoa olevan 

edellisiä vahvikkeita suurempi painoarvo. Samalla on kuitenkin huomautettava, että vahvikkeet 

eivät tässä ole ilmausta ’synnit vastoin omaatuntoa’ kvalifioivia adjektiiviattribuutteja vaan 

predikaatteja, jotka kuvaavat omantunnonvastaisen synnin tekemisen tapaa. Se, mitä tehdään, 

on siis edelleen yksinkertaisesti synti vastoin omaatuntoa, ei mikään erityisen vakava sellainen. 

Sitä, miten tällainen synti vastoin omaatuntoa tehdään, on puolestaan kvalifioitu. Sanalla 

sanoen Gerhard kuvaa kvalifikaatiolla uhmakkuutta ja katumattomuutta, mihin palataan 

Gerhardin kuolemansyntiterminologian laajemman käsittelyn yhteydessä tämän tutkielman 

luvussa 3.4. Gerhardin tarkoitus nyt puheena olevassa jaksossa lienee joka tapauksessa tehdä 

selväksi, että hän ei väitä uudestisyntyneen menettävän pelastusta vahingossa ilman, että 

ihminen kunnolla ehtii huomatakaan omantunnon varoitusta ja syytöksiä.213 

 Edellinen lainaus tarjoaa valoa myös kysymykseen, miksi omaatuntoa vastaan 

toimiminen todella aiheuttaa Gerhardin mukaan hengellisen kuoleman: synti vastoin omaa-

tuntoa aiheuttaa hengellisen kuoleman, koska se ”kumoaa pelastuksen perustan” (fundamentum 

salutis evertit).214 Tämä yhteys selittyy omantunnon todistajanviran kytköksellä soteriologiaan: 

paha omatunto yhdistyy Gerhardin hahmotuksessa kadotuksenalaiseen tilaan, hyvä omatunto 

pelastettuun tilaan. Tarkemmin esitettynä Gerhard katsoo, että katumattomalla ja siten 

pelastuksen ulkopuolisella ihmisellä on aina paha omatunto.215 Jos ihminen elämänsä loppuun 

 
212 ”Denique observa, per peccata contra conscientiam intelligi etiam hoc loco errores fundamentum salutis 

evertentes, quos si qui ex renatis amplectuntur et pertinaciter eis adhaerent, illi itidem gratiam Dei, fidem et 

Spiritum sanctum amittunt.” Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 117). 
213 Tämä lienee Gerhardin tarkoitus myös, kun hän Loci-sarjan ulkopuolella hartaudellisessa Schola pietatis -

teoksessaan käyttää vahvikkeellista ilmaisua ”vakavat synnit vastoin omaatuntoa” ilman, että kyseessä on 

poleeminen konteksti: ”Wie – – ein Todschläger das ewige Leben nicht hat bey ihm bleibend, also haben auch 

andere, die in grobe Sünde wider das Gewissen willigen, das ewige Leben nicht bey ihnen bleibend.” SP I/1, 

luku 11 (Gerhard 1736, 79). Ks. myös arvio Gerhardin kuolemansyntiterminologian kokonaisuudesta tämän 

tutkielman luvussa 3.4. 
214 Ks. edellä lainattu kohta. 
215 ”Quid quod impoenitenti cordi mala conscientia semper conjuncta est, quid vero ea miserius est atque 

acerbius?” Loci XVIII, § 141 (Preuss tomus III, 297). Gerhard ei tässä nähdäkseni kuitenkaan esitä, että 

pelastuksen ulkopuolinen ihminen välttämättä joka hetki myös subjektiivisesti ja aktiivisesti kokisi, että hänellä 

on paha omatunto. Asia vertaantunee Gerhardilla kysymykseen siitä, mitä tulisi ajatella väitteestä, että 

jumalankieltäjien olemassaolo osoittaisi, ettei ihmisellä olisi synnynnäistä käsitystä Jumalan olemassaolosta. 

Tähän väitteeseen Gerhard vastaa perustelemalla erinäisin raamatunlausein ja muin argumentein, että kyseessä ei 

tällöin ole varsinaisesti tietämättömyys (ignorantia) vaan pahanilkinen kieltäminen (malitiosa negatio). Viime 

kädessä – erityisesti hyvin paatuneiden jumalankieltäjien tapauksessa – on kyse Gerhardin katsannossa siitä, että 

ihminen, joka sydämessäänkin kieltää Jumalan olemassaolon, on vaimentanut sisäisen omantunnon äänensä ja 

että luonnollinen jumalantuntemus makaa hänen sydämessään toimimattomana, koska synnit hiljentävät sen 
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asti jää tähän katumattomaan tilaan ja joutuu siten kadotukseen, on tämä paha omatunto 

helvetissäkin hänen seuranaan ja tulee kalvavana matona (vermis rodens) ainaisesti 

muistuttamaan kadotukseen joutunutta ihmistä hänen synneistään ja piinaamaan hänen 

sydäntään.216 Mitä taas tulee ihmisen siirtymään kadotuksenalaisesta tilasta armon tilaan 

ajallisen elämän aikana, kuuluu pelastukseen johtavaan katumukseen Gerhardin mukaan sen 

yhtenä osana Jumalan laista nousevat omantunnon kauhut (terrores conscientiae).217 Ainoa tie 

näistä omantunnon kauhuista ja laajemminkin pahasta omastatunnosta omantunnon rauhaan 

(pax conscientiae) taas on evankeliumin sanan herättämä usko Kristukseen: se saa aikaan 

syntien poisottamisen (peccati abolitio) ja siten omantunnon rauhoittumisen (conscientiae 

quietatio) sekä antaa ihmisen omalletunnolle täyden vakuuttumisen (conscientiam plene 

confirmat), niin että ihminen kykenee todellisiin hyviin tekoihin tietäessään, mikä miellyttää 

Jumalaa ja mikä ei.218 Näin ihmisen tilan muutos hänen tullessaan kadotuksen alta pelastuksen 

 
äänen. Tyypillisemmin tosin luonnollinen jumalantuntemus tulee Gerhardin näkemyksen mukaan esiin myös 

jumalankieltäjien tapauksessa esimerkiksi siinä, että he kokevat pahojen tekojensa tähden omantunnon puremia 

ja pelkoa tavalla, joka myös ilmenee heidän ulkoisen toimintansa tasolla. Ks. tarkemmin Loci E2, § 80 (Preuss 

tomus I, 279); asia argummentoidaan Preusin mukaan samalla tavoin luterilaisessa ortodoksiassa laajemminkin, 

ks. Preus 1972, 26. Jos siis omaatuntoa koskien esimerkiksi ateisti esittäisi väitteen, että hänellä ei ole pahaa 

omaatuntoa, Gerhard kaiketi katsoisi myös tässä tapauksessa, että tällainen ihminen joko tietoisesti valehtelee tai 

vaihtoehtoisesti on synneillään vaimentanut pahan omantuntonsa äänen, niin ettei hän kuule sitä. – Tätä 

Gerhardin näkemystä ei-uudestisyntyneen ihmisen pahasta omastatunnosta kuvailee elävästi Hupfeld 1908, 109–

111. Saman ajatuksen ei-uudestisyntyneen ihmisen välttämättömästi pahasta omastatunnosta esittää 

näkemyksenään myös mm. Pieper 1961, 138. 
216 Loci XXXIII, §§ 51–52 (Preuss tomus IX, 249–252). Vrt. edellä mainittu Gerhardin kuvaus omantunnon 

todistajanvirasta jo ajallisen elämän aikana: omatunto on Jumalan ihmisiin sijoittama ”tuomioistuin” ja 

”eräänlainen Jumalan tuomion palanen ihmisten mielissä”. Loci E2, § 76 (Preuss tomus I, 277); Loci XI, § 59 

(Preuss tomus II, 115–116). Sen, että Raamatun puhe helvetin kalvavasta madosta yhdistyy Gerhardin 

hahmotuksessa omantunnon syytöksiin, esittää myös Saviluoto 1999, 68. 
217 Loci XVIII, §§ 45, 48 (Preuss tomus III, 230–231). 
218 Loci XVIII, §§ 27, 50 (Preuss tomus III, 218, 232); Loci XX, § 18 (Preuss tomus IV, 10). Ks. myös Loci 

XIV, § 106 (Preuss tomus II, 277), jossa Gerhard kuvaa evankeliumiin uskovan ihmisen omantunnon tilaa 

ilmauksella ”omantunnon puhtaus” (conscientiae puritas). Samoin kuvaa myös Hupfeld sitä, kuinka hyvä 

omatunto Gerhardin mukaan yhdistyy pelastuksen omistamiseen ja on edellytys todellisiin hyviin tekoihin. Ks. 

Hupfeld 1908, 115, 125–126. Vastaavanlaisesta hyvän omantunnon kytköksestä pelastettuun tilaan Lutherilla ks. 

Delgado 2012, 654. – Johtuen ilmeisesti siitä perustavanlaatuisesta muutoksesta, joka ihmisen omassatunnossa 

tapahtuu uudestisyntymisen myötä, esitttää Hägglund Gerhardia laajemmasta luterilaisesta ortodoksiasta, että 

omatunto, josta käsitteessä ”synnit vastoin omaatuntoa” puhutaan, ei olisi samastettavissa siihen omaantuntoon, 

joka luonnollisella ihmisellä on. Sen sijaan Hägglund esittää omatunto-käsitteessä vallitsevan samantapaisen 

kahtalaisuuden kuin uudestisyntyneen ihmisen yhtäältä uudistetusta, toisaalta lihanalaisesta tahdosta puhuttaessa: 

”De komplicerade föreställningarna om ‘peccatum non regnans’ och ‘peccata contra conscientiam’ måste förstås 

utifrån den teologiska kontext, där de höra hemma. Den ‘vilja’, som bekämpar synden, det ‘samvete’, som 

återspeglar Guds lag, anses icke höra till den naturliga människans utrustning utan äro att hänföra till det som 

utmärker ‘homo renatus’; det är här fråga om den inre vilja, som i sig innefattar hela människan, i den mån hon 

regeras av Guds Ande.” Hägglund 1959a, 403; samoin 402, alaviite 33. Gerhardin kohdalla on kyllä totta, että 

hän käyttää käsitettä ‘synnit vastoin omaatuntoa’ erityisesti ellei eksklusiivisestikin uudestisyntyneistä 

puhuttaessa; silti Gerhardin tekstit eivät nähdäkseni anna tukea väitteelle, etteikö myös uudestisyntymättömillä 

kuolemansynti olisi syntiä vastoin omaatuntoa, onhan uudestisyntymättömillä Gerhardin mukaan peräti 

jatkuvasti paha omatunto. Lisäksi Gerhard nimenomaan kuvaa, kuten edellä osoitin, ihmisen luonnollista 

laintuntemusta siten, että se myös uudestisyntymättömän tapauksessa kuvastaa Jumalan lakia, minkä pohjalta 

omallatunnolla on uudestisyntymättömänkin ihmisen tapauksessa tietopohjanaan Jumalan laki, vaikkakin monin 

tavoin hämärtyneessä ja kaventuneessa muodossa. Se muutos, joka Gerhardin mukaan ihmisen omassatunnossa 
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osallisuuteen tarkoittaa Gerhardin katsannossa myös muutosta hänen omantuntonsa laadussa, 

niin että pahan omantunnon tilalle tulee hyvä omatunto.219  

 Tämän selostuksen pohjalta voidaan nyt lausua selvästi, miksi peccata contra 

conscientiam Gerhardin hahmotuksessa aiheuttavat hengellisen kuoleman: ne tuhoavat hyvän 

omantunnon. Kun ihminen ennen synnin tekemistä kuulee omantuntonsa varoituksen, ollaan 

omantunnon neuvoa-antavan viran piirissä, mutta kun ihminen vastoin omantuntonsa varoitusta 

ja tästä varoituksesta piittaamatta tekee syntiä, siirrytään omantunnon todistajanviran piiriin. 

Tässä virassaan omatunto taas muuttuu omaatuntoaan vastaan rikkoneen ihmisen syyttäjäksi ja 

hyvä omatunto on lakannut. Missä hyvä omatunto on lakannut, siellä kuitenkin myös usko on 

lakannut ja ihminen on siirtynyt hengellisesti elävästä takaisin hengellisesti kuolleeksi, eli 

kuolemansynti on toteuttanut vaikutuksensa.220 Tämän tapahtumakokonaisuuden kuvaamiseksi 

Gerhard kutsuukin toisinaan syntejä vastoin omaatuntoa myös ”synneiksi, jotka tuhoavat 

omantunnon” (peccata conscientiam vastantia).221 Ilmausta ei luonnollisesti ole käsitettävä 

siten, että se tarkoittaisi omantunnon kyvyn tuhoamista, niin ettei ihmisellä sen myötä olisi 

jäljellä enää mitään omaatuntoa, vaan ilmaus viittaa hyvän omantunnon tuhoamiseen. 

 
uudestisyntymisen myötä tapahtuu, on samoin nähdäkseni täysin kvalitatiivinen, eikä Gerhardin kuvaus siitä 

anna viitteitä ajatuksesta, että ihmiseen luotaisiin uudestisyntymisessä jollain tavoin kokonaan uusi omatunto. 

Kaiken kaikkiaan tämä Hägglundin laajemmasta luterilaisesta ortodoksiasta esittämä väite ei vaikuta pätevän 

Gerhardiin. 
219 Tosin samalla, kun uudestisyntyneillä Gerhardin mukaan on hyvä omatunto, ovat uudestisyntyneet ihmiset 

hänen mukaansa myös niitä, jotka edelleen ovat ”todellisesti katuvia” (vere poenitentes), ja, vaikka tämä 

uudestisyntyneiden katumus tapahtuukin pikemmin rakkaudesta Jumalaan ja vihasta syntiä kohtaan kuin 

rangaistuksen pelosta, eivät uudestisyntyneetkään katumuksessaan ole Gerhardin mukaan vapaita kaikista 

omantunnon kauhuista. Näistä uudestisyntyneiden omantunnon kauhuista nousevaan pelkoon on kuitenkin 

Gerhardin näkemyksessä yhdistynyt luottamus Jumalan armoon Kristuksessa. Ylipäänsä Gerhard kuvaa 

uudestisyntymättömän ja uudestisyntyneen omassatunnossaan kokemien kauhujen eroa puhumalla 

uudestisyntymättömien tapauksessa ”orjan pelosta” (timor servilis) ja uudestisyntyneiden tapauksessa ”pojan 

pelosta” (timor filialis). Loci XVIII, § 48 (Preuss tomus III, 231–232). Ks. myös Loci XVIII, § 42 (Preuss tomus 

III, 227–228) sekä Gerhardin hartauskirjoitusten puolelta EC, luku 24 (Gerhard 2021, 80–81). 
220 Vrt. myös MS XXXIII (Gerhard 2000, 183): ”[Q]uanta cura est salutis aeternae, tanta etiam cura sit 

conscientiae: amissa enim bona conscientia amittitur fides, amissa fide amittitur DEI gratia, amissa DEI gratia, 

quomodo potest sperari vita aeterna?” Pelastuksen menettämiseen omantunnonvastaisilla synneillä viittaa myös 

Miettinen, kun hän Meditationes sacrae -teoksen pelastusoppia käsitellessään lausuu Gerhardin näkemyksestä, 

joskin hieman epätäsmällisesti: ”Huonon omantunnon mukana menetämme uskon ja armon. Tällöin meiltä 

menee myös iankaikkinen elämä.” Miettinen 1965, 67. Täsmällisempää olisi sanoa ”hyvän omantunnon 

menettämisen mukana”, sillä siinä, missä huono omatunto on kyllä Gerhardilla tila, joka määrittää pelastuksesta 

osatonta ihmistä, ei pelastuksen osallisuuden menettäminen tapahdu määrätyn omaatuntoa koskevan tilan 

vaikutuksesta vaan yksittäisen ja hetkellisen tapahtuman, omaatuntoa vastaan toimimisen kautta, kuten edellä on 

osoitettu. 
221 Näin esim. Loci XX, §§ 36, 39, 134 (Preuss tomus IV, 18, 20, 116) ja passim. Kohdista käy myös ilmi, että 

Gerhard ei käytä ilmausta ”peccata conscientiam vastantia” esimerkiksi yhtenä kuolemansynnin alalajina vaan 

yksinkertaisesti kuolemansynnin synonyymina. Samoin Gerhardin hartaudellisen tuotannon puolella, vrt. esim. 

SP I/1, luku 11 (Gerhard 1736, 79): ”Wer aber ein ruhiges friedliches Gewissen behalten will muß dasselbe nicht 

durch mutwillige Sünde verunruhen und zerstören, 1. Joh. 3. v. 21. ’So uns unser Herz nicht verdämmt so haben 

wir eine Freudigkeit zu Gott.’” 
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 Gerhardin esittelemään tietämättömyyden kahteen lajiin palaten voidaan kokonai-

suutena todeta, että ihminen ei pohjimmiltaan ole tietämätön laista, koska laki on kirjoitettu 

hänen sydämeensä ja hänen omatuntonsa toimii sen pohjalta. Ihminen voi käytännössä tulla 

tietämättömäksi laista lähinnä vaimentamalla omantuntonsa äänen, mutta tämä ei vähennä 

hänen tekemänsä synnin vakavuutta, koska kyse on tällöin siitä, että ihminen on tavoitellut tai 

jopa tavoittelee tätä tietämättömyyttä tahtomalla vaimentaa omantuntonsa äänen – tällöin 

ihminen siis ei toimi puhtain vaan vilpillisin sydämin. Siinä, missä ihminen ei perimmältään 

ole ilman tietoa laista, voi ihminen, myös uudestisyntynyt, kuitenkin olla ilman tietoa 

määrätystä yksittäisestä teosta, siis siitä, mikä teko kussakin tilanteessa tulisi tehdä. 

Uudestisyntyneissä juuri tämä tietämättömyyden laji taas on sitä tietämättömyyttä, joka sisältyy 

Gerhardin usein käyttämään käsitteeseen peccata ignorantiae ja tekee synnistä veniaalisen. 

3.4 Rationaalisen sielun fakulteettien yhteistoiminta ja kuoleman-
synti 

Edellä on havaittu, että suhteessa ihmissielun haluavaan puoleen on kuolemansynnin kannalta 

ratkaiseva tapahtuma Gerhardilla tahdon suostumus. Toisaalta suhteessa ihmisen tiedolliseen 

puoleen edellyttää kuolemansynnin käsite sitä, että ihmisellä on tarpeellinen tieto siitä, mitä 

hänen tulee tehdä. Ratkaiseva raja kuolemansynnin kannalta määrittyy tältä osin ennen kaikkea 

sen pohjalta, mitä ihmisen omatunto sanoo. 

Seurauksena näistä tuloksista on, että kuolemansynti edellyttää Gerhardilla ihmisen 

rationaalisen sielun fakulteettien, järjen ja tahdon, yhteistoimintaa. Näiden fakulteettien pahan 

yhteistoiminnan kuvaamiseen Gerhardilla on myös oma sanue: sana malitia johdannaisineen, 

toisin sanoen siis sanaperhe, joka tarkoittaa ”pahuutta”, ”kavaluutta” tai ”ilkeyttä”.222 Se, että 

tällainen ”pahuus” koskee sekä järkeä että tahtoa, käy kaikkein yksinkertaisimmin ilmi 

Gerhardin kuvauksessa ihmisluonnon turmeluksen seitsemästä tekijästä, jotka voivat toimia 

tekosyntien välittöminä syinä. Yksi näistä tekijöistä on Gerhardilla ”tahallinen ja tarkoituk-

sellinen sielun pahuus” (voluntaria ac destinata animi malitia).223 Huomionarvoisaa on, että 

pahuus ei tässä ole yksinään intellektin eikä tahdon funktion vaan kokonaisvaltaisemmin sielun 

 
222 Malitia-sanan käännökset vrt. Salmi & Linkomies 1960, 176; Streng 1975, 446; Pitkäranta 2018, 485. 

Jatkossa käytetään käännösvaihtoehdoista ensimmäistä, pahuutta. 
223 “Illa naturae corruptio et voluntatis humanae perversio, quae est interior et propria peccati causa, potest in 

plura membra docendi causa dividi; comprehenditur enim isto nomine: – – 5. Voluntaria ac destinata animi 

malitia. Hebr. 10, v. 26: ‘voluntarie peccantibus jam non relinquitur pro peccatis hostia.’”  Loci XIII, § 16 

(Preuss tomus II, 187–188). 
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(animi) funktio, mikä toisin sanoen sulkee sisäänsä sekä intellektin että tahdon.224 Samoin 

Gerhardin pahuudelle attribuoimat adjektiivit kuvaavat näitä molempia fakulteetteja – 

adjektiivi ”tahallinen” (voluntaria) tahtoa, adjektiivi ”tarkoituksellinen” (destinata) taas 

intellektiä. Malitia-sanueen liittyminen sekä intellektiin että tahtoon käy ilmi myös muista 

yhteyksistä, joissa Gerhard malitia-sanaa käyttää.225 

Malitia-sanueen yhteys kuolemansynnin käsitteeseen tulee vielä tätäkin selvemmin ilmi 

siitä, että Gerhard käyttää ilmausta ”pahuuden synnit” (peccata malitiae) suoraan kuoleman-

synnin synonyymina.226 Esimerkiksi selittäessään Jumalan kulkemista Mooseksen editse (2. 

Moos. 34:6–7) Gerhard katsoo, että luonnehdinta siitä, että Jumala antaa anteeksi ”vääryyden, 

ylitsekäymisen ja synnin”227 tekee hepreankielisillä sanavalinnoillaan erottelun ensinnäkin 

perisynnin (originale peccatum), toiseksi tietämättömyyden ja heikkouden syntien (peccata 

ignorantiae et infirmitatis) ja kolmanneksi pahuuden syntien (peccata malitiae) välillä.228 

Gerhardin esittämässä jaottelussa on kyse synnin kolmijaosta ensinnä perisyntiin, toiseksi 

veniaalisiin tekosynteihin ja kolmanneksi kuolettaviin tekosynteihin. Malitia-sanan ohella 

myös läheinen malignitas-sana, joka voidaan kääntää samoin ”pahuudeksi” tai vaihtoehtoisesti 

”häijyydeksi” tai ”ilkeydeksi”,229 viittaa Gerhardilla synnistä attribuoituna kuolemansyntiin.230 

Viittaapa Gerhardilla yksinkertaisuudessaan myös adjektiivi malum, ”paha”, teoista attribuoi-

tuna kuolemansyntiin: osana keskustelua hyvien tekojen välttämättömyydestä Gerhard toteaa 

 
224 Vertailukohdaksi todettakoon, että saman listauksen muina tekijöinä esiintyvät esimerkiksi ”tahdon 

suostumus” (voluntatis consensus) ja ”mielen tietämättömyys ja pimeys” (ignorantia et caligo mentis). Loci 

XIII, § 16 (Preuss tomus II, 187–188). 
225 Tällainen on erityisesti jakso Loci XIII, §§ 20–22 (Preuss tomus II, 189). 
226 Loci XV, § 108 (Preuss tomus III, 52). Gerhardin saksankielisessä tuotannossa tätä vastaa ilmaus ”mutwillige 

Sünde”, siis ilkivaltaiset, vallattomat tai uhmakkaat synnit. Ks. esim. SP I/1, luvut 4 ja 11 sekä SP I/2, luku 4 

(Gerhard 1736, 32–33, 79, 119–120). – Haikolan mukaan luterilaisen myöhäisortodoksian teologi David 

Hollazius viittaa armon kadottaviin tahallisiin synteihin käsitteellä peccata proaeretica (samoin kuin käsitteellä 

peccata voluntaria). Haikola 1984, 52–54. Gerhard ei käsitettä peccata proaeretica tietääkseni käytä, vaan sen 

tilalla ovat juuri tällaiset malitia-sanueesen perustuvat ilmaisut, joita sitten kvalifioidaan tarpeen mukaan 

esimerkiksi adjektiiveilla voluntaria ja destinata, kuten edellä. Proairesis-käsite ei tosin Gerhardilta kokonaan 

puutu, vaan sekin toimii tarvittaessa malitia-syntien kvalifioijana: ”De peccatis ἑκουσίως ex destinata malitia 

προαιρέσει ac contumacia admissis (quae alias dicuntur peccata contra conscientiam) loquuntur haec dicta: – –.” 

Loci XIII, §§ 21–22 (Preuss tomus II, 189). Mikäli peccata proaeretica on myöhemmässä luterilaisessa 

ortodoksiassa vakiintunut tekninen termi kuolemansynnille, lienee tämä termi kuitenkin joka tapauksessa 

vakiintunut vasta Gerhardin jälkeen. 
227 Sanamuoto siten kuin kohta on käännetty Bibliassa (1776), jonka käännöksestä tässä kohden välittyy sama 

ajatus, jonka Gerhard katsoo alkuperäisen hepreankielisen tekstin sisältävän. KR33 kääntää ”pahat teot, rikokset 

ja synnit”, mistä ajatus ei enää välity, kuten ei liioin KR92:n vastaavasta käännöksestä ”pahat teot, rikkomukset 

ja synnit”. 
228 Loci XV, § 108 (Preuss tomus III, 52). Kohdassa Gerhard kuvaa pahuuden syntejä lisäämällä perään vielä 

rinnakkaisen luonnehdinnan ”delicta voluntaria sine fronte admissa”, joka samoin on ilmiselvää 

kuolemansyntikieltä. – Ks. myös Loci XX, § 137 (Preuss tomus IV, 119), jossa Gerhard kuvaa kuolemansyntiä 

ja puhuu siitä useampaan kertaan synnin tekemisenä ”pahanilkisesti” (malitiose). 
229 Salmi & Linkomies 1960, 176; Streng 1975, 446; Pitkäranta 2018, 485. 
230 Ks. Loci XX, § 144 (Preuss tomus IV, 130). 
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suoraan ”pahat teot” (mala opera) synonyymisiksi ilmauksen ”synnit vastoin omaatuntoa” 

(peccata contra conscientiam) kanssa, siis uskon kadottavaksi kuolemansynniksi.231 

Summauksena kuolemansyntien ja veniaalisyntien rajapinnasta uudestisyntyneissä, ja 

täten vastauksena tutkimuksen toiseen alatehtävään, voidaan todeta, että Gerhardilla synti on 

uudestisyntyneelle kuolemansynti, kun hän tietää sen synniksi ja silti antaa sille suostu-

muksensa. Sielun fakulteettien osalta tässä on kyse intellektin ja tahdon yhteistoiminnasta: tahto 

valitsee synnin ilman, että tahdonakti menee intellektin tietämättömyyden piikkiin.232 Käytän-

nössä tässä puhutaan synnistä, jonka ihminen tekee vastoin omantuntonsa varoitusta. Tällaisen 

synnin Gerhard voi myös sanoa nousevan ihmisen sielun ”pahuudesta”, ”kavaluudesta” tai 

”ilkeydestä”. 

Tämän kuolemansynnin ja veniaalisynnin rajapinnan pohjalta on myös mahdollista 

pyrkiä suuntaa antavasti tulkitsemaan sitä terminologista variaatiota, joka kuolemansyntiä 

koskevassa puheessa Gerhardilla toisinaan esiintyy. Lievimmillään Gerhard saattoi kuvata 

kuolemansyntiä olevan se, kun ihminen antaa sille pahalle himolle, jota hänessä jatkuvasti on, 

suostumuksensa (consensus).233 Järeimmillään Gerhard taas saattoi luonnehtia asiaa niin, että 

kuolemansyntiä ovat synnit, jotka ihminen tekee tahallisesta ja tarkoituksellisesta sielun 

pahuudesta (voluntaria ac destinata animi malitia).234 Kysymys kuuluu, miten on mahdollista, 

että kaksi näin erilaiselta kuulostavaa kuvausta voivat puhua samasta asiasta. 

Nähdäkseni laidat tulevat lähemmäs toisiaan otettaessa huomioon se, että ihmisen tahdon 

toiminta, kuten edellä jo on viitattu, edellyttää aina sitä, että tahto ensin saa intellektiltä sen 

materiaalin, johon se sitten joko vastaa kyllä tai ei. Jos tahdolla ei ole edellään mitään intellektin 

toimintaa, sillä ei ole mitään materiaalia, johon antaa tai olla antamatta suostumustaan. Tahdon 

 
231 Loci XX, § 33 (Preuss tomus IV, 17). Gerhard tuntee myös mahdollisuuden puhua ”pahoista teoista” siten, 

että sillä viitataan kaikkiin tekosynteihin eli että sitä käytetään kuolemansyntien lisäksi myös veniaalisynneistä. 

Gerhard kuitenkin etäännyttää tämän puhetavan itsestään ja käsittelee sitä lähinnä Bellarminon käyttämänä 

puhetapana. Raamatun Gerhard puolestaan katsoo puhuvan siten, että veniaalisyntejä ei luonnehdita ”pahoiksi 

teoiksi”, vaan tällä tavoin luonnehditaan pelkästään kuolemansyntejä. Loci XX, § 40 (Preuss tomus IV, 20–21). 

Ks. myös Loci XV, § 53 (Preuss tomus III, 24), jossa käsite mala opera selvästi viittaa vain 

uudestisyntymättömien synteihin, kun taas uudestisyntyneiden teot ovat bona opera, joihin kuitenkin ”on 

takertuneena” (adhaeret) paha. – Hupfeld nimittää veniaalisia tietämättömyyden ja heikkouden syntejä ”pahoiksi 

teoiksi” (böse Werke), mutta tämä on suoraan vastoin Gerhardin omaa esitystä asiasta. Ks. Hupfeld 1908, 177. 
232 Sekä tahto- että tieto-komponentin esittävät kuolemansynnille välttämättömäksi Gerhardin 

kuolemansyntikäsityksestä puhuessaan myös Hupfeld 1908, 177; Honecker 1965, 27; Vaahtoranta 2017, 149, 

alaviite 114 sekä 182–183, alaviite 318; samoin luterilaisen ortodoksian kuolemansyntikäsityksestä puhuessaan 

Hägglund 1959a, 403. – Nykyinen Katolisen kirkon katekismus (§ 1857) puolestaan esittää kuolemansynnin 

määritelmän kolmen ehdon kautta seuraavasti: ”Kuolemansynti on sellainen synti, jonka kohteena on tärkeä tai 

vakava asia ja joka sen lisäksi tehdään täysin tietoisesti ja siihen harkitusti suostuen.” Katolisen kirkon 

katekismus 2005, 465. Käytännössä Gerhardilta siis puuttuu kuolemansynnin määritelmästään näistä kolmesta 

ehdosta ensimmäinen, siis ehto synnin kohteen tärkeydestä tai vakavuudesta. Ero vastaa suoraan sitä, että 

Gerhard torjuu Tuomaan esittämistä veniaalisyntien luokista kolmannen, kuten edellä luvussa 2 käsiteltiin. 
233 Esim. Loci XX, § 144 (Preuss tomus IV, 134). 
234 Loci XIII, § 16 (Preuss tomus IV, 188). Vrt. myös Loci XIII, §§ 20–22 (Preuss tomus IV, 189). 
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suostumuksen kohde voi täten myös olla vain niin suuri kuin sitä edeltävän intellektin harkinnan 

kohde. Näin suostumus asiaan R edellyttää aina ensin harkinnan asiasta R. Täten myös puheella 

siitä, että ”suostumus” tekee kuolemansynnin, ja siitä, että ”harkittu suostumus” tekee 

kuolemansynnin, ei varsinaisesti vaikuttaisi olevan sisällöllistä eroa, mikäli tämän suostumuk-

sen kohteeksi ajatellaan molemmissa tapauksissa sama asia.235 

Ajatuskulkua voidaan edelleen jatkaa siten, että jos ihminen harkitulla suostumuksella 

tekee syntiä, on kyseessä synnin tekeminen tieten tahtoen, sekä tiedolla että tahdolla 

varustettuna. Tällöin ihminen tietää, että jokin asia on paha – ja silti tekee sen. Tällaisen 

toiminnan kuvaaminen ’sielun pahuudeksi’ (animi malitia) ei enää kuulosta kaukaa haetulta. Ja 

koska kyseessä oleva toiminta on joka tapauksessa sekä tahdottua että harkittua, ei liene 

varsinaista syytä sille, etteikö sitä voisi saman tien luonnehtia sielun pahuutena myös ”tahal-

liseksi” ja ”tarkoitukselliseksi” (voluntaria ac destinata animi malitia). Viimeistään tällaisen 

pahuuden edessä puolestaan on Gerhardin omatuntokäsitys huomioiden syytä olettaa, että 

ihmisen omatuntokaan ei voi enää olla vaiti. Näin kaikki Gerhardin kuolemansyntimäärit-

telyissään käyttämät komponentit tulevat mukaan kuvaan. 

Tällä ajatuskululla en esitä, että ne erinäiset vahvistetut ilmaukset, joita Gerhard 

kuolemansyntiä kuvaaviin toimintoihin ja ihmisen sielun dispositioihin liittää, olisivat 

yhdentekeviä tai eivät toisi hänen esitykseensä mitään merkityksellistä lisää verrattuna 

karsitumpiin ilmauksiin.236 Sen sijaan esitän, että kun ymmärretään tahdon antaman suostu-

muksen edellyttävän jo Gerhardin yleisen teonteorian perusteella ensin harkintaa intellektissä, 

ja kun suostumuksen ja harkitun suostumuksen ero siten pitkälti hälvenee, alkaa nopeasti 

kaventua muukin railo, joka Gerhardilla lievimpien ja järeimpien kuolemansyntiä kuvaavien 

ilmausten välillä ensi silmäykseltä näyttäisi olevan. 

Oltiin eri ilmausten yhteensopivuudesta mitä mieltä hyvänsä, ymmärtää nähdäkseni 

Gerhard joka tapauksessa itse koko terminologisen kirjon viittaavan lopulta yhteen ja samaan 

asiaan, sillä hän käyttää eri ilmauksia varsin sulavasti kuolemansynnin synonyymeina eikä 

missään kohden suhteuta eri kuolemansynnin kuvauksia toisiinsa siten, että jossakin niistä 

puhuttaisiin vakavammasta kuolemansynnistä kuin toisessa.237 Näin Gerhardin käyttäessä 

 
235 Harkitusta suostumuksesta ks. esim. Loci XV, § 46 (Preuss tomus III, 21) sekä Loci XX, § 134 (Preuss tomus 

IV, 116). 
236 Voitaneen sanoa, että vahvemmat ilmaukset eroavat karsitummista vähintään retoriselta vaikutukseltaan, siis 

suhteessa Gerhardin kussakin kontekstissa esittämän väitteen perlokutiiviseen tekoon (vrt. Jolkkonen 2007, 15), 

niin että ero voi tässä suhteessa olla jopa hyvin oleellinen, vaikka varsinainen sisällöllinen ero olisikin pieni ellei 

olematonkin. 
237 Vrt. eri kuolemansyntiin viittaavien ilmausten käsittelyt edellä luvuissa 3.2–3.4. Muista kuolemansynneistä 

Gerhard erottaa tällä tavoin nähdäkseni lähinnä synnin Pyhää Henkeä vastaan, mutta se onkin 
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ilmauksia, jotka kuulostavat lievemmiltä, olisi hänellä kuitenkin ajatuksellisesti mukana 

vahvemmilta kuulostavien ilmausten sisältö, kun taas hänen käyttäessään ilmauksia, jotka 

kuulostavat vahvemmilta, ei hän varsinaisesti omasta näkökulmastaan tekisi muuta, kuin 

selittäisi auki sitä ajatusta, jonka lievempikin ilmaus sinänsä jo pitää sisällään.238 Gerhardin 

terminologisille valinnoille suhteessa siihen, käyttääkö hän vahvempia vai karsitumpia 

kuolemansyntiin viittaavia ilmauksia, taas voinee hahmottaa ainakin kolmenlaisia toisistaan 

poikkeavia tarkoitusperiä. Yhtäältä vahvemman ilmaisun käyttö saattoi poleemisessa 

keskustelukontekstissa edistää Gerhardin kannan vakuuttavuutta, kuten edellä esitettiin 

vaikkapa ilmaisun ”kauhistuttavat synnit vastoin omaatuntoa” käytöstä reformoidun kirkon 

kanssa käytävässä keskustelussa.239 Toisaalta kuolemansyntiin viittaaminen vahvemmalla 

termillä saattoi sielunhoidollisesti tehdä ymmärrettäväksi, että kuolemansynti ei tapahdu 

yllättäen ja vahingossa eikä sen välttäminen ole mahdotonta, minkä voisi katsoa olevan 

Gerhardin tarkoituksen esimerkiksi hänen samastaessaan ”harkitun suostumuksen” 

kuolemansyntiin.240 Kolmanneksi viittaamalla kuolemansyntiin yksinkertaisempia ilmauksia 

 
anteeksiantamattomuutensa puolesta joka tapauksessa hyvin erityislaatuinen kuolemansynnin kategoria; vrt. 

edellä alaviite 46. 
238 Gerhardille ei olisi mitenkään poikkeuksellista tällainen terminologian käyttö, jossa katsotaan suppean 

ilmaisun pitävän todellisesti sisällään merkityskentän, joka nykylukijalle kenties tuntuu hyvin monitahoiselta ja 

laajalta. Ks. esim. Gerhardin esittämät säännöt kymmenen käskyn selittämiseksi Loci XV, § 53 (Preuss tomus 

III, 24–25), erityisesti ohjeet 5–8 ja 11, sekä laajemmin tätä seuraava Gerhardin kymmenen käskyn selitys, Loci 

XV, §§ 55–180 (Preuss tomus III, 26–81). 
239 Ks. edellä luku 3.3. Ilmaus itse löytyy kohdasta Loci X, § 210 (Preuss tomus II, 105). 
240 Näin ainakin Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 116); vrt. myös Loci XV, § 46 (Preuss tomus III, 21). – Myös 

Hupfeld sisällyttää Gerhardin ymmärrykseen kuolemansynneistä harkittuuden aspektin: ”Durch peccata contra 

conscientiam, d. h. bewußtes, freies und überlegt vollzogenes Eingehen des Willens auf die sündigen Affekte, 

hört der Christ auf, Christ zu sein – –.” Hupfeld 1908, 177. Tästä huolimatta Hupfeld kuitenkin puhuu 

useampaan kertaan juuri siten kuin kristitty Gerhardin hahmotukseen mukaan aina toisinaan tulisi 

välttämättömyyden pakosta ja itselleen yllättäen langenneeksi kuolemansyntiin: ”Neben den guten Werken, die 

aus dem Geist und Glauben herausgeboren werden, tut nun aber der renatus unter dem Einfluß der Erbsünde 

auch wirkliche böse Werke, einerseits die schon oben erwähnten Unwissenheits- und Schwachheitssünden, 

anderseits vor allem bewußte Sünden, peccata contra conscientiam.” Hupfeld 1908, 177. Ks. myös Hupfeld 

1908, 176, 178–179, 186, 188–189. Hupfeld viittaa lainatussa jaksossa Gerhardilta kohtiin Loci XX, §§ 26, 39, 

134, 137 sekä laajemminkin §§ 134–145 (Preuss tomus IV, 14, 20, 114–135). Mikään kohdista ei kuitenkaan 

sisällä Gerhardilta mainintaa, että uudestisyntyneiden elämään kuuluisi välttämättömyydellä välillä myös 

kuolemansyntejä, vaan kohdat puhuvat yleisesti pelastuksen menettämisestä synneillä vastoin omaatuntoa, 

minkä osoittamiseen Hupfeld on toki kohdat saattanut tarkoittaakin. Jos Hupfeld joka tapauksessa on ajatellut 

perustaa ajatuksensa siitä, että uudestisyntynyt ihminen lankeaa aina välillä välttämättömyydellä 

kuolemansyntiin – mikä ajatus ilmiselvästi sisältyy lainattuun jaksoon – viittaamiinsa kohtiin, olisi lähinnä 

ajateltavissa, että hän olisi tulkinnut virheellisesti seuraavaa Gerhardin teksteissä sulkeiden sisällä olevaa 

lausumaa: ”[C]um ne quidem omnia peccata renatorum dicantur mortalia, sed quaedam tantum, scilicet vastantia 

conscientiam, qua fronte audet nobis Bellarminus tribuere, quod statuamus, omnia renatorum bona opera esse 

peccata mortalia?” Loci XX, § 39 (Preuss tomus IV, 20). Kyseisessä kohdassa Gerhard ei kuitenkaan puhu siitä, 

että kenen tahansa tosiasiallisen uudestisyntyneen ihmisen elämässään tekemistä synneistä osa olisi 

välttämättömyydellä kuolemansyntejä, osa veniaalisyntejä, vaan siitä, että loogiseen kategoriaan ”synnit, joita 

uudestisyntyneen ihmisen on mahdollista tehdä” sisältyy vaikutukseltaan kahdenlaisia syntejä, kuolemansyntejä 

ja veniaalisyntejä. Se nimittäin, että uudestisyntyneen on mahdollista välttää kuolemansyntiä, on Gerhardilla 

päivänselvä asia, vrt. esim. Loci XX, § 76 (Preuss tomus IV, 46). Mikä taas on yksittäistapauksessa mahdollista, 

on mahdollista myös loputtomassa määrässä yksittäistapauksia peräkkäin, minkä vuoksi ajoittaisesta 
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käyttäen oli mahdollista teroittaa lukijalle, että pienintäkään synnin luvallisuutta ei tule 

kuvitella, minkä voisi katsoa olevan Gerhardin tarkoitus samastaessaan yksinkertaisesti syntiin 

”suostumisen” kuolemansyntiin,241 tai kuvatessaan kuolemansyntiä ”synniksi vastoin 

omaatuntoa” ilman lisämääreitä.242 

Edellä esitetty Gerhardin kuvaama kuolemansynnin ja veniaalisynnin rajapinta uudesti-

syntyneissä voidaan nähdäkseni esittää myös käsitteiden actio ja passio kautta. Tässä oleellinen 

on Gerhardin kohta, jossa hän kuvaa, että pahojen himojen liikehdinnät uudestisyntyneessä ovat 

”passioita suhteessa mieleen” (respectu mentis passiones) mutta ”aktioita suhteessa lihaan” 

(respectu carnis actiones).243 Vaikka siis uudestisyntyneissäkin on sellaista, mille synnillisen 

himon liikehdinnät ovat actio, nimittäin uudestisyntyneen ihmisen liha, eivät nämä liikehdinnät 

hänen tärkeimmälle osalleen, mielelle, ole actio vaan passio. Samassa yhteydessä Gerhard 

lisäksi tarkentaa, että hän puhuu nimenomaan ”uudestisyntyneestä mielestä” (mens 

regenerata),244 millä hän viittaa siihen, että uudestisyntyneenkin ihmisen rationaaliseen sieluun 

kuuluva mieli on osin lihan alaisuudessa.245 Siihen taas, mikä on lihan alaisuudessa, pätee se, 

mikä pätee lihaan, eli että pahan himon liikehdinnät ovat sillekin, uudestisyntyneen ihmisen 

mielen lihalliselle osalle, actio. Esityksestä voidaan edelleen päätellä, että koska 

uudestisyntymättömästä ihmisestä puuttuu uudestisyntynyt mieli, ovat hänelle jopa tahtoa ja 

siten koko mielen toimintaa edeltävät pahan himon alkuimpulssit kaikissa suhteissa actio. Syy 

on kaiketi siinä, että uudestisyntymättömän ihmisen mieli on täysin lihallinen mieli ja tahtoo 

 
kuolemansyntiin lankeamisesta ei Gerhardin teologian pohjalta ole mahdollista tehdä kaikkia uudestisyntyneitä 

koskevaa sääntöä, kuten Hupfeld tekee. Hupfeldin tulkintavirhettä mahdollisesti selittää se, että hän tarkastelee 

liian erillisinä toisistaan kääntymyksessä ihmiseen luotavaa ”hengellistä mieltä” (spirituale Gesinnung) ja hänen 

”formaalista tahtoaan” (formale Wille), millä Hupfeld (Hupfeld 1908, 62–64 perusteella) tarkoittaa ihmisen 

tahdon fakulteettia: Hupfeld sanoo, että kristityn uuden elämän subjekti on Gerhardilla ongelmallisesti 

jälkimmäinen eikä edeltävä. Hupfeld 1908, 188. Näin syntynee Hupfeldilla ajatus siitä, että tahdonaktit, joista 

kuolemansynnin käsitteessä on kysymys, olisivat jotenkin, ainakin osin, kristityssä olevan uuden ihmisen 

kontrolloimattomissa. Kuitenkin Gerhard näkee asian pikemmin niin, että uusi ihminen, siis ”hengellinen mieli”, 

tulee juuri kontrolloimaan ihmisen tahto-fakulteettia eli ”formaalia tahtoa”. Vrt. Loci XIII, § 103 (Preuss tomus 

II, 234) sekä käsittely hallitsevista ja ei-hallitsevista synneistä edellä luvussa 3.2. Sikäli taas, kuin lihanalainen 

tahdonosa suorittaa jonkinlaisen suostumistoiminnon suhteessa syntiin, ei kyseessä ole kuolemansynti, sillä teon 

subjekti ei tällöin varsinaisesti ole uudestisyntynyt ihminen; vrt. Loci XIII, § 74 (Preuss tomus II, 214) sekä ko. 

kohdan käsittely edellä luvussa 3.2. 
241 Näin mm. Loci XIII, § 103 (Preuss tomus II, 234) sekä Loci XX, § 144 (Preuss tomus IV, 134). 
242 Näin mm. Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 114). 
243 ”Dicamus ergo, quod pravae concupiscentiae motus respectu mentis (regeneratae) sint passiones, unde 

dicuntur παθήματα; respectu carnis actiones, unde dicuntur ἐπιθυμίαι, Gal. 5, v. 24.” Loci XIII, § 35 (Preuss 

tomus II, 193). 
244 Loci XIII, § 35 (Preuss tomus II, 193). 
245 Lisäksi mieli-sana (mens) on tässä hyvinkin tulkittava tässä samoin kuin sitä Gerhardin mukaan käytetään 

Roomalaiskirjeen 7. luvussa, siis koko ihmisen sisäiseen, uudistettuun todellisuuteen viittaavaksi; vrt. Loci XIII, 

§ 74 (Preuss tomus II, 214–216) sekä aiheen käsittely edellä luvussa 3.2. Se, tulkitaanko mens-sanan tämän 

Gerhardin toteamuksen yhteydessä viittaavan nimenomaan mieli-fakulteetin uudistettuun osaan vai laajemmin 

koko uudestisyntyneen ihmisen uudistettuun sisälliseen todellisuuteen, ei ole kuitenkaan tässä kohden 

ratkaisevaa. 
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sitä, mitä liha tahtoo. Uudestisyntyneen ihmisen mielen tapauksessa asia on kuitenkin toisin: 

hän ei tahdo näitä synnin alkuimpulssejakaan, nimittäin uudestisyntyneen mielensä osalta, vaan 

pelkästään havaitsee ne, ja siksi ne ovat hänelle passio. 

Tämän Gerhardin tekemän passio/actio -jaon pohjalta olisi luontevaa ymmärtää passio-

käsitteen suhde veniaalisynnin kategoriaan laajemminkin siten, että niin kauan, kuin synti on 

uudestisyntyneelle mielelle passio, se on veniaalisyntiä; onhan se, minkä Gerhard toteaa olevan 

passio suhteessa uudestisyntyneeseen mieleen, juuri pahan himon liikehdinnät, mutta nämä taas 

on edellä osoitettu uudestisyntyneissä veniaalisiksi.246 Edelleen pidän luontevana 

ymmärryksenä Gerhardin kuolemansyntikäsitettä koskevista luonnehdinnoista sitä, että synti, 

joka uudestisyntyneelle mielelle on actio, on puolestaan kuolemansyntiä, eli että synnistä tulee 

uudestisyntyneelle kuolemansynti täsmälleen sillä hetkellä, kun se suhteessa hänen 

uudestisyntyneeseen mieleensä muuttuu passiosta aktioksi. Tällöin tietysti tapahtuisi Gerhardin 

hahmotuksessa samalla hetkellä se, että uudestisyntynyt mieli lakkaa olemasta ja ihminen 

muuttuu jälleen kokonaan lihalliseksi – uusi ihminen kuolee. Käytännössä synnistä taas tulee 

uudestisyntyneelle mielelle actio, jos uudestisyntynyt mieli antaa sille suostumuksensa. Vaikka 

Gerhard ei itse nosta actio-käsitettä avainasemaan kuolemansynnin tapahtuman selittämisessä, 

tullaan nähdäkseni sisällöllisesti hänen kuolemansyntikuvauksessaan juuri käsitteiden actio ja 

passio rajalle, kun hän vetää veniaalisynnin ja kuolemansynnin rajan käsitteiden sentire ja 

consentire väliin.247 Lisäksi edellä havaittiin, että mieltymys syntiin, delectatio, on uudesti-

syntyneelle veniaalisyntiä silloin, kun hän on itse (nimittäin suhteessa uudestisyntyneen 

tahtonsa consensus-funktioon) tuohon himoon nähden passiivinen, mutta ilmeisesti kuoleman-

syntiä silloin, kun hän on suhteessa tuohon mieltymykseen aktiivinen.248 Koska tämän 

aktiivisuuden kannalta ratkaiseva consensus-tapahtuma on ihmisen tahdon funktio, ja koska 

asiassa puhutaan nimenomaan ihmisen tahdosta sikäli, kuin se on uudestisyntynyt, saataisiin 

kokonaisuutena seuraava muotoilu: synti on uudestisyntyneelle ihmiselle veniaalista jos ja vain 

jos se on suhteessa hänen uudestisyntyneeseen tahtoonsa passio eikä actio.249 

 
246 Ks. luku 3.2. 
247 Loci XIII, § 103 (Preuss tomus II, 234); Loci XX, § 144 (Preuss tomus IV, 134). Ks. myös Loci XIII, § 74 

(Preuss tomus II, 214). Ks. lisäksi näiden kohtien käsittelyt luvussa 3.2. 
248 Vrt. Loci XX, § 137 (Preuss tomus IV, 119); ks. myös mieltymyksen (delectatio) käsittely edellä luvussa 3.2. 
249 Sikäli kuin tämä tulkintani Gerhardista pitää paikkansa, antaa se kiinnostavan lähtökohdan joillekin 

jatkotutkimusaiheille. Ensinnäkin olisi selvittämisen arvoinen asia, miten kuolemansynti, jossa on kyseessä 

kadottava kääntymys pois Jumalasta, suhtautuu katumukseen, jossa Gerhardin systeemissä on kyseessä pelastava 

kääntymys Jumalan puoleen. Kuinka analogisia tapaukset ovat? Tunnettu ajatuskulku luterilaisessa 

ortodoksiassa on, että kadotuksenalaisella ihmisellä ei ole kykyä hengelliseen hyvään (ks. tästä myös edellä 

alaviite 88), ja että hänellä tämän mukaisesti ei suhteessa kääntymyksen tapahtumaan ole minkäänlaista 

aktiivista kykyä vaan pelkästään passiivinen vastaanottokyky; kääntymyksessä Jumala kuitenkin tekee ihmisen 

aktiiviseksi toimijaksi suhteessa hengelliseen hyvään (ks. esim. Hägglund 1959a, 256, 272, 275). Tälle hyvin 
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Sen perusteella, mitä kuolemansynnin ja veniaalisynnin rajapinnasta uudestisyntyneissä on 

edellä esitetty, voidaan vielä esittää myös tulkinta niistä eri synnin luokista, jotka Gerhard 

nimeää uudestisyntyneistä puhuttaessa veniaalisiksi. Käytännössä Gerhard toteaa, että 

veniaalisyntiä ovat uudestisyntyneille yhtäältä heikkouden synnit (peccata infirmitatis), 

toisaalta tietämättömyyden synnit (peccata ignorantiae) ja kolmanneksi pahat himot (pravae 

concupiscentiae).250 Ilmeistä on, että käsite ”tietämättömyyden synnit” viittaa syntiin, jonka 

syynä on vajaus ihmisen intellektissä, eli käsite peilaa veniaalisynnin käsitettä ihmisen 

intellektiin. Mitä tulee käsitteeseen ”heikkouden synnit”, olisi symmetrian nimissä luontevaa 

ymmärtää sen viittaavan ihmisen rationaalisen sielun toiseen fakulteettiin, nimittäin hänen 

tahtoonsa. Kuitenkin edellä esitetyn perusteella on selvää, että Gerhard ei katso pelastetun 

ihmisen uudistettuun tahtoon pätevän sellaista heikkoutta, että se välillä antaisi suostumuksensa 

syntiin. Viittaako Gerhard käsitteellä ”heikkouden synnit” siis lainkaan ihmisen tahtoon? 

”Heikkous” on, kuten aiemmin jo ohimennen viitattiin, jotain, mikä Gerhardin kielenkäytössä 

on ominaista ihmisen ”lihalle” ja nousee siitä, minkä voi havaita Gerhardille tyypillisestä 

ilmauksesta ”lihan heikkous” (infirmitas carnis).251 Täten ”heikkouden synti” on jotakin, mitä 

ihmisen ”liha” vaikuttaa, kuitenkin ilman että ihmisen uudistettu tahto millään tavoin 

kontribuoi tähän vaikutukseen. Tämä ”liha” taas, kuten edellä on todettu, ulottuu kaikkien 

ihmisen fakulteettien yli; siten sen voi katsoa samastuvan viime kädessä ihmisluonnon 

turmelukseen, joka Gerhardilla on kaikkien ihmisen tekosyntien varsinainen syy.252 Koska 

käsiteen ”heikkouden synnit” mukainen heikkous luonnehtii näin kaikkia ihmisen fakulteetteja, 

viittaa se myös sellaiseen, mitä on uudestisyntyneenkin ihmisen tahdossa – nimittäin siinä 

määrin, kuin hänen tahtonsa vielä on lihan alla – mutta ei kuitenkaan viittaa ihmisen 

 
analogisesti näyttäisi esitetyn actio ja passio -hahmottelun perusteella asia olevan Gerhardin systeemissä niin, 

että pelastuksesta osallisessa ihmisessä, sikäli kuin hän on uudestisyntynyt, ei ole pienintäkään pahaa actiota, 

vaan että suhteessa kaikkeen pahaan hän on passiivinen, mutta että hänen mahdollisessa kadottavassa 

kääntymyksessään pois Jumalasta olisi kyse juuri siitä, että hänestä tulisi aktiivinen toimija suhteessa pahaan. 

Mikäli myöhempi luterilainen ortodoksia, joka systematisoi pitkälle opin pelastusjärjestyksestä (ordo salutis), 

jakoi tällaisen näkemyksen pelastetusta ihmisestä, olisi myös kiinnostavaa kysyä suhteessa tähän myöhempään 

luterilaiseen ortodoksiaan, miltä näyttäisi sen kehittämälle pelastusjärjestysopille vastakkaista tapahtumaa 

kuvaava oppi ”kadotusjärjestyksestä” (ordo damnationis) tai että onko jotain tällaista pitkälle systematisoitua 

esitystä kuolemansynnin tapahtuman prosessista ja loogisista kytköksistä mahdollisesti jopa luterilaisessa 

ortodoksiassa historiallisesti esitetty. – Toisaalta kiinnostavaksi lähtökohdaksi myöhemmälle tutkimukselle jää 

samoin tarkastella tätä syntiopin actio/passio -erottelua, jonka mukaisesti kuolemansynnin rajat nähdäkseni 

Gerhardilla piirtyvät, ja peilata sitä luterilaisen ortodoksian ajan (ja siten kaiketi myös Gerhardin) sieluoppiin 

yksityiskohtaisemmalla tasolla, kuin mitä tässä tutkielmassa on ollut mahdollista. Esimerkiksi intellektin 

toimintaa nimittäin hahmotettiin luterilaisen ortodoksian filosofiassa aristoteelisesti toimivan intellektin 

(intellectus agens) ja kokevan intellektin (intellectus patiens) kautta; ks. Salatowsky 2006, 355–368 sekä siihen 

pitkälti perustuen Fluegge 2018, 93–96. 
250 Nämä kolme veniaalisyntien luokkaa erityisesti kohdassa Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). 
251 Ks. esim. Loci XIII, §§ 16, 20 (Preuss tomus II, 187–189). 
252 Ks. Loci XIII, §§ 14–16 (Preuss tomus II, 187–188). 
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fakulteeteista pelkästään hänen tahtoonsa samalla tavoin kuin käsitteen ”tietämättömyyden 

synnit” voi katsoa viittaavan pelkästään ihmisen intellektiin. Vahva osoitus tämän ”heikkouden 

synnit” -käsitteen laajan merkityksen puolesta on se, että Gerhardille ei ole lainkaan harvinaista 

käyttää ”heikkouden syntien” käsitettä peräti kaikkien veniaalisyntien kattoterminä.253 

Tällaisessa ”heikkouden synnit” -käsitteen käytössä ihmisen tietämättömyyskin lukeutuu siis 

”heikkouden” alle.254 Toisaalta kun ilmaus ”heikkouden synnit” esiintyy ilmauksen 

”tietämättömyyden synnit” rinnalla, erityisesti Gerhardin esittäessä veniaalisyntien luokiksi 

juuri nämä kaksi, siis ”tietämättömyyden ja heikkouden synnit”,255 tulee käsite ”heikkouden 

synnit” tällöin ymmärtää siten, että sen erityismerkitys on viitata ihmissielun haluavaan puoleen 

erotukseksi sielun tiedollisesta puolesta, joka suljetaan käsitteen ”tietämättömyyden synnit” 

sisään. Niissä tapauksissa puolestaan, joissa veniaalisyntien luokiksi taas luetellaan edellä 

mainitut kolme luokkaa, siis heikkouden synnit, tietämättömyyden synnit ja pahat himot,256 jää 

käsitteen ”heikkouden synnit” itsenäiseksi merkitykseksi suhteessa pahoihin himoihin kaiketi 

viitata pahoja himoja (jotka vastaisivat edellä kuvattuja synnin asteita 1 ja 2) pidemmälle 

edenneisiin synnin asteisiin, kuten synnistä involuntaarisesti koettavaan mieltymykseen, 

uudestisyntyneen ihmisen lihanalaisen tahdonosan syntiä edistävään toimintaan – käytettiin 

tästä sitten nimitystä consensus tai ei – sekä ulkoisiksi teoiksi asti eteneviin lipsahduksiin ja 

erehdyksiin.257 

 
253 Tällaisesta ”heikkouden synnit” -käsitteen käytöstä ks. Loci XX, §§ 35, 70, 76, 134 (Preuss tomus IV, 18, 43, 

46, 116). 
254 Vrt. Loci XIV, § 118 (Preuss tomus II, 279), jossa ihmisen intellektille attribuoidaan eksplisiittisesti 

’heikkouden’ kvaliteetti, joka selkeästi pitää sisällään tietämisen vajeita. 
255 Nämä kaksi rinnan esim. Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 232); Loci XVIII, § 143 (Preuss tomus III, 298). 

Myös Hupfeld ja Vaahtoranta puhuvat näiden kahden luokan kautta niistä synneistä, jotka eivät Gerhardin 

mukaan tosiasiallisesti erota uudestisyntynyttä ihmistä Jumalasta: Hupfeld 1908, 175, 177; Vaahtoranta 2017, 

149, alaviite 114 sekä 182–183, alaviite 318. – Vertailukohtana voidaan todeta, että myös Franz Pieper esittää 

dogmatiikassaan uudestisyntyneiden veniaalisynneiksi nämä kaksi luokkaa, siis peccata ignorantiae ja peccata 

infirmitatis. Pieper 1961, 226. 
256 Nämä kolme rinnan erityisesti kohdassa Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). 
257 Siitä, että ”heikkouden synnit” -käsitteen on mielekästä katsoa pitävän sisällään myös tällaisia ulkoisen 

foorumin asioita, ks. Loci XX, § 134 (Preuss tomus IV, 116), jossa käytetään ilmausta ”heikkouden 

lipsahdukset” (lapsus infirmitatis); tämä ilmaus myös erotetaan kyseisessä kohdassa ihmisen sisäisistä pahoista 

himoista. Ks. edelleen Loci XX, §§ 66–67, 76 (Preuss tomus IV, 39, 46). – Hägglund summaa luterilaisen 

ortodoksian käsitystä siitä, mikä kaikki synti uudestisyntyneissä on veniaalista, seuraavasti: ”Sammanfattas det 

anförda, kan ’peccatum non dominans’, eller m.a.o. den synd som finnes kvar hos den pånyttfödda människan, 

sägas omfatta dels själva arvsynden, dels den begärelse eller de inre rörelser, som äro ett utslag därav, dels 

slutligen också de verksynder, som ske av okunnighet, svaghet eller underlåtenhet.” Hägglund 1959a, 403. 

Tällaisten syntien vastakohdaksi Hägglund taas esittää harkitun, tieten tahtoen tehdyn synnin; ks. viitattu kohta. 

Hägglundin esitys vastaa muuten Gerhardin esitystapaa, mutta hänen mainitsemansa veniaalisyntien joukon 

viimeinen jäsen, siis synti, joka johtuu ”laiminlyönnistä” (underlåtenhet), ei nähdäkseni esiinny Gerhardilla 

lainkaan itsenäisenä terminä tällaisissa listauksissa. Sisällöllisesti on toki selvää, että Gerhardin käyttämät 

veniaalisyntien luokat pitävät sisällään monia laiminlyömisen syntejä. Vrt. Gerhardin käsittely tekemisen syntien 

(peccata commissionis) ja tekemättä jättämisen syntien (peccata omissionis) distinktiosta, jossa Gerhard mm. 

toteaa, että tekemättä jättämisen synti ei edellytä taustalleen positiivista tahdonaktia eikä siten ole 

olemuksellisesti voluntaarinen. Loci XIII, §§ 25–27 (Preuss tomus II, 190–191). Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
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Suoritettuani näin tutkimuksen toisen ja sisällöllisesti kaikkein laajinta käsittelyä vaatineen 

alatehtävän siitä, mikä Gerhardilla erottaa kuolemansynnin veniaalisynnistä, siirrytään 

seuraavaksi vielä vastaamaan tutkimuksen kolmanteen alatehtävään. Sen mukaisesti selvitetään 

kysymystä siitä, miten Gerhard katsoo, että kuolemansyntiä praktisesti voidaan välttää. Hieman 

toisin ilmaisten voidaan sanoa, että kun kuolemansynnin ja veniaalisynnin rajapinta on täten 

loogisella kentällä hahmoteltu, on mahdollista siirtyä selvittämään kysymystä, mikä on se 

praktisen kentän toiminta, jolla Gerhard katsoo ihmisen voivan pysyä tämän rajan paremmalla 

puolella, siis veniaalisynnin puolella. 

4. Kuolemansynnin välttäminen 

4.1 Syntien vastustamisen praksis Gerhardilla 

Peruslähtökohdan kuolemansynnin välttämisestä puhumiselle antaa Gerhardin kuvaus siitä, 

kuinka veniaalisynteihin tulee suhtautua. Gerhardin opetus veniaalisynteihin suhtautumisesta 

taas on sanalla sanoen, että niitä tulee ”vastustaa” (resistere).258 Tästä vastustamisesta hän taas 

toteaa, että veniaalisynnit – tarkkaan ottaen heikkouden ja tietämättömyyden synnit sekä pahat 

himot – annetaan uudestisyntyneille anteeksi, ”jos he vastustavat niitä” (si eis resistant).259 

Täten kuvattujen synnin lajien ”vastustamisessa” liikutaan juuri veniaalisyntien ja 

kuolemansynnin rajapinnalla: heikkouden ja tietämättömyyden synnit sekä pahat himot, joista 

ainakaan viimeisestä uudestisyntynyt ei ajallisen elämänsä aikana pysty hetkeksikään olemaan 

vapaa, annetaan hänelle anteeksi, jos hän vastustaa niitä, eli tällöin ne ovat hänelle veniaalisia. 

Samalla toteamus pitää selvästi sisällään ajatuksen, että jos uudestisyntynyt ei vastusta näitä 

synnin lajeja, ei niitä myöskään anneta hänelle anteeksi, mikä tarkoittaa, että ne ovat – tai niistä 

tulee – hänelle kuolemansyntejä. Toisin sanoen vastustamalla niitä syntejä, jotka ovat hänelle 

veniaalisia, uudestisyntynyt välttää kuolemansyntiä. 

 
tekemättä jättämisen syntien luokkaan voi Gerhardilla kuulua myös kuolemansyntejä, jos nimittäin ihminen 

aktiivisesti – ja vastoin omantuntonsa varoitusta – päättää olla tekemättä sellaista, minkä hän ymmärtää 

kyseisessä tilanteessa välttämättömäksi. Vaikka nimittäin tällainen tekemättä jättämisen synti ei pidä sisällään 

pelkkää passiivista tekemättä jättämistä, vaan edellyttää ihmisen sisäisellä foorumilla tapahtuvaa aktiivista tekoa, 

sydämen kovettamista, näyttäisi Gerhard silti sijoittavan tällaisen synnin edelleen ”tekemättä jättämisen” syntien 

kategoriaan; vrt. edellä viitattu Loci XIII, §§ 25–27 (Preuss tomus II, 190–191). 
258 Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). 
259 Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). 
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Gerhard lukee tämän vastustamisen sisälle neljä kohtaa ja esittää vastustamisen sisällön 

eri kohdissa Loci-sarjaansa huomattavan vakiomuotoisesti.260 Esityksessä, joka kontekstinsa 

puolesta on kenties kaikista asian esityksistä keskeisin, Gerhard kirjoittaa seuraavasti: 

[T]ämä jaottelu [veniaalisyntien ja kuolemansyntien välillä] ei koske kaikkia ihmisiä yleisesti, vaan 

pelkästään uudestisyntyneitä; eikä sitä tule ottaa laista, joka syyttää ja tuomitsee kaikki synnit, minkälaisia 

ja kuinka pieniä tahansa ne sitten ovatkin, vaan evankeliumista, joka osoittaa, että Kristukseen uskoville ei 

lueta viaksi heikkouden ja tietämättömyyden syntejä ja pahoja himoja, jos he vastustavat niitä, se on, jos 

uudestisyntyneet 1. tuntevat nämä viat, jotka asuvat heidän sydämessään; 2. murehtivat niitä tosissaan; 3. 

pyytävät ja uskovat, että he tulevat peitetyiksi välimiehen ansiolla kuin varjostimella; 4. eivät millään tavoin 

hellitä niitä pidättävistä kuolaimista, vaan vastustavat niitä Hengellä, ristiinnauliten lihansa himoineen. 

Näiden neljän pääkohdan esitetään Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa aivan oikein kuuluvan 

anteeksiantoon ja kuolettamiseen.261 

Se, että synnin vastustamisen praksikseen kuuluu Gerhardin mukaan nimenomaan neljä osaa, 

on lainatusta jaksosta helposti havaittavissa. Gerhard ensinnäkin numeroi osat, ja lisäksi hän 

toteaa lukusanaa käyttäen kohtien lukumääräksi ’neljä’, minkä hän vielä ankkuroi kiinni 

vastaavaan esitykseen Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa.262 Muiden rinnakkaiskohtien 

perusteella Gerhard kutsuu näin kuvaamaansa praksista muun muassa ”uudestisyntyneiden 

päivittäiseksi lihan kuolettamiseksi” (quotidiana carnis mortificatio in renatis) tai ”uudesti-

syntyneiden parannuksenteoksi” (poenitentia renatorum).263 Seuraavassa tarkastelen lyhyesti 

kutakin synnin vastustamispraksiksen neljästä kohdasta erikseen. 

 
260 Ks. Loci XIII, §§ 92, 101 (Preuss tomus II, 225, 232), Loci XIV, § 144 (Preuss tomus II, 282), Loci XVIII, § 

51 (Preuss tomus III, 232–233), Loci XIX, §§ 102, 109 (Preuss tomus III, 395, 399), Loci XX, § 134 (Preuss 

tomus IV, 116) ja passim. 
261 ”[R]espicit haec divisio [inter peccata venialia et peccata mortalia] non omnes homines in genere, sed tantum 

renatos; nec desumenda est ex lege, quae omnia peccata, qualiacunque et quantulacunque sint, accusat et 

damnat; sed ex evangelio, quod ostendit credentibus in Christum peccata infirmitatis, ignorantiae et pravas 

concupiscentias non imputari, si eis resistant, hoc est, si renati 1. haec mala in corde habitantia agnoscant; 2. de 

illis serio doleant; 3. merito mediatoris velut umbraculo tegi petant et credant; 4. frenos eis nequaquam laxent, 

sed Spiritu eis resistant, crucifigentes carnem cum concupiscentiis; haec quatuor capita in apol. confess. August. 

rectissime ad remissionem et mortificationem referuntur.” Loci XIII, § 92 (Preuss tomus II, 225). Lainattu 

katkelma on osa veniaalisyntien ja kuolemansyntien erottelua koskevaa pääjaksoa, jossa Gerhard on juuri edellä 

torjunut roomalaiskatolisen näkemyksen siitä, että jotkut synnit olisivat luontonsa puolesta veniaalisyntejä, ja 

esittää vastauksena oman kantansa veniaalisyntien ja kuolemansyntien erotuksesta. 
262 Gerhard ei tosin viittaa Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa mihinkään tiettyyn kohtaan, kaiketi siksi, 

että hän katsoo asiaa käsiteltävän teoksessa varsin laajasti. Joka tapauksessa Gerhardilla lienee mielessään 

esitykset asiasta Augsburgin tunnustuksen puolustuksen laajoissa luvuissa ”IV uskonkohta. Vanhurskautus” ja 

”XII uskonkohta. Parannus”. Ks. Augsburgin tunnustuksen puolustus 1990, 91–147, 159–185. 

Parannuksentekoon ei tosin Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa nähdäkseni lukusanaa käyttäen todeta 

kuuluvan ”neljää” kohtaa, vaan pikemmin puhutaan parannuksen kahdesta (tai kolmesta) osasta, mutta Gerhard 

selvästi katsoo, että sisällöllisesti hänen mainitsemansa neljä kohtaa kuuluvat tähän kaksi- tai kolmiosaiseen 

esitykseen, joka löytyy tiiviissä muodossa kohdasta Augsburgin tunnustuksen puolustus 1990, 162–163. 
263 Ks. Loci XVIII, § 51 (Preuss tomus III, 232–233), jossa nämä molemmat ilmaukset. Poenitentia-ilmaus on 

kytköksissä kuvattuun praksikseen myös kohdissa Loci XIX, § 109 (Preuss tomus III, 399) ja Loci XX, § 70 

(Preuss tomus IV, 43) sekä kohdan Loci XVIII, § 43 (Preuss tomus III, 229) Antonius Marinarius -lainauksessa. 

– Käännän poenitentia-käsitteen suomeksi sen perinteisellä käännöksellä ”parannus” tai ”parannuksenteko”. 

Tämän parannuksen varsinaiset osat ovat Gerhardilla katumus (contritio) ja usko (fides), ja ilmaus itsessään on 

synonyyminen kääntymyksen (conversio) kanssa. Ks. samoin Kiviranta 1996, 275–277. Heikki Koskenniemi 

kääntää Gerhardin Meditationes sacrae -teoksen käännöksessään poenitentia-ilmauksen suomeksi sanalla 

”katumus”, mutta tällöin ongelmaksi muodostuu erottaa järkevällä suomen kielellä ja ilman teologisia 

uudissanoja toisistaan käsitteet poenitentia ja contritio; lisäksi Koskenniemi näyttäisi peräti ymmärtäneen 
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 Praksiksen ensimmäinen kohta on se, että uudestisyntynyt tuntee (agnoscit) ne 

heikkouden ja tietämättömyyden synnit sekä pahat himot, jotka asuvat hänen sydämessään. 

Tämä syntien tunteminen, mikä voitaisiin kääntää myös syntien tunnistamiseksi tai 

tunnustamiseksi,264 on ihmisen järkeen sijoittuva kognitiivinen tapahtuma ja syntyy Jumalan 

lain pohjalta, ja se tulee ymmärtää edellytykseksi sille, että seuraavat synnin vastustamisen osat 

voivat tapahtua.265 Samalla Gerhard ei missään tapauksessa pidä välttämättömänä, että 

uudestisyntynyt ihminen kykenisi tuntemaan ja tunnustamaan joka ikisen veniaalisyntinsä ja 

siten katumaan spesifisti ja erikseen jokaista niistä – kaikkien syntiensä tuntemista Gerhard 

pitää esimerkiksi psalmikohtien 19:12 ja 90:8 pohjalta mahdottomanakin.266 Silti tällaisista 

ihmiselle itselleen tuntemattomista veniaalisynneistäkin Gerhard toteaa, että vaikka 

uudestisyntyneet eivät erikseen kadu niitä, he tekevät näin kuitenkin yleisellä tasolla tunnusta-

essaan yleisesti syntinsä, surressaan niitä ja uskoessaan ne Kristuksen tähden anteeksi.267 

 Praksiksen toinen kohta on se, että uudestisyntynyt tosissaan eli todellisesti murehtii 

(serio dolet) niiden heikkouden ja tietämättömyyden syntien sekä pahojen himojen tähden, 

joiden tuntemiseen hän on edellä tullut. Gerhardin tätä tapahtumaa kuvaava ilmaus vaihtelee 

hieman praksista kuvaavissa rinnakkaiskohdissa, niin että varsin usein syntien 

”murehtimisesta” puhumisen sijaan Gerhard puhuu siitä, että uudestisyntynyt ”valittaa” 

(deplorat) syntejään, mihin hän toisinaan lisää vielä syntien vihaamisen, sanoen esimerkiksi, 

että uudestisyntynyt ”vihaa niitä sielunsa pohjasta” (ex animo detestatur).268 Puheena oleva 

tapahtuma sijoittuu ihmissielun haluavaan puoleen ja seuraa intellektissä tapahtunutta syntien 

tuntemista. Gerhard pitää tärkeänä korostaa, että tämän syntien murehtimisen, valittamisen ja 

 
Gerhardin poenitentia-käsitteen väärin, tai vähintään ohittaneen Gerhardin poenitentia-käsitteen laajan, uskon 

sisällään pitävän käytön, joka on hänellä vallitseva. Koskenniemi nimittäin esittää, että kääntymys (conversio) 

seuraisi Gerhardilla tapahtumista poenitentia ja fides, vaikka tosiasiallisesti Gerhardilla fides lukeutuu käsitteen 

poenitentia sisään, ja poenitentia ja conversio ovat yksinkertaisesti synonyymeja (vrt. Loci XVIII, §§ 33–34, 40–

44 [Preuss tomus III, 221–222, 226–230], esim. Mayes 2016, x–xi). Ks. Koskenniemen selostus 

käännösratkaisustaan kohdassa Gerhard 1995, 32, asteriskilla merkitty alaviite. – Haikolan mukaan myös 

luterilaisen myöhäisortodoksian edustaja David Hollazius esittää tarpeelliseksi ja jopa armontilassa pysymisen 

edellytykseksi ”jokapäväisen parannuksen” uudestisyntyneen tahattomista ja täten veniaalisista synneistä. 

Haikola 1984, 54. 
264 Vrt. Pitkäranta 2018, 372. 
265 Vrt. Loci XIV, § 72 (Preuss tomus IV, 262); Loci XV, § 1 (Preuss tomus III, 1); Loci XVIII, § 63 (Preuss 

tomus III, 238). Voitaneen sanoa, että ilman synnin tunnistamista ja tunnustamista ihmiseltä puuttuisi objekti, 

jota surra (kohta 2), jota pyytää ja joka uskoa anteeksi (kohta 3) ja jota pitää aisoissa (kohta 4). 
266 Loci XVIII, § 64 (Preuss tomus III, 239). 
267 ”– – vel de peccatis infirmitatis, de quibus quamvis in specie non agunt poenitentiam, generaliter tamen ea 

agnoscunt ac deplorant atque eorum remissionem per fidem impetrant.” Loci XX, § 70 (Preuss tomus IV, 43). 
268 Puhe valittamisesta kohdissa Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 232); Loci XVIII, § 51 (Preuss tomus III, 

232–233), Loci XX, §§ 66, 70 (Preuss tomus IV, 39, 43), ja passim. Lainattu ilmaus syntien vihaamisesta 

kohdassa Loci XIX, § 102 (Preuss tomus III, 395). Ks. myös Loci XIX, § 109 (Preuss tomus III, 399). – 

Kertaalleen Gerhard myös luonnehtii tämän kohdan aktin tapahtuvan ”sydämen todellisessa murtumisessa” (in 

vera cordis contritione). Loci XIV, § 72 (Preuss tomus IV, 262). 
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vihaamisen on oltava todellista eli aitoa, toisin sanoen ei teeskenneltyä. Samalla Gerhard tekee 

selväksi, että tämä on aivan eri asia, kuin että syntien murehtiminen ja vihaaminen olisi 

täydellistä, eikä syntien anteeksisaaminen Gerhardin mukaan riipu murehtimisen arvol-

lisuudesta, määrästä tai täydellisyyden asteesta.269 Sama periaate pätee myös muihin praksiksen 

osiin, kuten uskoon: Gerhard sanoo luetellusta neljästä syntien vastustamisen kohdasta 

yleisesti, että mitä epätäydellisyyttä niihin takertuukin, siitä uudestisyntyneet pyytävät 

Kristuksen tähden armahdusta ja tietävät sen myös varmasti saavansa.270 

Kolmas kohta Gerhardin praksiksessa pitää sisällään syntien anteeksiannon pyytämisen 

(petere) ja uskomisen (credere).271 Praksista kuvaavissa rinnakkaiskohdissa on varsin 

tyypillistä, että Gerhard mainitsee näistä kahdesta, pyytämisestä ja uskomisesta, vain toisen. 

Varsinkin uskoa hän kuvaa myös useammilla erilaisilla ilmauksilla, sanoen esimerkiksi, että 

uudestisyntyneet ”riippuvat Kristuksessa” (Christo adhaerent),272 ”nostavat itsensä ylös uskol-

la Kristukseen” (fide in Christum sese erigunt)273 tai ”tulevat uskolla päätelmään, että heidän 

syntinsä annetaan anteeksi Kristuksen tähden” (fide statuunt, sibi propter Christum peccata 

condonari).274 Anteeksiantoon kohdistuvat rukous ja usko lukeutuvat Gerhardilla kaikesta 

päätellen ennen kaikkea ihmissielun haluavaan puoleen,275 ja Gerhard ymmärtää rukouksen ja 

uskon sillä tavoin yhteen kuuluviksi, että niitä ei pidä asettaa toisiaan vasten tai irrottaa 

toisistaan. Niinpä anteeksiannon pyytäminen ei Gerhardin mukaan ole merkki epävarmuudesta 

sen suhteen, saako ihminen syntejään anteeksi, vaan päinvastoin on kyse siitä, että usko, joka 

jo on varma siitä, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, rukouksessa ikään kuin 

kurottaa itsensä pyytämään anteeksiantoa. Näin rukouksen perustana on Gerhardin mukaan jo 

usko anteeksiantoon, ja rukous puolestaan harjoittaa, lujittaa ja kasvattaa tätä uskoa.276 Koska 

 
269 Ks. esim. Loci XVIII, § 64 (Preuss tomus III, 239); Loci XIX, § 102 (Preuss tomus III, 395). 
270 Loci XIX, § 102 (Preuss tomus III, 395). 
271 Lainatussa jaksossa Gerhard ei muodollisesti sano, että näiden toimien kohteena olisi ”syntien anteeksianto”, 

vaan se, että ihminen ”tulee peitetyksi välimiehen ansiolla kuin varjostimella”. Ks. edellä lainattu jakso; 

kuvauksen päättävät sanat ”kuin varjostimella” (velut umbraculo) taas ovat viittaus raamatunkohtaan Jes. 4:6. On 

kuitenkin selvää, että tämän kuvakielisen ilmauksen sisältönä on juuri syntien anteeksianto; Gerhard lienee 

valinnut käyttämänsä puhetavan muistuttamaan praksiksen harjoittajaa anteeksiannon eli 

vanhurskauttamistapahtuman forenssisesta luonteesta. Vrt. Loci XIX, §§ 195–248 (Preuss tomus III, 477–518). 
272 Loci XIII, § 101 (Preuss tomus II, 232). 
273 Loci XIX, § 102 (Preuss tomus III, 395). 
274 Loci XIX, § 109 (Preuss tomus III, 399). 
275 Vrt. Loci XIX, §§ 67, 130–131 (Preuss tomus III, 350–351, 413–414). 
276 ”Est omnino illa renatorum precatio perpetuum fidei exercitium, ejusdemque confirmandae et augendae 

medium, proinde non debent hae preces et fiducia remissionis peccatorum sibi opponi, sed fides illa certo 

statuens propter Christum peccata infirmitatis quotidiana nobis remitti per orationem sese exserit et peccatorum 

remissionem quaerit.” Loci XIII, § 98 (Preuss tomus II, 230). Se, että usko syntien anteeksiantoon jo on 

rukouksen perustana, on selvää siiäkin, että kuvatun praksiksen subjektina ovat nimenomaan uudestisyntyneet, 

joilla siis jo on vanhurskauttava usko. Ks. myös Gerhardin selostus todellisen rukouksen yhteenkuuluvuudesta 

uskon kanssa kohdassa SP II/1, luku 10 (Gerhard 1736, 284–285). 
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Gerhard esittää rukouksen ja uskon suhteen näin kiinteäksi, on selvää, että niissäkin syntien 

vastustamispraksista kuvaavissa rinnakkaiskohdissa, joissa Gerhard mainitsee kaksikosta vain 

toisen, pitää hänen käyttämänsä maininta sisällään ajatuksen myös toisen kuulumisesta 

mukaan. 

Gerhardin listauksen neljäs ja viimeinen kohta toteaa, mitä synnin vastustaminen 

tarkoittaa ikään kuin eteenpäin katsottaessa. Tässä Gerhard käyttää kolmea ilmausta, jotka 

ilmeisesti ovat toisilleen rinnakkaisia: että syntejä pidättävistä kuolaimista ei hellitetä (frenos 

nequaquam laxere), että syntejä vastustetaan Hengellä (Spiritu resistere) ja että liha 

ristiinnaulitaan himoineen (carnem cum concupiscentiis crucifigere). Praksista kuvaavissa 

rinnakkaiskohdissa Gerhard puhuu myös syntiä vastaan sotimisesta (repugnare),277 uuden 

kuuliaisuuden aloittamisesta uskossa (in fide novam obedientiam inchoare)278 ja halukkuudesta 

hyviin töihin (bonis operibus studere).279 Nämä mielen lujana pitämisestä puhuvat ilmaukset 

on edelleen luontevinta ymmärtää ennen kaikkea ihmisen tahtoon sijoittuviksi, ja Gerhardin 

käyttämistä ilmauksista on havaittavissa, että kohdassa on sisällöllisesti kyse uskoa seuraavien 

hyvien tekojen alasta.280 

4.2 Syntien vastustamispraksiksen analyysi suhteessa kuoleman-
synnin käsitteeseen 

Gerhardin kuvaama synnin vastustamispraksis, jonka hän esittää ehdoksi sille, ettei 

veniaalisyntejä lueta uudestisyntyneille viaksi, on kuolemansynnin käsitteen näkökulmasta 

kiinnostava monellakin tapaa. Ensinnäkin voidaan kysyä, miten on mahdollista, että 

heikkouden ja tietämättömyyden synnit ja pahat himot, jotka edellä on ollut mahdollista suoraan 

todeta uudestisyntyneissä veniaalisiksi, ovatkin kuvatun praksiksen mukaan veniaalisia vain 

ehdollisesti, niin että ne saatetaan sittenkin joissain tapauksissa lukea uudestisyntyneen 

tekijänsä syyksi tavalla, joka tuottaa hänelle hengellisen kuoleman. Asia täytyy ymmärtää siten, 

että kuvattu neliosainen praksis kuvaa Gerhardilla perimmältään jotakin sellaista, mikä 

ihmisessä, sikäli kuin hän on uudestisyntynyt, oletusarvoisesti aina toteutuu – ja nähdäkseni ei 

pelkästään oletusarvoisesti, vaan jopa täydellä välttämättömyydellä, nimittäin ihmisen 

sydämessä Pyhän Hengen vaikuttamana. Koska nimittäin Pyhä Henki on Gerhardin 

näkemyksessä ensimmäinen ja pääasiallinen vaikuttava syy kaikessa uudestisyntyneiden 

hyvässä toiminnassa,281 täytyy myös kuvatun praksiksen mukainen toiminta ymmärtää 

 
277 Loci XIV, § 144 (Preuss tomus II, 282). 
278 Loci XIX, § 109 (Preuss tomus III, 399). 
279 Loci XIX, § 102 (Preuss tomus III, 395). 
280 Vrt. esim. Loci XX, §§ 1–6 (Preuss tomus IV, 1–4). 
281 Loci XX, § 13 (Preuss tomus IV, 7). 
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sellaiseksi, johon Pyhä Henki ikään kuin sisällisesti vetää uudestisyntynyttä. Edellä viitattiin 

Gerhardin näkemykseen, että uudestisyntyneiden yleisen tason parannuksenteko sulkee 

sisäänsä nekin veniaalisynnit, jotka ovat hänelle tuntemattomia ja joita hän ei siten erikseen 

kadu. Tämän Gerhardin näkemyksen perusteella hän katsoo uudestisyntyneiden olevan 

mielenlaadultaan sellaisia, jotka yleisellä tasolla katuvat syntejään.282 Näin voidaan katsoa, että 

Gerhardin tässä esittämä praksis kuvaa sitä yleistä dispositiota, joka uudestisyntyneillä 

perimmältään ja Pyhän Hengen vaikutuksesta välttämättä on ja joka sitten konkreettisen synnin 

tullessa mieleen saa toki myös omat eriteltävissä olevat ilmenemismuotonsa. Joka tapauksessa 

sen, että Gerhard toteaa uudestisyntyneiden saavan heikkouden ja tietämättömyyden synnit 

sekä pahat himot anteeksi, ”jos he vastustavat niitä”, ei voi katsoa tarkoittavan, että kun 

tällainen synti uudestisyntyneessä toteutuu, se ensin luetaan hänelle syyksi kunnes hän 

aktiivisesti tuottaa itsestään mainitun praksiksen neljää kohtaa vastaavat ulkonaiset suoritukset 

tai sisäiset mielenliikkeet – tällainen tulkinta kumoaisi koko Gerhardin veniaalisyntien 

kategorian ja pitkälti kaiken sen, mitä tämän tutkielman luvuissa 2 ja 3 on Gerhardin tekstien 

pohjalta esitetty. Täten se, että mainitut heikkouden ja tietämättömyyden synnit sekä pahat 

himot uudestisyntyneistä puhuttaessa lukeutuvat niiden tapahtumahetkellä anteeksiannon 

piiriin, on Gerhardin esityksen perusteella selvää ja ei millään tavoin ehdollista. Ehdollista sen 

sijaan on se, että näiden syntien syyksi lukematta jättäminen jatkuu: niiden subjektin täytyy 

pysyä uudestisyntyneenä. Muussa tapauksessa synnit menettävät jälkikäteen yltään sen armon, 

joka ne peitti, ja siten ne luetaan ihmiselle viaksi – tällöin voi sanoa, että synnit tulevat 

aktuaalisen vaikutuksensa puolesta sellaisiksi, mitä ne Gerhardin näkemyksen mukaan oman 

luontonsa puolesta alun alkaenkin olivat, siis kuolemansynneiksi. Kuten aiempien lukujen 

käsittelystä käy ilmi, pysyy syntiä tehnyt subjekti kuitenkin Gerhardin hahmotuksessa 

uudestisyntyneenä, jos hän ei ryhdy suostumaan syntiin, toisin sanoen jos hän jatkaa itsessään 

havaitsemiensa syntien vastustamista.283 

 
282 Ks. myös Loci XVIII, § 51 (Preuss tomus III, 232–233) sekä uudestisyntyneiden kuvaaminen käsitteellä 

”vere poenitentes” kohdassa Loci XVIII, § 48 (Preuss tomus III, 231–232). 
283 Täysin vastaavalla tavoin annettaisiin nähdäkseni Gerhardin hahmotuksen mukaan kuolemansynnitkin 

anteeksi, eli niiden syyksi lukeminen loppuisi, jos niitä vastustettaisiin kuvatulla tavoin, sillä kuvatussa 

praksiksessa on kyse katumuksesta, jonka yksi osa on vanhurskauttava usko. Gerhard tosin hahmottelee 

jonkinasteisen eron uudestisyntymättömien ja uudestisyntyneiden katumuksen välille. Tämä ero ei kuitenkaan 

koske niinkään katumuksen sisältöä kuin sitä, millä tavoin ihmisen toimijuus suhteutuu katumukseen: toisin kuin 

uudestisyntynyt ihminen, joka omassa katumuksessaan on yhdessä Pyhän Hengen kanssa katumisen aktiivinen 

subjekti, ei uudestisyntymätön ihminen ole katumuksessaan aktiivinen toimija ennen vanhurskauttavan uskon 

syntymistä, vaan yksinkertaisesti toiminnan kohde, jossa Jumalan laki vaikuttaa ”murskaantumisen” (contritio). 

Ks. Loci XVIII, § 51 (Preuss tomus III, 232–233) sekä laajemmin Loci XVIII, §§ 35–61 (Preuss tomus III, 223–

238). 
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Kuvaamalla sitä, mitä Gerhard tulkintani mukaan ajattelee uudestisyntyneissä jo 

tapahtuvan, ei Gerhardin esittämä syntien vastustamisen praksis siis kumoa hänen 

veniaalisyntien käsitettään. Samalla on selvää, että Gerhardilla on tietty tarkoitus sille, että hän 

esittää kyseisen nelikohtaisen listauksen – vieläpä useissa kohdissa Loci-sarjaansa, kuten edellä 

todettiin. Gerhardin tarkoituksen listauksen esittämisessä voinee tiivistää siihen, että se praksis, 

joka uudestisyntyneissä jo jollain tasolla toteutuu, alkaisi toteutua heissä yhä suuremmassa 

määrin.284 Käytännössä Gerhard nimittäin kuvatun sisältöisen praksiksensa esittämisellä ohjaa 

uudestisyntynyttä ihmistä edistämään tiettyjä mielenliikkeitä ja torjumaan toisia. Kaikkein 

oleellisimmin Gerhardin kuvaama praksis ohjaa siihen, että vaikka veniaalisynnit saa 

Kristuksen tähden anteeksi, ei uudestisyntyneen silti tule pitää niitä vähäpätöisinä tai 

vaarattomina: syntiin ei tule suhtautua kevytmielisesti.285 Niinpä Gerhardin esittämä praksis 

torjuu esimerkiksi sen mielenliikkeen, että jonkin synnillisen, pahan ajatuksen tiedostaessaan 

ihminen sallisi ajatuksensa kulkea esimerkiksi rataa ”se ei haittaa, koska kyseessä on vain 

vähäinen synti”. Sen sijaan Gerhardin kuvaama praksis ohjaa ikään kuin jatkuvaan 

rukousliikkeeseen mielen sisällä ja mielen lujittamiseen kamppailussa syntiä vastaan.286 Se 

kuva kristillisestä elämästä, joka Gerhardin kuvaaman praksiksen pohjalta syntyy, onkin kuva 

katuvasta ja rukoilevasta kristillisestä elämästä, joka on jatkuvaa kilvoitusta syntiä vastaan 

synneistä pois kääntymisen, Kristukseen turvaamisen ja hyvän tavoittelemisen muodossa.287 

 
284 Schola pietatis -teoksensa kohdassa SP II/1, 13.4 (Gerhard 1736, 297–298) Gerhard kuvaa hyvin 

ekplisiittisesti tällaista kristilliseen praksikseen liittyvää logiikkaa, nimittäin että ihmiseltä vaaditaan jotakin 

hengellistä hyvää, mikä hänellä sinänsä jo on mutta jonka tavoittelemista tulee jatkaa, niin että tuo hengellinen 

hyvä lisääntyy hänessä ja että hän toisaalta ei menetä sitä. 
285 Kevytmielinen suhtautuminen syntiin on Gerhardin hahmotuksessa vaarallista johtaessaan ihmistä muun 

muassa väärään pelastusvarmuuteen, ”lihalliseen suruttomuuteen” (securitas carnalis); ks. esim. Loci X, § 210 

(Preuss tomus II, 105); MS XXIX (Gerhard 2000, 159–165). – Kiinnostavan ikkunan Gerhardin praktiseen 

pelastusvarmuuskysymyksen käsittelyyn antaa Gerhardin hartauskirjoituksista EC, luku 6 (Gerhard 2021, 29–

31). Jaksossa Gerhard eli ”Lohduttaja” esittää väärän varmuuden mahdollisuutta pohtivalle ihmiselle ensin 

lyhyesti ajatuksen siitä, että oikea usko on luonteeltaan vanhurskautta janoavaa ja Hengessä köyhää, minkä 

jälkeen ”lohduttaminen” jatkuu vakavana lain saarnana, johon koko jakso myös lopulta päättyy. Tämän lain 

saarnan ilmiselvä tarkoitus on johtaa ihminen epätoivoon itsestään, siis tehdä hänet Hengessä köyhäksi ja saada 

hänet kokemaan itsensä sellaiseksi, niin että hän uskaltaisi lujalla uskolla tarttua Hengessä köyhille annettuihin 

lupauksiin ja päästä eroon väärän varmuuden mahdollisuuden pohtimisesta. – Kokonaisuutena Gerhardin 

näkemyksen uskonvarmuudesta ja siihen liittyvän eron ”lihallisen suruttomuuden” ja ”Hengen varmuuden” 

välillä tiivistää nähdäkseni oikein Mayes: ”In disputing with Calvinists about whether one can fall away from 

true faith and finally be damned, Gerhard makes a distinction that summarizes Lutheran pastoral care. The 

doctrine of election aims at giving Christians the certainty of the Spirit regarding their salvation, but not the 

security of the flesh. Christians can be confident in their salvation while they should also fear God and avoid 

consenting to sins.” Mayes 2019, xii, korostukset alkuperäisiä. 
286 Aivan samalla tavoin myös Hupfeld kuvaa Gerhardin esitystä perisynnin vaikutuksesta uudestisyntyneissä 

siten, että se ei mahdollista kevyttä suhtautumista syntiin vaan johtaa ihmisen jatkuvaan taisteluun syntiä 

vastaan. Hupfeld 1908, 172–176. 
287 Tämän kilvoituksen välineitä Gerhard kuvaa Schola pietatis -teoksessaan: Jumalan sanan kuuleminen ja 

lukeminen, arvollinen osallistuminen pyhälle ehtoolliselle, pyhän ja hartaan mietiskelyn harjoittaminen, palava 

ja ahkera rukous sekä ruumiin hallitseminen ja kesyttäminen. Ks. SP II/1 (Gerhard 1736, 232–298). Ylipäänsä 

koko Gerhardin viisiosainen Schola Pietatis -teos vuosilta 1622–1623 on tarkoitettu tällaisen kilvoituksen tueksi. 
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Erityisesti on huomattava, että kyseinen praksis ei ohjaa syntiensä kauhistuttamaa kristittyä – 

tai varsinaisesti minkäänlaisessa mielentilassa olevaa kristittyä – jäämään epävarmuudessa 

katselemaan taaksepäin eli märehtimään sitä, onko hänen silloin ja silloin tekemänsä teko ollut 

kuolemansynti vai onko teko sittenkin mahdollisesti vielä pysynyt veniaalisynnin puolella. Sen 

sijaan praksis ohjaa kaikissa synneissä reippaasti tarttumaan katumukseen, siis katuen 

turvautumaan Kristukseen, joka on Gerhardin mukaan ainoa anteeksiantamuksen lähde niin 

veniaali- kuin kuolemansynneistäkin puhuttaessa ja johon turvautuminen täten vaikuttaa sen, 

mihin mikään muu asia maailmassa ei pysty: että kaikki ihmisen mahdollisesti tekemät 

kuolemansynnitkin muuttuvat veniaalisiksi, siis annetaan anteeksi, ja lisäksi, että ihminen saa 

voimaa kilvoitukseen, niin ettei häneen takertuva veniaalinen synti pääse kietomaan häntä 

otteeseensa ja pääse ajan myötä kasvamaan kuolemansynniksi.288 Koska Gerhard kuvaa 

 
– Paljon samaa kuin tässä Gerhardin kuvauksessa on Jari Jolkkosen kuvauksessa perinteisestä luterilaisesta 

spiritualiteetista, josta käytettiin ilmausta Kristuksen sotapalvelus (militia Christi). Ks. Jolkkonen 2003, 85–86. – 

Hyvin päinvastaisesti Hupfeld sen sijaan katsoo Gerhardin suorittaman kuolemansynnin hahmottelun johtavan 

uskonelämään, josta puuttuu ”raikas eteenpäin pyrkiminen” (Hupfeld 1908, VI, 257) sekä iloisuutta ja uskon 

voitokkaan luonteen mukaista voimaa. Hupfeld 1908, 185–190. Käytännössä Hupfeld perustelee tämän 

väitteensä jatkuvalla kuolemansynnin mahdollisuuden pelolla. Hupfeld 1908, 187, 190, 197. Hupfeldin tulkinta 

on kuitenkin nähdäkseni virheellinen, mikä johtuu siitä, että hän pitää kuolemansyntiä kristityn kannalta jollain 

tavoin hallitsemattomana tapahtumana, vrt. edellä alaviite 240. 
288 Vrt. MS III, XXVII (Gerhard 2000, 37–42, 149–153). Hupfeld kritisoi Gerhardin käsitettä peccata contra 

conscientiam siitä, että se johtaa eettisen kasuistiikan tarpeeseen, kun täytyy kyetä saamaan tarkasti selville, 

mikä synti on omantunnonvastainen synti – Hupfeld jopa puhuu siitä, että täytyy saada selville, mikä synti tekee 

katumuksen välttämättömäksi (Buße notwendig macht). Hupfeld tosin mainitsee, että Gerhard ei itse kirjoittanut 

eettistä kasuisitiikkaa, minkä hän esittää Gerhardin ”sisällisyyden korostuksen” ansioksi, mutta viittaa siihen, 

että kasuistiikka nousi myöhemmässä luterilaisessa ortodoksiassa keskeiselle sijalle juuri peccata contra 

conscientiam -käsitteen myötä ja että ensimmäiset luterilaiset kasuistit olivat Gerhardin ystäviä. Hupfeld 1908, 

182–185, 257. Hupfeldin arviosta voidaan todeta, että luterilaisen eettisen kasuistiikan nousu Gerhardia 

seuranneen ortodoksian aikana ja sen suhde kunkin kasuistin ymmärrykseen peccata contra conscientiam -

käsitteen sisällöstä olisi kyllä mielenkiintoinen teologianhistoriallinen jatkotutkimusaihe, mutta Gerhardin 

peccata contra conscientiam -näkemyksen kritisoiminen sillä, että näkemys synnyttäisi rannattoman kasuistiikan 

tarpeen, on nähdäkseni varsin huonosti perusteltu kaltevan tason argumentti. Praktisesti Gerhard nimittäin ohjaa 

katumaan kaikkia syntejä, ja voidaan jopa sanoa, että samalla tavoin, sillä pelastavan katumuksen sisältö on 

viime kädessä yksi ja sama, ja katumus on olemukseltaan sisäinen, katumuksen ulkoisesta muodosta riippumaton 

tapahtuma. Se, että Gerhard toisinaan pitää raskaampien syntien tapauksessa suotavana ulkoiselta muodoiltaan 

suurempaa katumusta, johtuu yksinkertaisesti tarpeesta vahvistaa omaatuntoa enemmän, mutta kaikki tämänkin 

katumuksen tarkoitus on edessäpäin olevan epätoivon tai muun synnin välttämisessä, ei takanapäin olevan 

synnin sovittamisessa. (Ks. Loci XVIII, § 34 [Preuss tomus III, 222–223]; vrt. myös Loci XIII, §§ 91–92 [Preuss 

tomus II, 224–225].) Gerhardin kuolemansynti-käsityksessä ei nähdäkseni ole mitään tekijää, joka loisi perustan 

sellaiselle praksikselle, jossa ihmisen täytyisi ensin saada diagnosoitua, onko hän tehnyt kuolemansyntiä vai 

veniaalisyntiä, ja sitten tarttua tämän diagnoosin mukaisiin toimenpiteisiin. Sen sijaan lähtökohta on, että jos 

ihminen ylipäänsä tahtoo tarttua katumukseen, hän on jo pelastuksesta osallinen, sillä tässä tahdossa lakata 

pakenemasta Jumalaa ja kääntyä Jumalan puoleen on jo pelastava usko läsnä. (Loci XVIII, § 81 [Preuss tomus 

III, 245–246] sekä etenkin Loci XIX, §§ 167–175 [Preuss tomus III, 452–458].)  Uudestisyntymättömän ihmisen 

pelastukseen johtavassa katumuksessa ihminen on nimittäin Gerhardin hahmotuksessa täysin passiivinen aina 

pelastavan uskon syttymiseen asti – hän ei, ennen uskon syttymistä hänen sydämessään, halua kääntyä Jumalan 

puoleen eikä millään tavoin tarttua katumukseen, mutta Pyhä Henki omantunnon kauhuja (terrores conscientiae) 

käyttäen vaikuttaa hänen ylpeytensä täydellisen murskaamisen (contritio) ja synnyttää ihmisessä, jonka 

vastarinta näin on murrettu, evankeliumin sanan kautta pelastavan uskon Kristukseen. (Loci XVIII, §§ 51, 73, 81 

[Preuss tomus III, 232–233, 242–243, 245–246]; Loci XIX, § 169 [Preuss tomus III, 453–455].) Koska siis 

erotus veniaalisynnin ja kuolemansynnin välillä ei johda ihmistä toimimaan eri tavoin suhteessa takana oleviin 
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praksistaan siten, että kyse siinä ei ole eri osien täydellisestä toteutumisesta, vaan yksin-

kertaisesti niiden toteutumisesta, voidaan lisäksi esittää, että Gerhard ei praksiksellaan kuvaa 

mitään, mikä ihmiselle, sikäli kuin tämä on uudestisyntynyt, olisi ylivoimaista tai edes 

vaikeaa.289 Eihän Gerhard nimittäin kuvaa ihmisen mielenliikkeitä siten, että jonkin hyvän 

mielenliikkeen liian vähäinen vahvuus tai jokin hyvää mielenliikettä rajoittava paha 

mielenliike, joka uudestisyntyneelle mielelle tulee passiona, tarkoittaisi, että praksiksen 

toteutuminen epäonnistuisi syntien anteeksiannon katkaisevalla tavalla.290 Sen sijaan 

praksiksen toteutuminen vaikuttaa jäävän ratkaisevalla tavalla puuttumaan – Gerhardin yleisen 

kuolemansynnin määritelmän kanssa täysin yhteensopivasti – lähinnä aktiivisen ja tietoisen 

pahan mielenliikkeen tapauksessa, käytännössä siis silloin, jos ihminen uudestisyntyneellä 

 
synteihinsä – eikä liioin edessä oleviin synteihinsä, joita hänen tulee kaikkia varoa – ei Gerhardin esitys peccata 

contra conscientiam -käsitteestä näkemykseni mukaan johda minkäänlaiseen eettisen kasuistiikan tarpeeseen. 
289 Koko praksiksen mahdollisuus tietysti perustuu siihen, että ihminen Gerhardin mukaan perustavalla tavalla 

uudistuu uudestisyntymisessä: ihmisen ratkaisuvalta, joka ennen uudestisyntymistä oli hengellisissä asioissa 

sidottu, vapautuu uudestisyntymisessä, niin että ihmiselle tulee uudestisyntymisensä myötä ensi kerran 

mahdolliseksi tahtoa hengellistä hyvää. Käytännössä asia menee siten, että Pyhä Henki antaa 

uudestisyntymisessä ihmiselle uudet voimat (novae vires), joita ihminen pystyy käyttämään hengellisen hyvän 

tavoittelemiseen – tai, niin kauan kuin hän on tässä elämässä, halutessaan myös torjumaan hengellisen hyvän, 

mihin koko tutkielmassa käsitelty kuolemansynnin mahdollisuus perustuu. Tarkemmin ks. esim. Loci XIV, §§ 

140–146 (Preuss tomus II, 281–282) sekä Loci XVIII, § 51 (Preuss tomus III, 232–233); ks. myös edellä luku 

1.2. Samoin Hägglund 1959a, 273–274; Vaahtoranta 2017, 183. Vrt. myös Gerhard Confessio Catholica -

teoksessaan: ”[H]omo vere credens, dum talis est, ex sua parte nullam dubitandi de perseverantia rationem 

habeat, quia et posse et velle nunquam sibi ademtum iri novit ex divina promissione Philipp. 1. v. 6. cap. 2. v. 13. 

nisi ipse Spiritui Sancto resistat, quod ne faciat aut facere velit, satis habet virium ab inhabitante Spiritu Sancto.” 

Lainattu Mayesin (2013a, xix, alaviite 42) mukaan. Gerhard siis esittää, että uudestisyntyneellä ihmisellä on 

kuolemansynnin välttämiseen ”riittävästi voimia hänessä asuvalta Pyhältä Hengeltä”. 
290 Tähän asiakokonaisuuteen liittyy myös tärkeä Gerhardin tekemä ja kristillistä elämää yleisesti koskeva 

erottelu ”lain mukaisen tekemisen” (facere legale) ja ”evankeliumin mukaisen tekemisen” (facere evangelicum) 

välillä. Lain mukainen tekeminen vastaisi sitä, että kaikessa lain vaatimassa onnistutaan viimeistä piirtoa myöten 

täydellisesti, ja se on tässä elämässä mahdotonta; evankeliumin mukainen tekeminen kuitenkin toteutuu 

Kristukseen uskovissa: ”Observandum vero duplex facere in sacris literis describi, legale et evangelicum. Facere 

legale est legem Dei perfecte implere, integram et numeris omnibus absolutam obedientiam, tam internam, quam 

externam, ab omni labe peccati immunem praestare. – – Illud facere legale non cadit in ullum hominem in hac 

vita, siquidem ’lex spiritualis est, nos autem carnales sumus, venundati sub peccatum’ Rom. 7, v. 14. 

Evangelium facere est credere in Christum, ’qui est finis legis ad justitiam omni credenti’ Rom. 10, v. 4. et 

praelucente hac fide legis obedientiam inchoare. – – Hoc evangelicum facere complectitur veram poenitentiam et 

fidem, serium propositum ac studium sanctitatis, agnitionem imperfectionis et defectuum, qui ipsis bonis 

operibus adhaerent, sinceram obedientiam, dilectionem ἀνυπόκριτον etc. Haec distinctio in scriptis Lutheri et 

Philippi saepius occurrit, quae non destituitur veterum calculo. – – Nequaquam vero haec distinctio ad 

confusionem legis et evangelii vel ad labefactandam integritatem articuli de justificatione torqueri debet, sed 

usus ejus est in explicandis Scripturae dictis, quae de exercitiis fidei per bona opera, sive, ut Lutherus loquitur, 

de fide concreta et incarnata loquuntur, ubi nomine operum intelligitur cumprimis fides, sine qua bona opera non 

possunt fieri, inde dicta illa, licet primo intuitu videantur legalia, tamen penitius introspecta sunt evangelica.” 

Loci XX, § 5 (Preuss tomus IV, 3), korostukset alkuperäisiä. Tätä erottelua ei Gerhardilla käsittääkseni ole 

juurikaan tutkittu (lyhyesti erotteluun kiinnittää huomiota Mayes 2019, xi), vaikka erottelun täytynee Gerhardin 

edellä lainatun kuvauksen perusteella olla hänelle täysin perustava, yhtäältä eksegeettisesti lukuisien 

raamatunkohtien ymmärtämiselle että toisaalta dogmaattisesti ymmärrykselle lain ja evankeliumin suhteesta sekä 

puheelle uudestisyntyneen kyvyistä suhteessa Jumalan lakiin. Kyseinen erottelu implikaatioineen olisi täten 

arvokas aihe Gerhardista tehtävälle jatkotutkimukselle. 
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tahdollaan antaa praksiksen kuvaavaa katumusta vastaan sotivalle mielenliikkeelle harkitun 

suostumuksensa – mikä taas ei, kuten edellä on todettu, tapahdu vahingossa.291 

Sen lisäksi, että Gerhardin kuvaama synnin vastustamisen praksis ohjaa ihmistä tiettyyn 

mielensisäiseen toimintaan, on Gerhardin praksis nähdäkseni luonteeltaan sellainen, että se 

määrittää kristillistä elämää hyvin paljon myös ulkonaisesti – kenties jopa niin, että kristillisen 

elämän koko laajuus, siten kuin Gerhard sen näkee, voidaan esittää tämän praksiksen neljän eri 

kohdan alle jäsennettynä.292 Niinpä ensimmäisen kohdan, syntien tuntemisen, alle voitaisiin 

tällaiseen jäsennykseen pyrittäessä lukea kaikki praktiseen viisauteen pyrkiminen, etenkin 

Jumalan lain eli käskyjen opiskelu.293 Toisen kohdan, syntien murehtimisen, yhteyteen taas 

kuuluisi kaikki pyrkimys kiinnittää omaa tahtoa hyvään ja irrottaa sitä pahasta, esimerkiksi 

rukouksessa tapahtuvan hartaudenharjoituksen ja mietiskelyn kautta samoin kuin synnistä 

seuraavia pahoja hedelmiä ja hyvistä teoista seuraavia hyviä hedelmiä tarkkailemalla.294 

Kolmanteen kohtaan, syntejä anteeksi pyytävään uskon rukoukseen, taas tähtäisi evankeliumin 

opiskeleminen, Jumalan hyvyyden mietiskely samoin kuin uskon harjoitus ahkeralla 

sanankuulolla ja ehtoollisen sekä ripin käyttämisellä.295 Gerhardin praksiksen neljättä kohtaa 

voitaneen pitää ulkonaisesti tarkasteltuna kaikkein laajimpana, ja sen alle kuuluisi kaikki se 

arjen kristillinen elämä, joka rakentaa edellisten kohtien päälle ja jolla ihminen pyrkii osoitta-

maan Jumalalle kuuliaisuuden ja kunnian sekä tämän mukaisesti edistämään lähimmäisensä 

 
291 Käytännössä tässä olisi kaiketi kysymys tietoisesta sen sisällisen toiminnan vastustamisesta, johon Pyhä 

Henki ihmistä hänen sydämessään vetää. Se, että aktiivinen puutos missä tahansa praksiksen neljästä kohdasta 

tekee kuolemansynnin, voitaneen esittää myös siten, että praksiksen kohdat 2–4 liittyvät suoraan ihmisen sielun 

haluavaan puoleen, joka toimii hänen tahtonsa alaisuudessa, kun taas pyrkimys laiminlyödä intellektiä koskeva 

kohta 1, syntien tunteminen, on tahallista tietämättömyyttä, jolloin syy on siinäkin ihmisen tahdossa. 
292 Siitä, mitä Gerhard katsoo kristillisen elämän sisältävän, antaa erinomaisen kuvan hänen Schola pietatis -

teoksensa, jota tässä myös käytän vertailukohtana. – Myös Hupfeld näkee nähdäkseni aivan oikein, että 

kuolemansynnin käsityksellä on Gerhardin hahmotuksessa merkitys kristilliselle elämälle sen koko 

laajuudessaan. Hupfeld 1908, 178. 
293 Vrt. Gerhardin kuvaus tästä osana kristillistä elämää SP II/1, luvut 1–2 (Gerhard 1736, 233–242) sekä 

ylipäänsä Schola pietatis -teoksen kirjat III–V, jotka jäsentyvät kymmenen käskyn mukaan ja selittävät niitä 

mittavasti (Gerhard 1736, 385–1212). 
294 Vrt. Schola pietatis -teoksen kirja I, joka käytännössä on kokonaisuudessaan luonteeltaan harjoitusta, jolla 

ihminen pyrkii harjoittamaan tahtoaan irti pahasta ja kiinni hyvään (Gerhard 1736, 13–216). Kyseisestä kirjasta 

voidaan erikseen mainita esimerkiksi luku 17, jossa meditoidaan Jumalan hyvistä teoista antamia palkkioita ja 

hänen pahoista teoistaan antamia rangaistuksia (Gerhard 1736, 95–100). 
295 Näiden kokonaisuudesta ks. erityisesti SP II/2, luku 8 (Gerhard 1736, 334–344) mutta myös esim. SP I/1, 

luku 2 (Gerhard 1736, 20–23) sekä SP II/1, luvut 1–4 (Gerhard 1736, 233–248); samoin Loci XVIII, §§ 34, 99–

101 (Preuss tomus III, 253–256). – Hupfeld esittääkin, että kuolemansynnin käsitteellä oli hyvin keskeinen 

merkitys juuri ripin suosittuudelle luterilaisen ortodoksian aikana. Hupfeld 1908, 179–180. – Jos 

kuolemansynnin käsitteellä on se suhde ehtoolliseen, että se saa ihmisen käyttämään sitä aktiivisemmin, on näillä 

kahdella Saviluodon Gerhardin ehtoolliskäsitystä koskevasta esityksestä päätellen myös se suhde, että 

kuolemansynnin käsitteen olemassaoloon perustuen voidaan ihminen tietyissä tapauksissa myös joutua 

sulkemaan ehtoollisen ulkopuolelle. Käsitellessään Gerhardin hahmotusta kelvollisen ehtoollisvieraan ja 

ehtoolliselle valmistautumisen teemoista Saviluoto nimittäin puhuu katumattomista ja parannuksen 

tekemättömistä ihmisistä, joita ei tule päästää ehtoolliselle, missä Saviluodon käsittelyn taustalla on ilmiselvästi 

Gerhardin kuolemansynnin käsite. Ks. Saviluoto 1979, 64–79. 
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hyvää.296 Koska kuvatun nelikohtaisen praksiksen koko lähtökohtana on kuolemansynnin 

välttäminen, voitaneen joka tapauksessa argumentoida, että Gerhardin dogmaattinen kuoleman-

syntikäsitys luo hyvin oleellisella tavalla perustan ja tarpeen hänen laaja-alaiselle esitykselleen 

kristillisen elämän praksiksesta. 

Yhteenveto 
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, mikä on Johannes Gerhardin käsitys 

kuolemansynnistä. Näin esitetyn tutkimustehtävän jaoin kolmeen alatehtävään. Ensimmäinen 

alatehtävä oli vastata kysymykseen, mitä Gerhardilla ylipäänsä tarkoittaa se, että jokin synti on 

kuolemansynti. Toinen alatehtävä oli selvittää, mitkä tai millaiset synnit Gerhardin mukaan 

sijoittuvat tällä tavoin määriteltyyn kuolemansynnin kategoriaan ja mikä täten erottaa 

kuolemansynnin sellaisesta synnistä, joka ei ole kuolemansynti. Kolmas alatehtävä oli kuvata, 

miten Gerhard katsoo, että kuolemansyntiä praktisesti voidaan välttää. Tutkimuksen lähteenä 

käytin Gerhardin Loci theologici -teosta, joka on hänen laaja, 39-osainen kokonaisesityksensä 

kristillisestä dogmatiikasta ja jota tyypillisesti pidetään Gerhardin pääteoksena. 

Tutkimuksen ensimmäisessä pääluvussa selvitin ensimmäisen alatehtävän mukaisesti 

kuolemansynnin kategorian yleisluonnetta Gerhardilla. Tätä käsiteltäessä havaittiin, että 

ilmauksessa ”kuolemansynti” (peccatum mortale) viittaa sana ”kuolema” Gerhardilla siihen 

vaikutukseen, jonka kyseinen synti uudestisyntyneelle ihmiselle tuottaa, nimittäin hengelliseen 

kuolemaan. Tässä hengellisessä kuolemassa on käytännössä kyse siitä, että ihminen menettää 

reaalisen osallisuutensa kaikesta siitä, mitä Jumala on hänelle Kristuksessa lahjoittanut. 

Potentiaalista osallisuutta näistä lahjoista ihminen ei kuitenkaan Gerhardin katsannossa 

kuolemansynnillä menetä, eli kuolemansynti ei Gerhardilla tarkoita anteeksiantamatonta syntiä. 

Menettämisestä puhuvien ilmausten lisäksi havaittiin, että Gerhard saattaa kuvata 

kuolemansynnin vaikutusta myös siirtymänä tilasta toiseen: kuolemansyntiä tekevä ihminen 

joutuu ”armon tilasta” takaisin siihen samaan ”turmeluksen tilaan”, jossa hän oli ennen 

uudestisyntymistään. Gerhardin kuolemansynti-kategorian perusteista puhuttaessa todettiin 

myös, että Gerhard ilmaisi tietynasteisen tyytymättömyytensä ilmaisuun ”kuolemansynti” 

(peccatum mortale) ja ehdotti tilalle vaihtoehtoisia ilmauksia, mutta että hän Loci-teoksessaan 

 
296 Tästä Gerhardilla ks. esim. Loci XX, §§ 146–147 (Preuss tomus IV, 135–136) sekä Schola pietatis -teoksen 

osien IV ja V selitykset toisen laintaulun käskyistä (Gerhard 1736, 680–1212). Voidaan tosin esittää, että tietyssä 

mielessä tämän kohdan ala, siten kuin Gerhard kohdan kuvaa, kattaa kaiken kristillisyyden, sikäli kuin se on 

Jumalan käskyjen pohjalta eteenpäin (ei taaksepäin) katsovaa, minkä vuoksi eteenpäin katsovaa kuuliaisuutta 

ensimmäistäkään laintaulua kohtaan ei voida sulkea tämän kohdan ulkopuolelle ja raja moniin aiempien kohtien 

yhteydessä mainittuihin kristillisen elämän sisältöihin ei ole jyrkkä. 
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ei tosiasiallisesti mitenkään erityisellä tavalla pidättäydy ”kuolemansynti”-käsitteen käytöstä, 

minkä syyksi arvelin ilmauksen vakiintuneisuutta Gerhardin ajan teologisessa diskurssissa. 

Käsitystään kuolemansynti-kategorian yleisluonteesta Gerhardin todettiin myös 

perustelevan sekä reformoituun että roomalaiskatoliseen keskusteluosapuoleen päin. Suhteessa 

reformoituun perinteeseen havaittiin Gerhardin pyrkivän argumentoimaan ennen kaikkea 

Raamatun pohjalta, että todellisesti uudestisyntynyt ihminen voi myös todellisesti menettää 

pelastuksensa. Suhteessa roomalaiskatoliseen osapuoleen Gerhard taas pyrki perustelemaan, 

että luterilainen oppi uskonvanhurskaudesta ei sulje pois oppia kuolemansynnistä. Tämän 

väitteensä Gerhard perusti ennen kaikkea pelastavan uskon luonteeseen: pelastavaa uskoa ei ole 

mahdollista erottaa sitä seuraavasta uudistuksesta ja rakkaudesta. Erotukseksi monista muista 

uskon lajeista ei tällaisen pelastavan uskon aikaansaaminen liioin kuulu ihmisen luontaisten 

kykyjen piiriin, minkä vuoksi kuolemansynnillä, jolla menetetään pelastavan uskon vaikuttava 

Pyhä Henki, menetetään myös pelastava usko. Osana tätä käsittelyä havaittiin lisäksi, että puhe 

”uskon menettämisestä kuolemansynnin kautta” ei Gerhardilla ole pelkkä puhetapa, vaan 

pelastuksen menettämisen tapahtumassa hän todellisesti kuvaa kuolemansynnin tekemisen 

loogisella tasolla pelastavan uskon menettämisen edelle. 

Tutkimuksen toista alatehtävää siitä, mikä erottaa kuolemansynnin sellaisesta synnistä, 

joka ei ole kuolemansynti, selvitin tutkimuksen toisessa ja kolmannessa pääluvussa. Toisessa 

pääluvussa tarkastelin sitä, mihin kuolemansynnin kategorian ja sille vastakkaisen 

veniaalisynnin kategorian erotus Gerhardin hahmotuksessa perustuu. Tässä havaittiin, että 

Gerhard torjui painokkaasti sen roomalaiskatolisen näkemyksen, että synnin veniaalisuus eli 

anteeksiannettavuus saattaa joissakin tapauksissa perustua myös synnin itsensä luonteeseen. 

Vastoin tätä näkemystä Gerhard esitti, että itsessään tarkasteltuina kaikki synnit ovat 

kuolemansyntejä, minkä vuoksi uudestisyntymättömien kaikki synnit myös tosiasiallisesti ovat 

kuolemansyntejä, kun taas uudestisyntyneistä puhuttaessa on Jumalan pelastavaan armoon 

perustuen olemassa erottelu kuolemansyntien ja veniaalisyntien välillä. Tätä näkemystään 

Gerhard pyrki perustelemaan ennen kaikkea osoittamalla, että veniaalisynnitkin ovat syntejä 

’synti’-sanan varsinaisessa merkityksessä, minkä todettiin Gerhardin katsannossa tarkoittavan 

sitä, että ne ovat poikkeamaa iankaikkisesti voimassa olevasta, luonnollista lakia vastaavasta ja 

kymmenen käskyn ilmaisemasta Jumalan moraalilaista. Veniaalisyntien tosiasiallista 

poikkeavuutta tästä moraalilain standardista Gerhard perusteli ennen kaikkea moraalilain 

vaativuudella: se vaatii ihmiseltä täydellistä kuuliaisuutta ja puhtautta sydämen tasolle asti, 

mikä tässä elämässä on tullut ihmiselle lankeemuksen jälkeen mahdottomaksi. 
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 Toisessa pääluvussa todettiin myös, että kaikkien syntien pitäminen luontonsa puolesta 

kuolemansynteinä ei Gerhardilla tarkoita sitä, että kaikki synnit olisivat yhtä suuria. Gerhard 

päinvastoin toteaa kuolemansynnit veniaalisyntejä ”paljon vakavammiksi”, ja lisäksi sekä 

kuolemansynnin kategorian sisällä että veniaalisynnin kategorian sisällä on hänen 

näkemyksessään vakavuuseroja eri syntien kesken. Gerhardin väite kuitenkin on, että synneistä 

kaikkein pieninkin on ilman suhdetta Jumalan armoon ihmisen kadottava kuolemansynti. 

 Tutkimuksen kolmannessa pääluvussa selvitin puolestaan sitä, mikä Gerhardin 

katsannossa tosiasiallisesti tekee eron kuolemansynnin ja veniaalisynnin välille uudesti-

syntyneiden eletyn elämän synneistä puhuttaessa. Tässä yhteydessä todettiin, että Gerhard 

sijoittaa erottavan tekijän kokonaan synnin syyhyn, niin että tietyistä syistä tapahtuvat synnit 

ovat uudestisyntyneille veniaalisyntejä, tietyistä syistä tapahtuvat synnit taas kuolemansyntejä. 

Tekosyntien syy puolestaan sijoittuu Gerhardilla antropologisesti ihmisen sieluun, johon 

Gerhard sijoittaa kolme sielunkykyä eli fakulteettia: mielen eli järjen, joka käsittelee tietoa, 

tahdon, joka toimii hyväksymällä tai torjumalla järjen sille antamia ehdotuksia, sekä sydämen, 

johon liittyvät ihmisen affektit ja halut. 

 Tarkastellessani tahdosta ja sydämestä koostuvan ihmissielun haluavan puolen suhdetta 

kuolemansynnin käsitteeseen hyödynsin Gerhardilta löytyvää viisikohtaista esitystä, joka 

kuvaa perisynnistä ulkonaiseksi syntiteoksi etenevän synnin asteita ihmissielussa. Tässä 

käsittelyssä havaittiin, että asteikon neljäs kohta, ihmisen tahdon synnille antama suostumus 

(consensus) on se synnin aste, joka suhteessa kuolemansynnin käsitteeseen on Gerhardilla 

ratkaiseva. Gerhard laajemminkin perusti koko kuolemansyntiin lankeamisen mahdollisuuden 

siihen, että uudestisyntyneenkin ihmisen tahdon on edelleen mahdollista valita paha, ja tahdon 

synnille antaman suostumuksen Gerhard samasti kuolemansyntiin. Samassa yhteydessä 

todettiin, että Gerhardin yleisen tahto-käsityksen mukaisesti ei esimerkiksi pahojen affektien 

ole mahdollista ulkopuolelta käsin vallata tahtoa ja pakottaa sitä antamaan suostumustaan, vaan 

missä suostumus syntiin tapahtuu, siellä tahto antaa tämän suostumuksensa viime kädessä 

vapaasti. 

 Gerhardin havaittiin kuitenkin tekevän uudestisyntyneen ihmisen tahtoa koskien 

erottelun ihmisen tahtoon sikäli, kuin se on uudistettu, ja ihmisen tahtoon sikäli, kuin se vielä 

on synnillisen ”lihan” alaisuudessa. Suora yhteys tahdon suostumuksen ja kuolemansynnin 

välillä pätee Gerhardilla vain sikäli, kuin puhutaan ihmisen uudistetun tahdon antamasta 

suostumuksesta. Mitä lihanalaisen tahdonosan toimintaan tulee, totesin, että Gerhard ei tavan-

omaisesti puhu siitä suostumus-sanaa (consensus) käyttäen, mutta esitin, että vähintään ajatuk-

sen tasolla ei tämän lihanalaisen tahdonosan toiminnan mieltäminen suostumukseksi voine olla 
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Gerhardille vieras. Joka tapauksessa uudestisyntyneen ihmisen uudistettu tahto on Gerhardin 

esityksessä ihmisessä kuitenkin sillä tavoin lihalliseen tahdonosaan verrattuna hallitseva ja 

hänen identiteetilleen määrittävä, että uudestisyntyneestä ihmisestä A puhuttaessa voidaan 

nähdäkseni Gerhardin kielenkäytön mukaisesti sanoa ’A suostui syntiin’ vain silloin, kun tämän 

suostumuksen on antanut henkilön A uudistettu tahto – jolloin tapaus siis myös on Gerhardin 

näkemyksessä kuolemansynti. 

 Tarkasteltaessa puolestaan ihmissielun tiedollisen puolen suhdetta kuolemansyntiin 

havaittiin, että Gerhard tekee jaon kahdenlaiseen tietämättömyyteen. Yhtäältä on olemassa 

tavoiteltua tietämättömyyttä, joka tekee synnistä myös uudestisyntyneelle kuolemansynnin, 

toisaalta on olemassa sellaista tietämättömyyttä, jolle ihminen ei ole voinut mitään. Tämä 

jälkimmäinen tietämättömyyden laji taas on sitä tietämättömyyttä, johon Gerhard viittaa 

todetessaan ”tietämättömyyden syntien” (peccata ignorantiae) olevan veniaalisyntejä. 

 Ihmisen tiedosta ja tietämättömyydestä puhumiseen havaittiin kuitenkin oleellisesti 

liittyvän Gerhardin käsitys ihmisen luonnollisesta laintuntemuksesta. Ihmisen luonnollinen 

laintuntemus on Gerhardin katsannossa jäännettä ihmisessä alun perin olleesta mutta 

lankeemuksessa kadotetusta Jumalan kuvasta, ja sen perusteella jokainen ihminen tietää 

Gerhardin näkemyksen mukaan myös lankeemuksen jälkeen synnynnäisesti esimerkiksi sen, 

että Jumala on, että Jumalaa tulee palvella ja että Jumala on väärien tekojen rankaisija. Tämän 

luonnollisen laintuntemuksen pohjalta taas toimii Gerhardin hahmotuksessa ihmisen omatunto. 

Omaatuntoa Gerhard luonnehtii esimerkiksi Jumalan ihmisiin asettamaksi ”tuomioistuimeksi”, 

ja hän vaikuttaa pitävän ihmisen omaatuntoa erehtymättömänä niin pitkälle, kuin sen ääni 

kantaa, toisin sanoen siihen rajaan asti, johon omantunnon tietopohjana toimiva ihmisen 

luonnollinen laintuntemus vielä lankeemuksenkin jälkeen ulottuu. Ihmisen omaatuntoa koskien 

havaittiin joka tapauksessa, että sillä on keskeinen rooli suhteessa Gerhardin 

kuolemansyntikäsitykseen: Gerhard käyttää ilmausta ”synnit vastoin omaatuntoa” (peccata 

contra conscientiam) kuolemansynnin synonyyminä. Kuolemansynnin ja 

omantunnonvastaisen synnin samastamisen taas todettiin liittyvän siihen kytkökseen, joka 

Gerhardin hahmotuksessa omantunnon todistajantehtävällä on ihmisen hengelliseen tilaan: 

katumattomalla, kadotuksenalaisella ihmisellä on sisimmässään aina paha omatunto, mutta 

kääntymyksessä evankeliumin sana herättää omantunnon kauhuissa olevan ihmisen sydämessä 

uskon Kristukseen, mikä saa aikaan syntien poisottamisen ja sen myötä omantunnon rauhan. 

Vastoin omantuntonsa varoitusta toimiessaan uudestisyntynyt ihminen kuitenkin tuhoaa tämän 

hyvän omantuntonsa ja muuttuu siten jälleen hengellisesti kuolleeksi. Täten synnin tekeminen 

vastoin omaatuntoa myös samastuu Gerhardilla lopulta tahalliseen tietämättömyyteen, sillä 
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vaimentamalla omantuntonsa äänen ja olemalla siitä piittaamaton ihminen ei tahdo tietää 

Jumalan laista sitä, minkä hän omassatunnossaan kuitenkin tietää. 

 Vedettäessä yhteen ihmissielun haluavan puolen ja ihmissielun tiedollisen puolen 

suhdetta kuolemansynnin käsitteeseen todettiin, että jotta synti olisi uudestisyntyneelle 

ihmiselle kuolemansyntiä, edellyttää se ihmissielun tiedolliseen puoleen kuuluvan järjen ja 

ihmissielun haluavaan puoleen kuuluvan tahdon yhteistoimintaa. Näiden fakulteettien pahaa 

yhteistoimintaa taas havaittiin Gerhardin kutsuvan ihmissielun ”pahuudeksi” (malitia); tähän 

liittyvän sanaston totesin Gerhardilla laajemminkin olevan kuolemansyntikieltä. Summasin 

kuolemansynnin ja veniaalisynnin rajapinnan uudestisyntyneiden eletyn elämän synneistä 

puhuttaessa siten, että synti on uudestisyntyneelle kuolemansynti, kun hän tietää sen synniksi 

ja silti antaa sille suostumuksensa, eli kun tahto valitsee synnin ilman, että tahdonakti menee 

intellektin tietämättömyyden piikkiin. Tämän totesin Gerhardin katsannossa käytännössä 

olevan sellaista syntiä, jonka ihminen tekee vastoin omantuntonsa varoitusta. 

 Liittyen Gerhardin kuolemansyntinäkemykseen esitin kolmannen pääluvun yhteydessä 

myös, että sitä varsin laajaa terminologista kirjoa, joka Gerhardilla kuolemansyntikäsitykseen 

liittyy, auttaa selittämään se Gerhardin antropologinen perusvakaumus, että ihmisen toiminnan 

tuottamisesta puhuttaessa edeltää ihmisen tahdon toimintaa aina hänen järkensä toiminta siten, 

että tahto saa järjeltä kaiken sen materiaalin, johon se sitten vastaa joko kyllä tai ei. Näin tahdon 

suostumuksen kohde voi lopulta olla vain niin suuri kuin sitä edeltävän järjen harkinnan kohde. 

Tästä nähdäkseni seuraa, että Gerhardin puheella siitä, että ”suostumus” tekee kuolemansynnin, 

ja siitä, että ”harkittu suostumus”, tekee kuolemansynnin, ei vaikuttaisi olevan varsinaista 

sisällöllistä eroa, jos edellytetään, että tämän suostumuksen kohteena on molemmissa 

tapauksissa sama asia. Puhuttaessa synnin tekemisestä harkitulla suostumuksella kuitenkin 

puhutaan tarkoituksellisesta pahan valitsemisesta, missä ei olla enää kaukana Gerhardin 

järeämmistä kuolemansynnin luonnehdinnoista. Mitä Gerhardin konkreettisiin sanavalintoihin 

tulee, tulkitsin, että niihin vaikuttavat erinäiset, muun muassa kontekstista nousevat 

tarkoituksenmukaisuuden näkökohdat, mutta että Gerhard joka tapauksessa katsoo viittaavansa 

lopulta yhteen ja samaan asiaan koko sillä terminologiallaan, joka tämän tutkimuksen eri 

kohdissa on havaittu hänellä kuolemansynnille synonyymiseksi. 

 Tutkimuksen neljännessä ja viimeisessä pääluvussa selvitin kolmannen alatehtävän 

mukaisesti sitä, miten Gerhard katsoo, että kuolemansyntiä praktisesti voidaan välttää. Tähän 

kysymykseen vastattaessa havaittiin Gerhardin esittävän neliosaisen praksiksen, jota hän 

nimittää ”uudestisyntyneiden parannuksenteoksi” tai ”uudestisyntyneiden päivittäiseksi lihan 

kuolettamiseksi” ja joka hänellä määrittää sitä, mitä on synnin vastustaminen. Tämän 
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praksiksen neljäksi osaksi todettiin ensinnäkin omassa sydämessä olevien heikkouden syntien, 

tietämättömyyden syntien ja pahojen himojen tunteminen, toiseksi niiden todellinen 

murehtiminen, kolmanneksi niiden rukoileminen ja uskominen anteeksi Kristuksen tähden ja 

neljänneksi mielen lujittaminen siinä, että taistelussa syntiä vastaan ei hellitetä otetta, vaan 

kuoletetaan lihaa ja pyritään hyviin töihin. Koska Gerhard esittää praksiksessa puheena olevien 

synnin lajien tulevan anteeksiannetuiksi uudestisyntyneille, ”jos he vastustavat niitä”, totesin, 

että veniaalisyntien vastustamisessa kuvatun praksiksen mukaisesti on kyse samalla 

kuolemansynnin välttämisestä. 

 Gerhardin kuvaamaa praksista analysoidessani esitin, että Gerhardin käyttäessä 

veniaalisyntien anteeksiannon ehtona ilmausta ”jos he vastustavat niitä”, ei Gerhard tarkoita, 

että tällaisten syntien toteutuessa uudestisyntyneessä ihmisessä ne ensin luetaan hänelle syyksi, 

kunnes hän aktiivisesti tuottaa itsestään mainitun praksiksen neljää kohtaa vastaavat toiminnot. 

Tulkintani mukaan Gerhard ei siis sano sen olevan ehdollista, että puheena olevat synnit 

uudestisyntyneistä puhuttaessa lukeutuvat tapahtumahetkellään anteeksiannon piiriin, mitä 

esittäessään Gerhard kumoaisi koko veniaalisyntien kategoriansa, vaan sen sijaan hän esittää 

ehdolliseksi sen, että näiden syntien syyksi lukematta jättäminen jatkuu: niiden subjektin täytyy 

pysyä uudestisyntyneenä. Uudestisyntyneiden ihmisten Gerhard taas katsoo nähdäkseni olevan 

mielenlaadultaan sellaisia, että hänen kuvaamansa praksis aina oletusarvoisesti myös toteutuu 

heissä, sillä he jo yleisellä tasolla katuvat syntejään, mihin Pyhä Henki heitä heidän 

sydämessään myös vetää. 

 Vastaavasti esitin näkemyksenäni, että Gerhard praksiksellaan myös ohjaa 

uudestisyntyneitä ihmisiä tiettyihin mielenliikkeisiin, erityisesti siihen, etteivät he suhtaudu 

synteihinsä kevytmielisesti ja ajattele, että ne eivät haittaa. Sen sijaan Gerhard ohjaa 

praksiksellaan uudestisyntyneitä katumaan kaikkia syntejään, minkä pohjalta syntyy kuva 

jatkuvan mielensisäisen rukousliikkeen täyttämästä kristillisestä elämästä. Erityisesti Gerhard 

praksiksellaan ei opasta syntiensä kauhistuttamaa kristittyä jäämään taaksepäin katsoen 

murehtimaan, onko hänen määrätty syntinsä ollut kuolemansyntiä vai veniaalisyntiä, vaan sen 

sijaan tarttumaan reippaasti katumukseen pienimmistäkin synneistään. 

Lopuksi esitin tulkintanani myös, että Gerhardin kuvaama syntien vastustamisen praksis 

tarjoaa neljällä kohdallaan jäsennysperiaatteen, jonka mukaisesti olisi kenties mahdollista 

esittää jopa kristillisen elämän koko laajuus siten, kuin Gerhard kristillisen elämän hahmottaa. 

Koska praksiksen koko lähtökohtana on kuolemansynnin välttäminen, viittaa se nähdäkseni 

siihen, että Gerhardin dogmaattisella kuolemansyntikäsityksellä on oleellinen asema hänen 

praktisen kristillisyyden hahmotuksensa taustana.  
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