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On myös puhuttava jotakin niiden historiasta, jotka ovat turmelleet ja vää-

rentäneet tämän opinkohdan oikean näkemyksen. Tätä kohtaa on ennen muita 

revitelty monissa erilaisissa mittelöissä. Se on aina ollut kuin kari, johon kie-

rojen ihmisten usko on kolahtanut kärsiäkseen haaksirikon. On myös huomat-

tava historiassa tuo vuorottelu, että kun Jumala on puhdistanut tämän kohdan 

oppia turmeluksista herättämällä joitakin hurskaita opettajia, heti Paholainen 

on levittänyt uusia rikkaruohoja. ja taas on ollut niitä, jotka ovat hyökänneet 

noiden turmeluksien kimppuun. Näistä esitämme seitsemän sellaista muutos-

ta. 

Tämä historiallinen katsaus pitää sisällään paljon hyötyä. 1) Väittelyjä va-

paasta tahdonvalinnasta ei voida ymmärtää oikein, ellei jollain lailla tunneta 

noita mittelöitä. 2) Kuten itseään Augustinusta vastaan tämän puolustaessa 

armoa Pelagiusta vastaan heitettiin Mani(keukse)n nimi contra duas epistolas 

Pelag.lib.1. Cap.2 et contra Iulia.Lib.2, samoin Rooman paavi, pariisilaiset ja 

muut ovat tuominneet Lutherin opin manikealaisena. Myös Roffensis ryhty-

essään todistamaan Lutherin manikealaisuutta luettelee manikealaisten harhat 

niin, että ihminen ei vapaalla tahdonvalinnalla voi välttää syntejä ja tehdä 

hyviä tekoja valmistautuakseen armoon, vaikka Augustinus kaikkialla puolus-

taa näitä väitteitä katolisina. On siis puhuttava todellisen historian pohjalta 

siitä, mitä manikealaisten harhoja syystä tuomittiin. 3) Tämä harkinta terä-

vöittää huolellisuutta yksinkertaisen totuuden puolustamisessa. Paholainen 

nimittäin kuljettaa ympäriinsä samaa vihaa, jolla hän jo muinoin hämmensi 

tämän kohdan hyvin järjestynyttä oppia, ja jos uskomme Raamattua, se entis-

tä palavammin hyökkää tätä oppia vastaan tänä maailman vanhuuden lopulla, 

enemmän kuin koskaan aiempina aikoina on tapahtunut, Ilm.12:12. Esitämme 

siis lyhyesti aikajärjestyksessä tärkeimmät mittelöt. 

                                                           
1
Enthusiastarum 
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Ensimmäisenä VALENTINUS, CEDRON ja MARCION jne. vuoden 140 

paikkeilla levittivät tällä kohtaa harhojen siemeniä, ja he mm. opettivat, että 

synti ei tullut maailmaan ensimmäisen ihmisen vapaan tahdonvalinnan kautta, 

vaan he esittivät kaksi alkuperustetta, hyvän ja pahan, ja näin kuvittelivat 

synnin eli eräänlaisen pahan substanssin ollen alusta pahan alkuperusteen 

luoma. Siksi edes pahoissa toiminnoissa ei ole vapaata tahdonvalintaa, vaan 

kuten huono puu ei tee eikä tahdo, vaan luonnostaan tuottaa huonoja hedel-

miä, ja kuten kivi putoaa alas ilman tietoisuutta, ja kuten lammas ilman järjen 

käyttöä pakenee sutta luonnollisella yllykkeellä, samoin ihminen ilman tietoi-

suutta ja tahdon valintaa tekee syntiä luonnostaan, samoin kuin vatsa unessa 

toimittaa omaa tehtäväänsä. 

Nuo siemenet myöhemmin manikealaiset ottivat omikseen Herran vuoden 

276 paikkeilla, ja lisäsivät mukaan tiettyjä muita houreita, joitten kaikkien 

luetteleminen kävisi pitkäksi. Mainitsen vain muutamia, jotka liittyvät tähän 

opinkohtaan. 

He kuvittelivat materian olevan Jumalan kanssa ikuisen, ja se on kaksinai-

nen: toinen on pahaa, jota he kutsuivat ύλην ja kutsuivat pimeydeksi. Toinen 

on hyvää, jota he kutsuivat φω̃ς (valoksi). He jakoivat ihmissuvun kolmeen 

luokkaan. Joitakin he kutsuivat χοικοὺς (maasta, tomusta oleviksi) vääntä-

mällä nimityksen 1. Kor.15:47. Näiden substanssi oli pahasta alkusyystä ja 

luotu tuosta pahasta materiasta ύλη, eikä tämä ollut kyvykäs uudistumaan, eli 

ei voinut kääntyä Pyhän Hengen säännönmukaisella järjestyksellä. Siksi näitä 

kutsuttiin αλύτους, koska ne eivät voi millään lailla totella edes äärimmäistä 

kuria. Toisia taas he sanoivat luoduiksi valon materiasta ja hyvästä alkusyys-

tä. ja ne siksi eivät ole kyvykkäitä syntiin, eli eivät voi tehdä syntiä, vaikka 

haluaisivat. Kolmansia taas he kutsuivat välitilaisiksi (medios), joissa on se-

kaisin valon ja vastakkaisen kansan substanssia. He kuvittelevat, että kun 

hyvä Jumala halusi luoda ihmisen omasta substanssistaan, oli syntynyt taiste-

lu pimeyden ja valon välille, ja niin myös pimeys oli sekoittanut omaa sub-

stanssiaan ihmiseen. Sellaisten välitilaisten he sanovat voivan puhdistua ja 

vapautua, mutta ei mielen ja tahdon valaisulla, vaan tuon vastakkaisen sub-

stanssin erottamisella ilman mitään mielen ja tahdon liikettä. Tuon puhdistu-

misen he sanovat tapahtuvan, ei evankeliumin äänen ja sakramenttien kautta, 

vaan tietyn lajisten ruokien, joihin on sekoitettu jumalallista substanssia, ja 

tiettyjen harjoitusten kautta. Valituissa taas, joita he siten kutsuivat, ei ole 

mitään taistelua, koska tuo vastakkainen substanssi on erossa. He lisäsivät, 

että tuo vastakkainen substanssi on olemassa itsekseen, ja tulee asumaan 

tuomion jälkeen keskellä maan sisusta kuin vankilassa ja pitävän asuntoa, ja 

peitteenä on oleva sieluja, jotka eivät ole puhdistuneet. 

Nämä olivat tärkeimmät manikealaisten harhat vapaasta tahdonvalinnasta, 

ja ilmiselvää on, miten ne ovat oikeaa näkemystä vastaan. 
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Näitä herjaavia hourailuja vastaan asettui koko puhtaampi vanha kirkko, 

vieläpä niin kiivaasti, että taivuttiin liiaksi toiseen suuntaan, kuten lopussa 

tulemme huomauttamaan. 

Toiseksi. Herran vuoden 380 paikkeilla muuan MESSALIUKSEN aloitta-

mana syntyivät hurmokselliset, joita samoja on kutsuttu eukhiiteiksi. Näista 

Trip.hist.lib.7. Cap.11. Heillä oli tähän aiheeseen liittyviä harhoja kolme eri-

tyistä. 1) He opettivat oikein, että ihminen ilman Pyhää Henkeä ei voi aloittaa 

eikä toteuttaa hengellisiä liikehdintöjä. He väittivät, että Hengen lupauksen 

saavuttamiseksi ei ole mitään käyttöä sanan ja sakramenttien palveluviralle, 

vaan Hengen vaikutus saadaan joko unien tulkinnalla tai rukouksen jäljittelyl-

lä. Niin he siis kumosivat tuon säännön: Pyhä Henki on vaikuttava joko kuul-

lun tai ajatellun evankeliumin äänen kautta. 2) He vakuuttivat, että Pyhä 

Henki osoittaa läsnäolonsa αισθητω̃ς (aistittavasti), ja hänen vaikutuksestaan, 

onko hän aloittanut meissä hyvän työnsä vai vaikuttaako hän meissä tahtomi-

sen, pitää tehdä päätelmiä vain tuntemuksen tai kokemuksen pohjalta. 3) He 

sanoivat, että uudistuksessa tapahtuu sellainen tahdon vapauttaminen, ettei 

tarvita mitään painia, taistelua tai hurskauden harjoituksia, ja ettei millekään 

opille, kehotukselle tai korjaamiselle ole tarvetta jne. He kuvittelivat, ettei jää 

mitään pahaa himoa, vaan ihmisestä tulee heti kokonaan hengellinen. Trip. 

Hist.  

Augustinus De haeres. Cap. 57 kertoo hurmoksellisista väitettävän, kuten 

hän itse sanoo, mielikuvituksellista
2
 satua, nimittäin että kun ihminen vapau-

tuu tai kääntyy, näyttää siltä, että ihmisen suusta lähtee sika porsaineen, ja 

häneen tulee näkyvässä hahmossa tulta, joka ei polta jne. Ehkäpä siitä on 

otettu tuo kuvitelma, että he sanoivat Pyhän Hengen uudistuksen tapahtuvan 

αισθητω̃ς (aistittavasti). Voisi todella näyttää siltä, että tällaisia absurdeja 

kertomuksia turhaan väitetään eukhiiteista, elleivät lähiajan esimerkit Müns-

terin kaupungista olisi paljon ylittäneet hulluudessaan ja mielettömyydessään 

noita, mitä Augustinus kertoo hurmoksellisista. Ei ole nimittäin mitään epäi-

lystä siitä, etteikö uudestikastajien sekasorto suurelta osin ole lähtenyt, nous-

sut ja syntynyt hurmoksellisten siemenistä. [Seuraa kappaleen verran esi-

merkkejä Münzerin hurmoksellisuudesta merkiksi, ettei hurmoksellisuus ole 

vieläkään sammunut]. 

Kolmanneksi. Herran vuoden 410 paikkeilla britti PELAGIUS alkoi korot-

taa vapaan tahdonvalinnan voimia siten, että hän sanoi, ettei armoon ja Pyhän 

Hengen apuun ole tarvetta, vaan ihminen kykenee omilla luonnollisilla voi-

millaan toteuttamaan kaikki Jumalan käskyt. Näin Augustinus toteaa. Pelagi-

uksen näkemyksen summa oli, että ihminen kykenee aloittamaan ja tuotta-

maan kaikki hengelliset liikkeet. 

                                                           
2
Phantasticam. 
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Pelagiolaisen taistelun historia on huolellisesti pantava merkille. Sen poh-

jalta voidaan nimittäin ymmärtää oikeammalla tavalla paljon siitä, mitä va-

paan tahdonvalinnan opista puhutaan. 

Pelagius oli munkki, joka ohjasi elämäntapojaan niin kovalla kurilla, että 

hänellä oli kaikkien keskuudessa erittäin suuri arvovalta, niin että Augustinus 

aluksi kumosi hänen harhojaan mainitsematta hänen nimeään. 

Huomattakoon myös, mitä  tilaisuuksia hänellä oli synnyttää tuota taiste-

lua. 1) Hän tahtoi kiivaasti kumota manikealaisia. 2) Hän ei tunnustanut hur-

moksellisten kuvittelemia voimakkaita kokemuksia. 3) Hän rakasti kuria ja 

näki kristittyjen häpeällisen laiskuuden. 4) Hän harkitsematta otti käyttöönsä 

isien huonosti sanomia lausumia väittelyissään manikealaisten kanssa, mikä 

näkyy monessa kohdassa Augustinuksella. Tämä tilanne vei hänet omaan 

pelagiolaisuuteensa. 

Erityisesti on huomattava tuon taistelun koko eteneminen, miten ja kuinka 

usein Pelagius alkoi puhua toisin. Vaikka hän korjasi kieltään usein, hän silti 

säilytti mielipiteensä sisällöt. 

 

1. Hän kielsi täysin Jumalan armon välttämättömyyden vakuuttaessaan, 

että pakanakansat ovat pelastuneet luonnollisen lain kautta. 

2. Kun hän sitten huomasi hurskaitten loukkaantuvan siitä, koska koko 

Raamattu ylistää Jumalan armoa, hän alkoi sanoilla myöntää, että 

Jumalan armo on välttämätön, mutta hän tulkitsi Jumalan hyväksi 

työksi vain sen, että niin suuressa mielemme pimeydessä hän itse 

paljastaa laissaan sen, mitä meidän pitää tehdä, uskoa ja toivoa. Kun 

on saatu tämä tieto, ihminen voi tehdä sitä minkä on oppinut 

tehtäväksi. 

3. Koska kuitenkin Raamattu ei osoita armoa ainoastaan siinä, mitä 

meille Jumalan sanassa käsketään uskomisen ja tekemisen 

säännöksi, vaan että Jumala vaikuttaa tahtomisen jne., Pelagius 

sanoi, että sielun voimia kuten mielen ja tahdon liikkeelle panevia 

kykyjä nimitetään armoksi, koska ne ovat erityisiä Jumalan lahjoja, 

ja meidät on luotu ja ne on annettu meille ilman mitään edeltäviä 

ansioita. Samoin Apt. t. 7:28: Hänessä me elämme, liikumme ja 

olemme. Ja tätä tarkoittaa Paavali sanoessaan: Mitä sinulla on, mitä 

et ole saanut? 1. Kor. 4:7. 

4. Mutta kun myös tämä käsitys kumottiin Raamatun pohjalta, hän 

sanoi, että Jumalan armo pätee vain siihen, että menneet synnit 

annetaan anteeksi, mutta ei siksi, että tulevia syntejä vältettäisiin ja 

vastaan taistelevia asioita voitettaisiin. Tuo kyky on luonnollinen, 

August. De grat. Et lib. Arb.cap.13. 

5. Kun sitten tuotiin vastaan ilmiselviä Raamatun todistuksia, hän 

sanoi, että Pyhän Hengen apu auttaa siihen, että sen, mitä ihmisten 

vapaasta tahdonvalinnasta käsketään tehdä, hän voi helpommin 

täyttää armon kautta. Tämä merkitsee, että hän keksi seuraavanlaisen 
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jaottelun: Jotkut ihmiset, jotka tosissaan yrittäen käyttävät luonnon 

voimia, voivat ilman Jumalan apua tuottaa Jumalaa miellyttävää 

kuuliaisuutta, mutta niitä varten, jotka ovat veltompia ja 

välinpitämättömämpiä, on luvattu Pyhän Hengen apu. 

 

Lopuksi hän alkoi peitellä harhaansa puhetavoilla niin ovelasti, että Au-

gustinus sanoo: Nämä voitaisiin hyväksyä ilman epäilyä, elleivät ne olisi nii-

den sanomaa, joiden kanta on tunnettu. Niin hän alkoi puhua: ´Armo auttaa 

ihmisen hyvää aikomusta, mutta haluttomalle ja vastahankaiselle ei anneta 

hyveen intoa´. Samoin: ´Jokaisessa työssä armo aina auttaa tahtoa´. Hän ym-

märsi, että ihminen voi ilman Pyhän Hengen liikettä omin voimin synnyttää 

hyvän aikomuksen, ja kun se itsensä kautta on aloittanut hyvän työn, se vasta 

sitten saa apua Pyhältä Hengeltä. 

Vasta vanhana Hieronymus asettui vastustamaan Pelagiusta, mutta hänen 

kumoamisensa oli laimeahko. Augustinukselle hän myönsi tässä väittelyssä 

selkeästi voitonseppeleen. Hän nimittäin sanoo kirjeessä 80: Katolilaiset kun-

nioittavat ja ottavat sinut vastaan vanhan uskon taas perustajana. Miksi näin 

sanotaan, sen ymmärtää helposti hän, jolle koko vanhan kirkon historia on 

tuttu: Melkein kaikilla vanhoilla kirjoittajilla oppi Jumalan Pojan hyvistä te-

oista oli piilossa ja haudattuna liiallisten vapauden ylistysten alle. Erityisesti 

Augustinuksen puheilla ja kirjoituksilla, joilla hän osoitti kumoamisten alku-

lähteet, pelagiolainen harha siis torjuttiin. 

Tuo taistelu ei myöskään ollut kevyt. Nuo, jotka ottivat puolustaakseen Pe-

lagiuksen tahoja, eivät olleet tuntemattomia miehiä. Coelestius oli kuuluisa 

kirjoituksistaan jo nuorena. Campanian piispaa Julianusta pidettiin kuuluisana 

oppineisuudestaan, ja nälänhädän aikana hän käytti kaikki köyhien hyväksi. 

Siksi hyvin monet niin ylhäiset kuin köyhät liittyivät häneen. Myös Sulpicius 

Severus, arvovaltainen mies, tuli Pelagiuksen viettelemäksi. Näin Antonius.  

On jäljellä Prosperuksen ja Hilariuksen kirjeet Augustinukselle, joissa kir-

joitetaan, että monet niistä, jotka olivat pappeuden korkeimmassa kunniassa, 

moittivat Augustinusta, ikään kuin tämä ilman syytä olisi liian kiivas ja ajoi 

liian kovaa asiaansa: Suurin osa olisi annettava Jumala armon ansioksi, mutta 

kuitenkin voitaisiin myöntää jotakin myös vapaan tahdonvalinnan voimille.  

Myös itse Augustinuksen kuulijoiden joukossa kaikki eivät tällä kohtaa ot-

taneet vastaan hänen oppiaan oikein ja taitavasti, kuten aiemmin kirjoitin, 

miksi hänen oli pakko kirjoittaa kirjat De gratia et libero arbitrio sekä De 

correptione et gratia. Nämä historialliset asiat tarjoavat enemmän valoa kuin 

pitkät kommentaarit. 

Neljänneksi. Vielä Augustinuksen eläessä jotkut kuiskailivat häntä vastaan 

Galliassa. Noin 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen marseillelainen munkki 

CASSIANUS alkoi epäsuorasti ja hänen nimeään mainitsematta hyökätä Au-

gustinuksen sitä käsitystä vastaan, jota tämä oli puolustanut Raamatun pohjal-

ta selvittäen Pelagiusta vastaan. Saadakseen ujutetuksi tuota näkemystä jol-
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lain arvovallalla seurakuntiin, hän kokosi yhteen silloin kuuluisina pidettyjen 

ja huomattavien erakkojen lausumia, keskusteluja ja vastauksia. 13. tutkiel-

massaan (siten hän tekstin otsikoi) hän ilmiselvästi puolusti Pelagiuksen kan-

taa. Hän omisti tuon väittelyn kunnioitetulle ja hyvin arvovaltaiselle vanhuk-

selle CHREMONILLE, jonka selän hän kirjoitti kumaraksi jatkuvasta ruko-

uksesta, niin että tämä kulki kuin nelijalkainen. 

Cassianus oli ensin ollut diakoni Konstantinopolin seurakunnassa Johannes 

Chrysostomuksen alaisuudessa, joka myös karkotti tämän seurakunnasta, 

koska hän mahdollisesti huomasi jotakin tämä luonteenlaadussa. Chrysosto-

mus nimittäin suhtautui melko nurjasti munkkiuteen.  

Tuon esiin vain joitakin Cassianuksen ajatuksia, joiden pohjalta hänen vir-

heensä voidaan havaita: ´Kun Jumala näkee meissä hyvän tahdon synnyn, 

jonka joko hän itse istutti tai näki meidän pyrkimyksestämme nousseen, hän 

heti valaisee ja vahvistaa´ jne. Samoin: ´Silmiin nähtävästi tulee esiin, että 

myös luonnon Hyvän kautta, joka luojan hyvästä teosta on suotu, usein tulee 

esiin hyvien tahtojen alkuja, koskapa Paavali sanoo: Tahto minulla on´. Sa-

moin: ´Kun katsomme Paavalia ja Sakkeusta, näyttää epäselvältä, armahtaa-

ko Jumala meitä siksi, että tarjoamme hyvän tahdon alun, vai päinvastoin. 

Kumpikin on hyväksyttävä: Se, että toisissa armo kulkee tahdon edellä, toisis-

sa tahto ennen armoa, koska on kirjoitettu: Hänen laupeutensa kulkee minun 

edelläni, Psal.39:11, ja Varhain rukoukseni kulkee edelläsi, Psal.88:14´. Sa-

moin: ´Tahdonvalinta ei olisi vapaa, jos se tahtoisi ja voisi ainoastaan pa-

haa´. Hän lainaa Paimenen kirjasta todistetta, jota myös Origenes oli samassa 

aiheessa lainannut. 

Tätä Cassianuksen petollista pyrkimystä vastaan asetti Prosper Aquitanicus 

todellisen ja oppineen kumoamuksen, joka on jäljellä, kuitenkin jättäen pal-

jastamatta Cassianuksen nimen. Cassianus oli monien taputtama, sillä Genna-

dius, joka vähän noiden aikojen jälkeen kirjoitti kirkollisten kirjoittajien elä-

mänkertoja, moitti Prosperusta siitä, että tämä oli puhunut Cassianusta vas-

taan, ja sanoi: ´Kirkko arvioi Cassianuksen teokset hyödyllisiksi´ jne. Tulee 

siis näkyviin, millä lailla vähitellen se valo, jonka Jumala oli Augustinuksen 

kautta joten kuten sytyttänyt, alkoi taas sammua. 

Viidenneksi. Vuoden 500 vaiheilla oli muuan Gallialainen piispa 

FAUSTUS, joka salaa hyväksyi pelagiolaisen kannan varsinaiset ytimet. 

Koska Pelagiuksen nimi kuitenkin oli vihattava, hän teeskenteli olevansa or-

todoksi, ja otsikossa kirjaansa, jolla hän levitti tuota myrkkyä, hän lupasi Pe-

lagiuksen kumoamista. Hän väitti: Monet ennen Kristuksen tuloa ovat pelas-

tuneet ilman armon apua luonnollisen kyvyn kautta ja omistaneet hengellisiä 

mielenliikkeitä. Samoin hän sanoo: ´Mutta sinä sanot: Uskominen on olemas-

sa vain niille, joille Jumala erityisesti on lahjoittanut uskon. Ei ole noin. Ju-

malan vaatiessa uskoa myös epäuskoisilta hän osoittaa sen olevat istutettuna 

jokaiseen. Miksei myös itse luonnon lain pohjalta olisi olemassa uskomista?  

Nämä Maxentius lainaa Faustuksen kirjasta. Fulgentius siis kumoamisen si-
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jaan vaieten toistaa oikean opin vapaasta tahdonvalinnasta, niin kuin aiemmin 

Augustinus oli selvittänyt. Näin Antoninus.  

Vaikka Rooman paavi Hormisdas ei julkisesti uskaltanut hyväksyä Faus-

tuksen kantaa, hän kuitenkin suositteli hänen kirjojaan luettavaksi. Siinä Ma-

xentius asettui voimakkaasti vastaan, ja koska kielenkäyttö ei vielä ollut ai-

van vapaata, vaan kielet olivat alkaneet olla Rooman paavin orjattaria, Ma-

xentius sanoi, että tuo kirje on harhaoppisten sepustama, ei Hormisdaksen 

kirjoittama.  Hän kuitenkin lisäsi, että oli tämä kirje sitten keltä tahansa, sen 

kirjoittaja epäilemättä on harhaoppinen. Maxentius esitti opin vapaasta tah-

donvalinnasta lyhyellä ajatuksella: Uskomme mukaan luonnollinen vapaa 

tahdonvalinta ei kykene mihinkään muuhun kuin vain erottelemaan ja toivo-

maan lihallisia tai maallisia asioita, jotka ehkä ihmisten keskuudessa voivat 

näyttää kunniakkailta, mutta eivät Jumalan luona. Niitä asioita taas, jotka 

kuuluvat ikuiseen elämään, se ei voi ajatella, tahtoa, toivoa tai täyttää paitsi 

sisällisen Pyhän Hengen vuodattamisen tai sisäisen toiminnan kautta. 

Kuudenneksi. Vähän sen jälkeen kuin Herran vuonna 520 BENEDICTUS 

kirjoitti munkeilleen Sääntönsä, hän lopussa salli heidän tutkia, luennoida ja 

pitää Cassianuksen opin Isien tutkielmien joukosta. Siellä on myös tuo ajatus 

vapaasta tahdonvalinnasta, jonka Prosperus suoraan on tuominnut. Kun siis 

paavi ei avoimesti voinut kanonisoida pelagianismia, se piilossa pääsi tunkeu-

tumaan luostareiden nurkkiin ja sieltä kulki seurakuntiin. Kirje Demetriaalle, 

joka on karkeasti pelagiolainen, ja jonka Augustinus kumoaa Pelagiuksen 

kirjoituksena, alkoi Hieronymuksen nimellä levitä ja tulla luetuksi. Beda 

vuonna 700 kumosi sen pelagiolaisen Julianuksen kirjoittamana. 

Kun Bernhard Herran vuoden 1120 paikkeilla oli huomannut jatkuvan 

raamatunluvun ja huolellisen Jumalan sanan tarkastelun pohjalta pelagiolaisia 

harhoja luostareissa, hän alkoi vaatia tuohon oppiin korjauksia pelagiolaisista 

turmeluksista. Munkit kuitenkin moittivat häntä kiivaasti. Niin syvät juuret 

oli pelagianismi saanut. Bernhard kirjoitti seuraavasti: ”Puhuessani kerran 

heidän edessään ja Jumalan armoa minua kohtaan suositellessani, nimittäin 

että sekä tunnustan sen kulkevan hyvässä minun edelläni, että tunnen sen 

kuljettavan ja että toivon sen saattavan loppuun, yksi läsnä olleista sanoi: 

´Mitä sinä siis teet? Tai mitä palkkaa ja palkintoa toivot, jos Jumala tekee 

kaiken´? Hän sanoi: ´Anna kunnia siis Jumalalle, joka ilmaiseksi kulkee edel-

läsi, ja elä jatkossa arvollisesti, koetellaksesi itseäsi, oletko Jumalan hyviä 

tekoja kohdatessasi kiitollinen ja niitä suorittaessasi sovelias´. Annat mieles-

täni hyvän neuvon, mutta jos annat vielä sen, että kykenee pitämään sen: 

Mutta Henki auttaa heikkouttamme, sekä: Joka aloitti, vie myös loppuun. Hän 

sanoi: ´Missä siis ovat ansiomme´? Kuuntele: Vanhurskaus ei ole teoista, 

vaan laupeutensa mukaan hän pelasti meidät. Hän sanoi: ´Mitä siis vapaa 

tahdonvalinta tekee?´ Vastaan lyhyesti: Se pelastetaan. Jumala on pelastuk-

sen toteuttaja: Vapaa tahdonvalinta on ainoastaan kykenevä sen saamaan .” 
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Tämä tilanne sai Bernhardin kirjoittamaan kirjan Vapaasta tahdonvalinnasta 

ja armosta, jossa hän kohtalaisesti selittää tämän lokuksen oppia.  

Noin Herran vuonna 1150 P. LOMBARDUS toi opille uuden muodon sen-

tenssien rapsodien
3
 pohjalta isiltä. Ja koska vähän ennen Bernhard oli puhdis-

tanut opin vapaasta tahdonvalinnasta, tuota opinkohtaa ei Lombarduksella 

käsitellä huonosti, vaikka hän sekoittaa mukaan tiettyjä siemeniä niistä väitte-

lyistä, joita myöhemmin seurasi paavillisuuden pimeyden voimistuessa.  

Vähän Lombarduksen jälkeen, Herran vuoden 1200 paikkeilla, seurasivat 

FRANCISCUS ja DOMINICUS, joista jälkimmäinen kanonisoi taas Cas-

sianuksen opin. 

Noiden piilopaikoista Herran vuonna 1250 munkit lähtivät kouluihin ja al-

koivat vallata opettajien oppituoleja. Nimitettiin SENTENTIAAREIKSI hei-

tä, jotka ottivat selittääkseen opin muotoa sillä tavalla kuin oli Lombarduksen 

sentenssikirjoissa esitettynä. Heistä ensimmäinen ja vanhin oli Aleksander 

Halesilainen. Koska hän tuli Franciscuksen ja Dominicuksen koulusta, jossa 

hallitsi Cassianus, sententiaarit eivät opinkohdassa vapaasta tahdonvalinnasta 

ainoastaan poikenneet Lombarduksesta, vaan väittelivät monista asioista suo-

raan tämän kantaa vastaan. Lombardus oli sanonut: Ihminen ilman uskoa ja 

ennen armoa ei voi olla tekemättä syntiä – sen enempää kuolemansyntiä kuin 

veniaalisyntiä.  Sententiaarit taas väittivät, että ihminen ilman armoa voi va-

paan tahdonvalinnan voimien pohjalta varoa mitä tahansa kuolemansyntiä ja 

valmistautua armoon, sekä toteuttaa Jumalan käskyjä mitä teon substanssiin 

tulee, ja että hyväksyminen ja myöntyminen on meidän vallassamme. He 

määrittelivät ansion olevan valittu teko vapaan tahdonvalinnan pohjalta Ju-

malan armon kulkiessa mukana. He lisäävät: Ellei olisi mitään vapaan tah-

donvalinnan voimia hengellisissä teoissa luonnollisten voimien pohjalta, ku-

moutuisi kaikkien ansioitten lähde. Tämä Cassianolainen käsitys selväsanai-

sesti riitelee ei ainoastaan Raamatun ja Augustinuksen käsityksen, vaan myös 

Bernhardin ja Lombarduksen selitysten kanssa. Tuo opetuksen laatu säilyi 

suunnilleen sata vuotta. Vuonna 1350 nimittäin sententiaarit melkein jo puut-

tuivat. On myös huomattava, ettei noina satana vuotena sententiaarien kes-

kuudessa aina ollut yhtä ja samaa käsitystä tästä opinkohdasta, vaan opin 

muoto liukui aina huonompaan suuntaan, minkä harkitseminen voi muistuttaa 

jostakin. 

Seurasi LYRA muiden kera, jotka selittivät Raamatun tekstiä. 

Konstanzin kirkolliskokouksen jälkeen tulivat postillaattorit: Nuku huoleti. 

TUOMAS quaest.24.de veritate et de libertate sanoo: Vapaa tahdonvalinta 

ilman armoa, tekemällä parhaansa, ei voi soveltautua tai valmistautua armon 

omistamiseen. 

WILHELM Pariisilainen käsittelee erinomaisesti erittelyä maallisen ja 

hengellisen vanhurskauden välillä. Tästä asiasta katso Apologiaa. 

                                                           
3
Jonkinlainen epätyypillinen kirjallinen tuotos. 
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BONAVENTURA nähdessään opin valmistautumisesta armoon sotivan 

koko vanhaa Kirkkoa vastaan, kuvitteli, että ihmiset syntyessään tuovat aina 

mukanaan joitakin armoitettuja lahjoja, myös ennen Hengen uudistusta, min-

kä takia he voivat valmistautua ottamaan vastaan armon. 

SCOTUS puhui myöhemmin rohkeammin: Ihminen ilman armoa voi luon-

non voimin harjoittaa moraalisesti hyviä tekoja, joilla hän kohtuullisuusansi-

on perusteella ansaitsee otolliseksi tekevän armon. Hän lisää: Ellei oletettaisi 

kohtuullisuusansiota, Jumalaa ei voitaisi puolustaa henkilöön katsomiselta . 

Samoin TUOMAS sanoo prima secundae quaest.189 Art.3: Ihminen luon-

non tilassa turmeltuneena ei voi pelkästään luonnollisin voimin rakastaa Ju-

malaa yli kaiken. Scotistit lainasivat sitaattia Basileukselta: On luonnollista 

rakastaa Jumalaa yli kaiken. 

OCCAM väittää: Niin helposti kuin järki kykenee käskemään rakastamaan 

Jumalaa yli kaiken, yhtä helposti tahto voi täydellisesti sovittautua tuohon 

käskyyn puhtaasti luonnollisin voimin.  

Herran vuonna 1344 oli GREGORIUS RIMINILÄINEN, Pariisin profes-

sori. Hän kumosi julkisesti siihen aikaan tavallisen ja omaksutun sententiaar i-

en käsityksen vapaasta tahdonvalinnasta, ja osoitti Augustinuksen pohjalta, 

että se on pelagiolainen oppi. Mutta Scotuksen kanta pääsi voitolla, ja vähän 

myöhemmin se julkisesti saatettiin kirkoissa teidoksi. 

AMBROSIUS Spiera lainaa Lombarduksen sentenssiä: Kaikki epäuskois-

ten elämä on syntiä. Hän sanoi: Tuo käsitys on julma, koska kuolemansynnis-

sä tehtyjen hyvien tekojen tähden joku valaistuu armolla ja pääsee pois syn-

nistä. Hän todistaa sen heti Troijalaisen esimerkillä Gregoriuksen legendasta.  

ROSARIUM. Ihminen voi nousta ylös vapaan tahdonvalinnan kannalta, 

mutta Jumalan armon auttaessa hän voi todella omistaa sen, jos hän kääntyy 

Jumalan puoleen. Samoin: Jumala kuin aurinkona loistaa yhtäläisesti kaikil-

le, mutta vapaan tahdonvalinnan järjestyksen mukaan hän joko kovettaa tai 

pehmittää. 

Glossa kohtaan Ps.118: Sielu on käsissäni aina jne. Vaikka ihmisen tahto 

on vääristynyt synnin kautta, kuitenkin pelastus on aina vapauden käsissä . 

Roffensis: Ihminen ilman erityistä armoa voi valmistautua armoon vapaan 

tahdonvalinnan voimien pohjalta, jotka se on saanut luomisessa . Nyt myö-

hemmät paavilliset ja varsinkin jesuiitat puhuvat pehmeämmin. Sotus: Ihmi-

nen ilman armoa ei voi kääntää itseään eikä valmistautua Jumalan armoon 

eikä vaikuttaa mitään pelastukseen kuuluvaa hyvää. 

Tästä muistuttaminen on siksi hyödyllistä, että paavilliset alkavat nyt hie-

nommin maalata harhojaan, ja samalla he silti säilyttävät itse ytimen Kaikki-

na aikoina oli kuitenkin joitakin, jotka puhuivat vastaan, jotkut puhtaammin, 

jotkut vähemmän puhtaasti. WYCLIFF Herran vuonna 1350 näki, että silloin 

tavallinen oppi vapaasta tahdonvalinnasta ei ole Raamatun mukainen, mutta 

moitteessan hän kallistui liikaa toiseen suuntaan ja esitti kaiken absoluuttisen 

välttämättömyyden. 
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Niin myös VALLA Herran vuonna 1405. Oikeammin HUSS vuonna 1416. 

Samoin GERSON, joka oli mukana Konstanzin kirkolliskokouksessa, ja hän 

huomasi monia harhoja paavillisessa opissa. Hänellä ei kuitenkaan ollut sa-

maa παρρησίαν (rohkeutta) kuin myöhemmin noin vuonna 1517 Herra antoi 

Lutherille, joka muiden kristillisen opinkohtien lisäksi Jumalan hyvästä teosta 

puhdisti myös tämän kohdan paavillisista saastoista. 

 

Suom. R.J. 3.8.2015. 


